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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutionen för idrottsvetenskap

1IV569 Undervisning i specialidrott 1 – mål, innehåll och lärarroll, 
15 högskolepoäng
1IV569 Teaching in special sports 1 - goals, contents, and teacher's 
role, 15 credits

Huvudområde
Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd av Fakulteten för samhällsvetenskap 2023-01-23 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2023

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för framväxten av idrottsgymnasier och specialidrottsämnets utveckling 
och innehåll

•

beskriva specialidrottslärarens roll och kompetenser och diskutera skillnaderna 
mellan rollen som specialidrottslärare och idrottstränare

•

förklara och värdera behovet av lärande och ledarskapsrelaterad kunskap inom 
specialidrott

•

beskriva och analysera specialidrottslärarens roll vid uttagning till ämnet 
specialidrott och värdera uttagningsprocessen och diskutera hur den kan 
utvecklas

•

redogöra för idrottsgymnasiernas roll för idrottande skolungdomars dubbla 
karriärer

•

beskriva och diskutera etiska dilemman och försvarbara förhållningssätt inom 
idrottsligt lärande i ämnet specialidrott

•



Innehåll
Kursen avser att introducera de studerande i ämnet specialidrott, dess framväxt och 
utveckling. Med detta som bakgrund behandlas ämnets innehåll och vilka kompetenser 
som krävs hos en lärare i specialidrott. Därvid berörs likheter och skillnader mellan 
rollen som specialidrottslärare och idrottstränare och behovet av lärande och 
ledarskapsrelaterad kunskap i ämnet specialidrott. Vidare behandlas 
specialidrottslärarnas roll i samband med urvalsprocesserna inför antagning till ämnet 
specialidrott på gymnasiet. Därefter behandlas idrottsgymnasiernas roll för att 
möjliggöra en kombination av elitidrottssatsning och gymnasiestudier. Detta kopplas 
till den växande nationella och internationella forskningen kring dubbla karriärer – 
”dual career”. Dessutom berörs idrottsligt lärande i relation till undervisning för att 
utveckla den idrottande individen ur ett etiskt perspektiv. Särskild betydelse läggs vid 
det etiskt försvarbara lärandet och ledarskapet med grunden i aktuell forskning inom 
området specialidrott.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter. 
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda och minst betyget Godkänd på 
alla examinationsuppgifter. 
 
För betyget Väl godkänd krävs utöver kraven för godkänt att den studerande har Väl 
Godkänt på minst två av de tre individuella examinationsuppgifterna. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt
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