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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. utifrån olika perspektiv redogöra för hur idrott och fysisk aktivitet kan bidra till hälsa,
utveckling och lärande hos människor med olika förutsättningar och behov
2. självständigt söka och värdera information om idrott och fysisk aktivitet utifrån centrala
begrepp som tillgänglighet, delaktighet, inklusion, likvärdighet
3. utifrån aktuella teorier om anpassad fysisk aktivitet, visa kunskap att organisera, leda och
analysera idrotts-aktiviteter anpassade för individer och grupper med olika åldrar,
förutsättningar och behov

Kursens innehåll

- fysisk aktivitet för alla – ett intersektionalistiskt perspektiv på idrott, hälsa och fysisk
aktivitet
- definition av olika teorier inom anpassad fysisk aktivitet
- fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning
- tillämpade anpassningar av fysisk aktivitet

Undervisning

Föreläsningar, seminarium och praktiska övningar

Förkunskaper

Minst 30 hp inom något av områdena idrott, folkhälsovetenskap, sjukgymnastik eller
motsvarande

Examinationsform

Lärande mål 1-2: Skriftlig examination
Lärande mål 3: Praktiskt prov och skriftligt arbete
Obligatoriskt deltagande vid praktisk redovisning krävs för godkänt betyg

Moment
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Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F
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Begränsningar

För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen.
Ett ordinarie examinationstillfälle och två ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning
till kursens genomförande. Student som ej är godkänd efter dessa tre examinationstillfällen
hänvisas till studierådgivning/stöd och ett nytt examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Miljömärkning

Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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