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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade ämneskunskaper och didaktiska 
kunskaper för undervisning i idrott och hälsa i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–6.
 
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna reflektera över och analysera teorier för lärande inom hälsa och livsstil för att 
bibehålla en god hälsa i nutid och framtid,

2. kunna kritisk diskutera olika teoretiska perspektiv inom idrott och ledarskap,
3. kunna redogöra för och diskutera hur olika aspekter kan påverka undervisning 

utifrån olika perspektiv inom gruppsykologi,
4. kritiskt kunna granska hur ämnet idrott och hälsa förhåller sig till inkludering, 

mångfald och jämställdhet samt hur detta kan påverka elevers upplevelser av rörelse 
och tro på sin fysiska förmåga,

5. utifrån styrdokument och ämnesdidaktiska teorier kunna planera och genomföra 
undervisning inom dans och rytmik, orientering, simning och livräddning samt 
kunna identifiera och förebygga risker i samband med dessa aktiviteter,

6. visa fördjupad kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att utveckla 
visuellt lärande inom idrott.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 
1a1+1a2.
eller
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6A / A6a)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuell inlämning med stöd av digitala verktyg (lärandemål 1 och 6)
• individuellt skriftligt förberedda litteraturseminarier (lärandemål 2, 3 och 4)
• individuellt genomföra olika praktiska undervisningsmoment (lärandemål 5)

 
Omexamination kan ske i annan form.
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Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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