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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap
Institutionen för idrottsvetenskap

4IV002 Friluftsliv, miljö, utövare och aktivitet, 7,5 högskolepoäng
Outdoor recreation, environment , practitioner, and activity, 7.5
credits
Huvudområde
Idrottsvetenskap
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1N
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för samhällsvetenskap 20141217
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2016
Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, inom ett relevant område,
alternativt grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt minst 15 hp
inom området friluftsliv.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l
l
l
l

Tillämpa och utvärdera metoder för att studera friluftsliv
Problematisera människans plats i naturen i en friluftslivskontext
Tillämpa teorier om människans naturrelationer i ett vetenskapligt sammanhang
Analysera relationer mellan friluftsliv, människa och miljö

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
l

l

l
l

l

Teorier om relationen mellan människa och natur t ex nature connectedness,
place attachment m m
Metoder för att studera friluftsliv i olika miljöer med utgångspunkt i teorier om
människans vistelse i naturmiljöer
Hållbar utveckling och friluftsliv
Omsättande av teoretiska kunskaper om metoder och teorier till praktiska
tillämpningar i olika naturmiljöer.
Utvärdering och analys av metoder och teorier genom praktiska aktiviteter i olika
naturmiljöer.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner, seminarier, grupparbeten och
individuella uppgifter. Föreläsningar, individuella uppgifter, seminarier och andra

l

tillämpningar i olika naturmiljöer.
Utvärdering och analys av metoder och teorier genom praktiska aktiviteter i olika
naturmiljöer.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner, seminarier, grupparbeten och
individuella uppgifter. Föreläsningar, individuella uppgifter, seminarier och andra
aktiviteter sköts via lärplattform. Föreläsningar kan följas både på campus och via webb.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom författande av en mindre uppsats och muntlig presentation av
densamma, samt aktivt deltagande i seminarier på en obligatorisk fysisk träff i slutet av
kursen.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppfyllda.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs Väl Godkänd på uppsatsen.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs
och arkiveras av institutionen. Resultatet återkopplas till de studenter som gått kursen
samt presenteras tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder för studenterna nästa
gång kursen ges

Övrigt
Eventuella merkostnader i samband med kursen bekostas av den enskilde studeranden.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Relevant kurslitteratur väljs i samråd med kursansvarig och handledare.

