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Beskrivning
Författare: Mikael Lindfelt.
I denna undersökning preciserar och artikulerar Lindfelt de moraliska ideal som på olika sätt
finns invävda i den moderna elitidrottskulturen. Samtidigt öppnar sig möjligheten att genom
en fördjupad förståelse av idrottsliga ideal belysa centrala etiska frågeställningar. Utifrån olika
perspektiv presenteras de moraliska föreställningar som man av tradition förknippar med
idrott, samtidigt som uppmärksamheten riktas mot de förskjutningar i den idrottsliga etiken
som skett i vår tid. En central fråga är hur idrottens traditionella etiska ideal kan tillvaratas i
den explosiva utveckling som idrottskulturen genomgått under de senaste årtiondena.

Annan Information
straffrättsliga systemet. Idrottsrörelsen utgör fortfarande en del av samhället och dess
rättsordning. 6 SOU 2008:59 s. 146ff. 7 Norberg, Johan R: Idrottens väg till folkhemmet, 2004
s. 31. 8 Se Norberg 2004 s. 31ff. 9 Lindfelt, Mikael: Idrott och moral. Reflektioner över
idrottens ideal 1999 s. 31ff. 10 SOU 2008:59 s. 111. 10.
översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de
barn, elever eller ... NO och SO inom en del områden, till exempel sex och samlevnad,
demokrati, världskrigen samt moral och etik. . kunskaper om och reflektera över jämställdhet
och arbetsfördelning i hemmet. Detta diskuteras.
Nutida samhällsrelaterad idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder 7. Vilket är
det rådande kunskapsläget om idrotten, om idrottsrörelsen och om idrottspoli- . idrottens
mervärden. Överhuvud har vi en längre tradition i Sverige att primärt uppmärksamma
idrottens sociala- och hälsovinster såväl politiskt.
I går gick du ner till bokhandlaren, bläddrade, klämde och kände. I dag vill du göra samma
sak på nätet. Då behövs Smakprov! Vi har nu gjort tusentals härliga smakprov! Du hittar dem
här, på boksiterna och hos förlagen. Förhoppningsvis över hela nätet snart! Smakprov.se - på
bokens sida! Följ oss Facebook Twitter.
Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.
(Läroplan för gymnasieskola . ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i
relation till idrotts- och motionsutövande. . Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över
och diskussion kring normer, rörande människans.
Mikael Lindfelt, Åbo Akademi, Theology Department, Faculty Member. Studies Ethics,
Theology, and Philosophy Of Religion.
I boken förklaras och kommenteras det bestraffningssystem som idrotten skapat i syfte att
upprätthålla respekten för idrottens regler. ... Det är i stället genom att reflektera över
komplexiteten och mångfalden av idéer inom juridiken samt genom att utgå från de
underliggande (moraliska) idéer som bär upp juridiken och det.
29 aug 2007 . Morgan bestämmer sig för att skriva en bok och reflektera över hur det har
kunnat bli så här, och vart har ”idrottens ideal” tagit vägen. Boven i dramat är givetvis
idrottens ökade kommersialisering och den tilltagande medieringen och kommodifieringen av
idrotten. Men har vi hört det förut? Boken är en.
kvinnligt samt belysa konsekvenser av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra
frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande. ”Undervisningen i idrott och hälsa .
Eleverna ska fördjupa sina kunskaper om genusperspektiv och normer inom idrotten genom
att själva samla fakta, göra en fallbeskrivning och.
Yrsa Neuman: Problems of the Proposition: Philosophical terminology as a source of
confusion (2010) Camilla Kronqvist: Aspects of Love (2004) Anssi Hynynen: Människan,
myten och historien: Giambattista Vicos antimoderna historiefilosofi (2000) Mikael Lindfelt:
Idrott och moral: Reflektioner över idrottens ideal (1999)
Det har skrivits en debattartikel på DN Kultur där det påstås att det alltid är dåligt att tävla och
att idrotten för med sig problematiska biverkningar. . Jag är också glad för de frågor som ställs
om ifall det alltid är bra att tävla, eller om alla måste tävla, liksom för reflektionen kring vad
som händer i samhället om det alltid tävlas.
Lindfelt, Mikael. Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal. Häftad | 298 sidor |. ISBN:
978-91-578-0329-0. ISBN10: 91-578-0329-3. Artikelnummer: 691. Pris: 145 Kr. Köp.
Lagerstatus: Finns i lager. I denna undersökning preciserar och artikulerar Lindfelt de
moraliska ideal som på olika sätt finns invävda i den.

20 okt 2015 . Någonstans måste även idrotten visa sig solidarisk mot den lilla människan som
glöms bort med orden ”idrott och politik hör inte ihop”. Samtidigt behöver vi reflektera över
huruvida idrottens etiska kod de facto existerar. Det finns en vakenhet kring ett företags
misslyckande utifrån en normgivande moral,.
Inrikes enhetsfrakt Sverige: 45 SEK In Stock. Kärlekens förändrade landskap : teologi om
samlevnad. Häftad. 2009. Verbum 2 ex från 85 SEK. Idrott och moral : Reflektioner över
idrottens ideal. Mikael Lindfelt Häftad. 1999. Bokförlaget Nya Doxa 3 ex från 145 SEK. Är
idrott nyttigt? : en antologi om idrott och samhällsnytta
Strävan efter samhällsförbättring: idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier för
formandet av den nyttiga idrotten och den idrottande individen. . Undervisning och reflektion
: om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om
erfarenhetslärande, Bek, Anders, 2012. 101.
En studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling. Thesis ·
December 2009 with 125 Reads. Advisor: ... 6.3.4 Studier med fokus p? moral och idrott 77.
6.3.5 Sammanfattning 81. 6.4 Psykosomatisk .. 10.3 Metodologiska reflektioner och vidare
forskning 228. 10.4 Avslutande reflektioner 229.
25 jun 2016 . Hans tes är att frikyrkan och i ledaren diskuteras Pingströrelsen i synnerhet, att
moralbildning och vad som är en god kristen livsstil, det har stegvis förändrats utan teologisk
reflektion. Det har blivit mer sociologi än teologi. Halldorf tar i ledaren framförallt upp
inställningen till idrott men nämner även andra.
Nora 2006; Mikael Lindfelt, Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal. Nora 1999. 12
Susanne Olsson, Olof Sundqvist & David Thurfjell (red.), Zlatan Frälsaren och andra texter
om religion och idrott. Stockholm 2014. 13 Begreppet »den okända folkrörelsen« introduceras
i Jan Lindroth, När idrotten blev folkrörelse.
It shows that everyone has a clear body ideal, that they feel the tissue distribution and that they
... 8.3 REFLEKTION ÖVER FORSKNINGSPROCESSEN . .. idrotten. Fitness-idrottare är
personer som deltar i officiella tävlingar inom fitness. Idrottarna tes- tas med jämna mellanrum
för doping och därmed kan preparaten i viss.
19 dec 2003 . Annars brukar genren "Tränaren minns" vara nästan outhärdligt överslätade och
anpassad. .. Utförliga porträtt av Bill Pettersson, Väsby FK (en gång Skånes bästa fotbollslag),
Lingvallen, GF Idrotts Gullan Flodberg och så skriver TV-Sportens Ken Olofsson personligt
och gripande om vännen och kollegan.
Jämför priser på Idrott och moral: Reflektioner över idrottens ideal (Häftad, 1999), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Idrott och moral:
Reflektioner över idrottens ideal (Häftad, 1999).
också om hur idrotten – i detta fall elitidrotten – påverkar eller förväntas påverka den enskilda
individens möjligheter . är det som överhuvud tagit avgör vad som är en lämplig teoretisk
referensram eller teori? På vilket sätt .. våt filt kväver den ifrågasättande reflektionen och den
påföljande diskussionen. Det är därför och ur.
3 Koppling till ämnesplanen. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster,
jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande. Kunskapskrav E: [Eleven
kan] översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott.
18 mjuka medel mot moralisk stress i militär miljö. Gerry Larsson. Sofia Nilsson. Alicia
Ohlsson. Anna Karin Berglund. Serie I:96 ... uppgifter genom att medvetet reflektera över
vilka värden man upplever som vik- tiga. Det är särskilt . idrotten och som ”översatts” till
militär verksamhet, framförallt i USA. I litteratur-.
2007:10 Doping - personlighet, motiv och moral i idrotten (Jesper Thiborg, Bo Carlsson).

2007:11 Eliten e´liten - men ... eller ett hälsoideal. En annan forskare med liknande
tankegångar är Erill (2000), som menar att argumenten för antidoping är inkonsekventa, i
relation till .. Reflektioner över idrottens ideal. Bokförlaget.
1 Jan 1999 . Title, Idrott och moral: reflektioner över idrottens ideal. Author, Mikael Lindfelt.
Publisher, Nya Doxa, 1999. ISBN, 9157803293, 9789157803290. Length, 298 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
7 jun 2016 . Denna avhandling handlar om hur en ideell förening, Vasaloppet, har
kommersialiserat och professionaliserat sin verksamhet. Det är en berättelse långt ifrån
resultatlistor och Vasaloppssegrare. Fokus ligger i stället på det som ägt rum bakom
kulisserna, dvs. det skeen- de och de organisatoriska processer.
. samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om
etik och moral i relation till idrottsutövande. . Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om
könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande. Kunskaper
om de krav som olika situationer ställer på.
29 Svenska. 30 Svenska som andraspråk. 31 Teckenspråk. 31 Teknik. 32 Gymnasieskolan. 33
Engelska. 34 Historia. 35 Idrott och hälsa. 35 Matematik. 37 Naturkunskap. 38 Religion ...
Reflektera över om, och i så fall när, det är motiverat att göra det. .. behandla frågor om etik
och moral i relation till idrotts- utövande.
Idrott och moral : reflektioner over idrottens ideal by Mikael Lindfelt( Book ) 3 editions
published in 1999 in Swedish and held by 9 WorldCat member libraries worldwide.
Autonomi, tradition och självförverkligande : tre artiklar om etik och livsåskådning by Mikael
Lindfelt( Book ) 3 editions published in 1999 in Swedish and.
5. Patrik Engellau. Thomas Gür. Den övermodiga beskyddaren. – hur välfärdsstaten
underminerar det civila samhället och urholkar dygderna ... idrotten kan man i moralen utan
vidare överföra en regel från en arena till en annan. Författarna anger flera .. samt och kanske
utan att reflektera så mycket gradvis anpassar.
Skolans idrottsämne har dominerats av olika traditioner såsom Linggymnastik, fysiologi och
idrottsrörelsens idrotter. Dessa traditioner utgör en kontext där frågor ... överviktiga. Övervikt
konstitueras därigenom som den icke normala och för samhället icke önskvärda motsatsen till
hälsa (Quennerstedt 2006). Här blir också.
underbeforskat. Samtidigt finns det goda skäl att reflektera över vilka orsaker som kan finnas
för .. intervjufrågor om utövande av friluftsliv, motion och idrott, kultur- och nöjesvanor samt
dator- .. moraliska relation till naturen borde det vara rimligt att kunna upptäcka och analysera
specifika situationer där moraliska frågor.
Att kalla idrottens hjältar för ikoner är därför knappast någon överdrift. Ett element av
upphöjdhet, andlighet kommer att vidlåda de största av idrottsmän och . Idrottshjältarna blir
spegelbilder för massans, nationens självmedvetande, en reflex av och reflexion över dess
speciella särart. Därav det tvångsmässiga behovet.
möjliggör ledares reflektion över sitt vardagliga arbete. . Parallellt kan vi också urskilja hur
tävlingsmomentet. Moralisk kompetensinom idrotten? SUSANNE LINNÉR. Idrottsrörelsen
lyfts i många sammanhang fram som en positivt fostrande arena där barn och .
tävlingsidrottens ideal för ögonen och med en inriktning mot.
Understanding sport an introduction to the sociological and cultural analysis of sport, Horne,
John, 1999, , Talbok med text. Bäst på plan svenska fotbollsproffs 1949-1999, Persson,
Gunnar, 1999, , Talbok. Psychology for physical educators, 1999, , Talbok. Idrott och moral
reflektioner över idrottens ideal, Lindfelt, Mikael.
Vi träffar idrottsläraren Ragna Stridsberg, som undervisar nyanlända elever i idrott och hälsa.
En del av eleverna har bott i Sverige i några år och andra har precis flyttat till Sverige. Hon

berättar om utmaningen att anpassa lektionerna efter alla elevers individuella förutsättningar.
Vi träffar också idrottsläraren Marie Graffman.
24 nov 2017 . Uppropet #timeout, idrottsrörelsens appell under Metoo-paraplyet, som
lanserades i går har redan lockat fram några av de grövsta vittnesmål om sexuella trakasserier
och övergrepp man kan . Det finns ingen annan samhällelig arena som är så grundläggande
sexistisk att vi knappt reflekterar över det.
Långt ifrån alla ungdomar har råd att idrotta, trots idrottsbidrag på flera miljarder från stat och
kommun. Vi träffar Pernilla Johansson, trefaldig världsmästare i kick- och thaiboxning, som
driver det sociala ungdomsprojektet Frysbox. Hon talar om hur alla har rätt till träning och att
samtidigt kunna utvecklas som individer.
Pris: 184 kr. häftad, 1999. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Idrott och moral :
Reflektioner över idrottens ideal av Mikael Lindfelt (ISBN 9789157803290) hos Adlibris.se.
Fri frakt.
Här drivs med klass-samhälle, moral och pigdebatt, och som en nostalgisk tillbakablick får vi
höra genuina, välkända"örhängen" från 40-talet. .. Och när Frida nu ändå är inne på det här
med skuld, skam och ångest börjar hon även reflektera över de livsval hon gjort. .. Cirkusen
förenar kultur med idrott och hälsa. Här får.
Vi anser också att tid till samtal och reflektion är viktiga delar för att skapa bra
inlärningsmöjligheter för ledare inom ishockeyn. . Att få reflektera över hur det ser ut idag
hemma i föreningen och delge varandra olika bilder av vardagen . 2) Att ha rätt attityd är ett
oerhört viktig begrepp inte bara i idrotten utan livet igenom.
Idrott och moral : Reflektioner över idrottens ideal · Mikael Lindfelt. Heftet. 1999. Legg i
ønskeliste. Meningsskapande idrott - Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska k av
Mikael Lindfelt (Innbundet).
Idrott och moral (1999). Omslagsbild för Idrott och moral. reflektioner över idrottens ideal.
Av: Lindfelt, Mikael. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Idrott och moral. Reservera.
Bok (1 st), Idrott och moral Bok (1 st) Reservera. Markera:.
13 sep 2006 . Mikael Lindfelt är med svenska ögon sett en mycket unik idrottsforskare –
utnämnd docent i två ämnen, i etik vid Uppsala universitet och i systematisk teologi vid Åbo
Akademi – och har i flera omfattande arbeten behandlat frågor som berört idrott t ex i boken
Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal.
Idrott och moral : Reflektioner över idrottens ideal. Idrott och moral : Reflektioner över
idrottens ideal. Författare. Lindfelt, Mikael. Förlag, Bokförlaget Nya Doxa. Genre, Filosofi och
idéhistoria. Format, Pocket. Språk, Svenska. Antal sidor, 298. Vikt, 526 gr. Utgiven, 1999-0101. SAB, Dgrb. ISBN, 9789157803290.
298 sidor. Häftad Nya Doxa, 1999. Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal.
Akademisk avhandling. Har etik någon relevans för förståelsen av idrott? Kan idrott ha någon
relevans för förståelsen av etik? Författaren skriver om de moraliska ideal som på olika sätt
finns invävda i den moderna elitidrottskulturen,
. i det sociale rum = [Trajectories through a field] : [an analysis of top level athletes' social
mobility and reconversions of capital in the social space] / Martin D. Munk; 1999;
BokAvhandling. 15 bibliotek. 18. Omslag. Lindfelt, Mikael, 1967- (författare); Idrott och
moral : reflektioner över idrottens ideal / Mikael Lindfelt; 1999; Bok.
10 aug 2004 . För några år sedan kombinerade han sina intressen och skrev boken Idrott och
moral, med undertiteln Reflektioner över idrottens ideal. Och det är framför allt två ideal som
bär upp den moderna elitidrotten, menar han: jämlikhetsidealet och konkurrensidealet. Det kan
se ut som en motsägelse, för hur ska.
Boken vill skildra idrottandets sociala historia, idrottens roll i samhället genom tiderna. Från

antikens olympiska spel över riddartidens torneringar, 1600-talets bollhus och folkliga, ofta
våldsamma idrottslekar leder den läsaren fram till den moderna idrottsrörelsens födelse på
1800-talet och dess utveckling till dagens.
Föreningsidrotten är en stor del av det svenska samhället och kan vara en plats som främjar en
ömsesidig . Första delen handlar om att undersöka varför och hur idrottsföreningar i Umeå
agerar gällande inkludering .. uppfattning om människors olikheter att vi oftast inte reflekterar
över det som något diskriminerande. Det.
29 nov 2016 . Men fotboll är opium för massorna, de som läser aftonbladet utan att reflektera
över att utgivaren vill avskaffa dem. .. Bara att för att vissa av er inte haft fysiska
förutsättningar eller gillat idrotten kanske ni ändå bör fundera på betydelsen som speciellt
lagidrott har för samhällens välmående, barns utveckling,.
Idrott och moral. reflektioner över idrottens ideal. av Mikael Lindfelt (Bok) 1999, Svenska,
För vuxna. Ämne: Idrottsetik,. Fler ämnen. Etik · Filosofi · Moralfilosofi · Idrott · Sport.
Upphov, Mikael Lindfelt. Utgivare/år, Nora : Nya Doxa 1999. Format, Bok. Kategori. För
vuxna. ISBN, 91-578-0329-3. Antal sidor, 298 sidor.
ISBN: 9789157803290; Titel: Idrott och moral : Reflektioner över idrottens ideal; Författare:
Mikael Lindfelt; Förlag: Bokförlaget Nya Doxa; Utgivningsdatum: 19990101; Omfång: 298
sidor; Bandtyp: Häftad; Mått: 154 x 214 mm Ryggbredd 21 mm; Vikt: 526 g; Språk: Svenska.
Meningsskapande idrott : Livsåskådningsrelevanta.
9. INTRODUKTION. Denna utvärdering behandlar KIOSK, som betyder KFUM Idrott ...
skapa den eftersträvade idealsituationen för effektstudier, desto ... Reflektion över
undervisningens helhet – makropro- cesser. Exempel: Social- psykologi. Fenomenologi.
Pedagogisk psykologi. Utvecklings- psykologi. Idrotts- psykologi.
1 mar 2017 . Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer,
rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. Sexuell praktik. Sexuell
identitet. Vad skulle . Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till
idrottsutövande. Kön, könsroll, förgivettagande.
exempelvis arbete, där man får lära sig skriva platsansökan, meritförteckning och reflektera
över val av yrke. Litteratur som anknyter till . Normer, värderingar och ideal inom vård och
omsorg. • Etiska begrepp samt .. vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa genom den
valda idrotten, lagbollspel. Eleven utvecklar även.
14 jan 2008 . integreras med varandra, och om skolidrotten påverkar ungdomars skapande av
identitet. Vi ... individen i centrum ger möjlighet till att hitta egna tankesätt och ideal för hur
man vill leva sitt eget liv. . ”Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och
reflektera över sig själv, sitt liv och sin.
Otal är väl de tillfällen där idrotten dåligt eller inte alls stått upp för de ideal som borde prägla
mänskligheten. . Samtidigt behöver vi reflektera över huruvida idrottens etiska kod de facto
existerar. Det finns en vakenhet kring ett företags misslyckande utifrån en normgivande moral,
oavsett om det gäller höga ersättningar.
projektet, Kön-Idrott-Skola, en analys av flickors och pojkars villkor i idrott och hälsa,
genomfört vid GIH och. Lärarhögskolan i ... A. Att värdera och reflektera över sin kondition
med hjälp av fysisk aktivitet och maxpuls 39 ... och basket är en av världens största idrotter”,
”att det bra att få röra sig”, ”att det är roligt” och.
26 maj 2010 . En anledning till idrottens. attraktionsförmåga är naturligtvis, som
idrottsfilosofen Mikael Lindfelt påpekar i sin bok. Idrott och moral. Reflektioner över
idrottens ideal. (1999), att det rör sig om en relativt. lättförståelig form av underhållning. En
annan är att idrotten svarar mot fundamentala. mänskliga behov.
Inlägg om idrott skrivna av Om Luriks Anakronismer: . Antagligen har du också vid något

tillfälle stjälpt i dig en cocktail ”cock ale”, utan att för dens sakens skull reflektera över att
ordet i grunden syftar på den ofta .. Hans ideal var den imaginära teutoniska krigaren
sammansvetsad i en kollektiv och osårbar enighet.
"º M i ka el Li n d fel t, Idrott och moral Reflektioner över idrottens moral (Nora 1999), s. 119136. Jfr Alf W. Jo h a n s s o n, Europas krig. Militärt tänkande, strategi och politik från.
Napoleontiden till andra världskrigets slut (Stockholm 1988), s. 366-367. Sva n t e N o r di n,.
Det politiska tänkandets historia (Lund 1999), s.
Studenten ska självständigt och kritiskt kunna reflektera över relationerna mellan idrott,
prestation och utveckling i skol- respektive samhällsperspektiv och uppvisa en självständig
förmåga att utveckla goda och kreativa lärandesituationer. De skriftliga . Samtidigt behandlas
idrottens ideal, normer, moral och regler. Vidare.
Nya Doxa 1999. Häftad, 298 s. Stämpel på försättsblad, Mkt gott skick. … läs mer. Säljare:
SöderBok. 145 SEK Inrikes enhetsfrakt Sverige: 45 SEK In Stock. ISBN: 9157803293; Titel:
Idrott och moral : Reflektioner över idrottens ideal; Författare: Mikael Lindfelt; Förlag:
Bokförlaget Nya Doxa; Utgivningsdatum: 19990101.
Ladda ner Idrott_och_moral_:_Reflektioner_över_.pdf. Idrott Dopingjägaren Arne Ljungqvist
Ersatz 2008 ISBN 978-91-88858-58-0; 271 sidor Lager Göran, Ljungqvist Arne Dopingfri idrott
SISU Idrottsböcker 2004.
Tännsjö, Torbjörn Recension av Lars O Ericsson: Justice in the Distribution of Economic
Resources (Stockholm 1976) och Ragnar Ohlsson: The moral import of Evil (Stockholm
1979) 1980/2 .. Persson, Ingmar Överkvalificerade handlingar ur ideal- och realmoraliska
perspektiv ... Juth, Niklas När är idrotten jämställd?
Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal. Mikael Lindfelt. Nya Doxa 1999. 290 sid.
21x15 cm. Pris: 200:-. Best. nr: 255-6. Har etik någon relevans för förståelsen av idrott? Kan
idrott ha någon relevans för förståelsen av etik? Författaren skriver om de moraliska ideal som
på olika sätt finns invävda i den moderna.
17 feb 2011 . En kartläggning över tiden innan SVBF:s bildande samt volleybollen centralt och
lokalt 1961-. 1971. Författare: ... De tankar och ideal som kännetecknar perioden skriver
Lindroth är begreppen social integration . mellankrigstid där idrotten ansåg förse individen
med bästa möjliga karaktär och moral. Nu.
Vi kommer endast att diskutera frivillig idrott som hos de idrottande inte ger upphov till
bestående men. Att tvinga någon till tävling strider naturligtvis direkt mot humanismens ideal,
och hur humanister bör se på frivilliga tävlingsformer som lätt och ofta ger allvarliga
bestående skador (t.ex. boxning och idrott med doping) är.
1 jan 1999 . Pris: 195 kr. Häftad, 1999. Finns i lager. Köp Idrott och moral : Reflektioner över
idrottens ideal av Mikael Lindfelt på Bokus.com.
3 maj 2005 . De Coubertins påstående att även modern idrott är en religion är formulerad i en
helt annan socio-kulturell situation än det antika grekiska ideal han utgick ifrån . Idrotten
skulle övervinna den modernistiska cartesianska dikotomin mellan kropp och själ – främst
genom ett slags moralisk estetisering eller.
Sportboken - Idrott och moral. Större bild. Lindfelt Mikael 298 sidor. Häftad Nya Doxa, 1999.
Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal. Akademisk avhandling. Har etik någon
relevans för förståelsen av idrott? Kan idrott ha någon relevans för förståelsen av etik?
Författaren skriver om de moraliska ideal som på olika.
23 aug 2003 . Ekonomireportrar och allmänreportrar letar fräscha vinklar på idrotten och på
kultursidorna kan de vanliga radikalerna än en gång förklara elitidrotten moraliskt bankrutt, .
Fortfarande väntar vi dock på att en svensk intellektuell med hyggliga kunskaper om idrott på
allvar börjar reflektera över vad idrott är.

Har brister i delkapaciteterna (uthållighet, styrka, snabbhet, spänst och rörlighet) i förhållande
vad idrotten kräver, visar ett fåtal testresultat och knappt någon .. Eleven reflekterar över vilka
konsekvenser handbollens policydokument för Etik och moral har, i konkret handling, för det
egna handlandet som spelare eller.
Restultat och några reflektioner kring svensk tennis utifrån sommarens Båstadturneringar och.
DC-matchen mot . Den omoderna idrotten: Idrottskontexten halkar efter
jämställdhetsutvecklingen – och flickorna är de . sig att Hamréns dagar är över och nu ersätts
min gamle student från Idrottspeddan i Halmstad (1984-86) -.
Milena Bergqvist, Ledare – om att vilja bli idrottsledare, SISU Idrottsböcker 2003. Länktips ..
Idrotten kan hämta hjälp i sitt arbete från andra pedagogiska områden, inte minst skolan. Läs
om eleven och den aktive i centrum . I vilken utsträckning sker en ”kontakt över gränserna”
då det gäller tränare? Kan olika idrottsgrenar.
16 apr 2016 . Vid sidan av det inledande temat finns två recensioner av undertecknad ( en om
gymnastiklegendaren mm Bertil Uggla och en kring kvinnors idrottande i Afrika), en intressant
artikel av vår ordförande “Lollo”. En personlig reflektion kring bestående
idrottsminnen/idrottshjältar nedräknat från nr 10 till nr 6.
31 okt 2017 . Besök:714. Vill du ladda ner boken “Idrott och moral : Reflektioner över
idrottens ideal”? Eller läs online? Då är du på rätt väg. På vår hemsida hittar du många nya och
gamla böcker i elektronisk form. Njut av att läsa hos oss! Taggar: Var kan jag Idrott och moral
: Reflektioner över idrottens ideal pdf gratis
ledare ansett att de inte har något ansvar för den biten utan bara att lära ut de idrottsliga
färdigheterna. Allt fler ledare på gräsrotsnivå har dock börjat inse att idrottsföreningarnas
ansvar för sina medlemmar inte stannar vid enbart den idrottsliga. 16 Mikael, Lindfelt, Idrott
och moral: reflektioner över idrottens ideal, Nya Doxa,.
på fälttävlan. Ethics and morality in the equestrian sport - with a focus on eventing. Elin
Göransdotter ... Dels genom att reflektera över etiska frågor som vart gränsen går för när
användandet av hästar till .. Enligt Regan (citerad i. Jönsson, 2008) är problemet med
användning av djur inom idrotten inte bara frågan ifall de.
med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom
ledarna och .. TP6PT Bengt Larsson, Ungdomarna och idrotten: Tonåringars idrottande i fyra
skilda miljöer. (Stockholm 2008). 203 ... kompetens, personlighetsutveckling och moraliska
värderingar. Vidare framhölls idrottens.
år bedrivit ett systematiskt hälsoarbete med utgångspunkt i skolämnet idrott och hälsa. Stephen
Brookfield (1995) skriver . se om hälsoarbete i skolan kan vara mer än motion, morötter och
moral. Profilskolans hälsoarbete .. (1995) fundera över vad en reflektion egentligen är samt
hur man får den att verk- ligen bli kritisk?
Flickor i låg- och mellanstadieåldern håller på med idrott i nästan lika stor utsträckning som
pojkar. När de kommer i . att det egna resultatet. Det finns också en motsättning mellan de
normer och ideal som idrotten står för och de .. kropp och själ på bästa sätt. I medelklassen
anses det moraliskt förkastligt att missköta sin.
Förhoppningen är att många idrottslärare kan relatera resonemangen till sin egen
bedömningspraktik och inspireras till didaktisk reflektion. .. Daniel Alsarve ger i denna
föreläsning en översikt av hur idrottens fostran av pojkar till män skapade föreställningar och
ideal som till viss del ännu lever kvar inom idrotten. På detta.
FRåGOR. ATT DISKUTERA OCH REFLEKTERA ÖVER. – Vilka styr och påverkar idrotten
mest idag? Finns det ut- maningar kopplade till detta ur ett jämställdhetsperspektiv? I så fall,
hur kan vi arbeta för att förändra detta? – Hur märks olika manlighets- och kvinnlighetsideal
inom idrotten? Vilka egenskaper, färdigheter mm.

lansstyrelsen.se/ostergotland. Rapport nr: 2009:5. ISBN: 978-91-7488-233-9. Förord.
Länsstyrelsen Östergötland samarbetar sedan våren 2008 med. Östergötlands Idrottsförbund
och kommunerna Kinda, Linköping, Motala och Norrköping för att uppmärksamma och ta
vara på idrottens potential som arena för integration.
Personen ”normala” andra enda den med vän nära blev han som Dave också träffade. Järnet
oxideras idrottens mangandioxid lite av tillsats en med, reflektioner färg grön glaset får
glasmassan förorenar. Räknas; nedslagning/utslagning Idrott och moral : Reflektioner över
idrottens ideal enbart där regler knock-down under,.
21 okt 2017 . Idrott och moral : Reflektioner över idrottens ideal PDF ladda ner. Beskrivning.
Författare: Mikael Lindfelt. denna undersökning preciserar och artikulerar Lindfelt de
moraliska ideal som på olika sätt finns invävda i den moderna elitidrottskulturen. Samtidigt
öppnar sig möjligheten att genom en fördjupad.
Bland tidigare publikationer kan nämnas Idrott och moral. Reflektioner kring idrottens ideal
(1999), Meningsskapande idrott. Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska kontraster
(2006) och Eliten är liten - men växer (2007). Mikael är en stor fotbollsälskare och idrottar
själv med tennis, squash och promenader.
3 aug 2017 . Statens stöd till idrotten är först och främst ett sätt att skapa möjligheter för barn
och unga att idrotta tillsammans. Men statens stöd till .. Studier visar tydligt att skolklasser som
har haft mer idrott under skoltid presterar bättre inom övriga skolämnen, vilket leder till bättre
snittbetyg över lag. Utöver dessa.
Jag visar hur idrotten i olympismen är en verksamhet, där människan genom upprepad övning
och självkontroll strävar efter eurytmetisk balans mellan kropp och . strömningar kom
idrottsrörelsen att tillägna sig en människosyn, där moralisk karaktär föreställs växa fram ur
viljans och förnuftets kontroll över det kroppsliga.
(och annan idrott). JAN REBANE OCH MÅRTEN SCHULTZ. Golf är också ett farligt spel.
Idrott är inte enbart en aktivitet som främjar hälsan och välbefinnandet utan . kelsen
skadeframkallande, idrotter associerar man kanske till de hjärnskador .. närmaste
samhällsfilosofiska spörsmål och idealstatsföreställningar, i första.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
George Best(Nordirland) och Ryan Giggs(Wales) är två exempel på spelare i världsklass som
aldrig fick chansen att uppleva ett internationellt mästerskap. Zlatan Ibrahimovic . Att Janne
Andersson är en maskhållare fick jag klart för mig redan hösten 2003 när han tog över efter
Jonas Thern i Halmstads BK. Året efter var.
Köp 'Idrott och moral : Reflektioner över idrottens ideal' bok nu.
Temat behandlar även könsroller och ideal inom idrotten och dilemman som uppstår när
normen utmanas eller bryts. . Övningar för gymnasiet: Samhällskunskap 1a1, Idrott och hälsa,
Naturkunskap 1a1. Speltid: 10,5 min ... ”Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och
diskussion kring normer, rörande människans.
idrott och hälsa. En studie av högstadieskolornas lokala kursplaner och dess hälsoinriktning i
Kristianstad kommun. Abstract. Folksjukdomar som orsakas av ohälsosamma levnadsvanor ...
I denna definition kan hälsan ses som ett ideal eller ett mål, något som var nyskapande för ..
idrotts- och hälsofrågor, (Lpo 94).
Empirin består av essäer som studenter, som kommit in på lärarutbildningen med inriktning
idrott och hälsa, skriver i början och slutet av sin utbildning. I essäerna har studenterna som
uppgift att formulera sina egna tankar och reflektioner runt vissa givna teman. Fokus i studien
är att undersöka vilka idrottsliga värden som.

29 maj 2017 . Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och
identitet i relation till idrotts- och motionsutövande. Kunskaper ... Om eleven inte nådde målet
måste ju såklart eleven kunna reflektera över varför de inte gjorde det och därmed även fast de
inte nådde målet visa prov på kunskaper.
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