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PRAKTIKNÄRA FORSKNING I, 5 poäng
APPLIED RESEARCH I, 5 CREDITS
LADOK-kod: FID040
BESLUT OCH RIKTLINJER
Kursen ges som fristående kurs.
Utbildningsområde:
Ämne:
Nivå:

Idrott
Idrott/utbildningsvetenskap
41-80 p

Kursplanen har behandlats av Institutionsrådet 2004-10-27
Kursplanen har fastställts av Lärarutbildningsnämnden 2004 -11-19 och senare
reviderats 2005-01-17 och 2005-09-21.
SYFTE/MÅL
Syftet med kursen är att introducera Idrottshögskolans lärarutbildare och andra
verksamma inom skolan i det praktiknära forskningsområdet. Ytterligare ett
syfte är att kursdeltagarna ska genomföra ett praktiknära forskningsprojekt.
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
- ha förståelse för hur praktiknära forskning kan användas i skolutvecklingssyfte.
-

ha tränats i att använda intervju, enkät samt observation som forskningsmetoder.

-

ha kunskaper om hur man genomför praktiknära forskningsprojekt.

-

ha förvärvat verktyg för skriftlig dokumentation och muntlig presentation av ett
forskningsprojekt.

-

ha fått en ökad inblick i aktuell forskning om idrott och hälsa.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING
- Praktiknära forskning och skolutveckling.
-

Intervju, enkät och observation som forskningsmetod.

-

Att bedriva praktiknära forskningsprojekt.

-

Att skriva rapport.

-

Muntlig presentationsteknik.

-

Aktuell forskning om idrott och hälsa.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Delar av
kursen har karaktären av laborativ verksamhet där aktivt praktiskt deltagande från
kursdeltagarnas sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper. De kurstillfällen
som utgör examination är obligatoriska.
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EXAMINATION
Kunskaper examineras genom seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftlig
dokumentation och muntlig presentation av ett praktiknära forskningsprojekt. Som
betyg används något av uttrycken Underkänd eller Godkänd.
FÖRKUNSKAPSKRAV
Deltagaren skall inneha Idrottslärarexamen eller motsvarande och verkar/kommer att
verka som lokal lärarutbildare.
IKRAFTTRÄDANDE
Denna kursplan gäller fr o m vårterminen 2006.
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Valbar litteratur med anknytning till problemområdet.
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