KURSPLAN Fristående kurs
Ladokkod FID30G
Fastställd 2009-04-22

IDROTT III, EXAMENSARBETE PÅ GRUNDNIVÅ, 15
HÖGSKOLEPOÄNG
SPORTS III, ACADEMIC PAPER 15 HIGHER EDUCATION CREDITS
Basdata
Kursen är en fristående kurs.
Ämne: Idrott
Omfattning: 15 högskolepoäng
Nivå: Grund
Kursplanen har behandlats av institutionsrådet vid Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap
[datum ej ifyllt].
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2009-04-22.
Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med VT 2009.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser inom Idrott, 1-60 hp, eller motsvarande samt
forskningsmetodik om minst 7,5 hp.

Förväntade studieresultat
Studenten skall:
- kunna kritiskt värdera referenser och egna resultat,
- kunna med hjälp av teoretiska utgångspunkter analysera empirin och diskutera resultat,
- kunna planera, genomföra och skriftligt dokumentera en egen undersökning samt
opponera på annan uppsats.

Innehåll och uppläggning
Självständigt arbete på 15 hp
Arbetet innebär att man självständigt eller tillsammans med annan student planerar, genomför
och dokumenterar ett examensarbete på nivån 61-90 hp. Även opposition på annans arbete ingår.

Arbetssätt
Kursen genomförs som en nätkurs där lärare/handledare har kontinuerlig kontakt med studenten
via nätet och även genom seminariesammankomster. Träffarna kan ske på andra platser än vid
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Därtill ges möjlighet till korrespondens med
lärare och övriga studenter via lärplattformen Fronter. Kursen bygger i hög grad på självstudier.
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Progression
Kursen är en breddning och fördjupning av tidigare uppsatser på 1-60-hp-nivån.
Progressionen består i att studenten skall kunna med hjälp av en teoretisk ansats formulera syfte
och relevanta frågeställningar samt kunna utnyttja vetenskapliga teorier i analysen av empiri och
i diskussionen av resultaten.

Examination
Kurskrav
Vid frånvaro från obligatoriskt seminarium bestäms ersättningsuppgift i samråd med
undervisande lärare.

Examinationsformer
Följande examinationsformer gäller för kursen:
Seminarium med genomgång av uppsats-PM,
Eget skriftligt forskningsarbete, som försvaras vid en offentlig opposition.
Opposition på annans forskningsarbete.

Antal tillfällen för prov
Bestämmelser i Högskoleförordningen gäller.

Betyg
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller Underkänt. Senast
i samband med kursstart skall studenterna erhålla preciserad information om betygskriterier för
respektive nivå.

Övrigt
Utvärdering
Efter avslutad kurs sker skriftlig utvärdering. Dessa återförs inom tre veckor till studenterna och
till examinator.

Studentinflytande
Studentinflytande sker genom att kursansvarig lärare samråder med studenten om tid och plats
för gemensamma träffar.
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Litteratur och övriga läromedel
Obligatorisk:
Att ange källor, råd och anvisningar till studenter på GIH (Stockholm: GIH, 2005)
Lundqvist Wanneberg, Pia, Sandahl Björn, Söderlund Karin. Rånäsdokumentet, råd och
anvisningar för uppsatsskrivning till studenter och lärare vid Gymnastik-och idrottshögskolan
(Stockholm:GIH v 5.10 2006)
Relevanta metodböcker och vetenskapliga artiklar för den valda inriktningen på
forskningsarbetet. Utvälj i samråd med handledaren.
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