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EXAMENSARBETE, 10 poäng
DEGREE WORK, 10 CREDITS
LADOK-kod: EXARBE
BESLUT OCH RIKTLINJER
Kursen ingår som en obligatoriskt kurs inom Lärarprogrammet 140-220 p.
Utbildningsområde:
Ämne:
Nivå:

Idrott
Idrott
41-60p

Kursen har behandlats av institutionsstyrelsen vid Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap 2003-02-12.
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2003-03-05 och senare
reviderad 2005-12-21.
SYFTE/MÅL
Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att genomföra självständiga
undersökningar inom lärarprogrammets kunskapsområden. Uppsatsens ämne bör
kopplas till lärarprofessionen. Syftet med kursen är också att studenten skall få
träning i att skriftligen presentera en undersökning och försvara den muntligt vid ett
slutseminarium samt att även opponera på ett annat examensarbete.
Efter avslutad kurs skall studenten ha förvärvat kunskaper i:
- skriftlig framställning
- kritisk förmåga vad gäller val och tolkning av vetenskaplig litteratur
- analys och tolkning av egna och andras resultat i förhållande till tidigare
forskning
INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING
Examensarbete, 10 p
Det självständiga arbetet består av ett empiriskt väl underbyggt uppsatsarbete som
vilar på vetenskaplig grund. Uppsatsen skall omfatta en empirisk undersökning med
ett avgränsat källmaterial och vara genomförd enligt gängse metodprinciper samt
kopplad till forskningslitteratur inom området. Undervisningen sker i form av
handledning och slutseminarier. Studenten redovisar muntligen sitt examensarbete
inför en åhörargrupp och försvarar det inför studentopponent. I examinationen ingår
även att opponera på en annan uppsats. Varje student skall därutöver ha läst minst
två andra examensarbeten samt delta vid de seminarier där dessa två arbeten
presenteras. Se vidare i Rånäsdokumentet.
Examensarbetet kan göras enskilt eller tillsammans med en annan person.
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Studentens inflytande sker genom att kursansvarig lärare samråder med studenterna
om kursinnehåll och uppläggning före eller vid kursstart.
EXAMINATION
Kunskaper examineras under handledningens gång och genom en bedömning av
inlämnad uppsats samt vid försvaret av denna på slutseminariet. För slutbetyg krävs
att den studerande även fullgjort uppgiften att opponera på annans examensarbete
på ett godtagbart sätt. Som betyg används något av uttrycken Väl Godkänd
Godkänd eller Underkänd.
Senast i samband med kursstart skall studenterna erhålla preciserande information
om examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå. Se även
Rånäsdokumnet, C-uppsats: ”Examensarbete” 10 poäng.
FÖRKUNSKAPSKRAV
Studenten skall vara antagen till Lärarprogrammet 140-220 poäng vid GIH och
dessutom genomgått Inriktningsstudierna Idrott och hälsa, grundkurs, 1-20 poäng,
samt Idrott och hälsa, fortsättningskurs, 21-40 poäng, alt Idrott didaktisk inriktning,
grundkurs, 20 poäng, samt Idrott didaktisk inriktning, fortsättningskurs, 20 poäng.
IKRAFTTRÄDANDE
Denna kursplan gäller fr o m läsåret 2005/2006.
KURSLITTERATUR
Individuell litteraturlista upprättas baserad på studentens uppsatsämne.
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