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Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet.

Lärandemål

Studenten skall:

 delta i ett vetenskapligt samtal kring egen och andras forskning inom det 

idrottspedagogiska området avseende dess samhälleliga och vetenskapliga betydelse, 

originalitet, vetenskapliga kvalitet, genomförande och slutsatser;

 presentera egen forskning och argumentera för val avseende studiens syfte samt 

avseende teori- och metodval.

Examination

Kursen examineras i samband med forskningsseminarierna.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Det idrottspedagogiska samtalet I, 1.5 hp

The sport pedagogy discourse I, 1.5 credits

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regler vid GIH.

Betyg

Som betyg på kursen som helhet används något av uttrycken godkänt eller underkänt.
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Studentinflytande och kursvärdering

I enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) ordnas skriftlig kursvärdering efter 

avslutad kurs. Återkoppling av resultatet till studenterna görs efter genomförd kursvärdering.

Kursvärderingar ska ha fokus på studenternas lärande och den pedagogiska processen i kursen, 

där lärandemål, läraktiviteter och examinationens utfall ligger till grund för en pedagogisk 

reflektion samt kursens kvalitet.

Undervisningsform

Doktoranden deltar regelbundet i den idrottspedagogiska seminarieserien och presenterar egen 

forskning vid minst ett tillfälle per termin.

Övrigt

Kursen ges för doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan.

Studerande på forskarnivå kan tillgodogöra sig 1,5 hp per år och sammanlagt 6 hp inom 

utbildning på forskarnivå vid GIH.

Litteratur och övriga läromedel

Gäller hela kursen

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Carlsson, Petter (2007) Forskningsseminarier som arbetsform. I Utsikter, Insikter, Avsikter. 

Universitetspedagogisk konferens i Umeå, 27-28 februari, 2007. Universitetspedagogiskt 

centrum, Umeå universitet, ss. 55-60.

Valbar litteratur och övriga läromedel:

I övrigt ska kursdeltagaren läsa in sig på de texter som presenteras vid det aktuella 

forskningsseminariet och därvid förbereda sig på att delta i ett vetenskapligt samtal om texterna.
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