
KURSPLAN

IDROTTSVETENSKAP I
SPORT SCIENCES I
7.5 högskolepoäng - 7.5 credits 

___________________________________________________________________

Kurskod: MBIDV1

Nivå: Avancerad nivå

Huvudområde: Idrott/idrottsvetenskap

Fördjupningsgrad: A1N

Utbildningsområde: Idrottsliga området

Ämne: Idrottsvetenskap

Fastställd av: Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa 2022-04-12

Version: 3

Gäller från: Höstterminen 2022
______________________________________________________________________

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom idrott/idrottsvetenskap eller utbildningsvetenskap, historia, 

samhällsvetenskap, hälso- och sjukvård, eller motsvarande, där minst 30 högskolepoäng inom 

idrott/idrottsvetenskap, eller motsvarande ingår.

Lärandemål

Studenten skall:

 översiktligt kunna diskutera vetenskapsteorins grundproblem samt kunna jämföra några

olika vetenskapsteoretiska ansatser och hur dessa inverkar på det vetenskapliga arbetet,

 kunna sätta in utvecklingen av idrottsforskningen i sitt historiska och samhälleliga 

sammanhang samt kunna beskriva några av de vetenskapsteoretiska överväganden som 

påverkat utvecklingen av idrottsvetenskap,

 kunna redogöra för grundläggande forskningsetiska ställningstaganden inom den egna 

forskningsinriktningen samt översiktligt kunna jämföra dessa med ställningstaganden 

inom annan idrottsvetenskaplig forskning.

Innehåll

Kursen är organiserad kring en seminarieserie som behandlar följande innehåll:

 vetenskapens historia,

 grundläggande vetenskapsteori,

 idrottsvetenskapens framväxt, villkor och ändamål,

 forskningsetik

Progression 

Kursen är obligatorisk inom masterutbildningen vid GIH. Innehållet bygger vidare på den 

vetenskapliga skolning som studenten har tillägnat sig under sina studier på grundnivå. Kursens 

innehåll fokuserar på idrottsvetenskapens villkor samt forskningsetik.
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Examination

Kurskrav

För godkänt betyg krävs aktiv närvaro vid kursens seminarieserie. Frånvaro ersätts med skriftlig 

komplettering.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Idrottsvetenskap I, 7.5 hp

Sport sciences I, 7.5 credits

Kursen examineras genom:

 två skriftliga hemtentamen.

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

Betyg

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänt, Godkänt eller Underkänt. Senast 

i samband med momentstart skall studenterna erhålla preciserad information om 

examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå. Betyg ska vara rapporterat i Ladok 

senast tre veckor efter avslutad kurs.

De skriftliga examinationerna lämnas in för bedömning under kursens gång och ventileras vid 

särskilda seminarier. Omtentamenstillfälle anordnas efter kursens slut vid ett tillfälle som 

kursdeltagare och examinator kommer överens om.

Studentinflytande och kursvärdering

Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Grundutbildningsnämnden.

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

Varje kurstillfälle inleds med en bredare orientering i form av en föreläsning kring det aktuella 

temat. Föreläsningen följs av ett litteraturseminarium. Strukturen på seminariet upprättas 

gemensamt av lärare och kursdeltagare mot bakgrund av de frågor som uppstått dels i samband 

med läsningen av den kurslitteratur som är knuten till det aktuella temat, dels i samband med 

den inledande föreläsningen.
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Litteratur och övriga läromedel

Gäller hela kursen

Obligatorisk:

GIH. Att ange källor, råd och anvisningar till studenter på GIH. 

Myrdal, Janken. (2016). Spelets regler i vetenskapens hantverk : om humanvetenskap och 

naturvetenskap. Natur & Kultur Allmänlitt.. (9789127151109)

Okasha, Samir. (2016). Philosophy of science: a very short introduction. Oxford: Oxford 

University Press. (978-0-19-874558-7)

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

S. Loland & Mike McNamee (2017) Philosophical reflections on the mission ofthe European 

College of Sport Science: Challenges and opportunities, European Journal of SportScience, 17:1,

63-69, DOI:

10.1080/17461391.2016.1210238

Forskarens etik - CODEX regler och riktlinjer för forskning - Uppsala universitet (uu.se) Med 

fokus på de delar som handlar om forskning på människor.

God forskningssed - Vetenskapsrådet (vr.se)

Vägledning för hanteringen av misstankar om avvikelser från god forskningssed, SUHF 

https://suhf.se/app/uploads/2020/06/REK-2020-3-VA5n-god-forskningssed.pdf 

Vad säger lagen? Etikprövningsmyndigheten (etikprovningsmyndigheten.se)

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Alternativ engelsk litteratur:

Ingham, A. (and Friends) (1997). Toward a Department of Physical Cultural Studies and an End 

to Tribal Warfare. In J-M. Fernández-Balboa (red). Critical Postmodernism in Human 

Movement, Physical Education and Sport, 157-180. New York: State University of New York 

Press. (Denna text utgör alternativ till Myrdals text)

Valbar litteratur

Nosek BA, Beck ED, Campbell L, Flake JK, Hardwicke TE, Mellor DT, van 't Veer AE, Vazire 

S. Preregistration Is Hard, And Worthwhile. Trends Cogn Sci. 2019 Oct;23(10):815-

818. doi: 10.1016/j.tics.2019.07.009.

Munaf MR, Nosek BA, Bishop DVM, Button KS, Chambers CD, du Sert NP, Simonsohn U, 

Wagenmakers EJ, Ware JJ, Ioannidis JPA. A manifesto for reproducible science. Nat Hum 

Behav. 2017

Jan 10;1:0021. doi: 10.1038/s41562-016-0021.

Schantz, P. (2011). Om Lindhardskolan och dess betydelse i ett svenskt perspektiv. I: Poulsen, 

L.A. (red). Forskning i bevægelse. Et nyt forskningsfelt i et 100-årigt perspektiv. Köpenhamn: 
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Museum

Tusculanums forlag, s. 137-167.
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