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Särskild behörighet
För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser inom idrott/idrottsvetenskap 1-60
högskolepoäng, eller motsvarande.

Lärandemål
Studenten skall:









identifiera en problemställning och formulera syfte för en studie med relevans för
professionen,
visa förmåga att söka, sammanställa och kritiskt värdera relevant information utifrån
studiens syfte och frågeställningar,
välja, motivera och använda lämplig teoretisk utgångspunkt eller hypotes,
tillämpa relevant metodik för datainsamling och analys,
presentera ett bearbetat resultat med relevans för studiens frågeställningar eller hypotes,
diskutera och tolka studiens resultat med återkoppling till forskningsläget och studiens
teoretiska utgångspunkter eller hypotes,
uppvisa akademiskt skriftspråk och formalia samt inre logik (röd tråd),
granska innehåll, systematik och relevans i annan students arbete och ge konstruktiva
skriftliga och muntliga kommentarer samt muntligen försvara det egna arbetet.

Innehåll
Kursen innehåller ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Arbetet innebär att man
självständigt eller tillsammans med annan student planerar, genomför och dokumenterar ett
självständigt arbete på nivån 61-90 hp. Även opposition på annans arbete ingår.
Progression
Kursen är en breddning och fördjupning av tidigare uppsatser på 1-60-poängsnivån.
Progressionen består i att studenten skall kunna med hjälp av en teoretisk ansats formulera syfte
och relevanta frågeställningar samt också kunna utnyttja vetenskapliga teorier i analysen av
empiri och i diskussionen av resultaten.

KURSPLAN

Delkurser
Delkurs 1 - Examensarbete, 15 hp
Module 1 - Academic paper, 15 credits
Examination av PM sker under kursens gång. Uppsatsen examineras vid ett offentligt
seminarium där både försvar och opposition ingår.

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

Examinationsformer
Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.
Examensarbete, 15 hp
Academic paper, 15 credits




genomgång av uppsats-PM,
eget forskningsarbete försvaras vid ett offentligt seminarium,
i examinationen ingår också opposition på annans arbete.

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 kursstart skall studenterna erhålla preciserad information om betygskriterier för
respektive nivå. Omexamination anordnas tidigast tre veckor efter kursens slut, samt innan
höstterminens början och/eller när kursen ges vid nästa tillfälle.
Senast i samband med kursstart skall studenterna få preciserade kriterier för respektive
betygsnivå på exminationerna.

Studentinflytande och kursvärdering
Studentinflytande sker genom att kursansvarig lärare samråder med studenten om tid och plats
för gemensamma träffar. Studentinflytande sker genom studentrepresentation i
Grundutbildningsnämnden.
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid GIH, där
studenternas synpunkter ska inhämtas. Resultatet av utvärderingen publiceras och återkopplas
till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovannämnda riktlinjer, och ligger till grund
för framtida kurs- och utbildningsutveckling.
Efter avslutad kurs sker skriftlig utvärdering. Dessa återförs inom tre veckor till studenterna och
till examinator.
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Undervisningsform


enskilt arbete

Kursen genomförs som en distanskurs via nätet där lärare/handledare har kontinuerlig kontakt
med studenten via telefon, nätet och om möjligt individuella träffar samt en gemensam
seminariesammankomst. Träffarna kan ske på andra platser än vid Gymnastik- och
idrottshögskolan. Därtill ges möjlighet till korrespondens med lärare och övriga studenter via
webbaserad utbildningsplattform, mail och kontakt via telefon. Kursen bygger på en hög grad av
självstudier.

Litteratur och övriga läromedel
Delkurs 1 - Examensarbete, 15.0 hp
Module 1 - Academic paper, 15.0 credits
Obligatorisk:
GIH. Att ange källor, råd och anvisningar till studenter på GIH.
8.2
GIH. Rånäsdokumentet: Råd och anvisningar för uppsatsskrivning till studenter och lärare vid
Gymnastik - och idrottshögskolan.
Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk- samhällosvetenskaplig
forskning.
Valbar:
Vetenskapsrådet. Publikationer.
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