
Dnr: 2019/1573-3.1.2.2

Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutionen för idrottsvetenskap

1IV564 Specialidrott och vetenskaplig teori och metod, 7,5 
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1IV564 Special sport and science theory and method, 7.5 credits
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Idrottsvetenskap
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Grundnivå
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G1F

Fastställande
Fastställd 2019-01-30 
Senast reviderad 2019-05-16 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Revidering av 
examinationsformer. 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2020

Förkunskaper
Grundläggande behörighet, vara godkänd på 30 hp i Specialidrott eller motsvarande 
kurs samt uppfylla något av nedanstående krav:

400 p specialidrott på gymnasieskolan på RIG/NIU•
3 års dokumenterad idrottserfarenhet på elitnivå inom något 
specialidrottsförbund

•

3 år dokumenterad tränar-/ledarerfarenhet på elitnivå inom något 
specialidrottsförbund

•

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

redogöra för olika vetenskapsteoretiska traditioner, kunskapsansatser och 
vetenskapligt relaterade verklighetsuppfattningar

•

redogöra för olika kunskapsteoretiska traditioner och deras tillämpningar•
redogöra för olika forskningsmetodologiska traditioner, deras förutsättningar och 
användningsområden, samt kunna tillämpa dessa

•



upprätta undersökningsplaner•

Innehåll
En viktig del i att själv kunna utveckla vetenskapligt baserad kunskap inom idrott är att 
kunna använda och förstå vetenskapsteoretiska traditioner. Kursen fokuserar och 
behandlar hur den studerande skall använda olika vetenskapsteoretiska traditioner, 
kunskapsansatser och vetenskapligt relaterade verklighetsuppfattningar för att skapa en 
grund för nya innovativa tankar, idéer och lösningar på idrottsliga problem. För att 
kunna utveckla dessa måste den studerande tillägna sig kunskaper i forsknings-
metodiska traditioner och tekniker och kunna tillämpa dessa. Därför kommer den 
studerande att övas i att upprätta undersökningsplaner och omsätta dessa planer i 
praktiskt arbete. Det betyder att den studerande ska kunna förbereda och genomföra 
datainsamlingar och upprätta databaser, analysera data på ett vetenskapligt sätt samt 
värdera och kritiskt reflektera över och vetenskaplig kunskapsutveckling.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, laborationer, handledning och 
seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen examineras genom en inlämningsuppgift. För betyget godkänd ska 
inlämningsuppgiften visa att den studerande har uppfyllt kursens mål. För betyget väl 
godkänd skall inlämningsuppgiften visa att den studerande har uppfyllt kursens mål på 
ett initierat och avancerat sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt.
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