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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutionen för idrottsvetenskap

4IV31E Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats, 15 
högskolepoäng
4IV31E Essay in Sports Science/Master, 15 credits

Huvudområde
Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap

Nivå
Avancerad nivå

Fördjupning
A1E

Fastställande
Fastställd 2015-06-10 
Senast reviderad 2022-06-17 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Tillägg av 
standardformuleringar. 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2023

Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet; 
minst 90 högskolepoäng i huvudområdet idrottsvetenskap eller motsvarande 
huvudområde inklusive ett examensarbetet omfattande minst 15 högskolepoäng. 
Särskild behörighet: 4IV311 Idrott mellan tradition och förändring, 4IM001 
Vetenskaplig teori och metod, 4IV320 Vetenskapsteori och forskningsetik eller 
motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

visa förmåga att självständigt kunna identifiera, utforma och genomföra en 
kvalificerad forskningsuppgift, utifrån relevanta vetenskapliga och etiska 
aspekter

•

kritiskt granska forskning rörande centrala idrottsvetenskapliga 
kunskapsområden

•

redogöra för och operationalisera adekvata teorier och metoder på det 
idrottsvetenskapliga fältet

•



i tal och skrift visa förmåga att presentera och diskutera sitt resultat, sin analys 
och sina slutsatser - jämte den kunskap och de bedömningar som ligger till grund 
därför – på ett vetenskapligt korrekt sätt

•

genomföra ett opponentskap.•

Innehåll
Kursen innehåller:

genomförande och rapportering av ett idrottsvetenskapligt arbete,•
handledning och seminariebehandling i samband med rapportskrivning,•
informationssökning i anslutning till det självständiga arbetet, samt•
kritisk granskning av ett idrottsvetenskapligt arbete.•

Undervisningsformer
Undervisningen består av självständigt arbete, handledning och seminariedeltagande. 
Arbetsformerna utvecklas utifrån kursens mål i samverkan mellan student och 
kursledare. De kursmoment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid 
kursstarten.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Examinationen sker genom ett skriftligt självständigt arbete samt en muntlig 
opponering av ett annat självständigt arbete. 
 
För betyget Godkänd krävs att kursens mål är uppnådda. För betyget Väl godkänd krävs 
dessutom att uppsatsen bedömts som Väl godkänd. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
Eventuella merkostnader i samband med kursen bekostas av den enskilde studenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Relevant litteratur för forskningsområdet motsvarande ca 2 000 sidor. Kurslitteraturen 
fastställs i samråd med handledaren. 
 


