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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutionen för idrottsvetenskap

4IV323 Fördjupning i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Specified Course in research method

Huvudområde
Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap

Nivå
Avancerad nivå

Fördjupning
A1N

Fastställande
Fastställd av Fakulteten för samhällsvetenskap 2018-05-15 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2019

Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet; 
minst 90 högskolepoäng i huvudområdet idrottsvetenskap eller motsvarande 
huvudområde, inklusive ett självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng.

Mål
Efter kursen förväntas den studerande kunna:

analysera och diskutera ontologiska och epistemologiska utgångspunkter för vald 
vetenskaplig metod

•

självständigt och med vetenskaplig noggrannhet argumentera för det sätt att 
inhämta, bearbeta och analysera data som aktualiserar den valda metoden

•

redogöra för forskningsetiska ställningstaganden som utmärker vald metod•
diskutera den valda metoden utifrån ett kvalitetsperspektiv, utifrån begrepp som 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.

•



Innehåll
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om en specifik 
vetenskaplig metod. Fördjupningen innebär att den studerande i samråd med 
kursledaren väljer en metod av relevans för den egna inriktningen. Under kursen 
bearbetar den studerande självständigt och med stöd av utsedd handledare vald 
metodlitteratur och författar en text som behandlar den valda vetenskapliga metoden. 
 
Kursens detaljerade innehåll och upplägg utvecklas i samråd mellan studerande, 
kursansvarig och handledare.

Undervisningsformer
Kursen bygger på studentaktiva arbetsformer i form av egen inläsning, 
handledningstillfällen och seminarier. De aktuella undervisningsformerna utformas 
under samråd mellan studerande och kursledare.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Kursen examineras genom ett metodologiskt projektarbete som redovisas i skriftlig 
form.  
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda.

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.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Gratton, Chris & Jones, Ian. (2004). Research methods for sport studies. New York: 
Routledge, (288 s). ISBN 0-203-38674-4. 
 
Vetenskapsrådet. (2017). God Forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet, (82 s). 
(Tillgänglig på Internet). ISBN: 978-91-7307-352-3. 
 
Övrig litteratur motsvarande ca 700 sidor väljs i samråd med kursansvarig lärare. 
 


