
Dnr: 2022/2393-3.1.2.2

Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap

Institutionen för idrottsvetenskap

4IV323 Fördjupning i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
4IV323 Specified Course in research method, 7.5 credits

Huvudområde
Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap

Nivå
Avancerad nivå

Fördjupning
A1N

Fastställande
Fastställd 2018-05-15 
Senast reviderad 2022-06-17 av Fakulteten för samhällsvetenskap. Redaktionell 
revidering av innehåll, undervisningsformer och examinationsformer. 
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 självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng.

Mål
Efter kursen förväntas studenten 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 studenten fördjupade kunskaper om en specifik vetenskaplig 
metod. Kursen inleds med att ge en introduktion till olika vetenskapliga metoder. 



Därefter väljer studenten att fördjupa sig i en metod av relevans för den egna 
inriktningen.

Undervisningsformer
Undervisningen består av inspelade föreläsningar och diskussionsforum online.

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

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. 
 


