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Kursplan

Idrottsvetenskap III

Kurskod: IDGC11
Kursens benämning: Idrottsvetenskap III

Sport Science III
Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Huvudområde:
IVA (Idrottsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2015-10-16 och gäller från
vårterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching, godkända kurser termin 1-4 motsvarande 120
hp.
Motsvarande bedömning kan göras.

Lärandemål
Delkurs 1: Idrott, hälsa och coaching i fördjupning, 7,5 hp.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

- förklara och ta ställning till coaching som begrepp och dess betydelse ur ett nationellt och
internationellt perspektiv
- förklara och ta ställning till hälsopromotion som begrepp och dess betydelse ur ett nationellt och
internationellt perspektiv
- redogöra för och diskutera breddade och fördjupade kunskaper om relationerna mellan centrala
aktörer inom idrotts- och hälsoområdet.

Delkurs 2: Idrottsvetenskaplig forskningsmetodik, 7,5 hp.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

- beskriva och redogöra för vetenskapsteori och forskningsmetodologi inom
det tvärvetenskapliga idrottsområdet
- förklara och använda parametriska och icke-parametriska testmetoder.



Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

- genomföra ett vetenskapligt arbete inom ett relevant idrottsvetenskapligt område
- analysera, redovisa och kritiskt granskar egna och andras vetenskapliga arbeten.

Innehåll
Delkurs 1: Idrott, hälsa och coaching i fördjupning, 7,5 hp.
Coaching- och hälsopromotionsbegreppen studeras på ett fördjupat sätt och belyses ur ett såväl
nationellt som internationellt perspektiv. Dessutom belyses relationerna mellan olika centrala aktörer
inom idrottsrörelsen och barn, ledare och föräldrar. Praktiska moment förekommer.

Delkurs 2: Idrottsvetenskaplig forskningsmetodik, 7,5 hp.
I delkursen diskuteras olika typer av vetenskapliga ansatser (kvalitativ och kvantitativ forskning,
experimentell och icke-experimentell forskning), liksom disciplinspecifika metoder/tekniker och
problem som olika idrottsvetenskapliga ämnen/discipliner har. I kursen behandlas även statistiska
analyser.

Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp.
I delkursen genomför de studerande en vetenskaplig undersökning i något relevant område inom det
idrottsvetenskapliga fältet. De färdiga examensarbetena behandlas vid särskilda
examinationsseminarier där försvar och opponering utgör obligatoriska moment.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examination sker individuellt i form av skriftlig hemtentamen samt genom att genomföra och
dokumentera ett skriftligt vetenskapligt arbete vilket behandlas på ett seminarium där försvar och
opponering ingår.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan: väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår i Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching som obligatorisk kurs.
Denna kursplan ersätter tidigare kursplan IDGCA1 som gällde från 2007.
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