INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH
IDROTTSVETENSKAP

MHA201

Ämnesfördjupning, 7,5 högskolepoäng

Subject specialisation, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för mat, hälsa och miljö 2006-11-20 och senast
reviderad 2020-08-27 av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2020-08-27, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Övrigt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

Kostvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Idrottsvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs/godkända kurser inom vetenskaplig teori
och metod inom Hälsopromotionsprogrammet/ Kostekonomprogrammet med
inriktning mot ledarskap/Programmet i Sports Coaching om minst 7,5 hp eller
motsvarande kunskaper. Dessutom krävs godkända kurser omfattande 90
högskolepoäng inom kost- eller idrottsvetenskap, eller annan likvärdig utbildning.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Färdigheter och förmåga

• utifrån ett eget avgränsat syfte söka och välja vetenskaplig litteratur inom det egna
fältet.
• med utgångspunkt i litteraturöversikten identifiera och motivera relevanta nya
forskningsfrågor inom ett avgränsat område.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• tolka, värdera och kritiskt granska forskning inom det egna fältet.
Innehåll

I den här kursen söker, analyserar och sammanställer studenten existerande forskning
inom ett begränsat ämnesområde relaterat till kostvetenskap/idrottsvetenskap. Utifrån
ett avgränsat syfte formuleras sökstrategier som tillämpas i sökning efter vetenskapliga
artiklar i relevanta tidskriftsdatabaser. Kriterier för inkludering respektive exkludering
av forskningsstudier används. Studenten genomför en kritisk granskning av framtagna
studier med fokus på teoretiska och metodologiska perspektiv och angreppssätt.
Relevanta forskningsfrågor inom kostvetenskap/idrottsvetenskap identifieras och
motiveras. Litteraturöversikten presenteras i en skriftlig rapport.

Former för undervisning

Självständig litteraturgranskning.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom skriftlig rapport.
Vid frånvaro vid obligatoriska moment är student ansvarig att kontakta kursansvarig
för att delges tidpunkt för nästa kurstillfälle eller alternativ examinationsuppgift.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
Antal examinationstillfällen är begränsat till fem.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare
upplägg. Detta får inte strida mot HF 6 kap § 21.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Kursen värderas skriftligt via lärplattform och resultaten är vägledande för utveckling
och planering av kommande kurser. Resultatet och eventuella förändringar i kursens
upplägg förmedlas till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter
som ska påbörja kursen. Utöver den skriftliga, summativa värderingen kan muntliga,
formativa värderingsmoment förekomma. Kursansvarig sammanställer efter avslutad
kurs en kursrapport.
Övrigt

Rapporten kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska.
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