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Mål Moment 1: Biomekanik och belastningsergonomi
 
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. identifiera och analysera vanligt förekommande belastningar inom idrott och arbetsliv
utifrån biomekaniska principer
2. identifiera och analysera hälsorisker ur ett belastningsergonomiskt perspektiv
3. genomföra en belastningsergonomisk riskbedömning med utgångspunkt från gällande
författningar
4. ge förslag på åtgärder för att förebygga belastningsbesvär och identifiera möjligheter och
hinder för att omsätta dem i praktiken
 
Moment 2: Idrottsmedicin
 
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
5. ge exempel på vanligt förekommande akuta- och belastningsrelaterade skador i samband
med idrott och fysisk aktivitet samt ge förslag till förebyggande och rehabiliterande åtgärder
6. redovisa och tillämpa kunskaper i första hjälpen och hjärt- lungräddning
 

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=IDG315&revisionId=2821&lang=sv
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Moment 3: Motorik
 
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
7. beskriva hur motoriken utvecklas under uppväxten samt redogöra för några teorier för
motorisk inlärning
8. planera och motivera motorisk träning anpassad för personer med olika förutsättningar och
behov utifrån ålder, funktionsförmåga och målsättning

Kursens innehåll Moment 1: Biomekanik och belastningsergonomi
- biomekaniska principer
- utföra grundläggande biomekaniska analyser av vanligt förekommande belastningar inom
idrott och arbetsliv
- centrala begrepp och termer för arbetsrelaterade belastningar och dess konsekvenser
- gällande regelverk och författningar för belastningsergonomi
- fysiska och psykologiska faktorers betydelse för uppkomst och utveckling av
belastningsrelaterade besvär
- ergonomisk analys och riskbedömning
 
Moment 2: Idrottsmedicin
- vanligt förekommande idrottsskador
- förebyggande av idrottsskador
- akut omhändertagande och rehabilitering av idrottsskador
- första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR)
 
Moment 3: Motorik
- Motorisk utveckling
- Teorier om motorisk kontroll och motorisk inlärning
- Metoder för inlärning av rörelsemönster och arbetsteknik

Undervisning Föreläsningar, gruppövningar, hemuppgifter, seminarier, praktiska övningar

Förkunskaper Anatomi, fysiologi och träningslära 15 hp och Tillämpad träningslära 15 hp

Examinationsform Moment 1, lärandemål 1: Individuell skriftlig tentamen
Moment 1, lärandemål 2-4: Skriftliga individuella examinationsuppgifter
Moment 2, lärandemål 5: Skriftlig individuell examinationsuppgift
Moment 2, lärandemål 6: Individuell praktisk och muntlig examinationsuppgift
Moment 3, lärandemåll 7-8: Individuella skriftliga och muntliga examinationsuppgifter
Moment 1-3: Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie
examinationstillfälle erbjuds ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie
examinationstillfälle och två ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens
genomförande. Student som ej är godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till
studierådgivning/stöd och ett nytt examinationstillfälle nästa kursomgång

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i det idrottsvetenskapliga programmet

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Biomekanik och belastningsergonomi 7,5 hp Betyg: UG

0020   Idrottsmedicin 3 hp Betyg: UG

0030   Motorik 4,5 hp Betyg: UG


