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Huvudområde Idrottsvetenskap

Ämnesgrupp Idrott/idrottsvetenskap

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 redogöra för grundläggande näringslära samt tillämpa kunskapen i ett pedagogiskt
sammanhang
2 genomföra en kostregistrering i ett databaserat kostprogram
3 planera, genomföra och analysera en anpassad kostplan för en enskild individ eller en grupp
4 redogöra för närings- och energibehov anpassat efter olika typer av fysisk aktivitet
5 redogöra för aktuella mattrender och diskutera dess konsekvenser ur ett hälso- och
prestationsperspektiv

Kursens innehåll - grundläggande näringslära
- pedagogiska tillämpningar
- kostplanering och registrering med ett kostprogram
- kost och fysisk aktivitet
- kosttillskott
- aktuella mattrender

Undervisning Föreläsningar, seminarier och praktiska moment.

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Individuell skriftlig tentamen, skriftlig inlämningsuppgift, skriftlig och muntlig examination i
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grupp.

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet
till ytterligare 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 nästa kursomgång. 

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i det idrottsvetenskapliga programmet.
Examinator äger rätt att ändra examinationsform om särskilda skäl föreligger.
 

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen, (lärandemål 1) 4,5 hp Betyg: AF

0020   Skriftlig inlämningsuppgift, (lärandemål 2,3) 1 hp Betyg: UG

0030   Skriftlig och muntlig examination i grupp,
(lärandemål 4,5)

2 hp Betyg: UV


