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Särskild behörighet

Idrotts- och arbetsfysiologi (Sports and exercise physiology), 15 hp, FID19A eller motsvarande.

Lärandemål

Studenten skall:

 utföra syreupptagningsmätningar (vilo-, submaximal-, tröskel-, maximal 

syreupptagningsförmåga) med direkt metodik (on-line system), och redogöra för 

metodens för- och nackdelar.

 visa färdighet i att hantera olika utrustningar för mätning av syreupptag (Douglas-

säckar, on-line teknik (per andetag och med blandningskammare), samt bärbar on-line 

utrustning).

 redogöra för för- och nackdelar med olika försöksprotokoll för bestämning av maximal 

syreupptagningsförmåga samt laktat-tröskel.

 visa färdighet att utföra indirekta mätningar av maximal syreupptagningsförmåga, 

(Åstrand-, Ekblom Bak-, Pyramid-, Cooper-, Beep-, Yo-Yo-test) och redogöra för 

metodernas för- och nackdelar.

 visa färdighet att utföra mätningar med indirekt kalorimetri och bestämning av 

fettoxidation och energiomsättning i vila och vid arbete.

 utföra mätningar och beräkningar av arbetsekonomi (exempelvis löpekonomi och 

verkningsgrad vid cykling), och redogöra för beräkningarnas för- och nackdelar.

Innehåll

Progression 

Till skillnad mot tidigare kurser i idrotts- och arbetsfysiologi på grund- och avancerad nivå ska 

deltagaren i kursen visa färdighet i att självständigt och med stor noggrannhet kunna utföra 

laborativa moment.
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Examination

Följande examinationsformer gäller i kursen:

Skriftlig examination på erforderliga teoretiska kunskaper. Praktiska prov där studenten ska visa 

att den behärskar angivna färdigheter.

Kurskrav

För godkänt betyg krävs deltagande vid kursens utbildningsmoment.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Laborativa metoder inom idrotts- och arbetsfysiologi: bestämning av syreupptag, 4.5 hp

Laboratory methods in sports and exercise physiology: determination of oxygen uptake, 4.5 

credits

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regler vid GIH.

Betyg

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänt eller underkänt.

Examinationerna avläggs under kursens gång enligt anvisningarna i kurs-/momentpromemorian 

som studenten får i och med kursstart. Omtentamenstillfällen anordnas efter överenskommelse 

med kursansvarig.

Studentinflytande och kursvärdering

I enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) ordnas skriftlig kursvärdering efter 

avslutad kurs. Återkoppling av resultatet till studenterna görs efter genomförd kursvärdering.

Kursvärderingar ska ha fokus på studenternas lärande och den pedagogiska processen i kursen, 

där lärandemål, läraktiviteter och examinationens utfall ligger till grund för en pedagogisk 

reflektion samt kursens kvalitet.

Undervisningsform

Kursen är en praktisk laborativ kurs med individuellt upplägg där deltagaren ska lära sig 

teoretisk bakgrund, laborativ metodik, hantering av utrustning samt säkerhet och risker vid 

laboratoriearbete.

Övrigt

Kursen är en valbar kurs inom utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan, GIH.

Företräde ges till doktorander antagna till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid GIH.
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Litteratur och övriga läromedel

Gäller hela kursen

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Obligatoriska:

Andersson EA, Lundahl G, Wecke L, Lindblom I, Nilsson J. Maximal aerobic power versus 

performance in two aerobic endurance tests among young and old adults. Gerontology. 2011; 57 

(6):502-12.

Bangsbo J, Iaia FM, Krustrup P. The Yo-Yo intermittent recovery test : a useful tool for 

evaluation of physical performance in intermittent sports. Sports Med. 2008; 38 (1):37-51

Bentley DJ, Newell J, Bishop D. Incremental exercise test design and analysis: implications for 

performance diagnostics in endurance athletes. Sports Med. 2007; 37 (7):575-86.

Cooper KH. A means of assessing maximal oxygen intake. Correlation between field and 

treadmill testing. JAMA. 1968 Jan 15; 203(3):201-4.

Ekblom-Bak E, Björkman F, Hellenius ML, Ekblom B. A new submaximal cycle ergometer test 

for prediction of VO(2max). Scand J Med Sci Sports. [Epub ahead of print]

Faude O, Kindermann W, Meyer T. Lactate threshold concepts: how valid are they? Sports Med.

2009;39(6):469-90.

Foster C, Lucia A. Running economy: the forgotten factor in elite performance. Sports Med. 

2007;37(4-5):316-9.

Lactate in Sports Medicine. Boehringer Mannheim 15-35, 1988 (kopia utdelas).

Léger LA, Mercier D, Gadoury C, Lambert J. The multistage 20 metre shuttle run test for 

aerobic fitness. J Sports Sci. 1988 Summer;6 (2):93-101.

McConnell TR, Clark BA. Treadmill protocols for determination of maximum oxygen uptake in 

runners. Br J Sports Med. 1988;22(1):3-5.

Valbara:

Rosdahl H, Gullstrand L, Salier-Eriksson J, Johansson P, Schantz P. Evaluation of the Oxycon 

Mobile metabolic system against the Douglas bag method. Eur J Appl Physiol. 2010; 109 

(2):159-71

Salier Eriksson J, Rosdahl H, Schantz P. Validity of the Oxycon Mobile metabolic system under 

field measuring conditions. Eur J Appl Physiol. 2012; 112 (1):345-55

Åstrand I. Aerobic work capacity in men and women with special reference to age. Acta Physiol 

Scand Suppl1960; 49(169):1-92. 3.

Åstrand PO, Ryhming I. A nomogram for calculation of aerobic capacity (physical fitness) from 

pulse rate during sub-maximal work. J Appl Physiol, 1954 Sep; 7 (2):218-21.

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Labarotionskompendium och testmanualer (utdelas)


	xxSidhuvud1
	xxLoggaFinns
	bkmRevSidfot
	bkmProgram
	bkmBasdata1
	bkmBasdata2
	xxSidhuvud2
	xxLogga
	SökvägSecond
	xxSidhuvud2
	xxLogga
	SökvägSecond



