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Särskild behörighet

Grundläggande teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter i laboratoriearbete (pipettering, 

vägning av kemikalier, blanda lösningar justera pH) eller motsvarande.

Lärandemål

Studenten skall:

 visa kunskap och förståelse för säkerhetsrisker och visa färdighet att förhålla sig till 

dessa vid laboratoriearbete,

 visa kunskap och förståelse för den teoretiska bakgrunden till nedan angivna 

analysmetoder,

 kunna preparera vävnadsprover och blodprover för analys och

 kunna analysera halten av vävnads- och blodmetaboliter samt enzymaktivitet med 

spektrofotometrisk eller fluorometrisk teknik samt med plattläsare.

Innehåll

Praktisk laborativ kurs med individuellt upplägg där deltagaren ska lära sig teoretisk bakgrund, 

laborativ metodik, hantering av utrustning samt säkerhet och risker vid laboratoriearbete.

Examination

Följande examinationsformer gäller i kursen:

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

att den behärskar angivna färdigheter samt inlämning av skriftlig laboratorierapport.
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Kurskrav

För godkänt betyg krävs deltagande vid kursens utbildningsmoment. Frånvaro ersätts med extra 

undervisningstillfällen.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Laborativa metoder inom fysiologi: grundläggande biokemiska laboratorieanalyser av 

vävnadsprover, 4.5 hp

Laboratory methodes in physiology: basic biochemical laboratory analysis of tissue samples, 

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.

Examinationen avläggs vid kursens slut vid ett separat tillfälle enligt anvisningarna ovan. 

Omtentamenstillfälle anordnas efter kursens slut vid ett tillfälle som kursdeltagare och 

examinator kommer överens om.

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.

Övrigt

Företräde ges för antagna till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid GIH.

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

idrottshögskolan, GIH. Kursen kan även ges för registrerade studenter på masterprogrammet i 

idrottsvetenskap.

Litteratur och övriga läromedel

Gäller hela kursen

Valbar:

Jacobson, Bertil. (1995). Medicin och teknik. Lund: [B. Jacobson]. (91-630-3338-0)

Lowry, Oliver Howe. (1972). flexible system of enzymatic analysis. New York: Academic P.. (0-

12-457950-7)

Persson, Kristina E. M.. (2007). Introduktion till klinisk kemi. Lund: Studentlitteratur. (978-91-
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44-04459-0)

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Obligatorisk:

Säkerhetspärm för arbete på Åstrandlaboratoriet vid GIH.

Kompendium för analysarbete.

Referenslitteratur:

Boyer R. (2012) Biochemistry Laboratory: modern theory and techniqes. 2:a uppl. Boston: 

Pearson.
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