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Särskild behörighet

3,5 hp biomekanik eller motsvarande.

Lärandemål

Studenten skall kunna:

 redogöra för egenskaperna hos de elementära funktionerna: potensfunktioner, 

trigonometriska funktioner och exponentialfunktionen, samt dessa funktioners inverser.

 visa förmåga att härleda matematiska samband, formulera problem matematiskt samt 

att lösa matematiska problem.

 derivera sammansatta funktioner av en samt flera variabler och beräkna dess lokala 

extremvärden.

 redogöra för analysens fundamentalsats samt kunna integrera de elementära 

funktionerna.

 lösa enklare problem inom vektoralgebra och klassisk mekanik

 visa färdighet i att modellera enkla mekaniska system

 visa färdighet i att använda matematisk programvara för att derivera, integrera 

funktioner, samt lösa differentialekvationer.

Innehåll

Kursens syfte är att utveckla studenternas förmåga till matematisk problemlösning inom det 

idrottsvetenskapliga forskningsfältet, samt att introducera dem till analys, modellering och 

optimering av biomekaniska system. Kursen omfattar grundläggande matematik trigonometri, 

vektoralgebra, samt differential och integralkalkyl och utvalda delar av klassisk mekanik, med 

fokus på stela kroppar och relevans till biomekanisk forskning.

Följande delar ingår:

Trigonometri 

Vektoralgebra

Statik
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Gränsvärden

Derivator

Min-max problem

Analysens fundamentalsats

Integraler

Energi

Differentialekvationer

Dynamik

Lagranges ekvationer

Examination

Kursen examineras genom 9 duggor samt en skriftlig tentamen.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Skriftlig examination, 4.5 hp

Written examination, 4.5 credits

 Duggor

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. Senast i samband 

med kursstart skall studenterna erhålla preciserad information om examinationsformer och 

betygskriterier för respektive nivå. Betyg ska vara rapporterat till studieadministratör senast tre 

veckor efter avslutat moment.

För att erhålla betyget Godkänt, som slutbetyg, krävs Godkänd sluttentamen.

Omtentamen erbjuds tidigast två veckor efter det att studenten har erhållit tentamensresultatet.

Studentinflytande och kursvärdering

Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Forsknings- och 

forskarutbildningsnämnden.

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.
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Undervisningsform

 föreläsningar

 enskilt arbete

 räkneövningar

Kursen kommer att ges på distans, genom videoföreläsningar, problemlösning, duggor och 

frågestunder.

Litteratur och övriga läromedel

Gäller hela kursen

Valbar litteratur och övriga läromedel:

The Theoretical Minimum: What You Need to Know to Start Doing Physics, av Leonard 

Susskind och George Hrabovsky, 2013.

Mathematics, Its Content Methods and Meaning, (Dover Books on Mathematics), av by A. D. 

Aleksandrov , A. N. Kolmogorov och M. A. Lavrentev

Calculus, Gilbert Strang, MIT

https://ocw.mit.edu/resources/res-18-001-calculus-online-textbook-spring-2005/textbook/

The Feynman lectures on physics

https://www.feynmanlectures.caltech.edu/
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