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Särskild behörighet

Idrottsvetenskaplig ämneskurs, 15 högskolepoäng (FOIDVÄK alt. DAIDVÄ), eller 

motsvarande.

Lärandemål

Studenten skall kunna:

 visa färdighet att förhålla sig till säkerhetsrisker vid laboratoriearbete,

 den teoretiska bakgrunden till nedan angivna analysmetoder,

 samla in yt-EMG,

 redogöra för metodologiska överväganden vid insamling och analys av yt- och 

intramuskulärt EMG,

 med stöd i litteraturen problematisera över hur yt- och intramuskulär EMG data ska 

tolkas,

 diskutera mekanismer bakom och relevansen av supramaximala M-vågor vid mätning 

av muskelaktivitet.

Innehåll

Progression 

Kursen erbjuds doktorander som behöver EMG metoder för genomförande av sitt 

forskningsprojekt. Kursen ger teoretiska och praktiska vetenskapliga kunskaper för självständigt 

arbete i laboratoriemiljö.

Examination

Följande examinationsformer gäller i kursen: Praktiska prov där doktoranden ska visa att den 

behärskar de angivna färdigheterna.

Inlämningsuppgift där doktoranden problematiserar kring intern och extern validitet av EMG-



KURSPLAN 2 (3)

metoden i relation till sitt eget avhandlingsarbete.

Muntlig presentation av inlämningsuppgiften under ett seminarium.

Kurskrav

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

skriftlig komplettering.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Laborativa metoder inom biomekanik: elektromyografi, 4.5 hp

Laboratory methods in biomechanics: electromyography, 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.

Undervisningsform

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

studera teori och metod, auskultera på och under handledning praktisera säkerhetstänkande, 

hantera utrustning, datainsamling och analys.

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:

Chapman, A.,Vicenzino, B., Blanch, P., Knox, J. and Hodges, P. (2010). Intramuscular fine-wire

electromyography during cycling: Repeatability, normalisation and a comparison to surface 

electromyography. Journal of Electromyography and Kinesiology, 20, ss 108-117.

Hug, F. (2011). Can muscle coordination be precisely studied by surface electromyography? 

Journal of Electromyography and Kinesiology, 21, ss 1-12.

Vigotsky, A., Halperin, I., Lehman, G., Trajano, G. and Vieira, T. (2017). Interpreting

signal amplitudes in surface electromyography studies in sport and rehabilitation sciences.

Frontiers in Physiology, 8, p 985.

Konrad, Peter. (2006). The ABC of EMG. A Practical Introduction to Kinesiological 

Electromyography. Version 1.4. Scottsdale, Arizona: Noraxon U.S.A. Inc.

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Självständigt valda vetenskapliga artiklar utifrån forskningsinriktning.


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



