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Kursplanen gäller från och med höstterminen 2021
Förkunskaper
180 högskolepoäng varav 15 hp Anatomi/Fysiologi (minst 7,5 hp Fysiologi) eller Idrott
och hälsa/Idrottsvetenskap 90 hp eller motsvarande.
Annan utbildning – Läkarexamen; Sjukgymnastexamen; Sjuksköterskeexamen.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l
l

l

värdera styrketräningens hälsofrämjande effekter sett ur ett livslångt perspektiv
självständigt identifiera hur styrketräning kan användas för prestationsförmåga
och prevention
argumentera för hur styrketräning kan användas som behandling av
sjukdomstillstånd/skador

Innehåll
Kursen behandlar styrketräning ur ett evidensbaserat perspektiv, från motions till
elitidrott. Den ger fördjupade kunskaper om styrketräningens hälsofrämjande effekter
sett ur ett livslångt perspektiv. Den belyser också hur styrketräning kan användas för
ökad prestationsförmåga och som prevention och behandling av
sjukdomstillstånd/skador.
Kursen innhåller följande moment:
l
l
l

Muskelfysiologi
Styrketräningens hälsofrämjande effekter
Sjukdomstillstånd och skador

sjukdomstillstånd/skador.
Kursen innhåller följande moment:
l
l
l
l
l

Muskelfysiologi
Styrketräningens hälsofrämjande effekter
Sjukdomstillstånd och skador
Styrketräning sett ur ett livslångt perspektiv
Könsskillnader

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, individuellt arbete, praktiska
moment/demonstrationer samt seminarier och gruppredovisningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom tre skriftliga och en muntlig examination i seminarieform samt
genom hemtentamen.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på 5,5 hp av
kursens poäng.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Kenney, W Larry., Wilmore, Jack & Costill, David (senaste upplagan). Physiology of
Sport and Exercise 5ed. Human Kinetics Publishers, (621 s).
Kompendier och vetenskapliga artiklar, ca 200 s, tillkommer.
Pdffiler tillhandahålles av universitetet.

