Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Kunskap och lärande ur ett hälsoperspektiv, 7,5 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 45-02. Kursansvarig lärare är jag, Erika Björklund. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post erika.bjorklund@hig.se eller telefon 026-64 89 35.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 30 oktober – 12 november
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Så fort du blir antagen på aktuella kursen kan enrolla dig på
Blackboard. Logga in på Blackboard, gå till lms.hig.se.

Kursnamn

Kunskap och lärande ur ett hälsoperspektiv

Kurskod

PEG008

Anmälningskod

13117

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursadministratör

Jenny Jansson

Kontaktuppgifter

jenny.jansson@hig.se
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Kursupplägg
Kursen startar med en träff på campus i sal 51:216 på måndag den 6:e november klockan 09.00-16.00 med
ett avbrott för lunch i en timme klockan 12.00. Vid denna träff sker registrering på kursen, genomgång av
kursupplägg och examinationsuppgifter, gruppindelning samt lite gruppövningar varvat med föreläsning.
Utöver kursstaren så kommer vi att träffas på campus två gånger till och därutöver sker undervisningen på
distans, via Blackboard och Adobe Connect (se schema i Kronox och studiehandledningen på Blackboard för
fler detaljer om detta). Dels kommer vi att ha gruppseminarier via Adobe Connect och dels kommer ni att få
tillgång till föreläsningar (dock ej introduktionsföreläsningen) via Blackboard.
Jag vill också göra er uppmärksamma på att en av texterna i kurslitteraturen (Gustavsson) är slut hos förlaget
och är alltså svår att få tag i. Därför kommer vi istället att använda en annan text av Gustavsson, en text som
är fritt tillgänglig på nätet, nämligen Gustavsson, B. (1998) Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och
teoretisk kunskap. Stockholm: Skolverket.
Kursen examineras kontinuerligt under kursens gång, med både individuella och gruppuppgifter som
diskuteras och redovisas vid kursens seminarier. Examinationsuppgifterna bygger vidare på varandra och är
avsedda att hjälpa dig framåt i dina studier. Den avslutande examineringen är skriftlig och består av ett
individuellt författat PM med utgångspunkt i ett antal frågor. Vid missad examinering eller underkänt betyg så
kommer det att erbjudas två nya examinationstillfällen (dock först efter kursens slut), därefter sker
examinering i samband med nästa gång som kursen går.

Kommunikationssätt
Kommunikation i kursen sker via Blackboard samt Adobe Connect. Detta förutsätter tillgång till dator, headset
med fungerande hörlurar och mikrofon samt tillgång till internet. På kurssajten på Blackboard så finns
resurser som du bör utnyttja för att vid kursens start testa så att din utrustning fungerar korrekt.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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