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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb PEG305.13111.2015
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering xxxxxx
Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig i Studentportalen senast tio dagar
före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån
av plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
.
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Välkommen till kursen Hälsopedagogisk didaktik!
Kursstart måndag 9 november kl. 9.00 – 15.00 sal 31:329
Vid kursstarten sker registrering för de studenter som inte själva gjort det innan kursstart
samt avregistrering av de studenter som inte närvarar utan att meddela att de inte kan
komma vid kursstart. Vi kommer också att gå igenom kursens upplägg och uppgifter. På
eftermiddagen är det en föreläsning om grunderna i ”pedagogisk kommunikation”.
Kursupplägg
Arbetssättet kan kallas problembaserat. I själva arbetet med uppgifterna under hela
kursen sker ett lärande. Examinationsuppgifterna är alltså inte enbart tänkta att
kontrollera lärandeutfallet ”efteråt”. Kursplanens mål ligger till grund för uppgifterna. Flera
mål kan uppnås i samma uppgift, eftersom flera mål går in i varandra.
I kursen ingår föreläsningar, ”praktiska” övningspass, litteraturseminarier och handledning
i samband med rapportskrivning. Några av uppgifterna redovisas muntligt och några i
text.
Vissa av uppgifterna ska bara genomföras för att godkännas, andra får en mer detaljerad
bedömning.
De praktiska övningspassen och seminarierna är examinerande varför de som inte kan
delta får skriva någon typ av text som visar att man ändå tagit del av det som
behandlades.
Förberedelse
Ta gärna del av kursplan och studiehandledning innan kursstart. Titta på litteraturlistan –
verkar någon av titlarna särskilt intressant eller utmanande så börja gärna med den!
Kommunikationssätt
I kursen använder vi Blackboard som kommunikationskanal!

Kursvärdering
En enkät läggs ut på Blackboard när kursen avslutats. Men vi kommer också att ha en pågående dialog med er
studenter under kursen för att fånga upp diverse synpunkter och förslag.
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