Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Myter, riter och symboler, 15 hp!
Kursen ges på helfart under vecka 36-45. Kursansvarig lärare är jag, Sandra Lantz. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post sandra.lantz@hig.se eller telefon 070-186 00 11.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista: Kursplan
Kursens schema: Schema

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

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: 25 aug – 4 sept
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. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Myter, riter och symboler, 15 hp

Kurskod

HRH05A

Anmälningskod

13208

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi; avdelningen för humaniora

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se
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Välkommen till kursen Myter, riter och symboler, 15 hp
"Solen är en ring 28 gånger större än jorden och med formen av ett vagnshjul. Den har ihålig fälg.
Denna är fylld av eld, som är synlig på ett ställe genom en mynning liksom på en blåsbälg." Det
här låter konstigt men vi ser inte naturfilosofen Thales ståndpunkt. Han ville göra relationen mellan
solen och jorden begriplig med hjälp av bildspråket; idag har vi ett annat, vetenskapligt språk för
relationen mellan solen och jorden. I ljuset av vår nuvarande kunskap om solen och universums
uppbyggnad framstår Thales uppfattning som spekulation. Thales använde metaforer och
mytologiskt språk. Vad är metaforer och symboler? Hur fungerar de i människans psykologi och
mentalitet, individuellt och kollektivt? Vad är deras politiska funktion? Vilken är deras roll i religion?
Hur ser förhållandet mellan vetenskapligt och metaforiskt språk ut? Är allt metaforer? Sådana här
och likartade frågeställningar kommer vi att studera under kursen Myter, riter och symboler.
Kursstart
Vi börjar kursen tisdagen den 6 september kl. 10.15. För dig som följer kursen i Gävle sker
kursstarten i videokonferensstudio 32:105 på Högskolan i Gävle. Du bör själv registrera dig via
Studentportalen. Registreringen är öppen under veckan före kursstart. I samband med första
kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte kan vara
närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen så är det viktigt att du meddelar
kursansvarig det via mejl.

Kursupplägg
Campusstudier
Det går att delta i kursen antingen på campus i lärosal eller på distans, då all undervisning sker via
videokonferens. Samtliga föreläsningar spelas in och finns att ta del av på wowza.vicom.se
Distansstudier
Ni som väljer att läsa på distans via ett lärcenter eller via egen dator (direkt eller i efterhand)
måste kontakta Vicom i Hudiksvall för mer information kring vad som gäller, minst en vecka
innan första föreläsningstillfället! Har ni funderingar och/eller problem kring
distansundervisningen, det vill säga kontaktinformation, programvara, streaming, att se
föreläsningar i efterhand eller liknande, så var vänlig läs informationen i länkarna nedan så ser ni
var ni bör vända er med eventuella frågor.
Vicom
Schema
Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner, redovisningar och presentationer.
Schema med information om dagar och tider finns tillgängligt på webben samt på lärplattformen
Blackboard. Kursen består av två delmoment om vardera 7,5 hp. En studiehandledning kommer
att finnas tillgängligt på Blackboard någon vecka innan kursstart.
Litteratur
Med detta brev följer länkar till kursplan och litteraturlista. Litteraturen kommer att användas på
olika sätt i kursen. En del av litteraturen är mer central medan annan kommer att fungera mer som
referenslitteratur. Vid start kommer vi att ge en mer detaljerad presentation av litteraturen och hur
den kommer att användas.
Blackboard
I god tid före kursstart kommer kursens hemsida att finnas tillgänglig på lärplattformen Blackboard.
Blackboard fungerar som ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för
att kommunicera under kursen. Där återfinns detaljscheman, kompendier och aktuell information.
Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Blackboard finns även tillgänglig som app. för
mobilen. Under fliken innehåll på Blackboard kommer ni att hitta studiehandledning för momenten
som utgör kursen. Försäkra er om att ni är väl förtrogna med studiehandledningen innan kursstart.
Se första sidan på detta brev för inloggning och Kurs-id till Blackboard.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Återbud
Vi har ett problem som vi hoppas att du vill hjälpa oss med. Det gäller särskilt du som sökt kursen
som fristående kurs. När vi ger kurser händer det att studenter uteblir utan att höra av sig. Det
innebär svårigheter för de reserver som verkligen vill gå kursen, men som inte kan få något
besked förrän efter kursstart. Om du inte tänker delta i kursen så är det mycket viktigt att du
lämnar återbud. En reserv får då möjlighet att gå kursen.
Övrigt
Via Studentportalen hittar ni välkomstbrev, schema, litteraturlista/kursplan och annat ni behöver.
Det är mycket viktigt att ni tar del av den information som anges där. Klicka gärna runt på HiGs
hemsida och gör er bekant med var ni hittar diverse information och till vem ni bör vända er med
specifika frågor. Innan ni mailar lärare för diverse frågor, så försäkra er om att svaren ni söker inte
redan finns besvarade i välkomstbrev eller övrig information för nya studenter.
Kursen samläses vissa terminer mellan studenter
Ämneslärarprogrammet samt som läser kursen fristående.

som

läser

MKR-programmet,

Skriv med fördel ut detta välkomstbrev då den information och de länkar ni i huvudsak
behöver under kursens gång återfinns samlade här:

Blackboard: http://lms.hig.se
Distansstudier: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Distansstudier-Flexibeltlarande/Distansstudier.html

Skrivarverkstaden: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Skriva-ochpublicera/Skrivarverkstaden.html
Vicom: www.vicom.se

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.

Varmt välkommen!
Sandra Lantz, kursansvarig
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