Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Världsreligionerna i Sverige, 15 hp!
Kursen ges på helfart under vecka 14-23. Kursansvarig lärare är jag, Per-Erik Söderberg. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post per-erik.soderberg@hig.se eller telefon 026-64 88 54.

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: 27 mars – 2 april
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

Världsreligionerna i Sverige

Kurskod

HRK09A

Anmälningskod

23204 MKR, 23247 fristående

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se
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Välkommen till kursen Världsreligionerna i Sverige 15 hp
Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till de stora världsreligionerna som finns
representerade i Sverige. Kursen berör också frågor kring religionsfrihet, religioners möte och samexistens
mellan religiösa och sekulariserade människor i Sverige. Kursens utgångspunkt är den mångreligiösa
verkligheten i Sverige idag. Kursen ger allmänna kunskaper om världsreligionerna, med en orientering om
deras utformning och plats i det svenska samhället. Religionsfrihetens utveckling och gränser i Sverige lyfts
fram. Dessutom diskuteras exempel på religionsdialog i Sverige, det vill säga när företrädare för de olika
religionerna går i dialog både med företrädare för andra religioner och med representanter för det sekulära
samhället.

Kursstart
Välkommen till kursens introduktionstillfälle torsdagen den 7 april kl. 10.15, rum 23:309. Rummet ligger
på bibliotekets andra våning. Detta gäller alltså er som deltar i kursen på plats här på Högskolan i Gävle, och
er som deltar direkt via videokonferens. För er som planerar att delta på distans via videokonferens finns
ytterligare info nedan.
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 detta 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 så var vänlig läs informationen i länkarna
nedan så ser ni var ni bör vända er med eventuella frågor.
Schema
Undervisningen består av en kombination av föreläsningar/seminarium. Schema med information om dagar
och tider finns tillgängligt på studentportalen. Ett detaljschema för kursen kommer att finnas tillgängligt på
BlackBoard inför kursstarten.
Kurslitteratur
Moment 1
Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.). Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring. 3. uppl.. Lund:
Studentlitteratur, 2015.
Olivestam, Carl Eber, Eriksson, Mimmi & Lindholm, Stig. Från kyrka till wellbeing: handbok i kyrkokunskap,
Rev. Version. Stockholm: Remus Förlag, 2015.
Thurfjell, David. Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen. Stockholm: Molin & Sorgenfrei,
2015.
Moment 2
Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar. Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende. Lund:
Studentlitteratur, 1997.
Roth, Hans Ingvar. Är religion en mänsklig rättighet?. Stockholm: Norstedt, 2012.
Stenmark, Mikael & Westerlund, David (red.). Polemik eller dialog?: nutida religionsteologiska perspektiv
bland kristna och muslimer. Nora: Nya Doxa, 2002.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Notera att det är den senaste upplagan av Det mångreligiösa Sverige från 2015 som vi använder oss av.
Kapitelindelningen i den upplagan är lite märklig, men följ innehållsförteckningens kapitelindelning när ni följer
läshänvisningarna på detaljschemat. Karlssons och Svanbergs bok Religionsfrihet i Sverige finns att låna på
skolans bibliotek men även på andra bibliotek. Den finns även att köpa som e-bok på Adlbiris och Bokus,
samt begagnad på olika kurslitteratursajter på nätet.
Blackboard
I god tid före kursstart kommer kursen att finnas tillgänglig på lärplattformen Blackboard. Denna sida på
Blackboard kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen då vi använder den för att
kommunicera under kursen. Där återfinns detaljscheman, aktuell information och diskussionsforum. Portalen
används även vid inlämning av uppgifter. Blackboard finns även tillgänglig som app som ni kan ladda ner.
Övrigt
Via Studentportalen hittar ni bland annat schema, kursplan/litteraturlista och annan info. Besök gärna vår
hemsida och gör er bekant med innehållet. Här kan ni få svar på många eventuella frågor ni har kring HiG,
Relaterade länkar
Blackboard: http://lms.hig.se/
Distansstudier: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Distansstudier-Flexibelt-larande/Distansstudier.html
Inspelade föreläsningar: http://wowza.vicom.se/
Skrivarverkstaden: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Skriva-och-publicera/Skrivarverkstaden.html
Support: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Distansstudier-Flexibelt-larande/Distansstudier/Service-ochsupport.html
Vicom: http://wowza.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.
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