Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Religion för ämneslärare campus (31-60), 30 hp!
Kursen ges på helfart under vecka 04-23. Kursansvarig lärare är jag, Olov Dahlin. Kontakta mig om du har frågor
om kursen på e-post odn@hig.se eller telefon 076-948 99 67.

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: Vecka 3
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

Religion för ämneslärare (31-60) 30 hp, campus

Kurskod

RVG304

Anmälningskod

23200

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.Karlsson@hig.se 026-64 81 36
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Välkommen till kursen Religion för ämneslärare (31-60), 30 hp!
Vi inom ämnet religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle vill genom detta brev hälsa dig
välkommen till vårens undervisning!
Vi kommer att ha en gemensam Blackboardkurs för alla som läser Religionsvetenskap B (både för
dig som läser på lärarprogrammet och de som läser kursen som fristående kurs) och kursen du
ska skriva in dig på heter:
Religionsvetenskap 3 1 -6 0 , 3 0 hp, Cam pus och Distans, VT1 7

Kursen börjar med momentet Religion, natur och hälsa med mig som momentansvarig. Första
undervisningstillfället på B-kursen är inte en föreläsning utan ett seminarium och äger rum
måndagen 23/1 kl. 10.15-12.00. Men kursen börjar med att du redan innan dess tittar på ett antal
korta inspelade föreläsningar som du hittar under Innehåll på kursen på Blackboard.
Undervisningen på detta moment bygger genomgående på att du på detta sätt förbereder dig för
varje undervisningstillfälle. En studiehandledning med schema och med de uppgifter som ska
göras under momentet hittar du under Studieuppgifter och där framgår det vilka inspelade
föreläsningar du tittar på till första tillfället.
Examinerande seminarier
En sak som är bra att veta är att vissa examinerande seminarier kommer att vara obligatoriska,
det vill säga, för att klara kursen måste du delta aktivt i dessa på campus, via telebild, eller från din
egen dator. Du kommer i god tid att få reda på vilka dessa datum är.
Undervisningsredskap
Undervisningsverktyg på kursen är videokonferens som ni är vana vid sedan tidigare. Information
om hur det fungerar finns här: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/IKT-

verktyg/Videokonferens.html Du som bor i Gävle med omnejd kommer som vanligt till
lektionssalen på högskolan (se schemat för sal) och du som deltar hemifrån ser förstås till att ha
en bra internetuppkoppling!
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.
Jag och resten av lärarlaget ser fram mot en intressant och givande termin tillsammans med dig,
men först hoppas vi att du får ett skönt juluppehåll!
Vill du nå mig med någon fråga så kontaktar du mig bäst på telefonnummer 076-948 99 67,
vardagar mellan kl. 9-11.
Vänliga hälsningar
Olov Dahlin
Kursansvarig för Religionsvetenskap B (31-60)
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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