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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 ca 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

HT15_13211 Myter, riter och symboler (skriv in ”myter, riter och
symboler” i sökrutan)

Period för enrollering/inskrivning Från och med v.35.
Studenter som står som reserv eller är antagna med villkor kan ej skriva in sig i
Blackboard, utan detta kan ske först vid första kurstillfället då registrering sker.

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 1 september kl. 9:30–11:30. För dig som följer kursen i
Gävle sker kursstarten i videokonferensstudio 23:309 på Högskolan i Gävle. Du som
följer kursen på distans deltar i undervisningen via ditt lokala studiecentrum. Kontakta ditt
studiecentrum för mer information och för att kontrollera att de praktiska arrangemangen
fungerar. Det går även att följa kursen från egen dator, live eller i efterhand. 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.
Återbud
Vi har ett problem som vi hoppas att du vill hjälpa oss med. 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.
Schema
Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar, gruppdiskussioner, redovisningar och
presentationer. Schema med information om dagar och tider finns tillgängligt på webben
samt på lärplattformen Blackboard. En studiehandledning med detaljschema finns även
tillgänglig på Blackboard.
Litteratur
Med detta brev följer länkar till kursplan och litteraturlista. Litteraturen kommer att
användas som referenslitteratur. Det är viktigt att ni införskaffar den och börjar läsa den i
god tid före kursstarten.
Hemsidan/Blackboard
I god tid före kursstart kommer kursens hemsida att finnas tillgänglig på lärplattformen
Blackboard (http://lms.hig.se). Denna Blackboard kommer att vara ett av dina
viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera under
kursen.
Under fliken innehåll på Blackboard kommer ni att hitta studiehandledning för de fyra
moment som utgör kursen. Försäkra er om att ni är väl förtrogna med respektive
moments studiehandledning innan momentets början. (se första sidan på detta brev för
inloggning och Kurs-id, under punkt 3)

Distansstudier
Ni som väljer att läsa kursen på distans via ett lärcenter eller via egen dator (direkt eller i
efterhand) måste kontakta www.vicom.se 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 nedan så ser ni var ni bör vända er med
eventuella frågor: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Distansstudier-Flexibeltlarande/Distansstudier.html
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.

Återigen mycket välkommen att studera myter, riter och symboler!
Vänligen,
Sandra Lantz, kursansvarig

