Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Sociologi 30 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 36/2016-23/2017. Kursansvarig lärare är jag, Brita Backlund Rambaree.
Kontakta mig om du har frågor om kursens upplägg på e-post brita.b.rambaree@hig.se

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista Tryck här
Kursens schema Tryck här
Mer information om kursen se sid 2-3 i välkomstbrevet

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: 2016-08-29--09-04
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

Sociologi 30 hp

Kurskod

SOG008

Anmälningskod

HIG-15201

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelning för socialt arbete och psykologi

Kursadministratör

Marie Åhrman

Kontaktuppgifter

e-post: maa@hig.se telefon: 026-648238 eller kurs-aha@hig.se
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Kursupplägg
Sociologi 30 hp HT16 går på halvfart över ett läsår, och består av 4 moment: Socialisation och
socialpsykologi, Sociologisk samhällsteori, Samhällsvetenskaplig metod, samt Sociologisk tillämpning. (För
beskrivning av de fyra momenten se kursplan för Sociologi 30 hp). Moment 1 och 2 ges under höstterminen
(5/9 – 22/1) och här följer en kort översikt så att du kan planera din tid:
Kursstart och Moment 1
5/9

Länk till introduktionsföreläsning läggs ut på Blackboard

13 – 27/9

Frivilliga föreläsningar i studieteknik – Rekommenderas! Tryck här för schema

23 - 24/9

Gävleträff med föreläsningar och seminarier. Vi träffas kl. 12:15 -17:00 fredag 23/9 i sal
33:202, samt kl. 10:15-15:30 lördag 24/9
Internetföreläsning

21/10

Internetseminarium

11-12/11

Gävleträff. På fredagen seminarium kring Moment 1 och på lördagen introducerande
föreläsningar till Moment 2

Examination sker genom deltagande i seminarierna samt en hemskrivning som läggs ut på Blackboard 31/10
och lämnas in av dig via Blackboard senast 16/11.
Moment 2
12/11

Föreläsningar och gruppdiskussioner

9 -10/12

Gävleträff med föreläsningar och seminarier

20-21/1

Gävleträff med föreläsningar och seminarier

Examination sker genom deltagande i seminarierna samt en hemskrivning som läggs ut på Blackboard 9/1
och lämnas in av dig via Blackboard senast 25/1.

Litteratur till Moment 1:
Följande är den del av kurslitteraturen som relaterar till Moment 1 och som kan vara bra att införskaffa inför
kursstart. Endast ett fåtal exemplar finns att låna på Högskolans bibliotek. Både nya och begagnade böcker
finns att köpa via valfri nätbokhandel (sök på tex ’begagnad litteratur’, ’kursböcker’ eller ’studentlitteratur’).
Brembecks bok (som annars kan vara svår att få tag på) går att köpa från Bokförlaget Arkipelag:
info@arkipelagforlag.se

Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer.
Stockholm: Ordfront.
Ambjörnsson, R. (2005). Mitt förnamn är Ronny. Stockholm: Atlas.
Bourdieu, P., & Accardo, A. (1999). The weight of the world: Social suffering in
contemporary society. Stanford: Stanford University Press.
Brembeck, H. (1992). Efter Spock: uppfostringsmönster idag. Göteborg: Skrifter från
Etnologiska föreningen i Västsverige.
Månsson, P. (2007). Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker.
Stockholm: Nordstedts akademiska förlag. (Kapitel 5,6,7 samt förordet)
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Kommunikationssätt
Studierna sker på halvfart och distans, med ett antal träffar i Gävle där du bör närvara, samt ett antal
föreläsningar som sänds eller läggs ut med hjälp av Internet. Vi använder utbildningsplattformen Blackboard
(se ovan) samt Adobe Connect.
På Blackboard kommer du, till varje delkurs, att få en noggrann Studiehandledning (under fliken Information).
Det är viktigt att du enrollar dig (skriver in dig) på Blackboard för att få tillgång till Studiehandledningen och
annan information om kursen.
Förutom föreläsningar och seminarier kommer du, i studiehandledningen, att få ett antal studie-och
diskussionsfrågor som hjälp för dina studier. Där får du också noggranna beskrivningar av de olika
föreläsningarna och seminarierna, och vilken litteratur som ska läsas till olika gånger. Du får information om
högskolans policy gällande plagiat och vårt plagiatkontrollsystem ”Self Assign”. Du får också lite studieråd,
samt information om vart du kan vända dig om du får problem i dina studier.

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 hälsar dig varmt välkommen till studier i sociologi! Jag tror du kommer att tycka att det är ett spännande
ämne!!

Brita Backlund Rambaree
Kursansvarig
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