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Kursupplägg
Sociologi 30hp HT15 går på halvfart över ett läsår, och består av 4 moment om vardera 7,5
hp, som också kan läsas som fristående kurser. (För beskrivning av de fyra momenten se
kursplan för Sociologi 30 hp). Det första momentet / fristående kursen är Socialisation och
socialpsykologi, 7,5hp.
Studierna sker på halvfart, 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.

Moment 1: Socialisation och socialpsykologi 31 aug. – 7nov HT2015.
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) där.
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.
Här en kort översikt så att du kan planera din tid:
31/8 Introduktions-föreläsningar läggs ut på Internet. Skaffa Peter Berger Invitation till
sociologi och läs kapitel 1-5 (ca 80 sidor)
Gävleträff 11-12 sept. På fredag ett seminarium om Berger. Skaffa gärna Thurens och
Brembecks böcker tills dess. Broadys text får du i stencil i Gävle. Referenser till böckerna
finns i Kursplanen.
Internetföreläsningar om genusfrågor och socialpsykologi (Litt: F Ambjörnsson respektive
Johansson & Lalander.
Gävleträff 17 okt. Seminarier om social reproduktion, genus och vetenskaplig grund. Litt:
(Brembeck, R. Ambjörnsson, F Ambjörnsson, Thuren).
Internetseminarium 30 okt. Socialpsykologi. Litt: Johansson & Lalander.
.
Examination sker genom dessa seminarier, där deltagande är obligatoriskt, samt genom
en hemskrivning som skickas ut till dig 1 nov och in till Blackboard av dig den 9 nov.
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Härmed är kursen Moment 1: Socialisation och samhällsteori slut.
Efter kursens slut kommer kursvärdering över Blackboard att ske, naturligtvis anonymt.
Detta gäller för dig som också läser Moment 2: Sociologi och samhällsteori: 9 nov.- 24
jan. och är information för att du ska kunna planera din tid under hösten 2015.
9 nov. Föreläsningar läggs ut på Internet. Gävleträff 20-21 nov. samt 21 dec . Seminarium
8 januari över Internet; Hemskrivning delas ut 11 jan. Skickas till Blackboard Self Assign 20
jan.
Jag hälsar dig varmt välkommen till studier i sociologi! Jag tror du kommer att tycka att det
är ett spännande ämne!!

Inger Johansson
Kursansvarig
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