
Hej! 
 
Vi, Susanne Severinsson och Layal Wiltgren, vill som kursansvariga varmt välkomna er till 
vårens kurs: Undervisningens sociala processer, kurskod 9KPA05 som startar med 
kursintroduktion och seminarier den 27 januari kl 10.15.  
 
I detta mail finner ni kursens preliminära studiehandledning där ni kan ta del av 
kursuppgifterna, schema och litteratur. Kursen kommer att administreras via en 
utbildningsplattform som heter LISAM, något som ni som varit studenter tidigare terminer är 
vana vid. Har ni frågor av administrativ karaktär kan ni ställa dem till Maria Lorin, 
kursadministratör via mail, maria.lorin@liu.se. Det går att registrera sig på kursen dagen 
efter kursstart. 
 
Schema och studiehandledningen är tillgänglig för alla kursdeltagare också via LISAM. Det 
som dock inte kommer förändras är de campusförlagda dagarna och litteraturen. Räkna 
således med att vi kommer ha möjlighet att träffas följande campusförlagda kursdagar:  
 
Måndag den 27 och tisdag 28 januari kl 10.15-17.00 
 
Måndag den 17 och tisdag 18 feb kl 10.15-17.00 
 
Måndag den 16 mars 10.15-17.00 
 
I skrivande stund är inte lokalerna bokade då lokalbokarna inte är klara med sitt arbete 
ännu. Vi skickar ett separat mail till er om lokaler senare. Nedan finner du en länk till liu:s 
lokalkartor. https://old.liu.se/karta?l=sv I sökfältet på sidan kan du söka efter lokaler där vi 
kommer att vistas.  
 
Kursintroduktionen har slagits samman med det första kurstillfället och vi rivstartar därmed. 
Det gör att ni inte behöver resa vid ett annat tillfälle, men innebär att ni redan innan det 
första tillfället behöver läsa en del. Till den 27 jan ska ni läsa Läs Thornberg (2013) kap. 1, 2, 
4, 6; samt Aspelin och Persson (2011) Introduktion, plus kap. 1, 2, 3, 7, 9, (samt för teoretisk 
förankring: kap. 4). Till den 28 jan läser ni Thornberg (2013) kap.1–5; Granström (2007:13–
32); Hugo (2011); Szklarski (2007; eller 2014) 
 
Hoppas ni kommer finna kursen intressant och spännande. 
 
Till dess en skön helg och eTT goTT nYTT ÅR 
 
Med vänliga hälsning från kursansvariga 
 
Susanne Severinsson                                                                Layal Wiltgren 
Docent Pedagogiskt arbete                                                    Fil dr och Universitetslektor 
mail: susanne.severinsson@liu.se                                         mail: layal.wiltgren@liu.se 
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