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BESKRIVNING

Sociologi är en av världens ledande introduktionsböcker till sociologi och har under snart 25 år lästs av
tusentals sociologi studenter över hela världen. Boken väver samman en internationell överblick över
dagens samhällen med en gedigen genomgång av disciplinens teoretiska huvuddrag. Boken ger en klar och
överskådlig introduktion till sociologin som ämne och visar hur viktigt det är att ha en förståelse för hur
samhället fungerar för att man som individ ska kunna engagera sig i centrala samhällsfrågor.Denna
upplaga, den femte på svenska, har reviderats och moderniserats i sin helhet. Den ger god överblick över
den senaste tidens utveckling i världen och redogör för nya idéer inom sociologin.Klassiska debatter
behandlas utförligt och även de mest komplicerade tankarna förklaras på ett engagerande och pedagogiskt
sätt. Den nya upplagan innehåller också ny och uppdaterad information om den globala finanskrisen,
sociala oroligheter (från studentprotester och protester mot åtstramningspolitiken till den arabiska våren),
klimatförändringen och miljön, ny mediateknik, feministisk samhällsteori, intersektionalitet samt den
förändrade maktfördelningen i världen. Sociologi innehåller allt som en sociologibok på
introduktionsnivå bör göra. Bredden och omfattningen gör den till ett perfekt verk för
universitetsstudenten som går sin första sociologikurs, och den kommer att ge inspiration åt en ny
generation sociologer. Boken har anpassats för att vara relevant för svenska studenter och försetts med
material som möjliggör för studenten att snabbt orientera sig om svenska förhållanden.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sociologi | Lunds universitet

Sociologi Vad är sociologi? Sociologi är studiet av sociala relationer och sociala processer i samhället.
Sociologin handlar om människors möten i vardagen ...

Sociologi | | Hermods

Sociologi som vetenskap intresserar sig för samhället i vid mening och för sociala processer och relationer
av skiftande slag, alltifrån övergripande ...

Sociologi | Mälardalens högskola

Anton Blanck jobbar idag på en reklambyrå, efter att ha läst vårt Kandidatprogram för sociologisk
samhällsanalys. Studierna i sociologi gav honom nya perspektiv ...
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