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Delkursens innehåll
Delkursen har som mål att ge fördjupad kunskap om modern teoribildning och empirisk
forskning inom området social skiktning, arbetsmarknad och arbetsliv. Här presenteras bl. a.
olika synsätt på orsaker till och konsekvenser av social skiktning och diskriminering i
arbetslivet. I delkursen analyseras också förhållandet mellan anställningsrelationer och
individers belöningar och utvecklingschanser i arbetet. Stratifieringsprocesser belyses vidare
utifrån mekanismer baserade på klass, utbildning samt kön och etnicitet. En stor del av
litteraturen är på engelska. Momentet examineras genom hemtentamen och referat.
Delkursens förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna föra ett teoretiskt resonemang om hur
social skiktning uppstår och reproduceras på och utanför arbetsmarknaden. Studenterna
förväntas också ha förstått grunderna i ett vetenskapligt förhållningssätt där teoretiska
resonemang omvandlas till hypoteser som kan prövas empiriskt.
Undervisning
Måndag 3 april 10-12 E387
Måndag 3 april 13-15 E387
Onsdag 5 april 10-12 E387
Torsdag 6 april 13-16 B315
Fredag 7 april 10-12 E413
Måndag 10 april 10-12 F3154 (Caserummet)
Onsdag 19 april 10-12 F420
Fredag 21 april 10-12 F220
Undervisningen består av åtta föreläsningar. Föreläsningarna ger en översikt av olika teorier
och empiriska analyser inom området arbetsmarknad och social skiktning. Föreläsningarna
tjänar dessutom som en teoretisk bas till det uppsatsarbete som genomförs under kursens
andra del. Vid första undervisningstillfället hålls dessutom en kortare genomgång avseende
den delen av kursen som examineras via referat.

Litteratur till föreläsningarna:
- Kompendium med artiklar.
- Artiklar hämtade från nätet.
- Marie Evertsson & Charlotta Magnusson (2014) ”Ojämlikhetens dimensioner”.
Referat:
Du skall skriva ett referat där du sammanfattar och diskuterar en valfri artikel tillhörande ett
av följande tre teman: klass; kön; etnicitet. Artiklen väljs ifrån den lista över litteratur som
delas ut under introduktionsföreläningen. Referatet skall vara mellan 800-1000 ord totalt och
av dessa skall minst 350 ord utgöras av egna reflektioner.
Kunskapskontroll och examination
Momentet examineras genom en hemtenta och ett referat. De studenter som inte fått betyget
godkänt på hemtentan (minst betyget E) skriver en salstenta. Hemtentan måste lämnas in
senast kl. 16.00 den 5 maj. Hemtentan lämnas in på institutionens expedition. De studenter
som inte lämnat in hemtentan vid detta tillfälle får skriva en salstenta. Referaten betygssätts
med godkänt eller underkänt. Godkänt referat krävs för att få godkänt på kursen som helhet.
Referatet skall lämnas in på institutionens expedition senast kl. 16.00 den 5 maj.
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala där kriterierna framgår
nedan:
A = Utmärkt. För att erhålla betyget krävs att studenten uppvisar mycket hög grad av
självständighet. Studenten ska visa en mycket god förståelse av kurslitteraturen och en mycket
god analytisk förmåga. Tydlig och självständig argumentation för de slutsatser som
presenteras är också en förutsättning för att erhålla detta betyg.
B = Mycket bra. För att erhålla betyget krävs att studenten uppvisar hög grad av
självständighet. Studenten ska visa en god förståelse av kurslitteraturen och en god analytisk
förmåga. Tydlig och självständig argumentation för de slutsatser som presenteras är också en
förutsättning för att erhålla detta betyg.
C = Bra. För att erhålla betyget krävs att studenten uppvisar prov på självständighet.
Studenten ska visa prov på god förståelse av kurslitteraturen och god analytisk förmåga.
Studenten ska också visa prov på självständig argumentation för de slutsatser som presenteras.
D = Tillfredsställande. För att erhålla betyget krävs att studenten visar prov på förståelse av
kurslitteraturen och god analytisk förmåga.
E = Tillräckligt. För att erhålla betyget krävs att studenten visar kännedom om det centrala
innehållet i litteraturen som ingår i kursen.
Fx = Otillräckligt. För att erhålla betyget krävs att studenten visar kännedom om vissa delar
av litteraturen som ingår i kursen.
F = Helt Otillräckligt.
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå ytterligare prov (så
länge kursen ges) för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F två gånger av en examinator har rätt att begära att en
annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till
studierektor.
Studerande kan begära att examination enligt denna delkursplan genomförs högst tre terminer
efter det att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor. Med prov
jämställs också andra obligatoriska kursdelar.

