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Kursbeskrivning 

Kursen ger orientering och kunskaper om centrala områden inom arbetsmarknadssociologi. 
Kursen behandlar grundläggande sociologiska begrepp så som social stratifiering och social 
ojämlikhet med fokus på arbetsliv och arbetsmarknad och strukturomvandlingar på 
arbetsmarknaden. Områden som levnadsvillkor och makt behandlas också. Därtill studeras den 
svenska modellen och dess framväxt samt Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv.  

 

Undervisningsformer 
Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna syftar till att 
ge en kunskapsgrund och förståelse för kursens innehåll. Delkursen har två seminarier. Vid ett 
seminarium ges studenten övningsuppgifter i form av arbetsmarknadssociologiska problem att 
lösa i grupp (eller enskilt). Svaren presenteras muntligt. Det andra seminarietillfället är ett 
artikelseminarium där studenterna presenterar lästa texter för varandra i smågrupper. 
Seminarierna är obligatoriska 

 

Litteratur 

Bengtsson, Mattias och Tomas Berglund. (2017) Arbetslivet, Lund: Studentlitteratur. 

Ebok: Lars Udehn, Sociologins ursprung och grunder (2016) utdrag ur Christofer Edling och Jens 
Rydgren (red.) Social handling och sociala relationer. Ebok finns att köpa på exempelvis Adlibris, 
Bokus. Finns även på ex. Nextory 

Övriga Artiklar och kapitel som tillhandhålls på Athena. Finns att hitta vid respektive föreläsning 
under planeringar.  



 

Lärandemål och förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas studenten behärska grundläggande begrepp inom sociologi 
samt ha en bred kunskap om arbetsmarknadssociologi avseende både teori och empiri. 

Mer specifikt förväntas studenterna efter genomgången kurs: 

ha en bred kunskap om social stratifiering på arbetsmarknaden utifrån dimensionerna social 
klass, kön och etnicitet, samt kunna diskutera olika empiriska studier kopplade till social 
stratifiering på arbetsmarknaden.  

kunna föra ett resonemang om strukturomvandlingar på arbetsmarknaden och i arbetslivet.  

kunna föra ett resonemang om hur social ojämlikhet uppstår och reproduceras.  

kunna redogöra för centrala arbetsmarknadsförhållanden i Sverige samt i grova drag redogöra 
för hur dessa har utvecklats i Sverige sedan industrialiseringen.   

kunna sätta Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv och kunna diskutera centrala 
likheter och skillnader mellan Sveriges och andra länders arbetsmarknader. 

 

Kunskapskontroll och examination 

Delkursen examineras genom en hemskrivning och genom obligatoriskt närvaro på seminarium 
och aktivt seminariedeltagande.  

Hemskrivningen behöver lämnas in före angivet datum om inga särskilda skäl föreligger. Vid 
senare inlämning hänvisas till schemalagt omtentamenstillfälle. Om studenten är frånvarande 
på något obligatoriskt seminarium ska studenten lämna in en kompletteringsuppgift innan 
hemskrivningen får göras. Godkänt aktivt deltagande på seminarium kan tillgodoräknas i upp till 
tre terminer.  

Betygsättning sker med sjugradig målrelaterad betygsskala: A = utmärkt, B = Mycket bra, C = 
Bra, D=Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt 

Betygskriterierna är följande: 

A Studenten kan redovisa för och använda sig av grundläggande begrepp inom 
arbetsmarknadssociologi på ett utmärkt vis. Studenten kan utmärkt förklara och självständigt 
diskutera sociologiska teorier. Studenten kan fullt ut redovisa för och kan självständigt 
diskutera social ojämlikhet och social stratifiering på arbetsmarknaden. Studenten kan mycket 
utförligt diskutera strukturomvandlingar på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Studenten kan 
redogöra för Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv med andra länder på ett 
utmärkt vis. 



B Studenten kan redovisa för och använda sig av grundläggande begrepp inom 
arbetsmarknadssociologi på ett mycket bra vis. Studenten kan mycket utförligt förklara och 
diskutera sociologiska teorier. Studenten kan mycket bra redovisa för och kan diskutera social 
ojämlikhet och social stratifiering på arbetsmarknaden. Studenten kan utförligt diskutera 
strukturomvandlingar på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Studenten kan redogöra för 
Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv med andra länder på ett mycket bra vis. 

C Studenten kan redovisa för och använda sig av grundläggande begrepp inom 
arbetsmarknadssociologi på ett bra vis. Studenten kan utförligt förklara sociologiska teorier. 
Studenten kan redovisa för social ojämlikhet och social stratifiering på arbetsmarknaden. 
Studenten kan diskutera strukturomvandlingar på arbetsmarknaden och i arbetslivet. 
Studenten kan redogöra för Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv med andra 
länder på ett bra vis.   

D Studenten redogör för grundläggande begrepp inom arbetsmarknadssociologi på ett 
tillfredsställande vis. Studenten kan förklara sociologiska teorier. Studenten kan redovisa för 
social ojämlikhet och social stratifiering på arbetsmarknaden. Studenten kan redogöra för 
strukturomvandlingar på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Studenten kan redogöra för 
Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv med andra länder på ett tillfredsställande 
vis. 

E Studenten redogör för grundläggande begrepp inom arbetsmarknadssociologi på ett 
tillräckligt bra vis. Studenten kan i viss mån förklara sociologiska teorier. Studenten kan 
redogöra för social ojämlikhet och social stratifiering på arbetsmarknaden på ett tillräckligt bra 
vi och utan större fel. Studenten kan i viss mån redogöra för strukturomvandlingar på 
arbetsmarknaden och i arbetslivet. Studenten kan redogöra för Sveriges arbetsmarknad i ett 
jämförande perspektiv med andra länder på ett på ett tillräckligt bra vis 

 


