
                        
 

 

         

          

           

        

 

             

           

             

            

        

 

  
 

            
  

 

       
 

 

 
          

        
 

             
      

 
 

         
          

         
         

          
          

            
           

 
 

          
 

          
 

 

Makt och social skiktning 7.5 hp. 

Social stratifiering och makt har utgjort ett centralt forskningsfält inom sociologiända sedan ämnet 

etablerades som en akademisk disciplin. Denna delkurs introducerar grundläggande sociologiskteori 

och empiri gällande makt och social skiktning. Särskild uppmärksamhet ägnas betydelsen av klass, 

kön, sexualitet och etnicitet/intersektionalitet för livschanser och fördelning av maktresurser. 

Eftersom det övergripande målet med denna kurs är att du som student både skall få en god 

teoretisk förståelsesamt praktiska färdigheter i att tillämpa teorier om makt och social stratifiering, 

så kommer flera olika undervisningsformer att användas. Varje nytt avsnitt inleds med en 

föreläsning. Efter fyra av föreläsningarna så kommer instuderingsfrågor att distribueras via Mondo. 

Dessa kommer att behandlas på den efterföljande gruppövningen. 

Förväntade studieresultat 

 Kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om social stratifiering grundade på, klass, 
kön och etnicitet 

 Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt 

Betygskriterier 
Betyg Förväntat studieresultat 1: Kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om 

social stratifiering grundade på, klass, kön och etnicitet 

A Visa på och diskutera hur val av sociologisk teori kan påverka analysen av 
uppkomsten, samt upprätthållandet av social stratifiering 

B Ge exempel på hur olika centrala sociologiska teorier för baser för stratifiering kan 
användas för att analysera uppkomsten, samt upprätthållandet av social stratifiering 

C Kunna redogöra för skillnader och likheter mellan olika moderna och klassiska 
teorier om social stratifiering grundade på, Klass, Kön och Etnicitet. 

D Utförligt kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om social stratifiering 
grundade på, Klass, Kön och Etnicitet som behandlas i kurslitteraturen 

E Kunna redogöra för de mest centrala delarna för de moderna och klassiska teorier 
om social stratifiering grundade på, Klass, Kön och Etnicitet som behandlas i 
kurslitteraturen. 

Fx Nästan nått upp till det förväntade studieresultatet på tentamen 

F Ej nått upp till det förväntade studieresultatet på tentamen 



 
 

 

          
 

              
 

 
           

   
 

        
  

       
 

      
 

          
 

          

 

            

 

 

 
 

           

 

 

 
 

  

      

 

Betyg Förväntat studieresultat 2: Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt 

A Kunna visa på hur olika teorier om makt kan ge upphov till olika analyser av sociala 
fenomen 

B Ge exempel på hur centrala sociologiska teorier om makt kan tillämpas för att 
studera sociala fenomen 

C Kunna redogöra för skillnader och likheter mellan olika centrala sociologiska teorier 
om makt 

D Utförligt kunna redogöra för centrala teorier om makt 

E Kunna redogöra för centrala teorier om makt 

Fx Nästan nått upp till det förväntade studieresultatet på tentamen 

F Ej nått upp till det förväntade studieresultatet på tentamen 

I de fall de två betygen skiljer sig åt ges det lägre betyget. 

Examination 

Kursen examineras med salstentamen. Se info på sociologiska institutionens hemsida. 

Litteratur 

Se Athena 

Kursansvarig Fredrik Liljeros 
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