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Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

ATS1 Sociologiska perspektiv på arbetsmarknaden 7.5

Kursens innehåll
Denna kurs kopplar samman aktuella sociologiska teorier och forskning om social ojämlikhet på

arbetsmarknaden med praktiskt personalarbete. Kopplingen mellan teori och praktik görs tydlig då kursens 
olika teman också behandlas av gästföreläsare från arbetslivet samt genom övningsuppgifter individuellt 
och i grupp. Kursen ges på halvfart under period 1, dvs under de första 10 veckorna på terminen. 


Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenterna ha bred kunskap om social stratifiering på arbetsmarknaden 
avseende både teori och empiri. Vidare skall 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 empiriskt prövas.

Undervisning
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.



Föreläsningar

Föreläsningarna ger perspektiv på litteraturen och förklarar den med belysande exempel. För att få det 
största utbytet av föreläsningarna bör studenterna ha läst in litteraturen i förväg. Gästföreläsare från 
arbetslivet avser att tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik.




Sidan 1/2



Seminarier

Under kursen ges studenterna övningsuppgifter (både individuellt och i grupp). Uppgifterna redovisas och 
diskuteras under seminarierna. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt och frånvaro kompenseras genom 
inlämnade av en enskild uppgift. Inlämnade seminarieuppgifter kan tillgodoräknas upp till två terminer efter 
seminariet.


Kunskapskontroll och examination
Examination

Kursen examineras genom en salsskrivning.



Betygsättning

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



Betygskriterier

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 och motivering 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. 





Omtentamen

Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov (en examination) har rätt att genomgå fyra ytterligare 
prov på kursen. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov tre gånger av en examinator har rätt att 
begära att annan examinator utses för att sätta betyg på provet. Framställan härom ska göras till 
Institutionsnämnden. Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs under högst 
tre terminer efter att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektorn senast 14 dagar 
före angivet examinationstillfälle.


Kurslitteratur
Se kursens hemsida för aktuell litteraturlista: http://www.sofi.su.se/akpa/
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