INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH
ARBETSVETENSKAP

XX5020 Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv,
15 högskolepoäng
Labour Markets in a National and International Perspective, 15 higher education
credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2010-06-16 och senast
reviderad 2015-12-03 av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2015-12-03, vårterminen 2016.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Inplacering

Kursen ges inom Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av
arbete och arbetsmarknad, men kan också läsas som fristående kurs.
Kursen är en kärnkurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys
och utvärdering av arbete och arbetsmarknad (S1ARB) och 2) Europaprogrammet
(S1EUR)
Huvudområde

Fördjupning

Arbetsvetenskap med inriktning mot
konfliktlösning

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Arbetsvetenskap

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
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Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

• beskriva och förklara den historiska utvecklingen och den nutida utformningen av det
svenska arbetsmarknadssystemet
• beskriva utvecklingen och utformningen av arbetsmarknadssystemen i ett flertal länder
i skilda världsdelar
• beskriva och förstå grundläggande samhällsekonomiska teorier och dess effekter för
arbetsmarknadspolitik och arbetslivets utformning
• beskriva grundläggande drag i svensk arbetsrätt och sätta denna i en internationell
kontext
• beskriva globalisering som mångdimensionellt fenomen, med fokus på centrala
processer av arbetslivets globalisering
Färdigheter och förmåga

• diskutera och kontrastera det svenska arbetsmarknadssystemet i relation till
utvecklingen i ett flertal länder i skilda världsdelar
• diskutera och reflektera över relationen mellan samhällsekonomisk teori och
utformningen av arbetsmarknadspolitik under olika historiska epoker
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• urskilja, bedöma och värdera utvecklingstendenser i arbetsmarknadssystem nationellt
och internationellt i förhållande till förändringar i ekonomisk politik och
globaliseringsprocesser
Innehåll

Syftet med kursen är att förmedla grundläggande kunskaper om det svenska
arbetsmarknadssystemets utveckling och kännetecken i internationell och global
belysning. Kursen inleds med att beskriva den historiska utvecklingen och den nutida
utformningen av det svenska arbetsmarknadssystemet, såsom utvecklingen av ”den
svenska modellen” och arbetslinjen som politisk princip och deras transformationer
under senare decennier. Jämförelser görs senare i kursen med utvecklingen och
utformningen av arbetsmarknadssystemen i ett flertal länder i skilda världsdelar. I
kursen behandlas även grundläggande kunskaper i svensk arbetsrätt och
samhällsekonomiska teorier och deras inverkan på utvecklingen av
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arbetsmarknadspolitik och arbetslivets utformning. Det senare avser diskussioner kring
relationen mellan samhällsekonomisk teori, ekonomisk politik och
arbetsmarknadspolitik. Dessutom behandlas globalisering som mångdimensionellt
fenomen, med fokus på hur ekonomins globalisering ändrar förutsättningar för
arbetsmarknad och arbetsliv, såväl nationellt som internationellt.

Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Kursen ges på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Examination sker i form av en enskilt författad hemtentamen (10 hp) och genom
författande och presentation av uppsats i grupp (5 hp). Det är obligatorisk närvaro vid
kursens samtliga seminarier då dessa är av sådan karaktär att innehållet inte går att
tillgodogöra sig på annat sätt.
För studerande som underkänts i prov ges möjlighet till förnyat prov. Student äger rätt
till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om
det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
Sådan begäran skall ställas skriftligt till berörd studierektor. Studerande som godkänts i
prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla slutbetyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För att erhålla slutbetyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver Väl
godkänt betyg på skriftlig hemtentamen.

Kursvärdering

Kursen värderas i sin helhet vid kursslut genom att studenten skriftligen får fylla i en
förtryckt enkät kring frågor såsom, kursadministration, undervisning, kurslitteratur,
egen studieinsats samt förslag på förändringar. Även muntlig kursvärdering där
kursansvariga lärare deltar, görs i samband med kursslut. Kvalitetsbrister behandlas
löpande under kursperioden, samt på sikt i det att de tas upp av kursansvarig till
diskussion och utvärdering inför kommande läsår. En sammanfattning av den skriftliga
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kursvärderingen återrapporteras till studenterna via universitetets läroplattform.
Övrigt

Institutionen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsaspekten skall
beaktas i kursinnehåll, litteratur och utvärdering.
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