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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2009-10-12 och senast reviderad 2012-12-11 av
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-01-19.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

2. Inplacering
Kursen ges inom Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och
arbetsmarknad, men kan också läsas som fristående kurs.
Kursen är en fördjupningskurs.
Huvudområde
Arbetsvetenskap

Fördjupning
G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 15 hp i Arbetsvetenskap eller motsvarande.

4. Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i ett antal begrepp som har relevans för att förstå utveckling och förändring av
arbetsmarknaden och arbetet under 1900-talet och början av 2000-talet. Hur och varför har klyftor
förknippade med kön, klass och etnicitet påverkat arbete, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Vad har
avregleringen av välfärdssamhället betytt för individ och kollektiv? Kursen behandlar olika strategier för
förändring och motstånd mot förändring i förhållande till lika villkor i arbetslivet
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• identifiera effekter som arbetets och arbetsmarknadens förändring under 1900-talet haft för kollektiv och
individ i en global kontext
• Beskriva och förklara begreppen kön/genus, klass, etnicitet och intersektionalitet.
• Förklara och problematisera hur olika arbets- och livsvillkor kan skilja sig åt med avseende på kön, klass,
etnicitet och ålder.
Färdighet och förmåga
• Undersöka och kommentera förändringspotentialer och motståndsstrategier med avseende på
likabehandling i arbetslivet och på arbetsmarknaden.
• Muntligt och skriftligt presentera och redogöra för konkreta likabehandlingsinsatser i arbetslivet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Bedöma och kritiskt granska dokument som syftar till att arbeta med förändringsarbete i arbetslivet.

6. Litteratur
Se bilaga.

7. Former för bedömning

Examination sker i form av skriftlig tentamen motsvarande 10 hp samt i form av ett grupparbete motsvarande
5 hp som redovisas muntligt och skriftligt. Dessa redovisningar sker i seminarieform. Seminarierna blir
därmed av sådan karaktär att innehållet inte går att tillgodgöra sig på annat sätt, vilket innebär att
seminarierna är obligatoriska.
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. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre
betyg.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
Gruppuppgifterna bedöms enbart med G respektive U. Den skriftliga tentamen bedöms med Underkänd,
Godkänd eller Väl Godkänd. För Väl Godkänd på hel kurs krävs Väl Godkänd på den skriftliga tentamen
samt att grupparbetet bedöms med Godkänd.

9. 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.
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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.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Kursen ges på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.
Institutionen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsaspekten skall beaktas i kursinnehåll,
litteratur och utvärdering.

Litteraturlistan fastställd av prefekten vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2013-03-06
Kurskod

XX5280

Kursbenämning

Arbetsmarknadens förändring. Individ och kollektiv i en global värld

Poängtal

15 högskolepoäng

Berntson, Erik & Annika Härenstam (2010) ”Mönster av sociala relationer på arbetsplatser i
Sverige”, Sociala relationer i arbetslivet. Studier från föränderliga arbetsplatser, Annika
Härenstam & Eva Bejerot (red.), Stockholm: Gleerups, s 27-45 (18 s)
Bradley, Harriet and Ranji Devadason ”Fractured Transitions. Young Adults´Pathways into
Contemporary Labour Markets”, Sociology, vol 42 1/2008, s 119-136 (17 s)
http://soc.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/119
Edling, Christofer & Fredrik Liljefors (red.) (2010) Ett delat samhälle. Makt,
intersektionalitet och social skiktning, Lund: Studentlitteratur (184 s)
Eliasson, Miriam A. & Annika Härenstam (2010) ” Gubbar, killar och några tjejer – om
genusidentiteter i arbetslivet”, Sociala relationer i arbetslivet. Studier från föränderliga
arbetsplatser, Annika Härenstam & Eva Bejerot (red.), Stockholm: Gleerups, s 115-130 (15 s)
Forsberg Kankkunen, Tina (2010) ”Sociala relationer och makt i genusmärkta verksamheter”,
Sociala relationer i arbetslivet. Studier från föränderliga arbetsplatser, Annika Härenstam &
Eva Bejerot (red), Stockholm: Gleerups, s 101-115 (14 s)
Fransson, Susanne & Per Norberg (2007) Att lagstifta om diskriminering, Stockholm: SNS
förlag (138 s)
Fronesis nr 40-41 (2012), klass (artiklar i urval) cirka 120 sid.
Gillberg, Gunnar (2011) ”Arbete och självförverkligande. Unga vuxna i spänningsfältet
mellan passion och exploatering”, Arbete, Passion och Exploatering (red) Gunnar Gillberg,
Tuuila Bergqvist och Lars Ivarsson, Arbetsliv i omvandling nr 3/2011 s 86-105 (19 s)
Hammarén, Nils & Thomas Johansson (2009) Identitet, Stockholm: Liber (128 s)
Humlesjö, Inger (1998) ”Manlighetskonstruktioner i arbetarhistoria och fackföreningar”,
Häften för kritiska studier, årg 31 s 3-13 (10 s) stencil
Jordansson, Birgitta, Line Holth och Lena Gonäs (2100) ”Genusarbetsdelning. Exploatering
av kvinnors arbetskraft”, Arbete, Passion och Exploatering, Gunnar Gillberg, Tuuila Bergqvist
och Lars Ivarsson (red.), Arbetsliv i omvandling 3/2011, s 35-49 (14 s)
Mulinari, Paula & Rebecca Selberg (red.) (2011) Arbete – Intersektionella perspektiv,
Stockholm: Gleerups (287 s)

På gränsen till genombrott. Om det könsuppdelade arbetslivet (2005), Lena Gonäs (red.),
Stockholm: Agora, kap 3 (teoretiska ansatser och begrepp s 60-109), kap 8 (återskapande
mekanismer s 246-275) kap 9 sprickor i muren s 276-286) (88 s)
Skeggs, Beverly (1997) Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön, Göteborg:
Daidalos (283 s)
Svensson, Lennart G. (2009) ”Arbete och kompetens” i: Arbetslivet, Tomas Berglund &
Stefan Schedin (red.), Lund: Studentlitteratur, s. 199-239 (40 s)
Tilly, Charles (2000) Beständig ojämlikhet, Lund: Arkiv förlag (272 s)
Wikström, Hanna (2009) Etnicitet, Stockholm: Liber (128 s)
Wilkinson, Richard & Kate Pickett (2010) Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen
nästan alltid bättre samhällen, Stockholm: Karneval förlag (304 s)
2079 s
För grupparbetet:
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2010, SCB.
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2010A01_BR_X10BR1001.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135EN.PDF The life of Women and Men in Europe. A statistical Portrait. (finns på portalen).

Skönlitteratur:
Demirbag-Sten, Dilsa (2006) Stamtavlor, Månpocket.
Hetekivi Olsson, Eija (2012) Ingenbarnsland, Månpocket
Enstaka stenciler kan tillkomma.

