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Kursens innehåll

Kurs på avancerad nivå för studenter som vill ha en introduktion till klassisk teori och aktuell forskning om
social skiktning. Kursen ger en översikt över klassisk och nyare teori samt forskning rörande (a) teorier om
social klass med empiriska tillämpningar, (b) social rörlighet och ojämlika utbildningsmöjligheter, och (c)
social skiktning i andra dimensioner, som t.ex. kön, etnicitet och familj. Fokus ligger både på beskrivningar
av och förklaringar till social skiktning i moderna samhällen. Kurslitteraturen innehåller relativt krävande
texter, och det är en fördel att ha vissa förkunskaper i tolkning av statistiska analyser.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:
* Förstå innebörden av centrala begrepp och teorier inom social skiktning och klassteori.
* Identifiera viktiga likheter och skillnader mellan olika teorier om social stratifiering.
* Förstå hur teorier om social stratifiering testas empiriskt.
* Redogöra för och analysera innehållet i centrala klassiska och moderna texter om social skiktningen på ett
klart och väl argumenterat sätt.
* Kritiskt utvärdera klassiska och moderna sociologiska teorier om social stratifiering i termer av deras
förtjänster och begränsningar.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursdeltagare träffas för föreläsningar följt av en
öppen diskussion av litteraturen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift bestående av sex essäfrågor om centrala begrepp och teorier
inom social skiktning, och kritiska bedömningar av dessa teorier i form av deras förtjänster och
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begränsningar. Essäfrågorna utvärderas enligt vilken grad studenten kan använda kurslitteraturen på ett
oberoende sätt för att kritiskt analysera och jämföra begrepp och teorier, och argumentera övertygande för
tolkningar och slutsatser.
Varje essäfråga bedöms på tre nivåer: i) Bra, ii) Godtagbart (vissa brister), och iii) Underkänd. Betygen
kommer att baseras på följande skala:
A = Utmärkt (Bra på alla frågor)
B = Mycket bra (Bra på minst fem frågor)
C = Bra (Bra på åtminstone tre frågor)
D = Tillfredsställande (Bra på åtminstone en fråga)
E = Tillräckligt (Godtagbart på alla frågor)
Fx = Otillräckligt (underkänd på en fråga)
F = Helt otillräckligt (Underkänd på flera frågor)
E behövs för att bli godkänd på kursen. Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov
får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studenter som har fått betyget Fx eller F och studenter som
inte har lämnat in inlämningsuppgiften i tid kommer att göra en salsskrivning för att slutföra kursen.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan
examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till studierektor.
Plagiat, fusk och otillåtet samarbete
Som en del i ditt ansvar som student ingår att känna till de regler som finns för examination. Utförlig
information finns både på institutionens och Stockholms universitets hemsida www.su.se/regelboken Lärare
är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir
alltid ett disciplinärende och kan leda till avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan
ordagrant skriva av en text (gäller även enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Detta gäller
även texter du själv skrivit tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna hjälpmedel,
som mobil, på prov. Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men när det
kommer till examinationsuppgifter måste du vara noggrann med att arbeta själv (om inte annat tydligt anges)
för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet samarbete.
Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den
upphört att gälla.
Begränsningar

Till kursen kan inte antas den som har godkänt resultat på kursen SO7310 Social Stratification 7,5 hp.
Kurslitteratur

Grusky, D.B.. 2014: Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective (4th edition),
CO: Westview Press.
Texter, artiklar, som meddelas senare (läggs ut som länkar; viktigt att alla studenter har tillgång till SU:s
elektroniska bibliotekssystem)
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