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Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs vara väl förtrogen med arbetsociologins olika teorier och infalls-
vinklar och förstå arbetets betydelse för individen och samhället och arbetsmarknadens struktur, flexibi-
litet och förändring.

Innehåll
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om arbetsociologin som handlar om studier av alla
aspekter i förhållandet mellan arbete och samhälle. I sociologin har begreppet arbete en central ställning
eftersom arbete är kopplat till fördelningen av makt, social prestige, inkomst, rättigheter och välfärdstill-
gångar, samtidigt som det anses ha stor betydelse för ens personliga och sociala identitet, klassmedvetande
och kollektiv orientering. Arbetssociologin handlar också och arbetsmarknaden och arbetsorganisationer
i samhället samt hur dessa förändras genom samhällsutvecklingen.

• Arbetsbegreppet

• Människan, arbetet och samhället

• Arbetsmarknad

• Arbetsorganisation

• Kvinnor och män i arbete

• Invandring och arbetsmarknad

• Ålder, generation och arbete

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.

Förkunskapskrav
Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet.
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom en i ndividuell hemskrivning.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7.5 hp U/G/VG

Kurslitteratur
Obligatorisk litteratur

Alvesson Mats & Due Billing Yvonne (senaste upplagan) Kön och Organisation, Studentlitteratur. 200 sid

Berglund Thomas & Schedin Stefan (red) ( 2009) Arbetslivet, Studentlitteratur. 460 sid

Thompson & McHugh David (2009) Att arbeta i organisationer, ett kritiskt perspektiv på organisa-
tion och arbete, Liber. 352 sid

Wilson Fiona (2008) Organisation, arbete och ledning - en kritisk introduktion
Liber. 300 sid


