
SOS2100  Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet 

Detaljert undervisningsplan 
 

Fredag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 4 Eilert Sundts hus 

 

Forelesningsrekken følger strukturen i Botteros bok ganske tett: som dere ser er den delt inn i 

tilsvarende tre bolker som hennes bok, med et forelesningsopplegg som ligner mye på 

kapittelinndelingen hennes. 

For hver forelesning har vi ført opp hvilke pensumbidrag som vil bli vektlagt. Vi anbefaler at dere har 

lest det relevante pensumet for forelesningen før en kommer dit. På den måten får en mye mer ut av 

forelesningene,  og en får da også muligheten til å stille spørsmål med utgangspunkt i pensum og få 

oppklart eventuelle uklarheter.   

Husk at det er pensumlisten 

(http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2100/v10/pensumliste.xml)  som er kursets 

læringskrav, ikke denne forelesningsplanen. 

Del 1: Grunnlag 
Denne delen av forelesningsrekken, som strekker seg over tre dobbelttimer, tar for seg de 

grunnleggende spørsmålene i ulikhetssosiologien, og de ulike grunnlagsperspektivene fra klassikerne 

og nyere klassikere i faget. 

12. februar  1.  forelesning: Innledning og grunnideer 

Forelesere: Patrick Lie Andersen og Magne Flemmen 

 Generell informasjon om kurset; innholdet, forelesningene, pensum og praktisk om 
opplegget 

 

Sosial ulikhet som sosiologisk område 

Klassikerne 

 

Pensum: Bottero kapittel 1(Stratification and social distance) og 3 (Founding ideas) 

 

19. februar  2.  forelesning: Klassikere og kritikk 

Foreleser: Magne Flemmen 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SOS2100/v10/pensumliste.xml


Klassikerne fortsetter 

Kritikken av klassikerne 

 

Pensum: Bottero kapittel 3(Founding ideas)  og 4 (Sins of the fathers). Crompton og Gubbay. Gubbay 

 

26. februar  3.  forelesning: Å måle ulikhet 

Foreleser: Patrick Lie Andersen 

Pensum: Bottero kap.5(Name, rank and number),  Gubbay 

Del 2: Utfordringene 
 

12. mars  4.  forelesning: Etnisitet 

Foreleser: Magne Flemmen 

 Generelt om sosial ulikhet og etnisitet 
 
Pensum: Bottero kap. 6 (Racialised relaions), Birkelund & Mastekaasa, Fekjær & Birkelund, (Reay, 
Lareau), Evensen, Brekke & Mastekaasa,  
 

19.  mars  5. forelesning: Kjønn og ulikhet 

Foreleser: Patrick Lie Andersen 

 Om sosial ulikhet etter kjønnsdimensjonen i ett klasseperspektiv 
Pensum: Bott.k7 – (A womans place), Skilbrei, Wright, Lareu, Reay 
 

26. mars  6. forelesning: Kultur og individualisering 

Foreleser: Magne Flemmen 

 Mer om nyere perspektiver som i større grad vektlegger det kulturelle perspektivet på 
ulikhet 

 “The death of class”, Beck, Baumann, Giddens 

 Bottero kap 8 (Culture and anarchy), Savage mfl, Rosenlund 
 
Pensum: Bottero kap 8 (Culture and anarchy), Savage mfl, Rosenlund 
 

Del 3: Nyorientering 
 



9. april  7. forelesning: Pierre Bourdieu og ”kulturalistisk 

klasseanalyse” 

Foreleser: Magne Flemmen 

Pensum: Rosenlund & Prieur, Bourdieu,Kingston, Rosenlund 
 

 

16.  april  8. forelesning: Sosial ulikhet i helse og vennskap 

Foreleser: Patrick Lie andersen 

Pensum: Bottero kap.11 (Hiearchy makes you sick), Elstad. Bottero kap 10 (Someone like me), 
(Bottero kapittel 13 (Us and them)) 
 

 

23.  april  9. forelesning: Mobilitet og utdanning 

Foreleser: Patrick Lie Andersen 

Pensum:  Bottero kap. 12 (Movements in space), Devine 98, Flemmen, Devine 08, Goldthorpe, Lareau, 
Reay, Hansen (Fekjær & Birkelund) 
 
 

30. april  10. forelesning: Identitet og reproduksjon 

Foreleser: Magne Flemmen og Patrick Lie Andersen 

(Mobilitet og utdanning fortsetter) 

Pensum: Bottero kapittel 13 (Us and them) og kap 14 (Reproducing hierarchy) 


