
SENSORVEILEDNING 

SOS4013 – Klasse og ulikskap – sentrale debatter 
Gjer greie for fire av dei fem følgjande omgrepa med utgangspunkt i pensum. Gi gjerne 

døme: 

a) Symbolske grenser 

Pensum: Lamont, Michele: Money, Morals and Manners, Chicago, University of 

Chicago Press 1992. Kap 1, s. 1-23, Kap 5, s. 129-150. Dette diskuteres også i en 

norsk sammenheng i pensumbidraget til Skarpenes. Det skilles mellom ulike typer 

symbolske grenser. 

b) Mikroklassar  

Pensum: Grusky, David B. og Gabriela Galescu 2005 Foundations of a neo-

Durkheimian class analysis Kapittel 3 i Erik Olin Wright (ed): Approaches to Class 

Analysis, Cambridge: Cambridge University Press: 152-179. Dette er en omfattende 

tekst som blant annet konstrasterer yrkesbaserte klasser og “big-class” schemes. 

c) Prekariatet  

Savage, Mike m fl. (2013) “A New Model of Social Class? Findings from the BBC’s 

Great British Class Survey Experiment ” Sociology,Vol. 47 (2), s.219-250. Noen 

forbinder begrepet med Guy Standing, men han er ikke på pensum så det forventes 

ikke å trekke ham inn, og teller heller ikke spesielt positivt hvis det gjøres. 

d) Sosial lukking   

Dette begrepet brukes mange steder i pensum, blant annet i Wright, Erik Olin (2008) 

"Logics of Class Analysis." Kapittel 11 i Lareau & Conley (eds) Social Class, How 

does it work?, s. 329-350, som også snakker om “opportunity hoarding”. Wright 

kontrasterer tre hovedtyper forklaringsmekanismer: Individuelle attributter, lukking og 

eksklusjon, og dominans og utbytting. Man kan besvare spørsmålet ved hjelp av 

andre tekster også. 

e) Getto 

• Waquant: A Janus-Faced Institution of Ethnoracial Closure: A Sociological 

Specification of the Ghetto.” Pp. 1-31 in Ray Hutchison and Bruce Haynes (eds.), The 

Ghetto: Contemporary Global Issues and Controversies, Boulder, Westview, 2011. 

Ifølge Waquant er getto: Stedsbasert manifestasjon av etnisk/rasebasert lukning. 

En sosialt-romlig institusjon rettet mot å isolere og utnytte en kategori fratatt verdighet 

Bidraget til William Julius Wilson er også relevant. 

  

Det teller positivt hvis man plasserer disse begrepene i en kontekst, som i de debattene vi 

har vært i gjennom.  



  


