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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• redogöra för hur personalvetaren använder sociologiska och pedagogiska kunskaper 

för att förstå och analysera problem i praktiskt personalarbete,
• visa hur organisationer och relationer mellan individer inom organisationer kan 

förstås ur ett strukturellt perspektiv,
• problematisera begrepp som struktur, arbetsdelning, makt och demokrati i relation 

till organisering i arbetslivet,
• visa kunskap om personalvetarens roll och funktion i såväl organisatoriska som 

samhälleliga kontexter,
• planera, genomföra och sammanställa observationer.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt 15 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande..

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Den studerande examineras genom:
• obligatoriskt seminarium med individuellt skriftligt inlämning,
• observation som dokumenteras individuellt och presenteras muntligt vid ett 

examinerande seminarium.

 Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Kursens innehåll
Under kursen behandlas följande områden;
• klassiska och moderna samhällsteorier,
• begrepp som demokrati och makt,
• organisationer i en samhällelig kontext,
• personalvetarens roll ur ett samhällsperspektiv,
• observation som metod.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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Pedagogik
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