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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 godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ITP100-Introduktion till personalarbete 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).

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

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.
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KURSENS INNEHÅLL

Kurskod: OPS201

Organisation och personalarbete ur ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Organization and Personnel Management from a Societal Perspective, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

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.
 
Kursens placering i programmet samt relevans för utbildningen 
Kursen är tänkt att vara en naturlig fortsättning på de tidigare kurserna Arbetsliv i 
förändring, AIL100 och Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, LRK200. Kursen ger 
ett sociologiskt och ett statsvetenskapligt perspektiv på personalarbetet och syftet är att 
skapa medvetenhet om innebörden av att arbeta med personalarbete i ett demokratiskt 
samhälle. Begreppen makt och demokrati är centrala i kursen och en begränsad fältstudie 
görs genom att en verksamhet observeras med fokus på värdegrund och demokratiskt 
förhållningssätt.
 
Undervisningsformer och AIL koppling
Undervisningen utgår från ett problemorienterat arbetssätt där studenternas eget ansvar, 
aktiva deltagande och förmåga att samverka i grupp betonas. Arbetet i grupp bygger på 
interaktion och erfarenhetsutbyte.
Under kursen ges två litteraturseminarier med rubrikerna Vilken roll har personalvetaren i 
en samhällskontext? och Därför samhällsteorier! Syftet med dessa seminarier är att stödja 
varandra vid inläsningen samt att erhålla förståelse för samhällsteoriers betydelse för ett 
praktiskt personalarbete, dvs. ge möjlighet till uppfyllelse av kursmålen.
Examinationerna betraktas som en del i lärprocessen. Examinationsformerna syftar till att 
stärka den kunskapssyn som kommer till uttryck under kursens gång. De studerande 
examineras genom deltagande vid ett obligatoriskt seminarium kring begreppen makt och 
demokrati samt dokumentation av en observation i en verksamhet med fokus på värdegrund 
och demokratiskt förhållningssätt. Inför makt- och demokratiseminariet inlämnas en 
individuell skriftlig reflektion. Observationen dokumenteras individuellt och presenteras 
muntligt vid ett examinerande seminarium.
Kursen utgår ifrån ett arbetsintegrerat perspektiv då den huvudsakliga uppgiften är en 
fältstudie, där en verksamhet/organisation observeras utifrån värdegrund och ett 
demokratiskt förhållningssätt. Parallellt löper observationen med statsvetenskapliga och 
sociologiska teorier som förklarar det som observeras på fältet.
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