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Lärandemål
Studenten ska efter genomgången kurs inom följande områden kunna:
Kunskap och förståelse
• analysera aspekter på socialt arbete med äldre utifrån olika perspektiv: demografisk

utveckling, internationella jämförelser, genus, etnicitet
• analysera aspekter på ett åldrande samhälle utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv.
Färdighet och förmåga
• problematisera synen på åldrande och äldres roll i samhället utifrån aspekter på välfärd,

välbefinnande och äldreomsorg
• problematisera exempel på insatser och förslag till åtgärder, för att möta förväntade behov
som konsekvens av ett åldrande samhälle.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över egna värderingar i bemötandet av äldre inom socialt arbete
• reflektera över egna värderingar avseende synen på äldre/åldrande och äldres roll i

samhället.
Innehåll
Kursen behandlar:
- aspekter på äldres roll i samhället
- anhörigas roll inom äldreomsorgen
- välfärd, välbefinnande och äldreomsorg
- genusperspektiv i socialt arbete med äldre
- äldreomsorg i ett mångkulturellt samhälle
- aspekter på kvarboende.
Undervisningsformer
Kursen genomförs som distansutbildning via nätet med tre campusförlagda tillfällen med
föreläsningar och seminarier.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i Socialt arbete, 180 hp eller Socionomexamen,
210 hp alt. Social omsorgsexamen, 120 p inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp
(eller motsvarande kunskaper).
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras i form av individuella, och gruppvisa, skriftliga inlämningsuppgifter, där
studenterna granskar varandras arbeten.
Kursen examineras av universitetslektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Individuella Inlämningsuppgifter

4,5 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Gruppvisa Inlämningsuppgifter

3 hp

U/G

Övrigt
Närvarobestämmelser
Obligatoriskt deltagande vid angivna moment i kursens webbplattform.
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