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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-02-15 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt
Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande samt antingen
- 150 hp inom Socionomprogrammet (SGGEN),
- Socionomexamen/Socialomsorgsexamen eller
- Kandidatexamen i social omsorgsvetenskap/socialt arbete.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för och diskutera föreställningar, normer och attityder kring ålder och åldrande
relaterat till analytiska intersektionella perspektiv, 
2. beskriva och problematisera åldrandet och dess dynamiska förändringsprocesser ur
individ-, grupp- och samhällsperspektiv med stöd i socialgerontologisk teori, 



3. analysera professionellt socialt arbete och omsorgsarbete med äldre, i relation till
grundläggande värden och värderingar samt med hänsyn tagen till den äldres, anhörigas
och närståendes behov, situation och önskemål, 
4. kritiskt värdera och problematisera äldreomsorgens praxis utifrån ett eget etiskt och
moraliskt ställningstagande och ett professionellt förhållningssätt,
5. belysa och kritiskt granska verksamhetsfält inom äldreomsorg, med fokus på äldres
livssituation, utifrån internationella konventioner, aktuell lagstiftning, äldreomsorgens
värdegrund samt socialgerontologisk teoribildning, 
6. illustrera betydelsen av olika förhållnings- och arbetssätt för socialt arbete och social
omsorg, relaterat till livskvalitet och den äldres hälso- och livssituation sett ur ett
livsloppsperspektiv,
7. identifiera behov av professionellt socialgerontologiskt förändringsarbete i mötet med den
äldre, hens anhöriga och deras vardagsverklighet och
8. synliggöra och kommunicera behov av förändrings- och utvecklingsarbete i professionellt
gerontologiskt socialt arbete.

Innehåll
Kursen syftar till att studenten genom självständigt arbete och aktivt bidragande deltagande
i kursmoment skall utveckla fördjupade kunskaper inom ämnesområdet socialgerontologi. I
kursen behandlas åldrande och åldrandets förändringsprocesser med stöd i
tvärvetenskapliga socialgerontologiska perspektiv och teorier, ur individ-, grupp- och
samhällsperspektiv. Genom att skaffa sig kunskaper om sociala, psykologiska och
samhälleliga aspekter kring åldrande och äldre människors livsvillkor, förväntas studenten
öka sin förståelse och beredskap för socialt gerontologiskt arbete med äldre, och för
fördjupning i ämnet. Kursens innehåll och moment planeras utifrån kursens lärandemål. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens lärandemål 1 - 8 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, samt
genom aktivt deltagande i muntliga seminarier. Lärandemål 1 - 8 examineras även genom
en individuell skriftlig hemtentamen. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.



Överlappning föreligger ej.

Om kursen ges på distans krävs dator med internetaccess. 


