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Kurskod: SOGN01
Kursens benämning: Att åldras i Sverige

Ageing in Sweden
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
SOA (Sociologi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2014-11-19 och gäller
från vårterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt gymnasiets Engelska 6 eller B eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för utvecklingen av det svenska välfärdssamhället med fokus på äldreomsorgens former,
styrning, organisering och finansiering,
- beskriva åldrandets existentiella, sociala, kulturella och biologiska dimensioner,
- analysera heterogenitet bland äldre utifrån genus, klass, etnicitet, sexualitet, trosuppfattning,
funktionsnedsättning samt fysisk- och psykisk hälsa,
- kritiskt reflektera kring hur politisk styrning, ålderism och allmänna föreställningar om åldrande och
äldre påverkar äldres vardagsliv och handlingsutrymme och
- beskriva och analysera tillämpningen av olika modeller för brukarmedverkan inom äldreomsorg och
äldrevård.

Innehåll
I kursen introduceras studenten till åldrandets villkor i det svenska samhället och vissa jämförelser
mellan länder görs. I kursen fokuseras även på åldrandets olika dimensioner och olikheter bland äldre.
Maktaspekter och olika former för brukarmedverkan studeras i relation till åldrande och organisering
av äldreomsorg.



Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten, studiebesök samt seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella inlämningsuppgifter, skriftliga gruppuppgifter och
obligatoriska seminarier där uppgifter presenteras och/eller diskuteras.

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.

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till. Om de vid studiernas slut vill få ut
ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde i kraft 2007-07-01, skall
de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
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