Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOAN60, Socialt arbete med äldre, 15 högskolepoäng
Social Work with Elderly, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2015-06-09 och
senast reviderad 2017-03-15. Den reviderade kursplanen gäller från och med 201703-15, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Inslag av engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Socialt arbete

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
- visa fördjupade kunskaper om äldreomsorgen och dess framväxt
- visa fördjupad kunskap om betydelsen av äldres sociala relationer och dessas
roll inom det sociala arbetet med äldre

Färdighet och förmåga
-visa förmåga att redogöra för demografiska förändringar och dessas betydelse för
socialt arbete med äldre
-visa fördjupad förmåga att redogöra för och diskutera utmaningar och sociala
problem som kan få en särskild karaktär under ålderdomen
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- visa förmåga att diskutera centrala socialgerontologiska teoriers betydelse för det
sociala arbetet med äldre
- visa förmåga att redogöra för relevant lagstiftning samt hantera och diskutera olika
sätt att bedöma äldre personers behov av stöd och hjälp
- visa förmåga att kritiskt bedöma konsekvenserna av olika perspektiv på ledarskap
inom det sociala arbetet med äldre

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att reflektera över vilka konsekvenser egna värderingar och attityder till
äldre och åldrande kan medföra i det sociala arbetet
- visa förmåga att resonera utifrån ett etiskt förhållningssätt, reflektera över etiska
dilemman inom socialt arbete med äldre och väcka kritiska frågor om organiseringen
av det sociala arbetet med äldre

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om socialt arbete med äldre
som praktik och kunskapsfält. I kursen behandlas centrala teorier om människans
åldrande. Kursen behandlar lagstiftning och andra relevanta regelverk som rör äldre
samt demografiska förändringar och dessas betydelse för socialt arbete med äldre.
Ett särskilt fokus läggs vid att diskutera utmaningar och sociala problem som får en
särskild karaktär under ålderdomen: missbruk, ensamhet, fattigdom, migration,
sexualitet och döende och död. Människans åldrande behandlas också ur ett
genusperspektiv, och i relation till migration, etnicitet, funktionsnedsättning och
sexualitet.
En central del i kursen handlar om att diskutera etiska frågeställningar som är
relaterade till ett socialt arbete med äldre.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen bygger på
studentaktiva arbetsformer enskilt och i grupp.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid enstaka moment kan
kompenseras genom närvaro och aktivt deltagande på uppsamlingsseminarium vid
kursens slut.

Kursens examination
Kursen examineras genom två individuella hemprov, två grupparbeten samt en
utredningsuppgift i grupp. Hemproven redovisas skriftligt, grupparbetena och
utredningsuppgiften redovisas muntligt och skriftligt.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle under läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att
kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds minst två ytterligare
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provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
Från betygsskalan ovan undantas de två muntliga och skriftliga presentationerna av
grupparbetena samt utredningsuppgiften. Som betyg för dessa moment används
någon av beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd ska
studenten visa ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett
otillräckligt resultat.
Kursbetyget avgörs av resultatet på de två hemproven i enlighet med följande tabell.

Hemprov 1, 50%

Hemprov 2, 50%

A=5

2,5

2,5

B=4

2

2

C=3

1,5

1,5

D=2

1

1

E=1

0,5

0,5

Förkunskapskrav
Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Vid motsvarandebedömning krävs
minst 90hp socialt arbete.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i samma examen som
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SOAN20 Socialt arbete med äldre, 15hp
SOAN40 Socialt arbete med äldre, 15hp
SOPM05 Socialt arbete med äldre, 15hp
SOPM15 Socialt arbete med äldre, 15hp.
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Prov/moment för kursen SOAN60, Socialt arbete med äldre
Gäller från V16
1501 Socialt arbete med äldre, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

