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Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
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1VÅ222 Äldre i det moderna samhället, 7,5 högskolepoäng
1VÅ222 Older People in Modern Society, 7.5 credits

Huvudområde
Vårdvetenskap

Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 2016-05-16 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016

Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 2/A2).

Mål

Att problematisera betydelsen av välbefinnande för äldre ur ett globalt perspektiv•
Att berätta och reflektera om äldre människors levnadsvillkor i olika 
samhällförhållanden.

•

Analysera och definiera ”äldre” och ”åldrande” ur ett biologiskt, fysiologiskt, 
och medicinskt perspektiv. Att identifiera det normala åldrandet och sjukdomar 
som relateras till åldrandet.

•

Analysera och definiera ”äldre” och ”åldrande” ur ett socialt och vårdande 
perspektiv. Att identifiera och reflektera om olika social- psykologiska teorier 
om åldrande i relation till individ, grupp och samhälle.

•

Att problematisera och reflektera över hur äldres behov kan tillgodoses och 
vårdrelationen i vårdandet.

•

Innehåll

Global Age Watch Index•
Äldreomsorg i Sverige och andra samhällen•



Gerontologi och Geriatri•
Teorier om åldrande•
Äldrevård och vårdrelationen•

Undervisningsformer
Undervisningen bygger på studentens aktiva kunskapssökande. Följande arbetsformer 
kommer till användning: 
 
• Föreläsningar 
• Litteraturstudier 
• Individuellt arbete 
• Grupparbete 
• Studiebesök  
• Seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Kursen examineras med en skriftlig individuell hemtentamen. För godkänt betyg (A-E) 
ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter 
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 1VÅ220 The Elderly in Modern Society, 1VÅ221 The 
Elderly in Modern Society, 1SA220 The Elderly in Modern Society, 1SA221 Äldre i 
det moderna samhället.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
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