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Lärandemål
Doktoranden ska efter genomgången kurs inom områdena
Kunskap och förståelse kunna:
• begreppsmässigt hantera sociala faktorers inverkan på åldrandet och äldre människor.
Färdighet och förmåga kunna:
• tillämpa lämpliga förklaringsmodeller i egna arbeten och kritiskt analysera
förklaringsmodeller i andras publikationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
• kritiskt värdera åldrandets villkor under skilda sociala förutsättningar.

Innehåll
Inneh ll
Kursen ger en bred översikt av åldrandet i skilda sociala sammanhang. I kursen berörs ett flertal
samhällsvetenskapliga företeelser i och utanför Sverige som ger insikt i de skiftande villkor under
vilka människor åldras, främst i västvärlden. Särskilt berörs villkoren för, och möjligheten att
påverka villkoren för, åldrande människors upplevelser av livstillfredsställelse.

Undervisningsformer
Undervisningsformer
Kursen genomförs som campusförlagd kurs i form av föreläsningar och seminarier.
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För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå inkl. examensarbete 15 hp.

Kurstyp och urval
Kurstyp: Forskarutbildningskurs
Urval:

1. Studenter registrerade i Forskarskolan Hälsa och Välfärd
2. Studenter registrerade i forskarutbildning från annat lärosäte
3. Övriga sökande; högskolepoäng (vid lika poäng, lottning)

Examination och betyg
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och ett skriftligt arbete, helst i
anslutning till en frågeställning av relevans för kursdeltagaren. Kursen bedöms med något av
betygen godkänd eller underkänd.
Kursen examineras av professor.

Övri
vrigt
vri gt
Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier.
Studietakt
Kursen bedrivs på halvfart.

Kurslitteratur
Binstock, RH, George, LK (Eds.) (2011) Handbook of Aging and the Social Sciences. London
Academic Press.
Bond, J, Corner, L (2004) Quality of Life and Older People. Maidenhead UK: Open University
Press.
Vetenskapliga artiklar.
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