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Abstract 

Akademisk yrkesutbildning ställer särskilda krav på såväl studerande som lärare. 
I Socionomutbildningen fokuseras på teoretiska perspektiv med 
användningsbarhet i en praxis som den studerande ska förberedas för och 
förstå. Dessutom ska en bedömning göras av såväl yrkesrelaterat, som teoretiskt 
kunnande, hos enskild studerande. Yrkesutbildning som akademisk utbildning 
innebär många utmaningar där det ibland kan uppstå problem. Syftet med detta 
paper har varit att beskriva förändringar genomförda i kursmomentet Åldrandets 
villkor, i socionomprogrammets socialgerontologikurs våren 2012, samt att 
belysa svårigheter med att bedöma den studerandes kunskaper då studerande 
har rätt till anonymitet i tentamen, tillika med att läraren inte får kräva 
obligatorisk närvaro. Texten avser att beskriva genomförandet av ett förändrat 
kursmoment som kallats Åldrandets villkor.  Detta kursmoment reflekteras 
dessutom som ett exempel på underlag för bedömningen av de studerandes 
insatser. Resultatetet visade att det förändrade pedagogiska arbetssättet med 
momentet uppskattades av de flesta studerande. Men frågor kvarstår om hur 
man skapar underlag för en rättvis bedömning av de studerandes kunskaper och 
förmågor utifrån lärandemålen för just detta delmoment. Avslutningsvis 
reflekteras över hur svårt det är att finna bra bedömningsverktyg i kurser som 
avser skapa förutsättningar för såväl praktiskt yrkeskunnande, som ett teoretiskt 
reflekterande. Medverkan av praktiker i utbildningen kan vara ett redskap för 
att sammanfläta teori med praxis. 

Sökord: socionomprogam; socialgerontologi; teori och praktik; pedagogiskt 
arbetssätt; bedömning. 

Inledning/Bakgrund  

I detta paper reflekteras över ett problem, ett ”case” hämtat från min egen 
undervisning som lärare i socionomprogrammet. Detta är en akademisk 
yrkesutbildning för blivande socionomer där studerande jag fått möta, kommer 
att söka tjänster inom äldreomsorgen såsom enhetschef, biståndsbedömare, 
äldrekurator, anhörigkonsult, osv. Under många år (1985-2012) har jag haft 
kursansvaret för kursen i Socialgerontologi, dvs läran om åldrandet i ett 
samhällsperspektiv. Under senare terminer har det ibland upplevts som om 
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något inte blivit så bra, dvs ett problem  i det avslutande undervisnings-
momenten i kursen. Därför väljer jag här att redovisa detta delmoment i kursen 
utifrån hur det har sett ut och hur det blev planlagt i och med att det förändrats. 
Under höstterminens första 10 veckor 2012 hade jag kursansvar för kursen 
Socialgerontologi, 15 hp, i Socionomprogrammet, vid Karlstad universitet för 
sista gången. 
 
Kursen har ständigt ändrat utseende under åren som gått utifrån ett 
kontinuerligt försök att lyssna in de studerandes utvärderingar, termin för 
termin. De förändringar som de studerande önskat har ofta varit skiftande. Ofta 
beroende på vilka som valt denna kurs men också beroende på vilka 
förväntningar man haft utifrån tidigare erfarenheter av att arbete inom 
äldreomsorg. I stort sett har de flesta som under alla dessa år genomfört denna 
kurs redovisat att de skaffat sig mycket kunskap om äldre och åldrande.  
 
I detta paper kommer momentet, som förändrats till upplägg och innehåll 
relaterat till såväl uppställda lärandemål som till studerandes önskemål, 
beskrivas. Det delmoment som här har lyfts ut från dessa 10 veckor kallas 
Åldrandets villkor. Problemet här har varit att de studerande upplevt det svårt 
att förstå hur de ska kunna uppnå lärandemålen med den utformning som jag 
valt för kursupplägget. Jag själv har upplevt det självklart och har dessutom 
beskrivit detta i deras studie-handledning, steg för steg. Men trots detta verkar 
vi inte nå fram till varandra, hela vägen, de studerande och jag.  Det är detta 
som i denna sista kurs nu bearbetats för att kunna förbättras.  
 
Dessutom är förhoppningen att denna förbättring även ska underlätta för att 
mer rättvist kunna bedöma resultatet i relation till hur studerande lyckats 
prestera i sin examination av kursen. Utifrån detta sammantaget kunde vi 
kanske tillsammans visa på kursens kvaliteteter och tillkortakommande. Det är, 
som sagt, alltid enligt tidigare studerandebedömningar som bearbetning av nästa 
kursupplägg genomförs. Men det kan vara svårt att avgöra vad som bäst 
synliggör hur de studerande skaffat sig kunskaper och förmågor kopplat till 
kursmomentets lärandemål.	   

 I kursplanen står angående lärandemålen att den studerande skall efter 
genomgånget kursmoment kunna: 
 
      - reflektera över hur åldrandets villkor skapas i möten, rutiner och processer   
        och den roll man som professionell har däri 
      - identifiera behov på egen kunskapsutveckling 
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Dessa lärandemål har jag under senare terminer försökt väcka intresse för och 
tydliggöra med hjälp av olika verktyg: kurslitteratur, uppmana studerande att 
söka aktuell forskning, att genomföra enskilda och gruppaktiviteter. Samt 
genom att inbjuda verksamhetsansvariga inom de olika områden de studerande 
kan komma att möta som färdigutbildade inom äldreomsorgen. Ofta är detta 
tidigare studerande inom samma fält som kan hjälpa de nuvarande studerande 
att se och förstå kopplingen mellan teori och praktik. 

Teoretiska reflektioner  

Norton (1990) har reflekterat över hur väl vi egentligen förstår varandra, de 
studerande och vi lärare, då vi förmedlar vår undervisning i form av kunskaper 
och uppfattningar genom möten i klassrummen. Han belyser också hur läraren 
ofta tror att studerande uppfattar och har samma tankar om kursinnehåll och  
samma förförståelse som läraren själv och därför behövs inga noggranna 
förklaringar för varje enskilt moment (Norton, 1990) . Detta kunde jag känna 
igen mig i och översätta även till mina egna tankar och funderingar över hur jag 
ska veta att de studerande förstår vad jag menar. Ett exempel på denna 
missuppfattning om vad vi vet om den givna situationen framkom då de skulle 
sammanställa och inlämna papers, och därefter redovisa dessa i seminarier 
(Biggs, 1999). Under arbetets gång förstod jag att detta visste de studerande inte 
hur det ska göras, men då ingen frågade vad som avsågs så berättade jag inget 
om detta. Norton påpekar att detta är en felbedömning vi lärare ofta gör 
(Norton, 1990). Och inte heller tog jag reda på deras förkunskaper eller 
förväntningar inför just detta kursmoment. Jag redovisade inte heller mina egna 
förväntningar på dem som studerande, möjligen p gr a att jag tyckte att deras 
studiehandledning redovisade detta noga.   
 
Socialgerontologi som ämne handlar om läran om den äldre i samhället, dvs hur 
förstås den äldre och hur uppfattas åldrandeprocesser, och hur samhället ska 
möta den äldre som individ och samhällsmedborgare (jmf Tornstam, 2011). 
Socialgerontologikursen bygger på en pedagogisk läroprocess för att öka 
förståelse för och insikt i kommande yrkesroller inom äldreomsorgen vilket gör 
att tid avsätts hela tiden för reflektioner, enskilt och i grupp (jmf  Freire, 1979, 
Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 2009).  Det finns idag vissa svårigheter 
med att bedöma den enskilda studerandes kunskaper i liknande arbetssätt då 
läraren måste respektera den studerandes rätt till anonymitet i tentamen, tillika 
att läraren inte får kräva obligatorisk närvaro under lektioner.  Detta arbetssätt 
hävdas ändå för att försöka möjliggöra att de studerande ger sig tid att reflektera 
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och därmed finner ett djup i läroprocessen och att i viss mån få möta insikter i 
att göra är att lära, dvs att också lära av andra? Dessutom kanske det ökar 
förståelsen av det lästa och det gjorda, såsom Martons, m fl (2009) holistiska 
perspektiv på lärande förordar, och så även Biggs (1999). Dewey (1997) ansåg 
bl a att man lärde sig bäst genom att göra och det försöker kursinnehållet också 
ge utrymme för och så är det upp till den enskilde studerande att ta ansvar för 
hur detta reflekterande och lärande sker. Problemet här kan vara som Green 
Lister & Crisp belyst, att det är inte själva läroprocesserna som bedöms i 
slutändan, utan slutresultatet av hur den studerande på olika sätt kan visa på sin 
egen kunskap och vad han/hon lärt av kursen (Green Lister & Crisp, 2007). 
 
Studerande kan ibland be om att snarast möjligt efter kursstart få besked om 
hur examinationen ska gå tillväga, vilken litteratur som är viktigast osv vilket 
Gibson & Simpson också uppmärksammat (Gibson & Simpson, 2004/05). De 
studerande som söker exakta svar av lärare, såsom att ´du kan läsa den och den 
boken – de och de sidorna´, och blir, då de inte får dessa svar, frustrerade och 
kanske upplever läraren som ostrukturerad. Eller att man kräver för mycket, 
alternativt för litet, av den studerande. Medan läraren kanske anser att den 
studerande ska ges tillfälle att söka sin kunskap utifrån sin förförståelse och sitt 
kunskapsintresse. Olika studerande kan ha olika intressen under sin utbildning 
och detta påverkar självklart vilken betydelse en viss kurs har för respektive 
studerande. Det är många kurser som ska bearbetas av de studerande under sina 
3.5 års socionomstudier. Det är också självklart så att som kursansvarig önskar 
jag att de studerande ska uppleva min kurs som värdefull och intressant. Detta 
kan de studerande se på med helt andra ögon än jag som kursansvarig. De två 
sista årens fyra terminer med socialgerontologi har jag haft möjlighet till att få 
dela examinationsansvaret för vissa moment. Det har varit värdefullt att 
äntligen få diskutera det pedagogiska upplägget och de studerandes insatser i 
relation till lärandemålen med en kollega. Men detta kunde kanske ha använts 
bättre av mig, beroende på min ovana att dela med mig av planeringstankarna? 
Kanske kan också min och min kurskollegas olika kunskapsområden haft 
betydelse tillsammans med bristande tid. Men det som också prövats mer 
tydligt kanske är att ta hjälp av yrkeslivsrepresentanterna för att göra dessa 
frågeställningar som berör åldrandets villkor mer intressanta och värdefulla?  
 

Syften  

-‐ Att beskriva förändringar genomförda i momentet Åldrandets villkor. 
Förändringar genomförda som ett försök till ett förbättrat och mer 
intresseskapande kursupplägg med syfte att ge ytterligare möjligheter för 
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att öka den studerandes förståelse för äldreomsorgens kunskapsbehov 
genom att få teorierna gestaltade av yrkesrepresentanterna. 

-‐ Att belysa svårigheter med att bedöma den studerandes kunskaper i 
liknande arbetssätt då läraren måste respektera den studerandes rätt till 
anonymitet i tentamen, tillika att läraren inte får kräva obligatorisk 
närvaro. 

Huvudsakliga frågor blev då: Hur skulle jag fånga fler av de studerande och 
deras intresse och insikt i att detta var viktig kunskap för dem? Hur skulle jag 
kunna bedöma vilken praxisförberedande kunskap de verkligen skaffat sig 
under detta kursmoment med sju olika temata om åldrandets villkor? Hur 
kunde kursmomentet göras mer intressant och inbjudande? Hur handskades 
man med detta i relation till att momentet var svårt att genomföras med 
lärarens maktmedel såsom obligatoriskt närvarokrav, samt - anonyma tentor? 
 

Översiktlig bild av kursen som den varit tidigare 

Socialgerontologikursens 15 hp har varit planerad i tre huvudstråk: 
Kursen inleddes med en introduktion av innehållet, en presentation av 
kursdeltagare samt en öppen diskussion om varför man valt läsa denna delkurs.  
Kursansvarig samtalade om vikten om att lära om och av varandra. Den 
pedagogiska modellen som valts för kursen byggde på deras eget arbete kopplat 
till studerandekamraternas med tanken att man hjälps åt. Därefter genomgång 
av tidigare studerandes utvärderingar om denna kursens helhet, förändringar 
som gjorts och varför är det viktigt för de studerande att veta något om 
socialgerontologi om man utbildar sig till socionom och ska ut och arbeta som t 
ex biståndsbedömare, enhetschef inom äldreomsorgen osv. Vi hade en 
kurslitteraturgenomgång, diskuterade med studerande om de olika momenten 
och föreslog olika forskningsrapporter. Därefter förbereddes de studerande för 
kursens tre olika moment som avsåg bygga samman till kursens helhet: 

-‐ A. Samtal och möte med en äldre. Kopplat till kursens litteratur, 
bearbeta, reflektera teori/praktik och nedteckna i ett individuellt 
seminariepaper. Seminariebehandlat paper i grupper där man får ta del 
av varandras erfarenheter. Diskussion. Vad gav detta? Introduktion till 
nästa moment: Socialgerontologiska teorier i praktisk användning. 

-‐ B. De studerande arbetar med ett grupparbete, där vi börjar med 
teorigenomgång. Detta grupparbete kallades COLL/AGE. Orsaken till 
detta begrepp var att grupparbetet dels handlade om att kolla åldern, dvs 
´coll age´, visa på hur åldrandet gestaltade sig. (Det engelskt inspirerade 
begreppet visade också på att internationell forskning på området skulle 
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vara med i redovisningarna). Den andra orsaken till detta begrepp var att 
det skulle genomföras om ett collage, men inte i form av en väggtidning. 
De olika gruppernas redovisningar skulle här forma ett mänskligt collage 
dvs åskådliggörande av teoriernas användning inom äldreomsorgen, att 
visa olika bilder av åldrandet. Fallbeskrivningar bearbetas tillsammans 
för att försöka förstå hur teorierna kan brukas i professionellt socialt 
arbete med äldre. Vi erbjuder här en dramapedagog som är inbjuden för 
att arbeta tillsammans med studerande för att hjälpa dem ännu mer 
förstå med hjälp av kreativ fantasi, kropp och själ hur kopplingen mellan 
teori och praktik kan se ut. Och för att förstå att detta är ett hjälpmedel 
för den praktiska vardagen som professionell socialarbetare inom 
äldreomsorgen. Ett grupp-paper sammanställs här för att bearbetas 
tillsammans med att skapa och redovisa i ett dramaspel som ska 
åskådliggöra de studerandes bild av hur man kan använda och förstå 
socialgerontologiska teorier i möten med äldre. Nästa moment förbereds 
genom att olika forskning omkring socialgerontologiska teorier som kan 
vara till hjälp för att ytterligare förstå åldrandet bearbetas. Så 
introduceras: Åldrandets villkor. 

-‐   C. Åldrandets villkor handlar om att bearbeta aktuell forskning såväl 
som att med kurslitteraturen som hjälp att förstå åldrandets villkor: såväl 
biologiskt, psykologiskt, kulturellt, geriatriskt åldrande (dvs vilka 
sjukdomar som hör samman med åldrandet) samt funktionellt åldrande, 
t ex att åldras med funktionsnedsättningar. Vi bearbetar också 
demografin som omger oss, samt hur boendemiljö påverkar hur vårt 
åldrande ter sig. För att möjliggöra en praktisk översättning av dessa 
teoretiska kunskaper inbjöds de studerande till möten med olika 
representanter för de yrkesroller som kan erbjudas en 
socionomstuderande efter avslutat socionomprogram – med inriktning 
äldre. De studerande erbjöds att välja fördjupning inom tre av följande 
temata:  
 

-‐ Den äldres boende skapar olika villkor för åldrande människor? 
-‐ Dödens närhet allt tydligare och därmed kommer de existentiella 

levnadsvillkoren i fokus? 
-‐ Den äldres rättighet till god tandvård/tandhälsa? 
-‐ Anhörigas betydelse för ett gott åldrande?  
-‐ Den äldre invandraren/människan från andra kulturer i kontakt med 

åldrandets villkor i Sverige? 
-‐ Måltidens betydelse för ett gott åldrande? 
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-‐ Att åldras med funktionshinder – andra villkor eller samma som för 
andra? 

De studerande kunde alltså göra individuella val genom att fördjupa sina 
kunskaper omkring tre olika temata som de själva ville kunna mer omkring. 
Utifrån dessa tre temata valde man grupperingar med andra studerande som 
valt samma, för att kunna fördjupa och lära mer tillsammans. Detta innebar att 
studerande valde bort ganska många tillfällen till möten med 
yrkesrepresentanterna om de informerade om något man ej valt att fördjupa 
kunskaperna omkring. Det innebar dessutom att om de kom till klassrummet 
var de inte särskilt uppmärksamma. Detta kom att innebära att några av de 
inbjudna gästföreläsarna under vårterminen 2012 uttryckte sin besvikelse över 
de studerandes bristande intresse för sitt kommande yrkesområde. Och jag var 
själv besviken över de studerandes missade möjlighet att få teorierna praktiskt 
förklarade och gestaltade av yrkesrepresentanterna.  
 
Detta ville jag förändra. Hur kunde man göra istället? Vid genomgång av de 
förgående studerandes reflektioner över sina val, både utifrån kursvärderingarna 
och vid samtal med gästföreläsarna, beslöts en förändring.   
 

Vilka förändringar har gjorts?   

Inför höstterminen 2012 genomfördes de förändringar som vi kommit fram till 
i dessa diskussioner med studerande och yrkeslivsrepresentanter inom 
äldreomsorgen, dvs med enhetschef, biståndsbedömare, äldrekurator, 
anhörigkonsulent, diakonissa, osv. Förändringar som gjorts för att tydliggöra 
den studerandes egen kunskap och skapa intresse för fördjupning inom allt det 
som man kan få möta vad gäller äldres skiftande livsvillkor. Det vill säga, det 
som momentet Åldrandets villkor avsett att ge möjlighet till, blev följande: 

 
-‐ Kursmomentet hösten 2012 introducerades med att den studerande fått 

som individuell arbetsuppgift att först sitta för sig själv och reflektera 
över hur han/hon uppfattade kursens lärandemål vad gäller just 
kursmomentet åldrandets skiftande villkor.  

-‐ Studerande fick därefter fundera över vad man redan kunde, eller på 
något sätt hade erfarenheter från, vad gällde de olika 
fördjupningsmöjligheter i kursmomentet åldrandets villkor. 

-‐ Kursansvarig redogjorde sedan för de sju olika temata som nu kom att 
handla om allas fördjupning i denna kurs: åldrandets villkor handlade 
således hösten 2012 om att alla fördjupade sig i kunskaper om 
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socialarbetarens behov av kunskaper om äldre och åldrande, att utifrån 
identifierad egen kunskap, tillsammans i grupper om tre personer per 
grupp lära mer om följande de olika temata som kursen tidigare 
innehållit. Här gjordes alltså ingen innehållslig förändring då de 
studerande upplevde alla lika viktiga för deras yrkesroller.  

Kursansvarig redogjorde därefter de teorier som ligger till grund för detta 
moment och uppmuntrade kursdeltagarna till att söka aktuell forskning runt 
intressanta frågor som berör de sju förutbestämda temata som alla berörde 
åldrandets villkor på olika sätt, att se kunskap som krävdes för att arbeta inom 
äldreomsorgen som en helhet (Marton, m. fl., 2009). 

  
-‐ Dessutom informerades de studerande om att under dessa avslutande 

veckor kommer man att i klassrummet få möta olika inbjudna 
representanter för bl a det yrke de ska förberedas för. En anhörig till en 
demenssjuk person var också inbjuden för att berätta om sin situation då 
de professionella inom äldreomsorgen behöver förstå även deras 
situation.  

-‐ De studerande informerades också om att dessa möten och samtal skulle 
kunna innebära möten med alternativa yrkesrollsrepresentanter som 
också skulle kunna bli framtida kollegor. De som erbjudit sig att komma 
till oss var biståndsbedömare, enhetschef inom äldreomsorgen, 
anhörigkonsulent, sjukhusdiakonissa, osv.  Andra inbjudna gäster som 
också kom för att möta de studerande, var representanter för andra 
yrkesgrupper som också arbetade inom äldreomsorgen. Dessa kunde 
också komma att på olika sätt att vara kollegor runt den äldres 
livsvillkor, såsom sjuksköterska, läkare, osv. 

-‐ Studerande informerades också självklart om att de kunde söka upp 
dessa yrkeslivsrepresentanter själva i sina egna hemkommuner för att 
fördjupa kunskaperna om vilka kompetenser som krävs för att göra ett 
gott arbete inom olika socialt inriktade yrkesroller inom äldreomsorgen.  

-‐ Avslutningsvis fick de studerande veta att momentets olika temata ska 
sammanställas i ett paper som ett av underlagen som utgjorde kursens 
avslutande examinationsuppgift.  

Hur genomfördes de planerade förändringarna i kursmomentet 
Åldrandet villkor? 

Arbetsuppgiften introducerades av kursansvarig under veckan innan denna sista 
fas av socialgerontologikursens helhet påbörjades, dvs kursmomentet 
Åldrandets villkor. Introduktionen gjordes av kursansvarig och medverkade 
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kollega, som skulle vara behjälplig vid examinationen. Här berättades än en 
gång om tidigare utvärderingar, vår tanke bakom val av pedagogiska arbetssätt 
och att kursen erbjöd samtal och reflektioner tillsammans med några 
representanter från yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Dessa samtal skedde 
med utgångspunkt i kurslitteraturen, från de lärandemål kursen har och slutligen 
med hjälp av frågor som studerande förberett sig på inför dessa möten. Det 
gällde således för den enskilde att utifrån kurslitteraturen, de studerandes egna 
frågeställningar samt aktuell forskning inom området försöka fånga 
yrkeslivsrepresentanternas aktuella kunskaper och erfarenheter av några av de 
yrkesroller de studerande kunde se som möjliga för sig, i framtiden. Även de 
yrkesverksamma kunde ställa sina frågor till de studerande om deras fräscha 
teoretiska kunskaper och om aktuell forskning. De studerande bar ibland på 
frågor om sådant som man var osäker på vad gällde just blivande 
yrkesrollsbilder där den äldre och hans/hennes livsvillkor var i fokus – i 
lektionssammanhang. Syftet med dessa möten handlade om att fördjupa 
reflektionen och kunskaper omkring några av åldrandets olika villkor med hjälp 
av gestaltande av teorier som verktyg i den professionella yrkesrollen, här med 
hjälp av yrkesrepresentanter. Det handlade också om att kanske få ”visa upp 
sig” på dessa möten med preliminärt blivande kollegor och att skapa 
kontaktytor mellan våra olika arenor, universitetets akademiska miljö och 
praktikerns vardagskunnande, som en brygga mellan teori och praktik. Efter 
denna kurs följde verksamhetsförlagd praktik inom äldreomsorgen.  
 
Kursmomentets förändring blev att, som ett försök att göra de studerande mer 
delaktiga i arbetsmomentet, var och en fick att sitta för sig själv en stund och 
reflektera över vad man kunde och visste om respektive av de sju temaområden 
som hade valts ut. Och vad kunde man inte? Vad förväntade man sig av 
kursmomentet? Man nedtecknade frågor som man ville ställa till antingen 
textmaterial som utdelats, alternativt till våra gäster inom respektive område. 
Sedan skapades grupper där man samarbetade tre och tre för att lära av och om 
varandras frågor. Några av dessa frågor fick de studerande sedan försöka se till 
att få svar på. Tanken med detta arbetssätt var också att de inbjudna gästerna 
skulle känna sig välkomnade av frågor ställda av engagerade och intresserade 
studerande. Ett möte där yrkesrepresentanterna fick tydliggöra vad man kunde, 
vad man gjorde och hur man utförde sitt yrke som socialarbetare i relation till 
möten med åldrande och de äldre. Några av de inbjudna gästerna var också före 
detta studerande som gärna kom tillbaka till utbildningen i denna nya roll.  
 
Då ett av temata handlade om den äldres boende föreslogs att man kunde 
återge en vision om hur ett äldreboende skulle fungera enligt den erhållna 
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kunskapen från kursmomentet, kurslitteraturen, aktuell forskning och dessa 
studerandes visioner om det goda åldrandet. De studerande utgick här från 
samtliga sju föreslagna temata och kopplade samman dessa med kommande 
yrkesroller inom äldreomsorgen: t ex enhetschef, biståndsbedömare, 
äldrekurator, anhörigkonsulent. Den enskilde studerande valde den yrkesroll 
som intresserade extra mycket. Det mesta av ovanstående villkorspunkter 
kunde samordnas då allt är viktigt för att skapa goda förutsättningar till att få 
åldras med värdighet. Några av områdena som här föreslogs kom att beröras 
extra genom de inbjudna mötena och samtalen omkring valda frågeområden 
tillsammans med inbjudna gäster från äldreomsorgens verksamheter, så som de 
organiserats i en kommun.  
 

Exempel på frågor som studerande ville ha svar på:   
 

-‐ Vad behöver jag kunna som biståndsbedömare? 
-‐ Hur kan jag ordna ett gott boende för den person som är en äldre med 

funktionshinder; en äldre invandrare; för att få stöd och hjälp för att 
mötet med döden inte ska bli för tungt; osv 

-‐ Hur kan jag skapa ett intresse hos min personal för att skapa goda 
måltider för den äldre? 

-‐ Medvetenheten om vilka sjukdomar som dåligt skött munhälsa hos den 
äldre faktiskt kan ge? 

-‐ Vad har jag för ansvar för allt detta som enhetschef inom 
äldreomsorgen? 

Vi inbjöd även en äldre anhörig som expert på sådana erfarenheter som den 
professionella ibland kan ha svårt att förstå. Då det idag blir allt vanligare att 
äldre anhöriga blir vårdare/omsorgsgivare till sin äldre anhörige i rollen av 
maka/make/syskon/föräldrar, så var det viktigt att de studerande fick möta en 
äldre representant med denna anhörigerfarenhet. Hon berättade levande om 
olika erfarenheter vad gällde hennes behov av hjälp och stöd i rollen av att vara 
”anhörig” och gav därmed kunskaper som kunde vara bra att få insikt i som 
socionomstuderande. 
 
De studerande fick olika förslag på olika sätt där man också kan söka sina 
frågor och få svar, även från bl a aktuell forskning, att intervjua sakkunniga eller 
på annat sätt fördjupa sin kompetens som kan komma att behövas i roller som 
professionella äldreomsorgspersonal .Arbetsuppgifter under socialgerontologi-
kursens sista veckor har alltså ägnats åt olika föreläsningar om dessa områden 
som nämnts ovan av yrkeslivsrepresentanter. Dessa skulle finnas med som en 
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grund för de sju kunskapsområden som kursupplägget syftat till att möjliggöra 
fördjupning av såväl förståelse och inlevelse, som praxiskunskaper, i olika 
områden. Dessa föreläsningar gavs till oss av erfarna kollegor ute i de 
verksamheter som studerande kan komma att kunna söka tjänster inom. Det 
kan t o m vara blivande kollegor man möter.  
 
Momentet avslutades genom ett opponentseminarium där sammanställt 
gruppmaterial delades med kurskamraterna för att ventilera insamlade 
kunskaper och för att skapa forum för utbyte. De studerande erbjöds 
handledning under skrivandets gång. 
 

Resultat 

Det förändrade arbetssättet handlade alltså om att pröva nya angreppssätt i 
avsikt att fånga de studerandes intresse och vilja att lära sig mer om åldrandets 
villkor. Därför planerades olika arbetsuppgifter för att ge studerande tillfälle till 
att både reflektera, och att på så sätt förhoppningsvis öka sitt intresse för och 
sin förståelse för den äldres olika livsvillkor. Den äldre, som de som 
färdigutbildade socialarbetare, skulle kunna komma att möta. Arbetsuppgifterna 
blev:  
 

• Var och en enskilt fick sitta en stund och tänka över de sju olika temats 
som redovisas ovan och vad man kunde redan om detta – och vad man 
behövde veta mer. Därefter fick varje studerande tänka över: Vad saknar 
jag kunskap om då det gäller t ex att åldras med funktionsnedsättning?  

• Därefter indelades de studerande i grupper om tre personer vardera. 
Varje grupp (tre och tre) skulle diskutera sig samman för att förbereda 
sig för frågor för att kunna fördjupa eller skaffa sig nya kunskaper om 
sådant som var relevant för blivande yrkesroller inom äldreomsorgen. 
Då man samsats om dessa frågor fick man gruppvis skriva ned dessa och 
ta med inför kommande veckor som underlag för dels samtalen med 
inbjudna gäster, dels söka i kurslitteraturen alt. söka aktuell forskning.  

• Yrkesrollsrepresentanter inbjöds till samtal med studerande, förberedda 
på att frågor om just deras kunskaper skulle ställas av studerande. 

Under dessa veckor hade sedan varje grupp till uppgift att av den gemensamt 
insamlade kunskapen och utifrån svaren på sina frågor sammanställa ett 
gemensamt paper (omfattning ca 5-7 sidor). Gruppens paper skulle ge en bild 
av de studerandes medverkan i momentet och ge en sammanfattning utifrån de 
inbjudnas svar på de frågor studerande förberett inför dessa besök. 
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Sammanfattningen skulle också fortlöpande reflekteras till lärandemål, 
kurslitteratur samt aktuell forskning.  
 

Har förändringarna gett resultat? 

Några exempel på kommentarer i en skriftlig utvärdering av momentet 
åldrandets villkor från studerande: 
 

• Jag har fått en god inblick/insikt vad gäller flera områden som förstärker 
livskvaliteten för äldre samt förståelse för min egen kommande 
yrkesroll., kunskaper som jag kan ta med mig. Jag har varit aktivt 
deltagande, reflekterat över innehållet i dessa veckor. 

• Väldigt många gästföreläsare som alla var väldigt bra och hade mycket 
viktigt att berätta. Blir inte lika mycket tårta på tårta och upprepningar av 
samma saker som det varit i många andra kurser. 

• Många bra föreläsningar. Bra blandning under kursens gång. Lärt mig 
vikten av det sociala. Under denna kursen har jag lärt mig otroligt 
mycket som  jag känner jag har nytta av i min framtida yrkesroll. Ex 
varför äldre beter sig som de gör i vissa situationer, att munhälsan är 
otroligt viktig samt att få gå och samtala med en äldre. Mycket lärorikt 
och intressant med gästföreläsare.  

• Jag tycker det har varit mycket intressant med de inbjudna 
gästföreläsarna och mycket lärorikt! 

• Jag har lärt mig mycket, varit på alla föreläsningar och reflekterat mycket 
över hur arbeta som socionom. 

• Jag har utmanat mina fördomar om äldre – lärt mig mycket. 
• Som helhet allt vad jag lärt mig under denna tiden har hjälpt mig att få 

större förståelse och kunskap, kunna reflektera och förstå åldrandet och 
gästföreläsarna var fantastiska, med energi och kunskap lärde de mig/oss 
mycket! Och arbetet med att få skriva ned och reflektera över allt vi 
gjort – det var viktigt! 

Lärorikt och Värdefullt? 

Summering av de studerandes reaktioner på hur lärorikt kursinnehållet i åldrandets 
villkor, hösten 2012, varit. 

 
Underlag: 27 
studerande 

Mycket 
lärorikt/ 
Värdefullt 

Ganska lärorikt/ 
Värdefullt 

Bitvis 
värdefullt/ 
Lärorikt 

Värdelöst 

Ind.  
Muntlig utvärdering 

16 5 6 0 

Grupp Paper (9x3): 5 4 0 0 
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Skriftligt 
Utvärdering:  
Ind. 
Skriftligt(anonymt) 

25 2 0 0 

Examinationen: 
skriftligt (anonymt) 

23 0 4 0 

Fig. 1: De flesta studerande uppfattade vid den skriftliga individuella utvärderingen att 
kursinnehållet varit mycket lärorikt/värdefullt inför deras kommande yrkesliv, 
avseende momentet åldrandets villkor, hösten 2012. 
 

Intressant? 

De studerandes värdering om hur intresseväckande kursinnehållet i åldrandets villkor 
varit, hösten 2012. 

.Underlag: 27 
studerande 

Mycket 
intressant 

Ganska 
intressant 

Bitvis intressant Ointressant 

Muntlig utvärdering 27 0 0 0 
 Paper: Skriftligt 24 3 0 0 
Utvärdering: skriftligt 
(anonymt) 

27 0 0 0 

Examinationen: 
skriftligt (anonymt) 

23 0 4 0 

Fig. 2: Hela momentet åldrandets villkor hade av flertalet studerande upplevts Mycket 
intressant/alt Ganska intressant av samtliga (27 studerande) som besvarat denna 
utvärdering. 
 

Summering 

Det samlade intrycket av momenten blev att de ca 16-18 studerande (av de 27 
kursdeltagarna), olika från vecka till vecka, som oftast var på plats i 
undervisningslokalen under dessa veckor fick en upplevelse av att de besökande 
gästerna från yrkeslivet under detta moment hade tillfört mycket, både sin 
kunskap och sin förmåga till inlevelse i sitt arbete. De studerande upplevde att 
den kunskap som kursen som helhet gett dem har befästs i dessa besökares 
beskrivningar av de professionella vardagsverkligheterna inom äldreomsorgen. 
De besökande gästerna har å sin sida samtliga uttryckt en glädje över att få möta 
så intresserade studerande. Man kan också se detta som ett sätt för studerande 
att få några av de ingående teorierna i kursmomentet gestaltade i möten med 
gästföreläsarnas professionella praxisverklighet? 
 

Avslutande reflektion och diskussion 

Så hur bedömer läraren om förmedlade kunskaper har mottagits och förståtts 
av studerande? I rollen av att vara kursansvarig så har detta paper gett tillfälle 
till att reflektera över hur man som lärare bedömer om förmedlade kunskaper 
har mottagits och förståtts av studerande har upplevts viktigt. Strategier för att 
få studerande att vilja lära mer än vad som absolut krävs till 
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examinationsuppgiften? Men också svårigheter med att utveckla undervisningen 
mot detta mål, när obligatoriska moment inte får förekomma och när 
examinationen är anonym? 
 
Dessa rader har försökt att belysa exempel från egen undervisning med 
utgångspunkt i ett genomfört kursmoment i socionomprogrammet, Karlstad 
universitet. Kursmomentet har efter studerandes utvärderingar ständigt 
förändrats, dokumenterats och reflekterats. Den förändrade kurs som 
genomfördes 2012 har beskrivits kortfattat och utvärderingarna redovisats. 
Frågor kvarstår alltid, som Crisp beskrivit, på vilket sätt, och när, man som 
lärare vet vad som mottagits och vad som förståtts helt och hållet av varje 
enskild studerande (Crisp, 2012). Men kanske kan man få en känsla av att något 
sker med de studerandes förståelse och kunskap under kursens gång.  Då denna 
kurs startade berättade kursansvarig om att det nuvarande upplägget hade 
formats av tidigare studerandes utvärderingar i föregående kurser. De 
studerande informerades dessutom om, och vi diskuterade, de olika 
arbetsprocesser vi skulle klara av tillsammans dessa veckor samt om 
examinationens upplägg, för att ge studerande bästa förutsättningar att få ut det 
mesta av kursinnehållet.  Jag trodde att min dialog med de studerande var tydlig 
och att det framgick vad som gällde med kursens upplägg, förväntningar och 
krav. Allt med hänvisning till att Freires dialogpedagogik varit modell för min 
undervisning (Freire, 1979). Några studerande kommenterade t o m genast att 
de förstått att kursupplägget utgått från mina tankar som lärare om att på bästa 
sätt möjliggöra lärandeprocesser hos de studerande. Medan jag förstod att 
många studerande upplevde detta upplägg krävande och svårt. Man ville mest 
bara veta vad som krävdes för att bli godkänd på examinationen – och insikter 
och reflektioner över kunskapsinnehållet blev just då kanske bara onödigt ont. 
 
Detta, att kunna bedöma exakt vem som lärde sig vad, med hjälp av det 
förändrade arbetssättet och de olika temata som erbjöds inom momentet 
åldrandets villkor, kan vara svårt avläsa i de studerandes olika redovisningar.  
Och detta trots att jag tycker mig ha försökt rama in och möjliggöra detta 
bedömande av studerandes presterande med olika arbetssätt och olika 
bedömningar av de studerandes prestationer (Crisp & Green Lister, 2002; 
Crisp, 2012).  Det har gett mycket med dessa närkontakter med fältet är 
redovisat i deras examinationsuppgifter, men det går inte att särskilt avläsa hur 
denna kunskap har skaffats. I denna del av helhetsbedömningen av den enskilde 
studerandes kunskapsfördjupning inom momentet påverkas även av det som 
här tydliggörs som ett problem. Marton, m. fl. (2009) belyser vikten att förstå 
saker i en helhet och i sina sammanhang för att kunna lära sig något om 
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helheten av det man deltar i. Detta holistiska synsätt är min egen 
lärarutbildningsgrund och upplevs riktig. Men det är idag den studerandes 
möjlighet att inlämna anonyma tentor vilket gör den pedagogiska och didaktiska 
målsättningen svårgenomförlig. Vilket, avslutningsvis, i sin tur kanske innebär 
att detta arbetssätt som här redovisats kan ses som problematiskt. Att inbjuda 
studerande och yrkesrepresentanter till ett reellt möte, på universitetet, till ett 
möte mellan teori och praktik kanske kan innebära att alla lär sig något av 
varandra om äldreomsorgens villkor. 
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