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Innehåll
Kursen syftar till att studenten tillägnar sig kunskaper om etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen. I
kursen studeras och reflekteras bakgrund till och innehåll i den nationella värdegrunden för det egna verksamhetsområdet.
Deltagarna får arbeta med metoder för reflektion och kommunikation. Teorier kring etik samt etiska begrepp belyses.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för den nationella värdegrunden och dess bakgrund,
1.2 beskriva reflektionens och kommunikationens betydelse i mötet med äldre personer och närstående,
1.3 redogöra för teorier och modeller kring etik applicerade inom äldreomsorgen.
2. Färdighet och förmåga
2.1 beskriva hur den nationella värdegrunden för äldre kan implementeras inom äldreomsorgen,
2.2 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig
källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 värdera hur det egna handlandet kan påverka förverkligandet av den nationella värdegrunden.
Undervisningsformer
Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till
internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gruppvisa diskussioner och
arbete med specifika uppgifter via en webbaserad lärplattform samt vid gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i
Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa uppgifter kan
genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och
självkännedom.
Undervisningen i kursen sker i form av
 föreläsningar
 workshops/färdighetsträningar
 seminarier

Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Examinationsuppgift: Individuell skriftlig uppgift
Lärandemål: 1.1, 1.3, 3.1
Högskolepoäng: 4.0
Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt
Examinationsuppgift: Aktivt deltagande i webbaserat diskussionsforum
Lärandemål: 1.5, 1.6, 2.2
Högskolepoäng: 2.5
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt
Seminarium/workshop: Aktivt deltagande i seminarium
Lärandemål: 3.1
Högskolepoäng: 1.0
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt

För betyget Godkänt på hel kurs krävs minst Godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl godkänt krävs dessutom Väl
godkänt på individuell skriftlig uppgift.
Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första
tentamenstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då
examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade ”uppsamlingstentamen”, erbjuds
ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara
skriftlig. Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms
av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.
Merparten av kurslitteraturens rapporter, artiklar och offentliga tryck finns tillgängliga via webben.Ytterligare litteratur och
undervisningsmaterial kan tillkomma , max 200 sidor, och tillhandahålls via lärplattformen alternativt väljs i samråd med
kursansvarig/examinator.
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Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.
Övrigt
Kursen är en fristående kurs.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

