
ENSKILDA KURSER I SOCIALPOLITIK 

Globalisering och socialpolitik, 5 sp  

Målsättningar och innehåll:   

Kursens målsättning är problematisera globaliseringsbegreppet och att granska vilka effekter olika 

aspekter av globalisering haft på den politiska ekonomin och välfärdsstaten i Finland, samt andra 

europeiska länder.  

Lärandemål:  

Efter slutförd kurs ska den studerande: a) kunna definiera olika begrepp som relaterar till 

globaliseringsfenomenet, b) räkna upp och förstå innebörden i olika aspekter av globalisering, c) 

identifiera centrala milstolpar i globaliseringens historiska utveckling, d) räkna upp olika effekter som 

globaliseringen har haft på den politiska ekonomin och välfärdsstaten, e) kunna redogöra för den 

samlade forskningskunskapen angående sambandet mellan globalisering och socialpolitik, samt f) 

analysera hur globaliseringen har påverkat den finländska socialpolitiken. 

Funktionshinder och handikappolitik, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen är en valbar specialkurs i socialpolitik. Syftet med kursen är att presentera olika perspektiv på 

funktionshinder, ge en inblick i handikappforskningen och den finländska handikappolitiken, samt 

också ge en tillbakablick i historien. Kursen omfattar föreläsningar, gruppundervisning med film och 

diskussion och en skriftlig inlämningsuppgift. Kursen kan också avläggas som litteraturkurs och 

omfattar då en skriftlig inlämningsuppgift och en uppsats utgående från filmen som ingår i 

kursmaterialet. Anvisningar gällande kurslitteraturen, inlämningsuppgiften och den filmbaserade 

uppsatsen fås av den kursansvariga.  

Lärandemål:  

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna 

- förstå vad funktionshinder innebär utgående från olika teoretiska perspektiv samt i relation till olika 

etiska aspekter  

- exemplifiera vad ett funktionshinder kan innebära i verkligheten, vilka hinder personer med 

funktionsnedsättningar kan möta inom olika livsområden och hur samhället kan svara på att 

undanröja olika hinder  

- redogöra allmänt för handikappolitikens utveckling och för den finländska handikappolitikens 

målsättningar och verksamhetsformer som en del av socialpolitiken  

- inneha grundläggande kunskaper om några centrala forskningsområden inom 

handikappforskningen  

- kunna relatera handikappolitiken till olika perspektiv på funktionshinder och till 

handikappforskningen 

Samhället och de äldre, 10 sp 

Målsättningar och innehåll: 

Syftet med kursen är göra de studerande förtrogna med samhällsförändringarnasinverkan på de 

äldre i samhället. Både åldrandet ur individens perspektiv och hur sociala förhållanden påverkar 

åldrandet behandlas. Betoningen ligger på ett aktivt och hälsosamt åldrande. Centrala äldrepolitiska 

styrdokument och strategier på internationell, nationell och regional nivå tas upp.  

Lärandemål:  

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna:  

a) Känna till demografiska förändringar och möjliga konsekvenser av dessa förändringar   

b) Förklara innebörden av centrala gerontologiska begrepp   

c) Redogöra för centrala socialgerontologiska teorier   



d) Visa förtrogenhet med aktuell forskning inom socialgerontologin 

e) Beskriva de viktigaste nationella och internationella äldrepolitiska styrdokumenten och vilka 

förändringar som har skett inom äldrepolitiken   

f) Beskriva hur äldreomsorgen är uppbyggd i Finland   

g) Beskriva de viktigaste skillnaderna mellan Finlands och andra länders äldrepolitik   

h) Ge exempel på utmaningar som den finländska äldreomsorgen står inför samt ge exempel på olika 

lösningar. 


