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Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: socialt
arbete, 90 hp eller annat för kursen relevant huvudområde, inklusive 15 hp på
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Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
1. visa fördjupad kunskap om begrepp, teoretiska perspektiv och aktuell forskning
om funktionsnedsättning och funktionshinder,
2. analysera livsvillkor för personer med funktionsnedsättning utifrån ett
livsloppsperspektiv, relaterat till ålder, genus, mångfald och socioekonomiska
faktorer,
3. kritiskt granska välfärdsamhällets organisering av stöd till personer med
funktionsnedsättningar utifrån professions, brukarperspektiv och forskning,
4. självständigt utföra kvalificerade analyser av forskning och kunskapsläget inom
området.

Innehåll
I kursen ingår följande moment:
l

l
l

l

Teoretiska perspektiv, sociala, medicinska, utvecklingpsykologiska, genus och
kulturella aspekter på funktionshinder.
Lagstiftning och internationella styrdokument
Livsvillkor, utbildning, arbete, försörjning, bostadsförhållanden, och stöd ur ett
livsloppsperspektiv
Livslopps och brukarperspektiv på forskning och verksamheter

l

l
l

l
l
l

Teoretiska perspektiv, sociala, medicinska, utvecklingpsykologiska, genus och
kulturella aspekter på funktionshinder.
Lagstiftning och internationella styrdokument
Livsvillkor, utbildning, arbete, försörjning, bostadsförhållanden, och stöd ur ett
livsloppsperspektiv
Livslopps och brukarperspektiv på forskning och verksamheter
Etik och bemötande
Aktuell forskning inom funktionshinderområdet

Undervisningsformer
Undervisning bygger på studentens aktiva och självständiga deltagande i seminarier och
gruppdiskussioner. Kursen innehåller också lärarledda moment såsom föreläsningar och
handledning.
Obligatorisk närvaro krävs under delar av kursen och detta framgår av respektive
schema eller studiehandledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker dels genom en skriftlig, individuellt genomförd uppgift om 7,5 hp som
seminariebehandlas och bedöms med betygen Underkänd,Godkänd eller Väl godkänd,
samt genom 5 examinerande litteraturseminarier om vardera 1,5 hp som tematiserats ur
ett livsloppsperspektiv och teoretiska perspektiv på funktionshinder.
Litteraturseminarierna bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
För betyget Godkänd (G) på hel kurs krävs att studenten visar kunskap i enlighet med de
förväntade kunskapsmålen för kursen. Betygskriterier för betyget Väl Godkänd (VG) på
hel kurs, anges i studiehandledningen.

Kursvärdering
En kursvärdering utförs enligt institutionens webbaserade kursvärderingsmall efter
avslutad kurs. Kursvärderingen sammanställs och återkopplas av kursansvarig till
studenterna. Sammanställningen arkiveras enligt institutionens bestämmelser.
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