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Avancerad nivå

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning
• analysera intentionerna bakom de förarbeten och den lagstiftning som reglerar stöd och

service för personer med funktionsnedsättning
• analysera rättspraxis inom området och sätta denna i relation till funktionshinderspolitik
och internationella konventioner om mänskliga rättigheter
• redogöra för International classification of functioning, disability and health (ICF).
Färdighet och förmåga
• på ett problematiserande sätt diskutera de bärande principerna i lagen om stöd och service

till vissa funktionshindrade (LSS) i relation till socialtjänstlagen (SoL)
• redogöra för och problematisera teorier om funktionshinder
• identifiera och diskutera dilemman i LSS-handläggares bedömning och handlingsutrymme
• reflektera över begreppet makt i relation till funktionsnedsättning och funktionshinder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över professionellt förhållningssätt och bemötande när det gäller personer med

funktionsnedsättning.
Innehåll
- funktionsnedsättning och funktionshinder
- LSS
- SoL
- mänskliga rättigheter
- funktionshinderspolitik
- ICF
- teoretiska perspektiv på funktionshinder
- begreppen makt och handlingsutrymme
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Undervisningsformer
Kursen genomförs som distansutbildning via nätet med tre campusförlagda träffar.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom socialt arbete om 127,5 hp inklusive
Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom
krävs avslutade kurser i Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp samt
genomgångna kurser i Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp
eller motsvarande, och Socialt arbete, examensarbete 15 hp.
Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras i form av seminarium och enskild, skriftlig inlämningsuppgift som
presenteras och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår också att granska annan
students arbete vid seminarium.
Kursen examineras av universitetslektor.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Inlämningsuppgift

6 hp

U/G/VG

Seminarium

1,5 hp

U/G
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