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Kursens innehåll

Kursen ger en bild av personer med funktionsnedsättningars handlingsutrymme i karriärvalsprocessen. I
kursen ingår även perspektiv på sociala konstruktioner av, och normer kring, funktionsnedsättningar. Kursen
behandlar dessutom teoretiska perspektiv, professionellt bemötande och ger en historisk tillbakablick. Vidare
ingår en orientering om samhälleliga stödinsatser.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för och använda teoretiska perspektiv på handlingsutrymme i karriärvalsprocessen,
- redogöra för samhällets stödinsatser för människor med funktionsnedsättningar,
– analysera, kritiskt granska och diskutera karriärutvecklingsprocesser för personer med funktionsnedsättning.
Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och fältstudie. Fältstudien och seminarier utgör
obligatoriska inslag i kursen. Vid frånvaro kontaktas kursansvarig för kompletteringsuppgift.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom såväl individuella som gruppuppgifter, såväl muntligt som skriftligt. För detaljerad
information se studiehandledningen för kursen.
Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala med graderna (i fallande ordning)
A, B, C, D, E, Fx och F.
För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E samt genomförda och godkända gruppuppgifter.
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Student som erhållit betyget Fx vid examination får komplettera befintlig examination i enlighet med
tidsangivelse i studiehandledning för kursen.
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Övergångsbestämmelser

När en kurs inte längre ges, är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång
per termin under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Antalet tillfällen för prov för att bli godkänd är begränsat till: 5.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och redovisas i studiehandledning för
kursen.
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