KURSPLAN
Kurskod: JSA100

Juridik i socialt arbete, 30 hp

Legislation and Social Work, 30 HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2019-06-17
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Delkurs 1 - Offentlig rätt, 10hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
•
förstå och översiktligt kunna redogöra för grunderna i det svenska politiska
systemet, inkl. lagstiftningsprocess och statsrätt,
•
kunna referera till relevanta delar av den svenska författningen och kunna redogöra
för offentlighetsprincipen, demokratins roll och krav i det svenska politiska
systemet,
•
identifiera och beskriva tjänstemännens och politikernas roll i välfärdssamhället,
•
känna till lagreglerna kring allmänna handlingar, sekretess och överklagande och
kunna tillämpa dem i enklare rättsfall,
•
visa grundläggande insikt i och förståelse för den enskilde tjänstemannens roll och
relation till brukare och politiker,
•
förstå och översikligt kunna redogöra för migrationsrätt, mänskliga rättigheter och
dess koppling till medborgarskap.
Delkurs 2 - Privaträtt, 10 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
•
översiktligt kunna ange lagstiftning av privaträttslig och även viss offentligrättslig
karaktär, som styr relationer mellan enskilda, på de rättsområden som aktualiseras i
det sociala arbetet,
•
i en praktisk situation inom angivet område kunna identifiera den juridiska frågan,
ange relevanta rättsregler, använda rättsreglerna och argumentera för sin tolkning av
rättsregel och lösning av frågan. Studenten ska härigenom visa förståelse för den
juridiska metoden att lösa frågor av rättslig karaktär och kunna särskilja den från
andra metoder att lösa problem.
Delkurs 3 - Socialrätt och myndighetsutövning, 10 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
•
kunna tillämpa lagreglerna kring socialsekretess,
•
kunna identifiera, reflektera och klargöra juridiska problem, med hjälp av juridisk
metod och rättskällor, samt föra en rättslig argumentation i skrift inom
socialjuridikens rättsområde,
•
kunna analysera och redogöra för hur svensk socialjuridik kan samspela med annan
lagstiftning med utgångspunkt från FN:s konventioner om barnets rättigheter och
rättigheter för personer medfunktionsnedsättning,
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•
•
•

visa översiktlig kunskap om delar av socialförsäkringsrätten och föra en rättslig
argumentation inom området,
kunna redogöra för gränsdragningar mellan tvångslagstiftning och frivilliga insatser
inom socialjuridiken,
visa kunskap om lagstiftning som är aktuell i samverkan med andra aktörer i
välfärdsorganisationer.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Delkurs 1 examineras genom:
•
Individuell skriftlig hemtentamen
Delkurs 2 examineras genom:
•
Individuell skriftlig salstentamen
Delkurs 3 examineras genom:
•
Individuell skriftlig salstentamen samt individuell skriftlig hemtentamen.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Obligatorisk närvaro på PPU- moment (personlig och professionell utveckling). Ett
ersättningstillfälle ges under kursens gång, samt vid nästa tillfälle kursen ges.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.

Nivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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