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Kurskod: JSA200

Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp
Legislation and Social Work I, 7,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2023-03-07
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V23
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• 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,

• känna till lagreglerna kring allmänna handlingar, sekretess och överklagande och 
kunna tillämpa dem i enklare rättsfall (praktisk juridisk metod),

• förstå och översiktligt kunna redogöra för migrationsrätt, mänskliga rättigheter och 
dess koppling till medborgarskap,

• visa grundläggande förmåga att utifrån en förståelse av skilda frågors etiska 
problemställningar kritiskt granska egna och andras rättsliga ställningstaganden.

Behörighetskrav
För behörighet krävs fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i huvudområdet 
socialt arbete eller motsvarande.
Grundläggande behörighet 
Du behöver också:  Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 
1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Individuell skriftlig hemtentamen, 7,0 hp
• Obligatorisk närvaro för moment vid Personlig och professionell utveckling (PPU), 

0,5 hp
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
• övergripande introduktion till rätten som normsystem och arbetsmetod generellt och 
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specifikt inom det sociala arbetet
• kunskaper om offentlig rätt och kunskap om en praktisk juridisk metod.
• rättssociologiska perspektiv på samspelet mellan juridik och samhälle och kritiska 

perspektiv på rätt och rättstillämpning
• regeringsformen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 

sekretesslagen
• migrationsrätt och dess koppling till mänskliga rättigheter
• träning i att tillämpa rättsliga normer och beslut och insatser relaterat till offentlig 

rätt
 
Juridiken är en central aspekt av det sociala arbete, då rättsreglerna påverkar människors 
levnadsvillkor på ett genomgripande sätt. Rättsvetenskap ger kunskap om rättens innehåll, 
metoder, samhälleliga funktioner och effekter. Kursens uppgift är att tillsammans med kursen 
Juridik i socialt arbete II förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt 
arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Kursen inleds med en övergripande 
introduktion till rätten som normsystem och arbetsmetod generellt och specifikt inom det 
sociala arbetet.
Kursen innehåller kunskaper om offentlig rätt och kunskap om en praktisk juridisk metod. 
Kursen tar också upp rättssociologiska perspektiv på samspelet mellan juridik och samhälle 
och kritiska perspektiv på rätt och rättstillämpning lyfts. De rättsområden inom offentligrätt 
som i första hand behandlas är
 
statsrätt och förvaltningsrätt och där ingår bland annat: regeringsformen, förvaltningslagen, 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Migrationsrätt och dess 
koppling till mänskliga rättigheter behandlas översiktligt.
Kursen innehåller träning i att tillämpa rättsliga normer och beslut och insatser relaterat till 
offentlig rätt. Studenten ska härigenom visa förståelse för en juridisk metod, med vilken 
frågor av rättslig karaktär kan särskiljas och lösas. Av vikt är att kunna särskilja en praktisk 
jurdisk metod från andra problemlösningsmetoder, samt att resonera om etiska spörsmål 
kopplat till juridiska metoder.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

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
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Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Socialt arbete
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