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Kursplan

Juridiskt socialt arbete

Kurskod: JPAH01

Kursens
benämning:

Juridiskt socialt arbete
Legal social work

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-03 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPGH01 Socialrätt 15
hp, och JPGH02 Barnrätt 7,5 hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för välfärdsstatens uppbyggnad, funktion och utvecklingstendenser,
- redovisa fördjupade kunskaper inom det socialrättsliga området,
- redogöra för teorier och begrepp som ligger till grund för aktuell socialpolitisk forskning,
- förklara det svenska socialpolitiska systemets betydelse för människors olika levnadsvillkor och
livssituationer,



- redogöra för socialvetenskapligt perspektiv på mäns våld mot kvinnor och hur detta kan användas även
vid juridiska bedömningar,
- sammanfatta samhällsförhållanden och människors livsvillkor utifrån ett mångfaldsperspektiv och
utifrån marginaliserade grupper och
- redogöra för marginalisering och marginaliseringsprocessers innebörder och vilka eventuella
konsekvenser marginalisering kan få för enskilda individer och olika utsatta grupper.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- söka, identifiera och använda socialvetenskapligt material samt värdera materialets relevans i en
rättslig kontext,
- problematisera det välfärdsrättsliga området beaktat aktuell socialvetenskaplig forskning och
- använda socialvetenskapliga metoder och teorier som stöd vid rättslig argumentation med bäring på det
välfärdsrättsliga området. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- självständigt värdera socialvetenskapliga teoriers relevans inom ramen för rättsliga bedömningar och
- kritiskt bedöma juridiska slutsatser inom det välfärdsrättsliga området beaktat relevant
socialvetenskapligt material.

Innehåll
I kursen behandlas välfärdsstatens uppbyggnad, funktion och utvecklingstendenser samt olika
socialpolitiska modellers betydelse för olika levnadsvillkor och livssituationer. Därutöver behandlas olika
välfärdsteoretiska positioner inom socialpolitiken.

Olika samhällsförhållanden med fokus på skilda situationer och strukturella villkor ur ett
mångfaldsperspektiv gås igenom ur både ett teoretiskt och empiriskt perspektiv. Kopplat till detta
diskuteras klass, kön, etnicitet, ålder, handikapp, religion och sexuell läggning. Under kursen behandlas
olika gruppers utsatthet. Centrala begrepp lyfts fram för att förstå och förklara olika situationer under ett
livslopp som kan innebära marginalisering och utanförskap. Mäns våld mot kvinnor diskuteras särskilt. 

Genomgående relateras det socialvetenskapliga materialet till en juridisk kontext och utvärderas i
förhållande till rättsvetenskaplig teori och materiell rätt inom det välfärdsrättsliga området.

Undervisningen sker i formen av föreläsningar, övningar och seminarier. Under kursens gång ska även
ett större eget arbete författas.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom salstentamen samt genom skriftliga och muntliga uppgifter som
examineras individuellt.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning



Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


