
Dnr: JPGH01/20201

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap

Kursplan

Socialrätt

Kurskod: JPGH01

Kursens
benämning:

Socialrätt
Social Law

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-09-11 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 30 hp från termin 3-4 på Juristprogrammet (JALAW) vid Karlstads universitet.
Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för rättsliga strukturer och institut inom socialrättens tre grundområden: socialtjänst,
socialförsäkring samt hälso- och sjukvård,
- redogöra för central EU-rättslig lagstiftning som rör det socialrättsliga området,
- redogöra för socialrättens centrala rättskällor,
- redogöra för relevanta metoder och begrepp inom det socialrättsliga området, och



- redogöra för aktuella forskningsfrågor inom det socialrättsliga området.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- söka, identifiera och använda tillämpliga rättskällor och andra relevanta informationskällor samt värdera
informationens relevans,
- argumentera för såväl praktiska som teoretiska lösningar på socialrättsliga problem utifrån olika
perspektiv och yrkesroller genom både skriftlig och muntlig framställning,
- problematisera det socialrättsliga området genom att relatera till samhälleliga målsättningar och
problemområden och
- behandla metodologiska och teoretiska frågor med bäring på det socialrättsliga området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- kritiskt värdera för socialrätten relevanta rättskällor och
- självständigt analysera och tillämpa rättsvetenskapliga teorier och förklaringsmodeller inom det
socialrättsliga området.

Innehåll
Kursen är indelad i två delkurser om vardera 7,5 hp som examineras var för sig. Delkurserna benämns
Socialrätt I och Socialrätt II. I båda delkurserna behandlas olika regelkomplex inom det socialrättsliga
området. Kursen som helhet utgår från socialrättens tre grundpelare: socialtjänst, socialförsäkring och
hälso- och sjukvård.

I kursen behandlas och problematiseras den lagstiftning som är av central betydelse inom det
socialrättsliga området. Målen och intentionerna med sociallagstiftningen belyses i form av studier av
grundläggande principer, men även europarättens påverkan på rättsområdet diskuteras. Rättsregler av
betydelse för området såsom förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och offentlighets- och
sekretesslagen behandlas i sitt sammanhang. Därutöver behandlas anknytande rättsområden som till
exempel process- och straffrätten och dess förhållande till det socialrättsliga regelverket. Detta sker
utifrån gällande rätt och nya vetenskapliga rön på området. 

Teoretiska och metodologiska frågeställningar behandlas löpande under hela kursens gång.
Genusperspektivets betydelse problematiseras i kursen. Rättsområdet behandlas även i form av
diskussioner om välfärdsstatens rättsprinciper och olika grundläggande begrepp såsom rättsstat,
rättssäkerhet, rättvisa, rättigheter och effektivitet.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Föreläsningarna är avsedda som
ett stöd för inläsande av litteraturen. Övningarnas och seminariernas syfte är att ge träning i att uppfatta,
analysera och argumentera kring rättsfrågor inom kursens olika moment. Undervisningen har en
problemorienterad karaktär.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1 examineras genom salstentamen och genom muntliga och skriftliga uppgifter som behandlas
vid obligatoriska seminarier. De muntliga och skriftliga uppgifterna görs i grupp och examineras
individuellt.
Delkurs 2 examineras genom individuell skriftlig hemtentamen och genom muntliga och skriftliga
uppgifter som behandlas vid obligatoriska seminarier. De muntliga och skriftliga uppgifterna görs i grupp
och 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.


