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Successiv
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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 2019-09-13 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 skall studenten kunna
- redogöra för barnrättsperspektivet och dess reglering i svensk och internationell lagstiftning, 
- redogöra för barns rättsliga ställning på ett flertal områden som tidigare studerats under
juristutbildningen, 
- redogöra för lagstiftning som är relevant för barnavårdsarbetet inom socialtjänsten och
- redogöra för relevanta begrepp inom barnrätten samt olika perspektiv på barn och barnrätt.



Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera och lösa förvaltningsrättsliga problem med koppling till det barnrättsliga området,
- identifiera och analysera förvaltningsrättsliga problem samt ge väl underbyggda och motiverade
lösningar på problemen,
- analysera barnets rättsliga position i förhållande till föräldrar men också till det omgivande samhället
och 
- identifiera de särskilda svårigheter som uppstår vid betraktandet av de rättsliga reglerna inom barnrätten
ur en underårig aktörs perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- analysera barnrättsliga regleringar ur ett principiellt och ideologiskt perspektiv,
- på ett konstruktivt sätt diskutera lagregleringen de lege ferenda,
- använda barnrättens rättskällor vid rättstillämpning inom olika professionsområden som direkt eller
indirekt berör barn och 
- analysera och kritiskt värdera kunskap inom det barnrättsliga området med utgångspunkt i olika
teoretiska perspektiv.

Innehåll
Kursen syftar till fördjupad kunskap om barns rättsliga relationer inom familj och samhälle i såväl svensk
som internationell rätt. Barnrättens centrala begrepp såsom barnets bästa, barnets rätt att komma till tals
och barnets vilja fördjupas. Kursen behandlar bland annat frågeställningar rörande barns rätt till föräldrar
och familj, rätten till vård och omsorg samt översiktligt även rätten till försörjning. Samhällets ansvar för
barns välfärd och fostran uppmärksammas, bland annat studeras samhällets bemötande av unga
lagöverträdare. I kursen behandlas också reglerna rörande barns rättshandlingsförmåga. Där
uppmärksammas bland annat frågor om barnet som patient, barnet som konsument och barnet som
avtalspart i andra situationer. Barnrättens rättskällor och beroende av tvärvetenskaplig kunskap
behandlas liksom olika avvägningar rörande barnets rättsliga position i förhållande till föräldrar och det
omgivande samhället.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella PM-uppgifter som presenteras och diskuteras vid
obligatoriska seminarier samt genom salstentamen.

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.


