Dnr:

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Socialt arbete
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-09-26 och
gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.
Kurskod: SMGB02
Juridik för det sociala arbetet, 13.5 hp
(Law in Social Work Practice, 13.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska.
Behörighetskrav
Särskild behörighet: Inom socionomprogrammet genomgångna kurser i termin 1 (30 hp).
Huvudområde
SAA (Socialt arbete)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva innebörden av grundläggande juridiska begrepp
- redogöra för rättsordningens uppbyggnad, indelning och roll i samhället
- redogöra för grundläggande rättsteknik, juridisk metod och myndighetsutövning
- redogöra för grunderna i socialrätt och allmän förvaltningsrätt, sekretesslagstiftning samt för yrkesområdet
centrala delar av civilrätt
- identifiera och analysera juridiska problem inom det socialrättsliga området och inom centrala rättsområden
där socionomer är yrkesverksamma
- redogöra för sammansatta juridiska problem där olika discipliner inom juridiken och andra ämnen ingår i ett
komplicerat samspel.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Kursen innehåller:
Inom kursens ram ges en orientering om vår rättsordning och dess indelning. Den specifikt juridiska metoden
studeras. Grundläggande juridiska begrepp gås igenom. Särskild vikt läggs vid myndighetsutövning.
Inom socialrätten studeras socialtjänstlagen, tvångsvårdslagstiftning gällande barn och vuxna missbrukare, lagar
rörande skydd och service för funktionshindrade samt sekretessreglerna. Kursen innehåller för yrkesområdet
annan relevant lagstiftning, såsom hälso- och sjukvårdslagen, lag om psykiatrisk tvångsvård och
patientdatalagen. Särskild vikt läggs på anmälningsskyldigheter som Lex Sarah, Lex Maria, när barn far illa och

när människor är i behov av vård för sitt drogberoende.
Inom förvaltningsrätten studeras även förvaltningslagen och kommunallagen.
Inom civilrättsliga författningar studeras de delar som är av särskild betydelse för socionomers verksamhet
såsom föräldrabalken och brottsbalken. I föräldrabalken studeras regler för förordnande av god man och
förvaltare samt vårdnad, boende och umgänge. I brottsbalken läggs särskild vikt vid brott som våld, misshandel,
övergrepp mot familj men också olika påföljder som exempelvis sluten ungdomsvård. Även avtalslagen som
reglerar avtal och fullmakt berörs.
Inom kursens ram kommer FN`s konventioner om Mänskliga rättigheter att beröras och hur internationella
förpliktelser måste införlivas med svensk rätt för att bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter.
Sveriges medlemskap i EU innebär att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa EUs regler
inom de områden som EU-länderna valt att samarbeta om. Hur EU-rätten påverkar socialtjänstens kommer att
studeras.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursen examineras genom seminarier och två individuella salsskrivningar.
Betyg
I kursen används följande betygsgrader: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG).
Betygskriterier för väl godkänd framgår av studieanvisningar eller motsvarande.
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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Viss överlappning föreligger med kurserna SMGBS2 och SMGAO4.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i socionomprogrammet.
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