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SW2236 Lagen och klienten. Myndighetsutövning i en organisatorisk
kontext, 15 högskolepoäng
Law and Client. The Exercise of Public Authority in an Organizational Context, 15
higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-09 och
senast reviderad 2016-06-07 av Institutionen för socialt arbete. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2016-08-29, höstterminen 2016.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
Inplacering

Kursen är en fördjupningskurs på avancerad nivå och ingår i masterprogrammet i
socialt arbete omfattande 120 högskolepoäng. Kursen ges även som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i socialt arbete (S2SOA)
Huvudområde

Fördjupning

Socialt arbete

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng,
alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller
kandidatexamen i annat näraliggande område.
Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
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Kunskap och förståelse

• på fördjupad nivå kritiskt och självständigt redogöra för och analysera begreppet
myndighetsutövning och den juridiska innebörden i detta begrepp
• på fördjupad nivå kritisk och självständigt diskutera och problematisera hur
myndighetsutövning och dess effekter påverkas av den kontext i vilken den
tillämpas; särskilt med avseende på villkor i människobehandlande organisationer
som kringgärdar dess utövande
• på fördjupad nivå självständigt och kritiskt diskutera analysera olika former av
makt som är förknippad med såväl myndighetsutövning som situationella
omständigheter

Färdigheter och förmåga

• identifiera, självständigt analysera, bedöma och hantera klientskapande processer i
socialt arbete
• utifrån givna ramar kritiskt och självständigt värdera samt integrera såväl juridiska,
organisatoriska, etiska och andra relevanta (yrkesspecifika) perspektiv vid
myndighetsutövning inom socialt arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt reflektera över olika etiska problem relaterade till myndighetsutövning inom
socialt arbete med beaktande av ett klientperspektiv
• självständigt värdera och reflektera över etiska problem i relation till den egna
yrkesrollen och organisationens betydelse vid myndighetsutövning
• utifrån för kursen relevanta teoretiska perspektiv kritiskt granska och värdera
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för området.
Innehåll

Kursen innehåller följande centrala teman:
• myndighetsutövning som juridiskt begrepp. I avsnittet uppmärksammas dels den
rättsvetenskapliga analysen av detta begrepp, dels studeras hur begreppet
framträder och får innebörd på ett antal centrala socialrättsliga ämnesområden
relaterat till skilda människobehandlande verksamhetsområden
• klienters och tjänstemäns upplevelser och erfarenheter av myndighetsutövning
• teorier om organisation med speciellt fokus på människobehandlande
organisationer, samt de organisatoriska ramarna och villkoren för det sociala
arbetet
• klientskapande processer, makt och maktförhållanden samt etiska aspekter vid
myndighetsutövning inom området.
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Former för undervisning

Kursen består av (nätbaserade och analoga) föreläsningar, litteraturseminarier,
övningsuppgifter och grupphandledning samt litteraturstudier, grupparbeten i form av
reflektionsuppgifter och projektarbete.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom litteraturseminarier samt genom ett projektarbete. För
litteraturseminarierna gäller obligatorisk närvaro och aktivt deltagande.
Individuellt projektarbete innebär att med utgångspunkt i ett fall integrera och
analysera juridiska, organisatoriska, etiska och andra relevanta teoretiska perspektiv på
myndighetsutövning inom människobehandlande organisationer. Projektet löper under
hela kursen och genomförs enskilt. Arbetet presenteras vid ett avslutande seminarium.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två rpov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot
det. (HF 6 kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig
institution. Minst fem tillfällen ska erbjudas studenterna att genomgå prov för att få
godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning. Detta får
inte strida mot HF 6 kap 21 §.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För godkänt betyg (G) krävs att samtliga mål ovan uppfylls. För väl godkänd (VG)
krävs dessutom en mycket god förmåga att sammankoppla teoretiska analyser med
praktiska konsekvenser, en självständig och god analytisk förmåga samt att den
skriftliga projektredovisningen uppfyller högt ställda akademiska krav på struktur,
språkbehandling samt presentation.
Kursvärdering

Kursen utvärderas skriftligt på GUL i samband med kursavslut samt muntligt i
samband med campusbaserat seminarium. Kursutvärderingen tillsammans med
förändringar av kursens innehåll, litteratur och/eller pedagogik ska förmedlas både till
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de studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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