Humanistiska och teologiska fakulteterna

MRSG31, Mänskliga rättighetsstudier: Fördjupningskurs, 30
högskolepoäng
Human Rights Studies: Level 3, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-04-05 och senast reviderad
2019-02-22 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-02-22,
höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i mänskliga rättigheter. Den
kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och kritiskt analysera centrala begreppsliga positioner inom
fältet mänskliga rättigheter, såväl historiskt som i samtiden,
• på ett systematiserande sätt kunna redogöra för hur olika filosofiska idéer om
mänskliga rättigheter som begrepp och fenomen interagerar med synen på
mänskliga rättigheter som politisk praktik och föremål för rättslig reglering,
• kunna redogöra för rättighetsrelaterade problem i en komplex samhällskontext,
• kunna redogöra för kunskaper och insikter inom området för det egna
uppsatsarbetet och därtill hörande forskningsläge,
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Färdighet och förmåga
• kunna identifiera rättighetsrelaterade problem i en komplex samhällskontext och
analysera dessa med hjälp av historiska, filosofiska och juridiska perspektiv,
• självständigt kunna söka efter, insamla, bearbeta och kritiskt värdera relevant
källmaterial, vetenskaplig litteratur och information och presentera den på ett för
ämnet vedertaget sätt,
• kunna identifiera ett relevant forskningsområde inom mänskliga rättigheter och
formulera, planera och på utsatt tid genomföra ett vetenskapligt arbete inom det
området,
• kunna kommunicera, diskutera och granska sitt eget och andras arbete, såväl
muntligt som skriftlig, med utgångspunkt i teoretiska och metodologiska
perspektiv,
• kunna i skriftlig form formulera och muntligt diskutera policyfrågor med
utgångspunkt i regeringsdokument, organisationsrapporter och resolutionstexter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på vetenskapsteoretisk och etisk grund och på ett logiskt och sammanhängande
sätt kunna förhålla sig kritiskt reflekterande och analyserande till ämnesrelevanta
teorier och forskningsmetoder.

Kursens innehåll
I kursen ges en fördjupning av kunskaper och färdigheter i huvudområdet mänskliga
rättigheter, med viss valfrihet avseende litteratur och fokus på självständigt arbete.
Centrala teoretiska perspektiv på mänskliga rättigheter studeras, med fokus på
begrepp, värderingar och tillämpning av teori på faktiska utmaningar i vår samtid. De
teoretiska studierna ackompanjeras av träning i analytiska metoder. I en tematisk
fallstudie studeras mänskliga rättigheter i en kontext. Kontexten kan vara till exempel
ett land, en region, en konflikt eller en internationell aktör. De rättighetsfrågor som
kontexten aktualiserar behandlas och analyseras. Det kan handla om
självbestämmande, kolonialism, intervention, genusfrågor, diskriminering, sanktioner
eller politisk och social utveckling. Kursen avslutas med att studenterna tillämpar sina
kunskaper och färdigheter i teori och metod och sina fördjupade ämneskunskaper
genom att skriva ett vetenskapligt arbete.
Kursen består av följande delkurser:
1. Mänskliga rättigheter i teorin, 10 högskolepoäng,
2. Mänskliga rättigheter i kontext, 10 högskolepoäng,
3. Uppsatskurs, 10 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är
obligatoriskt.
Uppgifter kan ges i samband med obligatoriska undervisningsmoment. På
uppsatskursen ges undervisning i form av handledning i grupp.
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Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom aktiv medverkan vid obligatoriska seminarier (1-2 per
vecka), 3-4 skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation.
Delkurs 2 examineras genom seminariepresentationer och cirka tre skriftliga uppgifter.
Delkurs 3 examineras genom en uppsatsplan och en därpå följande uppsats samt
genom studentens insats som respondent och opponent vid det seminarium där
uppsatser ventileras.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget väl
godkänd på minst 20 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs (30 hp), eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen,
Lunds universitet.
2. Kursen ersätter MRSK30.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Human Rights in Theory,
2. Human Rights in Context,
3. Thesis.
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Prov/moment för kursen MRSG31, Mänskliga rättighetsstudier:
Fördjupningskurs
Gäller från H14
1201 Mänskliga rättigheter i teorin, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1202 Mänskliga rättigheter i kontext, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1203 Uppsats, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1204 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

