Humanistiska och teologiska fakulteterna

MRSM13, Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och
forskningsetik, 15 högskolepoäng
Human Rights Studies: Research Methods and Research Ethics, 15
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-05-06 att gälla från och med 201905-06, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Masterprogram i mänskliga rättigheter. Kursen
ges även som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva och diskutera metodologiska frågor och begrepp relevanta för
mänskliga rättigheter som flervetenskapligt forskningsfält,
• kunna redogöra för hur och varför man väljer metod för en viss forskningsfråga
och på vilka sätt metodologiska val påverkar forskningsprocessen och dess
resultat,
• kunna redogöra för forskningsetiska principer och för relevanta forskningsetiska
regelverk,
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Färdighet och förmåga
• kunna diskutera och bedöma planering och genomförande av ett teoretiskt och
metodologiskt välgrundat forskningsprojekt inom mänskliga rättigheter som
flervetenskapligt forskningsfält,
• självständigt kunna söka, samla, värdera och tolka information och källdata,
• kunna bedöma forskningsetiska principers och reglers tillämplighet i olika typer av
forskningsprojekt inom det relevanta forskningsfältet,
• kunna producera och arbeta utifrån en välstrukturerad projektplan,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• demonstrera analytisk förmåga att värdera metodologiska problem inom det
relevanta forskningsfältet i förhållande till aktuell vetenskaplig debatt,
• kunna granska och värdera vetenskapliga arbeten utifrån sina kunskaper om
forskningsmetod,
• kunna analysera och värdera forskningsetiska utmaningar inom en del av det
relevanta forskningsfältet
• kunna planlägga sin egen fortsatta kompetensutveckling inom mänskliga
rättigheter som flervetenskapligt forskningsfält.

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper i metoder inom forskningsfältet mänskliga
rättigheter. Fokus är på både kvalitativa och kvantitativa metoder men med särskild
tonvikt på kvalitativa metoder inom flervetenskaplig forskning. Kursen innehåller
moment om forskningsetik med fokus på principer för god vetenskaplig sed samt
regelverk för etikprövning och procedurer kring frågor om oredlighet. Kursen ger
även kunskap om och träning i att planera forskningsprojekt.
Kursen innehåller en del där metodologi, relationer mellan teori och metod,
forskningsetik samt olika forskningstraditioner behandlas, samt en del med praktiska
metodövningar och arbete med att utveckla forskningsprojektplaner.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatoriska
övningar. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras med en uppgift enligt
lärares anvisningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom 2–4 skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga
seminariepresentationer.
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.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 15 hp inom Masterprogram i
mänskliga rättigheter (HAMRS) eller examen på grundnivå i ett humanistiskt eller
samhällsvetenskapligt ämne med examensarbete med inriktning på mänskliga
rättigheter, samt engelska 6 eller motsvarande, samt fullgjorda kursfordringar om 15
hp på avancerad nivå.

Övrigt
1. Kursen ges vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen,
Lunds universitet.
2. 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.

