Humanistiska och teologiska fakulteterna

MRSB02, Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och
religion, 7,5 högskolepoäng
Human Rights Studies: Human Rights and Religion, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-09-07 att gälla från och med 202101-01, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva och ge konkreta exempel på sakfrågor där mänskliga rättigheter
och religion hamnar i konflikt,
• kunna redogöra för rådande tolkningar av mänskliga rättigheter utifrån olika
religioner,

Färdighet och förmåga
• kunna diskutera religion och mänskliga rättigheter utifrån vetenskapliga
perspektiv,
• kunna diskutera rättighetsrelaterade problem i en komplex samhällskontext,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt bedöma styrkor och svagheter i argument och olika positioner som
förekommer i rådande debatter om mänskliga rättigheter och religion,
• kunna förhålla sig till och reflektera över religiösa kontexters betydelse för
förverkligandet av mänskliga rättigheter,

Kursens innehåll
Mänskliga rättigheter baseras på en ideologi som många gånger anses oförenlig med
religiösa perspektiv. Kursen behandlar de sakfrågor där mänskliga rättigheter och
samtida religion hamnar i konflikt med varandra, krocken mellan individuella och
kollektiva rättigheter. Kursen presenterar en flervetenskaplig översikt över och
introduktion till mänskliga rättigheter och religion utifrån aktuella debatter. Studenten
diskuterar perspektiv på mänskliga rättigheter och religion med fokus på begrepp,
värderingar och tillämpning på faktiska utmaningar i vår samtid. Vad väger tyngst,
religionsfrihet eller mänskliga rättigheter? Under kursen får studenterna diskutera
rättigheter och skyldigheter i förhållande till religion och etik, strukturer som präglar
religioner i stort, samt mänskliga rättigheter i en komplex samhällskontext.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och 2-4 seminarier. Seminarier är
obligatoriska. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras med en uppgift enligt
lärares anvisningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom 1-2 skriftliga inlämningsuppgifter samt 1-2 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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
examinerande moment. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl
godkänd på alla kursens examinerande moment.

Förkunskapskrav
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Grundläggande behörighet

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.

