Humanistiska och teologiska fakulteterna

MRSG22, Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs, 30
högskolepoäng
Human Rights Studies: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-05-29 att gälla från och med 202101-01, vårterminen 2021.

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

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för hur strukturer, föreställningar, maktrelationer och behandling
av människor leder till ojämlikhet och diskriminering av grupper och individer i
samhället, hur dessa förhållanden uppstår och förändras samt hur ojämlikhet och
diskriminering regleras i en föränderlig nationell och internationell lagstiftning,
• kunna översiktligt beskriva de överenskommelser och doktriner som reglerar
internationell våldsanvändning och juridiskt ansvarsutkrävande samt redogöra för
hur dessa påverkar det politiska språkbruket och olika beslut om kriminalisering
och lagföring för människorättsbrott,
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• kunna diskutera juridikens potential och begränsningar i formulerandet och
förverkligandet av mänskliga rättigheter,
• på ett systematiserande sätt kunna redogöra för teorier om en komplex
samhällskontext och hur de relaterar till aktivism och civilsamhälle,
• kunna redogöra för rättighetsrelaterade problem i en komplex samhällskontext,

Färdighet och förmåga
• kunna jämföra, analysera och värdera faktiska rättighetssituationer utifrån olika
förståelser av jämlikhet, likabehandling och icke-diskriminering,
• kunna skriftligt bearbeta sammansatta frågeställningar med utgångspunkt i olika
vetenskapliga texter,
• kunna identifiera rättighetsrelaterade problem i en komplex samhällskontext och
analysera dessa med hjälp av samhällsvetenskapliga, historiska och filosofiska
perspektiv,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna ifrågasätta och dekonstruera olika berättelser som gör anspråk på att
rättfärdiga våld, rationalisera politiska beslut eller projicera moralisk eller juridisk
skuld,
• kunna förhålla sig till och reflektera över samhällskontextens betydelse för
förverkligandet av mänskliga rättigheter.

Kursens innehåll
I kursen belyses mänskliga rättigheter utifrån två teman som är intimt förknippade
med varandra: diskriminering och våld. Med fokus på teoretiska perspektiv på
diskriminering diskuteras principen om likabehandling, olika diskrimineringsgrunder
och relationen dem emellan samt positiv särbehandling. Internationella
överenskommelser och grundläggande idéer om gemensam säkerhet, legitima
beslutsprocesser och forum för juridiskt ansvarsutkrävande introduceras och
problematiseras, liksom olika föreställningar om säkerhet och statssanktionerat våld.
Förhållandet mellan folkmordsbrott och brott mot mänskligheten förklaras särskilt och
kontextualiseras genom en fallstudie. I en tematisk fallstudie studeras sedan
mänskliga rättigheter i en kontext. Kontexten kan exempelvis vara ett land, en region,
en konflikt eller en internationell aktör. De rättighetsfrågor som kontexten aktualiserar
behandlas och analyseras utifrån självbestämmande, kolonialism, intervention,
genusfrågor, diskriminering, sanktioner, civilsamhället eller politisk och social
utveckling.
Kursen består av följande delkurser:
1. Diskriminering och likabehandling, 10 högskolepoäng,
2. Våld och ansvarsutkrävande, 10 högskolepoäng,
3. Mänskliga rättigheter i kontext, 10 högskolepoäng,

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är
obligatoriskt.
Delkurs 1 besår av fyra till fem obligatoriska seminarier.
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Delkurs 3 består av fyra till sex obligatoriska seminarier.
Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras med en uppgift enligt lärares
anvisningar.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom en-fyra mindre skriftliga inlämningsuppgifter samt en
större avslutande skriftlig inlämningsuppgift. För betyget Godkänt krävs lägst betyget
Godkänd på samtliga moment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl
godkänd på den avslutande skriftliga inlämningsuppgiften.
Delkurs 2 examineras genom tre-fyra skriftliga inlämningsuppgiften samt en större
avslutande skriftlig inlämningsuppgift. För betyget Godkänt krävs lägst betyget
Godkänd på samtliga moment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl
godkänd på den avslutande skriftliga inlämningsuppgiften.
Delkurs 3 examineras genom en-fyra mindre skriftliga inlämningsuppgifter samt en
större avslutande skriftlig inlämningsuppgift. För betyget Godkänt krävs lägst betyget
Godkänd på samtliga moment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl
godkänd på den avslutande skriftliga inlämningsuppgiften.
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
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 fullgjorda kursfordringar om 20 hp från Mänskliga
rättigheter: Introduktionskurs (30 hp)

Övrigt
1. Kursen ges vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen,
Lunds universitet.
2. Kursen ersätter MRSG21.
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. Discrimination and Equal Treatment
2. Violence and Responsibility
3. Human Rights in Context
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