Humanistiska och teologiska fakulteterna

MRSM11, Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins
historia, 15 högskolepoäng
Human Rights in the History of Politics and Philosophy, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-11-16 och senast reviderad 2019-0222. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-02-22, höstterminen 2019.

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

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för centrala verk om mänskliga rättigheter
som filosofiskt begrepp och politisk praktik under modern tid,
• kunna redogöra för olika riktningar inom aktuell forskning om de mänskliga
rättigheternas historieskrivning,
• kunna redogöra för politiska och forskningsmässiga implikationer i vår samtid av
de mänskliga rättigheternas historieskrivning, och inom området centrala begrepp
och deras tillämplighet,

2/ 4

Färdighet och förmåga
• kunna skriftligen och muntligen argumentera och redogöra för sin bedömning av
komplexa frågeställningar,
• kunna kommunicera resultat av eget och andras arbete,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt och självständigt reflektera över central teori- och begreppsbildning
inom studieområdet,
• kunna analysera och värdera information på vetenskaplig grund.

Kursens innehåll
Kursen anlägger kritiskt analytiska perspektiv på de mänskliga rättigheternas politiska
och filosofiska historieskrivning under modern tid. Särskilt fokus ligger på tendenser
och skolbildningar inom aktuell forskning, men också på studium av centrala
originalverk. Kursen ger en detaljerad presentation av karaktäristika i politisk och
filosofisk teori- och begreppsbildning om mänskliga rättigheter samt om
föreställningar om de mänskliga rättigheternas plats och roll i den politiska och
filosofiska historien. Kursen utforskar debatter om legitimering och rättfärdigande av
mänskliga rättigheter samt kritik av desamma.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Frånvaro från
obligatoriskt seminarium kompenseras med en uppgift enligt ansvarig lärares
anvisningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom 3-4 skriftliga inlämningsuppgifter och 1-2 muntliga
presentationer.
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.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs examen på grundnivå i ett humanistiskt eller
samhällsvetenskapligt ämne med examensarbete med inriktning på mänskliga
rättigheter, samt engelska B eller motsvarande.
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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.
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Prov/moment för kursen MRSM11, Mänskliga rättigheter i politikens och
filosofins historia
Gäller från H18
1701 Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

