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MRSN01, Mänskliga rättigheter: Feministisk politisk filosofi,
7,5 högskolepoäng
Human Rights Studies: Feminist Political Philosophy, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-06-01 att gälla från och med 202101-01, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen är en valbar kurs inom Masterprogram i Mänskliga rättigheter (HMRS).
Kursen ges som fristående kurs och kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
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 den feministiska politiska filosofins
grundläggande utgångspunkter, frågeställningar och begrepp,
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för olika riktningar inom samtida feministisk
politisk filosofi,
• kunna redogöra för feministiska förhållningssätt till mänskliga rättigheter och
deras tillämplighet på aktuella samhällsproblem,

Färdighet och förmåga
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• självständigt kunna diskutera och problematisera den feministiska filosofins
utgångspunkter, frågeställningar och begrepp,
• självständigt kunna identifiera och analysera hur mänskliga rättigheter kan
begreppsliggöras ur ett feministiskt perspektiv,
• kunna tillämpa feministiska perspektiv på centrala rättighetsproblem,
• kunna analytiskt diskutera relationen mellan aktivistiska och teoretiska
förhållningssätt inom feministiskt tänkande,
• kunna kommunicera och diskutera resultat av eget och andras arbete både
muntligt och skriftligt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt och självständigt reflektera över central teori- och begreppsbildning
inom feministisk politisk filosofi,
• självständigt kunna bedöma den feministiska politiska filosofins bidrag till
frågeställningar om mänskliga rättigheter,
• kunna analysera och värdera information på vetenskaplig grund,
• kunna i tal och skrift utveckla och ompröva sina egna förvärvade förmågor,
insikter och ståndpunkter.

Kursens innehåll
Kursen ger en avancerad överblick över centrala bidrag till samtida feministisk politisk
filosofi och anlägger kritiskt analytiska perspektiv på dessa. Kursen lägger tonvikt vid
det feministiska tänkandets specifika bidrag till politisk filosofi, med huvudfokus på
nutid. Kursen behandlar aktuella debatter om relationen mellan politik, etik och
kunskap samt feministiska normkritiska perspektiv på begreppsbildning. Särskilt fokus
ligger på globala frågor, på frågor om rättvisa, makt och mänskliga rättigheter och på
relationen mellan feministiskt tänkande i globala Nord och Syd. Studenterna ges
möjlighet att genom kurslitteraturen och annat kursmaterial fördjupa sig i en
feministiskt relevant rättighetsfråga, till exempel genusaspekter på utveckling,
kvinnors hälsa, diskriminering, våld eller aktivism.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och 4–5 obligatoriska seminarier. Frånvaro
från obligatoriskt seminarium kompenseras med en uppgift enligt ansvarig lärares
anvisningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom 2-3 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.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänt krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För
betyget Väl godkänt krävs därutöver betyget Väl godkänd för den övervägande delen
av de examinerande momenten.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i ett humanistiskt eller
samhällsvetenskapligt huvudområde.

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.

