
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  MRSG11 
2. Kursens namn Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs 
3. Nivå och kod för 

fördjupning i 
förhållande till 
examensfordringarna 

G1N Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

4. Högskolepoäng 30 
5. Beslutsuppgifter Fastställd 2012-12-05 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

6. Ändringsuppgifter Reviderad 2013-04-05 enlighet med Arbets- och 
delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna 

 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde Mänskliga rättigheter 
2. Ämne, om tillämpligt  
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i 
mänskliga rättigheter. Kursen ges även som fristående kurs. 
Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå 
som avancerad nivå.  

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska. 
 
 
3. Mål  
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse  kunna redogöra för olika syner på och distinktioner 

inom begreppet mänskliga rättigheter 
 kunna översiktligt redogöra för den moderna historien 

efter 1789 med fokus på nationalstaten, kolonialismen 
och världskrigen och hur dessa hänger samman med de 
mänskliga rättigheternas utveckling över tid 

 kunna redogöra för och resonera om vikten av ett 
historiskt och idéhistoriskt perspektiv för att förstå 
samtidens MR-frågor 

 kunna översiktligt beskriva det internationella 
rättssystemet samt begripliggöra hur systemets 
utformning och begränsningar påverkar möjligheterna 
till reglering, implementering och övervakning av 
mänskliga rättigheter 

2. Färdighet och förmåga   kunna genom grundläggande färdigheter i 
argumentationsanalys – som att skilja mellan 
redogörelse, argument, och tes – förhålla sig kritiskt till 
egen och andras argumentation 

 kunna diskutera och kommunicera andras och egna 
föreställningar om de mänskliga rättigheternas plats i 
historien och samtiden 



 kunna för ett givet syfte hitta, bearbeta och presentera 
olika typer av information om mänskliga rättigheter 
avseende en specifik samhällssituation eller händelse 

 kunna använda filosofiska begrepp såsom rättighet, 
ansvar, anspråk samt negativa och positiva 
skyldigheter i analys av ett fall, till exempel en politisk 
konflikt eller en rättslig process 

 kunna utföra grundläggande informationssökningar i 
såväl det fysiska biblioteket som i elektroniska 
samlingar  

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

 i kommunikation med andra kunna synliggöra och 
kritiskt pröva sina egna föreställningar kring begreppet 
mänskliga rättigheter 

 med hjälp av historisk kunskap kontextualisera och 
värdera tidsbundna uppfattningar om mänskliga 
rättigheter  

 kunna förhålla sig till och diskutera olika aktörers 
perspektiv, begränsningar och förväntade roller i det 
internationella samfundet av stater och organisationer. 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

I kursen ges en flervetenskaplig översikt över och introduktion 
till mänskliga rättigheter. Centrala idéer, begrepp och 
värderingar inom fältet mänskliga rättigheter samt kritik mot 
dessa behandlas; vikt läggs på begrepps- och 
argumentationsanalytiska redskap. De mänskliga 
rättigheternas skiftande betydelser över tid diskuteras med 
fokus på stat och nation, medborgarskap, exkludering, 
kolonialism, världskrigen samt framväxten av internationella 
samarbetsorgan och sociala rörelser. Centralt är att belysa 
det historiska perspektivets betydelse för att förstå 
rättighetsfrågor i vår tid. Dessutom avhandlas 
institutionaliseringen av mänskliga rättigheter i folkrättsliga 
instrument och andra system för reglering, implementering 
och ansvarsutkrävande samt globala aktörers roller och 
skyldigheter. 
 
Kursen består av följande delkurser: 

1. Mänskliga rättigheter som idé och fenomen, 10 
högskolepoäng 

2. Mänskliga rättigheter i modern historia, 10 
högskolepoäng 

3. Mänskliga rättigheter i det internationella systemet, 10 
högskolepoäng 

 
 
 



5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. På 
delkurs 3 ingår även ett rollspel. Deltagande i seminarier och 
rollspel är obligatoriskt. Uppgifter kan ges i samband med 
obligatoriska undervisningsmoment. 

2. Examinationsformer Delkurs 1 examineras genom deltagande vid obligatoriska 
seminarier och en till två skriftliga inlämningsuppgifter. 
Delkurs 2 examineras genom deltagande vid obligatoriska 
seminarier och en till två skriftliga inlämningsuppgifter. 
Delkurs 3 examineras genom deltagande i rollspel och en till 
två skriftliga inlämningsuppgifter. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget 
godkänd på samtliga delkurser. För betyget väl godkänd på 
hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 20 av kursens 
högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande 
högskolepoäng. 

3.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.  
2. Särskilda 

förkunskapskrav 
  

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
9. Övrigt 
1. Kursen ges vid avdelningen för mänskliga rättigheter, historiska institutionen, Lunds 

universitet. 
2. Course name in English: Human Rights: Introductory Course (Level 1) 
3. Name of sub-courses in English: 1. Human Rights as Idea and Phenomenon, 10 credits. 

2. Human Rights in Modern History, 10 credits. 3. Human Rights in the International 
System, 10 credits. 

4. Kursen ersätter MRS G10. 
5. Kursen gäller från och med höstterminen 2013. 
 



 


