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Identifikation och grundläggande uppgifter
Kurskod
MRSG31
Kursens namn
Mänskliga rättigheter: Fördjupningskurs
Nivå och kod för
G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
fördjupning i
förkunskapskrav
förhållande till
examensfordringarna
Högskolepoäng
30
Beslutsuppgifter
Fastställd 2012-04-05 i enlighet med Arbets- och
delegationsordning för Humanistiska och teologiska
fakulteterna.
Ändringsuppgifter
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Allmänna uppgifter
Huvudområde
Ämne, om tillämpligt
Typ av kurs och dess
placering i
utbildningssystemet
Undervisningsspråk

3.

Mål

1.

Kunskap och förståelse

2.

Färdighet och förmåga

Mänskliga rättigheter
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i
mänskliga rättigheter. Den kan normalt ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisning sker på svenska.

Efter avslutad kurs ska den studerande
 kunna redogöra för och kritiskt analysera centrala
begreppsliga positioner inom fältet rättigheter, såväl
historiskt som i samtiden
 på ett systematiserande sätt kunna redogöra för hur
olika filosofiska idéer om rättigheter som begrepp och
fenomen interagerar med synen på mänskliga
rättigheter som politisk praktik och föremål för rättslig
reglering
 kunna identifiera rättighetsrelaterade problem i en
komplex samhällskontext och analysera dessa med
hjälp av historiska, filosofiska och juridiska perspektiv
 självständigt kunna söka efter, insamla, bearbeta och
kritiskt värdera relevant källmaterial, vetenskaplig
litteratur och information och presentera den på ett för
ämnet vedertaget sätt
 kunna identifiera ett relevant forskningsområde inom
mänskliga rättigheter och formulera, planera och på
utsatt tid genomföra ett vetenskapligt arbete inom det
området
 kunna kommunicera, diskutera och granska sitt eget
och andras arbete, såväl muntligt som skriftlig, med
utgångspunkt i teoretiska och metodologiska perspektiv
 kunna i skriftlig form formulera och muntligt diskutera
policyfrågor med utgångspunkt i regeringsdokument,

organisationsrapporter och resolutionstexter
3.

Värderingsförmåga och
förhållningssätt
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Kursinnehåll
Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll samt om
kursen är indelad i
olika delar



på vetenskapsteoretisk och etisk grund och på ett
logiskt och sammanhängande sätt kunna förhålla sig
kritiskt reflekterande och analyserande till
ämnesrelevanta teorier och forskningsmetoder.

I kursen ges en fördjupning av kunskaper och färdigheter i
huvudområdet mänskliga rättigheter, med viss valfrihet
avseende litteratur och fokus på självständigt arbete. Centrala
teoretiska perspektiv på rättigheter studeras, med fokus på
ontologi, kunskapsanspråk och värderingar. De teoretiska
studierna ackompanjeras av metodologisk träning i text-,
argumentations- och diskursanalys. Kursen fortsätter med en
tematisk fallstudie av mänskliga rättigheter i kontext genom att
ett helt land studeras i relation till den aktuella regionen och
till världssamfundet. Tematiskt behandlas självbestämmande,
kolonialism, intervention, sanktioner samt politisk och social
utveckling. Alla studenter studerar samma fall men genomför
också en individuellt anpassad fördjupningsstudie. Kursen
avslutas med att studenterna tillämpar sina kunskaper och
färdigheter i teori och metod och sina fördjupade
ämneskunskaper genom att skriva ett vetenskapligt arbete.
Kursen består av följande delkurser:
1. Mänskliga rättigheter i teorin, 10 högskolepoäng
2. Mänskliga rättigheter i kontext, 10 högskolepoäng
3. Uppsatskurs, 10 högskolepoäng

5.
1.

2.

3.

Undervisning och examination
Tillämpade former för
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.
undervisningen, inkl.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Uppgifter kan ges i
uppgift om
samband med obligatoriska undervisningsmoment. På delkurs
obligatoriska delar
3 ges undervisning i form av handledning i grupp samt
studentledda seminarier; deltagande i studentledda
gruppmöten är obligatoriskt.
Examinationsformer
Delkurs 1 examineras genom deltagande vid obligatoriska
seminarier och cirka fem skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examineras genom cirka tre skriftliga uppgifter,
cirka två muntliga presentationer och deltagande i ett rollspel
i grupp.
Delkurs 3 examineras dels genom att studenten författar en
uppsats, dels genom studentens insats som respondent och
opponent vid det seminarium där uppsatser ventileras.
Ev. begränsningar av
antalet examinationstillfällen
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Betyg
Betygsskala

2.

Grund för betyg på hel
kurs

3.

Ev. olika betygsskalor
för olika delar av
kursen
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Förkunskapskrav
Förkunskapskrav
Särskilda
förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Mänskliga rättigheter:
Fortsättningskurs (30 hp), eller motsvarande kunskaper.
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Litteratur
Litteratur

För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.
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Övrigt
Kursen ges vid avdelningen för mänskliga rättigheter, historiska institutionen, Lunds
universitet.
Course name in English: Human Rights Studies, Level 3
Name of sub-courses in English: 1. Human Rights in Theory, 10 credits. 2. Human
Rights in Context, 10 credits. 3. Thesis, 10 credits.
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Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd
eller väl godkänd.
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.
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Kursen ersätter MRSK30
Kursen gäller från och med höstterminen 2014.

