INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

MR2101 Mänskliga rättigheter: Politik, etik och juridik, 15
högskolepoäng
Human Rights: Politics, Ethics and Law, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-21 och
senast reviderad 2019-06-13 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för globala studier
Inplacering

Kursen är en obligatorisk kurs inom masterprogrammet i mänskliga rättigheter samt
Erasmus Mundus Masterprogram i mänskliga rättigheter med särskild inriktning mot
politik och praktik. Kurs 1, termin 1.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i Mänskliga rättigheter
(S2MÄR) och 2) Erasmus Mundus Masterprogram i mänskliga rättigheter med
inriktning mot politik och praktik (S2MRP)
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

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

Mänskliga rättigheter med inriktning mot
politik och praktik

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har en kandidatexamen med minst 30
högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande kunskaper relevanta
för huvudområdet mänskliga rättigheter.
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Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• beskriva och kritiskt reflektera över de normer, institutioner och processer som
utgör det internationella människorättssystemet (globalt och regionalt);
• diskutera den juridiska metodens roll, möjligheter och begränsningar inom
människorättsfältet;
Färdighet och förmåga
• kritiskt och självständigt diskutera olika aktörers användande av juridiska,
politiska och etiska människorättsargument med hjälp av teorier och begrepp av
relevans för forskning om mänskliga rättigheter;
• analysera människorättsrelaterade rättsfall med hjälp av rättsliga instrument och
juridisk metod inbegripet lagtolkning och juridiska argumentation;
• identifiera, samla in och kritiskt granska akademiska och andra
människorättskällor för användning i såväl forskning som människorättsbaserat
arbete;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt och självständigt reflektera över konsekvenserna av egna och andras
ståndpunkter kring mänskliga rättigheter och i människorättsfrågor.
Innehåll

Kursen lägger en grund för masterprogrammet i mänskliga rättigheter och Erasmus
Mundus Masterprogram i mänskliga rättigheter med särskild inriktning mot politik och
praktik och deras delade angreppssätt, genom att introducera mänskliga rättigheter som
ett tvärvetenskapligt akademiskt fält. Vidare kommer den juridiska basen inom
internationell rätt på vilken människorätten vilar att grundligt genomlysas.
Kursinnehållet innefattar diskussion och analys av grundläggande internationella
människorättsdokument, centrala diskurser och akademiska debatter inom
människorättsfältet, samt juridiska och politiska processer inom det internationella
människorättssystemet på såväl global (FN) som regional nivå (Europarådet etc.). En
moot court som simulerar ett rättsförfarande eller hearing på människorättsområdet
kommer att genomföras där studenterna, såväl muntligt som skriftligt, förbereder och
genomför rättsligt baserad argumentation i ett simulerat rättsfall med stöd i
människorättsliga avtal och dokument. Kursen uppmuntrar bland annat till ett kritiskt
förhållningssätt kring juridikens och det juridiska tänkandets möjligheter och
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begränsningar inom människorättsfältet genom att spegla det juridiska perspektivet på
mänskliga rättigheter som en del av ett bredare tvärvetenskapligt, problemorienterat
och praxisbaserat fält.

Former för undervisning

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och övningar.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom fem examinationsuppgifter med skriftliga inlämningar.
Examinationsuppgift 1 fokuserar på analys av FN:s kärnkonventioner (1 hp).
Examinationsuppgift 2 fokuserar på människorättsdiskursen (2 hp).
Examinationsuppgift 3 fokuserar på juridisk argumentation och rollspel (2 hp).
Examinationsuppgift 4 är en juridisk fallstudie (5 hp).
Examinationsuppgift 5 är en samhällsvetenskapligt orienterad aktörsanalys (5 hp).
I examinationsuppgifterna ingår seminarier för diskussion och redovisning. Vid missat
eller underkänt seminariedeltagande utgår kompletterande uppgift.
Antalet examinationstillfällen på kursen kan av resursskäl begränsas till som minst 5
tillfällen för varje enskilt moment.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Examinationsuppgift 1-3 betygsätts med betygsskalan: Underkänd och Godkänd.
Examinationsuppgift 4 och 5 betygsätts med betygsskalan: Underkänd, Godkänd och
Väl Godkänd.
För att få betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på alla
examinationsuppgifter. För att få betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget
Godkänd på examinationsuppgift 1-3 samt betyget Väl Godkänd på
examinationsuppgifterna 4 och 5.
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Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studerandes synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingarna i olika former ligger till
grund för kursens utformning. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg
skall förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter
som ska påbörja kursen.
Övrigt

1. Undervisningen inom masterprogrammet i mänskliga rättigheter är huvudsakligen
på svenska. Undervisningen på Erasmus Mundus Masterprogram i mänskliga
rättigheter med särskild inriktning mot politik och praktik är på engelska. Viss
undervisning äger rum gemensamt, och är då på engelska.
2. Studieresor och andra liknande evenemang kan arrangeras som kan komma att
innefatta kostnader för studenterna, t.ex. resor, logi, etc. När så är fallet, är
deltagande frivilligt.
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