INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

MR2103 Mänskliga rättigheter: Teorier och begrepp, 15
högskolepoäng
Human Rights: Theories and Concepts, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2013-06-12 och senast
reviderad 2020-05-28. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-31,
höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för globala studier
Inplacering

Kursen är en obligatorisk kärnkurs inom masterprogrammet i mänskliga rättigheter.
Den kan även läsas som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i Mänskliga rättigheter
(S2MÄR)
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

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.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse
• redogöra för centrala traditioner och begrepp inom människorättssystemets
idéhistoria, samt för grundläggande begrepp och diskussioner inom samtida teorier
av relevans för MR-fältet;
• identifiera aktuella utmaningar och hinder mot införande och implementering av
mänskliga rättigheter såväl lokalt som globalt;
Färdighet och förmåga
• analytiskt diskutera hur olika människorättsläror grundar sina argument för krav
på mänskliga rättigheter;
• kritiskt reflektera över förhållandet mellan teori och praktik inom
människorättsfältet;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera och värdera människorättsliga argument i förhållande till historiska
traditioner, etiska resonemang och politiska situationer;
• problematisera olika människorättsliga positioner, inklusive den egna, samt
självständigt värdera förhållandet mellan olika ställningstaganden i
människorättsfrågor.
Innehåll

Kursen behandlar ett historiskt-tematiserande upplägg, orienterat mot att presentera
människorättsteorier som uppkomna ur konkreta politiska, sociala och kulturella
situationer och motsättningar. Kursen behandlar såväl centrala begrepp och händelser i
människorättens historia som samtida begreppsbildningar i relation till
implementerandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är en rad begrepp som
fortfarande är centrala och omdiskuterade i den människorättsliga diskursen, så som
universalism, suveränitet, medborgarskap, rättvisa, demokrati, individuella och
kollektiva rättigheter.

Former för undervisning

Undervisningen på kursen tar huvudsakligen formen av föreläsningar och obligatoriska
seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Delar av undervisning kan komma att ges på engelska.
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Former för bedömning

Kursen examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter, två individuella och en
gruppuppgift. I examinationen av inlämningsuppgifterna ingår seminarier för
diskussion och redovisning. Vid missat eller underkänt seminariedeltagande utgår
kompletterande uppgift. Hemtentamen omtenteras skriftligt.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
upplägg.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Betygsskalan för gruppuppgiften omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd
(G). Betygsskalan för den avslutande individuella inlämningsuppgiften omfattar
betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Övriga
uppgifter betygsätts med betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på samtliga tre examinationsmoment. För
att bli väl godkänd på kursen krävs minst godkänt resultat på uppgift 1 och 2 samt att
den avslutande individuella inlämningsuppgiften bedöms med betyget väl godkänt.
Kursvärdering

Efter avslutad kurs ges möjlighet till skriftlig kursutvärdering. En sammanställning av
resultatet samt beslut om eventuella åtgärder meddelas studenterna.
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