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MR2301 Metod i praktiken - att arbeta med mänskliga rättigheter, 15
högskolepoäng
Methodology in Practice - Working with Human Rights, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-01-28 och
senast reviderad 2019-11-12 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2020-01-20, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för globala studier
Inplacering

Kursen är en metodkurs och ingår som obligatorisk kurs i masterprogrammet i
mänskliga rättigheter, men kan också läsas som fristående kurs på avancerad nivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i Mänskliga rättigheter
(S2MÄR)
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Utöver kandidatexamen eller motsvarande, krävs genomgångna kurser om minst 30
högskolepoäng på avancerad nivå.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
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• diskutera de centrala faserna i vetenskapligt grundade undersökningar utifrån ett
metodologiskt perspektiv;
Färdighet och förmåga
• självständigt och inom givna tidsramar formulera, planera samt genomföra
undersökningar, vilket innebär att
- välja och utveckla för undersökningen viktiga metodredskap;
- identifiera och samla in relevant material;
- systematiskt sammanställa och analysera insamlat material;
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultat och slutsatser ur ett
metodologiskt perspektiv;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt analysera och problematisera metod och dess användning i undersökningar
av mänskliga rättigheter.
Innehåll

Kursen vidareutvecklar och fördjupar de metodkunskaper studenten skaffat sig på
grundnivån. Syftet är att studenten efter avslutad kurs självständigt och med givna
tidsramar ska kunna genomföra kvalificerade, metodmedvetna och vetenskapligt
grundade undersökningar inom området mänskliga rättigheter.
Fokus för kursens innehåll ligger på den vetenskapligt grundade undersökningens fyra
centrala faser; i) forskningsdesign, ii) materialinsamling, iii) materialbearbetning och
analys samt iv) resultatpresentation.
Faserna behandlas både teoretiskt och praktiskt. Den teoretiska delen utgörs av
föreläsningar och seminarier med fokus på specifika metoder relevanta för
utredningsarbete och forskning inom mänskliga rättighetsfältet, såsom
enkätundersökningar, olika intervjuformer, text- och diskursanalys, m fl. Den praktiska
delen består av att studenten med hjälp av olika metoder genomför en mindre
vetenskapligt grundad undersökning. En central del i arbetet med den praktiska
undersökningen är studentens metodologiska och vetenskapligt grundade kunskaper
och reflektioner över det egna arbetet.

Former för undervisning

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

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, med såväl
skriftliga som muntliga uppgifter genomförda individuellt eller i grupp, och en
individuellt författad examinationsuppgift (hemtentamen).
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 kursansvarig institution 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 studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Examinationsmomenten för de skriftliga uppgifterna i grupp bedöms med betygen
Godkänd (G) eller Underkänd (U). Examinationsmomenten för de individuellt
genomförda skriftliga uppgifterna samt hemtentamen bedöms med betygen Väl
godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Godkänd på kursen krävs godkänt resultat på samtliga
examinationsuppgifter. För betyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på hemtentamen.
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.
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