
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  MRSG21 
2. Kursens namn Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs 
3. Nivå och kod för 

fördjupning i 
förhållande till 
examensfordringarna 

G1F Grundnivå har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå 
som förkunskapskrav 

4. Högskolepoäng 30 
5. Beslutsuppgifter Fastställd 2012-04-05 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

6. Ändringsuppgifter  
 
 
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. Den kan normalt ingå i en generell 
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.  

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse  kunna redogöra för hur begrepp som jämlikhet, 

likabehandling och icke-diskriminering används 
jämförande i bedömningar av rättighetsuppfyllelse för 
grupper och individer samt för att värdera och ställa 
krav baserat på eventuell diskrepans 

 kunna översiktligt beskriva de överenskommelser och 
doktriner som reglerar internationell våldsanvändning 
och juridiskt ansvarutkrävande samt redogöra för hur 
dessa påverkar det politiska språkbruket och olika 
beslut om kriminalisering och lagföring för 
människorättsbrott 

 kunna diskutera juridikens potential och begränsningar 
i formulerandet och förverkligandet av mänskliga 
rättigheter 

 kunna redogöra för centrala element i för fältet 
relevanta forskningsmetoder 

2. Färdighet och förmåga  kunna jämföra, analysera och värdera faktiska 
rättighetssituationer utifrån olika förståelser av 
jämlikhet, likabehandling och icke-diskriminering 

 kunna skriftligt bearbeta sammansatta frågeställningar 
med utgångspunkt i olika vetenskapliga texter   

 kunna i tal och skrift diskutera och ifrågasätta olika 
teoretiska och metodologiska frågor och slutsatser i 
dialog med andra 



 kunna insamla, bearbeta och värdera källmaterial som 
är relevant för en projektuppgift 

 kunna utföra ämnesrelaterade informationssökningar, 
värdera information och behärska referenshantering 

 kunna genomföra en mindre projektuppgift genom 
konsekvent användande av en för ämnet relevant 
vetenskaplig arbetsmetod  

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

 kunna kritiskt värdera olika uppfattningar om likheter 
och olikheter människor emellan samt uppfattningar 
om mänskliga rättigheter som baseras på dessa 

 kunna ifrågasätta och dekonstruera olika berättelser 
som gör anspråk på att rättfärdiga våld, rationalisera 
politiska beslut eller projicera moralisk eller juridisk 
skuld 

 kunna diskutera och förhålla sig till ämnesrelevanta 
forskningsmetoders möjligheter, begränsningar och 
etiska utmaningar. 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

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

I kursen belyses mänskliga rättigheter utifrån två teman som 
är intimt förknippade med varandra: diskriminering och våld. 
Med fokus på svensk och internationell 
diskrimineringslagstiftning samt teoretiska perspektiv på 
diskriminering diskuteras principen om likabehandling, olika 
diskrimineringsgrunder och relationen dem emellan samt 
positiv särbehandling. Internationella överenskommelser och 
grundläggande idéer om gemensam säkerhet, legitima 
beslutsprocesser och forum för juridiskt ansvarsutkrävande 
introduceras och problematiseras, liksom olika föreställningar 
om säkerhet och statssanktionerat våld. Förhållandet mellan 
folkmordsbrott och brott mot mänskligheten förklaras särskilt 
och kontextualiseras genom en fallstudie. Dessutom studeras 
för fältet relevanta forskningsmetoder och frågan hur ett 
komplext fenomen som mänskliga rättigheter kan studeras 
vetenskapligt diskuteras. Studenterna tränar sina 
metodologiska färdigheter genom att planera och genomföra 
mindre projekt, individuellt och i grupp.  
 
Kursen består av följande delkurser: 
1. Diskriminering och likabehandling, 10 högskolepoäng 
2. Våld och ansvarsutkrävande, 10 högskolepoäng 
3. Mänskliga rättigheter och vetenskapliga arbetsmetoder, 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 studentledda gruppmöten. Deltagande i 
seminarier och gruppmöten är obligatoriskt. Uppgifter kan ges 
i samband med obligatoriska undervisningsmoment. 

2. Examinationsformer Delkurs 1 examineras genom deltagande vid obligatoriska 
seminarier och en-två skriftliga inlämningsuppgifter. 
Delkurs 2 examineras genom deltagande vid obligatoriska 
seminarier och tre-fem skriftliga inlämningsuppgifter. 
Delkurs 3 examineras genom deltagande vid obligatoriska 
seminarier och gruppmöten, rapport från minst ett gruppmöte, 
en muntlig presentation och tre-fem 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  
2. Särskilda 

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

 
 
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 Studies, Level 2 
3. Name of sub-courses in English: 1. Discrimination and Equal Treatment, 10 credits. 2. 

Violence and Responsibility, 10 credits. 3. Human Rights and Scientific Research 
Methods, 10 credits. 

4. Kursen ersätter MRSG20. 



5. Kursen gäller från och med vårterminen 2014. 
 


