
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  HUMR001  
2. Kursens namn Mänskliga rättigheter: Ämneskurs i mänskliga rättigheter 
3. Högskolepoäng 52,5 
4. Beslutsuppgifter Fastställd 2014-01-31 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

5. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen är obligatorisk inom forskarutbildningen i mänskliga 
rättigheter.  

2. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska eller engelska. 
 
 
3. Mål 
  Efter avslutad kurs ska den studerande  
1. Kunskap och förståelse • kunna utifrån en bred kunskapsbas redogöra för 

mänskliga rättigheter som flervetenskapligt 
forskningsfält  

• kunna utifrån en bred kunskapsbas redogöra för hur de 
mänskliga rättigheterna regleras och implementeras, på 
internationell, regional och nationell nivå  

• kunna på ett fördjupat sätt förstå och redogöra för 
tongivande teoribildningar inom det flervetenskapliga 
fältet mänskliga rättigheter  

 
2. Färdighet och förmåga • kunna analysera relationer mellan statliga och icke-

statliga rättighetsaktörer och deras roll i internationell 
och nationell politik  

• kunna begreppsligt analysera rättighetsrelevanta 
fenomen 

• kunna skriva i olika vetenskapliga genrer 
• kunna självständigt förhålla sig till hur mänskliga 

rättigheter figurerar och används politiskt i 
historieskrivning 
 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• kunna självständigt och kritiskt reflektera över de 
mänskliga rättigheternas politiska, rättsliga och 
moraliska roll i samtiden och historiskt. 

 
 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 

I kursen behandlas och analyseras grundläggande och centrala 
teorier inom fältet mänskliga rättigheter. Den historiska 
bakgrunden till och historieskrivningen av det moderna 



kursen är indelad i 
olika delar 

rättighetsbegreppet studeras. Folkrättslig och nationell 
reglering och implementering av mänskliga rättigheter 
behandlas mot bakgrund av rättsteoretiska principer.  
Därutöver läser doktoranden temakurser som väljs och 
utformas i samråd med handledare och anges i den individuella 
studieplanen. Temakurserna syftar till att både fördjupa 
doktorandens specialkompetens inom det valda 
forskningsområdet och vidga doktorandens kunskapsområde. 
Minst en temakurs om minst 7,5 hp ska därför behandla 
tematik som är klart separat från det område inom vilket 
doktoranden skriver sin avhandling. Kurser i 
högskolepedagogik kan inkluderas bland valbara delkurser. 
 
I kursen ingår följande obligatoriska delkurser: 

1. Mänskliga rättigheter som forskningsfält: Centrala 
teorier och begrepp, 7,5 högskolepoäng 

2. Mänskliga rättigheter som rättsligt fenomen, 7,5 
högskolepoäng 

 
 
5. Undervisnings- och examinationsformer 
1. Tillämpade former för 

undervisningen 
På de obligatoriska delkurserna ges undervisning i form av 
seminarier och möten för ventilering av pågående arbeten. På 
temakurserna kommer undervisningsformerna att variera. En 
temakurs kan vara i form av en individuell läskurs där 
undervisningen består av samtal med handledare. En temakurs 
kan också vara i form av en utökad läskurs där flera 
doktorander följer samma läskurs och undervisning ges i form 
av arbetsmöten med eller utan lärare. Mer omfattande 
undervisning i form av föreläsningar och seminarier 
förutsätter normalt att en temakurs ges i samarbete mellan 
flera ämnen. 

2. Examinationsformer De obligatoriska delkurserna examineras genom muntliga 
redovisningar och självständiga skriftliga arbeten där 
doktoranden skriver i olika vetenskapliga genrer: recension, 
vetenskaplig artikel, ”review article” och populärvetenskaplig 
text. Examinationsformer för valbara temakurser fastställs i 
samråd med handledare och godkänns av examinator. 
 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd på 
samtliga delkurser.  

3. Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 



 
7. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
 Övrigt 
1. Kursen ges vid avdelningen för mänskliga rättigheter, historiska institutionen, Lunds 

universitet. 
2. Course name in English: Single Subject Course in Human Rights Studies. 
  
 
 


