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Välkommen till vårt kandidatprogram i mänskliga rättigheter. Det här är en 
programöversikt med information om vad du kan förvänta dig samt vad som 
förväntas av dig som student hos oss. Vi går igenom hela programmet år för 
år. Självklart kommer du att få mer detaljerad information under programmets 
gång.  
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Första året 
Det första året består av två terminer och varje termin motsvarar en 
kurs. Under den första veckan ordnar vi en introduktionsvecka där du 
får träffa lärare, studievägledare, bibliotekspersonal och många fler. Du 
får även en introduktion till universitetet och att studera vid Lunds 
universitet. Efter denna vecka, startar dina kurser med föreläsningar 
och seminarier.  Under detta år kommer du även att lära dig grund-
läggande informationssökningar i såväl det fysiska biblioteket som i 
elektroniska samlingar.

Betygskriterier hittar du på hemsidan under "Kurser terminsvis" 
och betygsskalan är, vanligtvis, Underkänd (U), Godkänd (G), Väl 
Godkänd (VG).  

Termin 1: Mänskliga rättigheter introduktionskurs 

Vad har vi för redskap för att analysera begrepp och argument? 
Hur påverkar den moderna historien vår förståelse för rättighetsfrågor 
idag? Hur kan det internationella rättsystements 
utformning och begränsningar påverka möjligheterna till reglering, 
implementering och övervakning av mänskliga rättigheter?  

Under introduktionskursen läser du om centrala idéer, begrepp 
och värderingar inom fältet mänskliga rättigheter och den kritik som 
finns mot dessa. Du studerar mänskliga rättigheters betydelse över 
tid i förhållande till stat och nation, medborgarskap, 
exkludering, kolonialism, världskrigen samt internationella 
samarbetsorgan och sociala rörelsers framväxt. Dessutom behandlas 
institutionaliseringen av mänskliga rättigheter inom folkrätt och 
andra system för reglering, implementering och ansvarsutkrävande. 
Kursen består av tre delkurser: Mänskliga rättigheter som idé och 
fenomen, Mänskliga rättigheter i modern historia och Mänskliga 
rättigheter i det internationella systemet. Mer om kursens mål 
och examination hittar du i kursplanen.  

Termin 2: Mänskliga rättigheter fortsättningskurs 

Behörighet: För att kunna börja andra terminen och fortsättnings-
kursen, måste du ha tagit minst 20 högskolepoäng på introduktions-
kursen/termin 1.   

Under fortsättningskursens termin får du möjligheten att studera 
mänskliga rättigheter utifrån två teman som många gånger kopplas 
ihop med varandra: diskriminering och våld. Ur ett teoretiskt perspektiv 
på diskriminering diskuterats likabehandling och diskriminerings-
grunder samt relationen där emellan. Vilka strukturer, föreställningar, 
maktrelationer och behandling av människor leder till ojämlikhet och 
diskriminering i samhället?  

Du läser om internationella överenskommelser och grundläggande 
idéer om gemensam säkerhet och legitima beslutsprocesser. Forum för 
juridiskt ansvarsutkrävande introduceras och problematiseras, liksom 
olika föreställningar om säkerhet och statssanktionerat våld. Vad finns 
det för överenskommelser och doktriner som reglerar internationell 
våldsanvändning och juridiskt ansvarsutkrävande?  Hur påverkar dessa 
det politiska språkbruket och olika beslut om kriminalisering för 
människorättsbrott? Här fördjupar du dig särskilt i förhållandet mellan 
folkmordsbrott och brott mot mänskligheten.  

Under den sista delkursen studerar du mänskliga rättigheter i en 
kontext. Kontexten kan exempelvis vara ett land, en region, en konflikt 
eller en internationell aktör. De rättighetsfrågor som berör landet, 
regionen eller konflikten behandlas och analyseras utifrån 
självbestämmande, kolonialism, medling, genusfrågor, diskriminering, 
sanktioner, civilsamhället eller politisk och social utveckling. Vilka teorier 
används när vi tittat på olika sammanhang och hur relaterar de till 
aktivism och civilsamhälle? Vilka rättighetsrelaterade problem uppstår i 
olika kontexter och hur identifierar vi dessa? Kursen består av tre 
delkurser Diskriminering och likabehandling, Våld och ansvars-
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utkrävande samt Mänskliga rättigheter i kontext. Mer om kursens mål 
och examination finns i kursplanen. 

Andra året 
Andra året består precis som första av två terminen. Termin 3 är en 
fördjupningskurs och denna termin skriver du även ett vetenskapligt 
arbete. Termin 4 är en valbar termin där du kan läsa fristående kurser, 
studera utomlands via utbytesstudier eller göra praktik.  

Termin 3: Mänskliga rättigheter fördjupningskurs 

Behörighet: För att kunna börja tredje terminen och fördjupnings-
kursen, måste du ha tagit samtliga poäng från första året/termin 1 och 
2.    

Nu har du kommit så långt inom kandidatprogrammet att det är dags 
att fördjupa dina kunskaper och färdigheter i mänskliga rättigheter. Du 
studerar centrala teoretiska perspektiv med fokus på begrepp, 
värderingar och tillämpning av teori på faktiska utmaningar i vår samtid. 
Du tränar dina analytiska förmågor, studerar för fältet relevanta, 
forskningsmetoder och diskuterar hur ett komplext fenomen som 
mänskliga rättigheter kan diskuteras vetenskapligt. I slutet av kursen 
tillämpar du alla dina kunskaper och färdigheter i teori, metod samt dina 
fördjupade ämneskunskaper genom att skriva ett självständigt, 
vetenskapligt arbete (b-uppsats). När du skriver detta arbete finns viss 
valfrihet när det gäller litteratur och fokus utifrån dina intressen och ditt 
arbete diskuteras i grupp med en handledare och andra studenter. 
Kursen består av tre delkurser: Mänskliga rättigheter i teorin, Mänskliga 
rättigheter och vetenskapliga metoder och Vetenskapligt arbete. 

Handledning 
Under det vetenskapliga arbetet har du tillsammans med andra 
studenter en handledare. Vanligtvis träffar du din handledare för 

grupphandledning vid fem tillfällen under sista delkursen. Handledarens 
roll är att vägleda, läsa och kommentera på det du skriver. Det är du 
som skriver din uppsats och du ansvarar själv för att använda dina 
handledningstimmar under kursen. Det går inte att spara 
handledartimmar om det inte är specifika omständigheter som 
sjukskrivning, studieuppehåll, militärtjänstgöring eller föräldraledighet. 
Prata med vår studievägledare innan du blir tilldelad en handledare om 
du vet att du inte kan skriva din uppsats under term tre.  

Vetenskapligt arbete – oppositionsseminarium och publicering 
Genom det vetenskapliga arbetet, eller b-uppsatsen, har du nu 
möjlighet att helt ägna dig åt ditt eget forskningsintresse. Formalia 
såsom typsnitt, antal ord, med mera hittar du på Canvas.  

När du lämnat in ditt arbete så ska du försvara ditt eget arbete och 
opponera på en annan students arbete. En opposition innehåller fyra 
roller, där du förväntas att medverka i tre. 1) Seminarieledaren, en lärare 
som i normalfallet även är examinator. 2) Respondent, en student vars 
uppgift är att försvara det egna arbetet. 3) Opponenten, en student vars 
uppgift är att opponera, disponera tiden och fördela ordet under 
oppositionen. 4) Deltagare, en student som förväntas ha läst uppsatsen 
och gärna förberett frågor eller kommentarer för att bidra till 
diskussionen. Ett oppositionsseminarium tar mellan 30 till 40 minuter 
och du kommer att få mer information om respektive roll och vad som 
förväntas av dessa i början av delkursen. 

Efter seminariet ska det vetenskapliga arbetet även laddas upp i LUP 
(Lunds University Publications). Du hittar instruktioner på Biblioteken vid 
Lunds universitets hemsida.  

Termin 4: Valbar termin 

Behörighet: För denna termin finns olika behörighetskrav beroende på 
vad du väljer att göra. Mer information under respektive val.   

Det är nu du får möjlighet att själv bestämma inriktning på din 
utbildning utifrån dina intressen inom mänskliga rättigheter. Termin 4 
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och, senar, 5 är de terminer då du kompletterar och fördjupar dina 
kunskaper inför ditt framtida examensarbete. Du har tre möjligheter, 1) 
studera valfria kurser, 2) studera utomlands genom utbytesstudier, eller 
3) göra praktik.  

Valfri/a kurs/kurser 
Om du vill kan du studera kurser på en annan institution, fakultet eller 
ett annat/annan universitet/högskola. Kom ihåg, att kurserna ska vara 
relevanta för din utbildning, men behöver inte vara i mänskliga 
rättigheter. Innan du söker kurserna måste du få dem godkända av vår 
studievägledare. Du söker kurserna via antagning.se, de ska tillsammans 
motsvara 30 högskolepoäng och glöm inte att kontrollera 
behörigheten, så att du vet att du är behörig till kursen/kurserna. Det är 
också viktigt att söka kurser i tid. Kurser som går under vårterminen 
söks vanligtvis under september till mitten av oktober och för höst-
terminer mars till mitten av april. Om du läser vid ett annat universitet 
behöver du när du är klar ansöka om att få kurserna tillgodoräknade vid 
vår institution.  

Studera utomlands – utbytesstudier 
Du kan även studera kurser vid ett utländskt universitet. Även här ska 
kurserna du läser genom utbytesstudier var relevanta för din utbildning 
och de ska godkännas i förväg av vår studievägledare. Det kommer att 
ordnas informationsträffar där du får mer information om vilka 
universitet vår fakultet har avtal med och när/hur du ska söka. Du hittar 
även information om utbytesstudier på fakultetens sida Internationella 
möjligheter. 

Praktik 
Behörighet: För att vara behörig att göra praktik ska du vara klar med 
fortsättningskursen/termin 2 och minst 20 högskolepoäng från 
fördjupningskursen/ termin 3.  

Ett tredje alternativ är att göra praktik. Detta är en god merit, ett bra 
sätt att få nya kontakter och en möjlighet lära känna en arbetsplats. 
Under en praktik får du möjlighet att använda dina kunskaper och 
färdigheter i ett nytt sammanhang. Du söker praktiken själv, du 
förväntas leta information om organisationer och myndigheter som du 
är intresserade av att praktisera på och själv ta kontakt med dem via 
ansökan eller intresseanmälan. Som student på praktik är du försäkrad 
av Lunds Universitet och berättigad till studiemedel från CSN. Om du 
hittar en praktik nationellt eller internationellt, tar du kontakt med vår 
studievägledare. Nästa steg är att upprätta ett praktikavtal. Du hittar 
avtalet på vår hemsida och det ska signeras av dig, din 
motagaraorganisation samt vår studievägledare.  

Tredje året 
Det tredje och sista året består av en valfri termin, termin 5 och 
mänskliga rättigheter, kandidatkurs, termin 6. På terminen 5,  har du 
samma val som termin 4, med ett undantag.  

Den sista och sjätte terminen skriver du ditt examensarbete och när det 
är klart kan du ansöka om examen.  

Termin 5: Valbar termin 

Under denna termin väljer du igen om du vill läsa kurser eller göra 
praktik. Viktigt att notera är att om du inte gjort utbytesstudier eller 
praktik under föregående termin, måste du göra det under termin 5. 
För att kunna ta ut examen och bli behörig till den sista kursen, 
kandidatkurs, måste du ha gjort praktik eller studerat utomlands. 
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Termin 6: Mänskliga rättigheter, kandidatkurs 

Behörighet: För att vara behörig till den sista terminen på 
kandidatprogrammet, måste du vara klar med samtliga kurser/terminer 
på programmet, motsvarande 150 högskolepoäng, inklusive en termin 
praktik eller studerat en termin utomlands.  
På programmets sista termin är det dags att skriva examensarbete 
genom att använda all den kunskap du har lärt dig under åren. Nu 
fördjupar du dig i kritisk analys och integrationen mellan teori och 
praktik. Den inledande temakursen är forskningsanknuten och 
framåtblickande mot examensarbetet och arbetslivet. Du studerar 
viktiga teman inom människorättsforskningen, hur villkoren för 
tvärvetenskaplig forskning om mänskliga rättigheter produceras samt 
reflekterar kring forskningsläget. Därefter följer ett enskilt vetenskapligt 
arbete, examensarbete, där du på ett fördjupat sätt klart redogör för en 
central forskningsfråga inom området mänskliga rättigheter, tillämpar 
och redogör för dina ämneskunskaper, insikter och färdigheter 
avseende teori och metod, kartlägger och beskriver 

skliga kunskapsutvecklingen inom ämnet, analyserar hur män
rättigheter begripliggörs och praktiseras i en nationell och international 
kontext med mera.   

Handledning 
Precis som under det vetenskapliga arbetet på termin 3, får du en 
handledare som stöd när du skriver ditt examensarbete. Även här är det 
ditt ansvar att använda dig av  handledningen och du kan inte spara 
den till kommande terminer, med några få undantag (se sidan 3). 

Oppositionsseminarium 
En opposition innehåller fyra roller, där du förväntas att medverka i tre. 
1) Seminarieledaren, en lärare som i normalfallet även är examinator. 2) 
Respondent, en student vars uppgift är att försvara det egna arbetet. 3) 

Opponenten, en student vars uppgift är att opponera, disponera tiden 
och fördela ordet under oppositionen. 4) Deltagare, en student som 
förväntas ha läst examensarbetet och gärna förberett frågor eller 
kommentarer för att bidra till diskussionen. Ett oppositionsseminarium 
tar mellan 30 till 40 minuter och du kommer att få mer information om 
respektive roll och vad som förväntas av dessa i början av 
kandidatkursen.  

Publicera i LUP 
När ditt examensarbete är godkänt, publicerar du det i LUP. Du får rätta 
formalia innan du skickar in den för publicering.  

Examen och alumn 
När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen 
kan du begära att få ut examen. Du ansöker om en Filosofie kandidat i 
mänskliga rättigheter hos examensavdelningen i Lund.  

Det är också nu som du anmäla dig som alumn hos oss på mänskliga 
rättigheter och till Lunds universitet. Om du vill bli alumn hos oss, går 
du med i vår LinkedIn-grupp ”Human Rights Studies, Lund University” 
eller kontaktar vår utbildningskoordinator Kristina ”Tina” Robertsson. 
Lunds universitet har också ett alumnnätverk. 


