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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-21 att gälla från och med 200709-01.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier

2. Inplacering
Kursen ingår som obligatorisk kurs i masterprogrammet i mänskliga rättigheter. Kursen är en
fördjupningskurs.
Huvudområde
Mänskliga rättigheter

Fördjupning
A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
masterexamen

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs:
Minst 60 högskolepoäng inom området mänskliga rättigheter på avancerad nivå, varav minst 15
högskolepoäng måste vara i samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.

4. Innehåll
Kursen syftar dels till att studenten efter avslutad kurs självständigt och kreativt skall kunna genomföra
kvalificerade och vetenskapligt grundade undersökningar inom givna tidsramar, dels till att ge studenterna en
möjlighet att under tjugo veckor ytterligare fördjupa sig i en självvald frågeställning som rör de mänskliga
rättigheterna.
Uppgiften består i att skriva en större, teoretiskt grundad, vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet
mänskliga rättigheter. I denna skall studenterna uppvisa sin fördjupade förmåga att analysera samhälleliga
fenomen med koppling till mänskliga rättigheter, med hjälp av samhällsvetenskapliga teoribildningar och
analysredskap.

2/ 3

Kursen avslutas med en obligatorisk seminariebehandling av färdiga uppsatser där studenten dels försvarar
det egna arbetet, dels genomför en oppositionsuppgift.
Undervisningen består i huvudsak av handledning som kan komma att organiseras i mindre grupper.
Examensarbetet skall utföras individuellt.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• självständigt bidraga till kunskapsutvecklingen inom kunskapsområdet mänskliga rättigheter
• kritiskt; självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga problem och frågeställningar
• med adekvata vetenskapliga metoder och med metodologisk medvetenhet urskilja och samla in relevant
undersökningsmaterial; samt kritiskt och systematiskt sammanställa insamlat material
• kreativt och självständigt utveckla egna analysinstrument utifrån vilka insamlat material analyseras
• identifiera och kritiskt reflektera över etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete samt analysera
olika arbeten utifrån dessa aspekter.
• reflektera över resultatens konsekvenser vad gäller fortsatta undersökningar inom området och/eller
resultatens policyrelevans
• analysera; diskutera och kritiskt reflektera över undersökningsprocessen som helhet och dess för- och
nackdelar
• klart redogöra för och diskutera resultaten; såväl muntligt som skriftligt; i dialog med olika grupper i såväl
nationella som internationella sammanhang
• på ett analytiskt; systematiskt och pedagogiskt sätt; kritiskt granska andras undersökningar med hjälp av
ovanstående kunskaper och färdigheter

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier inklusive ett uppsatsseminarium där
studenten både försvarar sin egen uppsats och opponerar på en annan students uppsats. Vissa moment i
kursen är obligatoriska men betygssätts ej. Betyget på kursen sätts i huvudsak utifrån den skrivna produkten
men uppsatsseminariet kan komma att vägas in i bedömningen där tveksamhet råder kring betyget.
Studerande som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Studerande som underkänts i prov två
gånger har rätt begära en annan examinator. Sådan begäran ställs skriftligen till prefekten vid institutionen för
globala studier.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas, såväl muntligt som skriftligt, i sin helhet vid kursslut. Kursledningen behandlar eventuella
kvalitetsbrister i det löpande utvecklingsarbetet med kursen samt återför information om
kvalitetsutvecklingsarbetet till kommande studentgrupper.
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10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

