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Nivå: Grundnivå 
Kandidatprogram utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på 
grundnivå.  
 
 

1. Programbeskrivning och mål 
 
1.1. Beskrivning av utbildningen på grundnivå 
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får 
på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande 
kunskaper.  
 
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas 
 

● förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
● förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 
● beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 
 

● söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 
● följa kunskapsutvecklingen 
● utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

 

1.2. Mål enligt nationell examensbeskrivning 

Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 
 

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen,  
● inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,  
● kunskap om tillämpliga metoder inom området,  
● fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 

forskningsfrågor. 
 

Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 
 

● visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer, 

● visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 
genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 

● visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper, 

● visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område 
som utbildningen avser. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten 

● visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 

● visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den 
används, 

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin 
kompetens. 

 
 
1.3. Lokala mål 
Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter syftar till att ge en grundläggande 
utbildning för dem som avser att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter inom 
bland annat olika typer av organisationer, statsförvaltning, utbildning och religiösa 
samfund. Utbildningen är också relevant för dem som vill fördjupa eller komplettera 
annan utbildning såsom juridik, statsvetenskap, kultur, utbildning eller media. 
Utbildningen riktar sig till dem som vill arbeta såväl inom Sverige som inom olika 
internationella organ.  
 
Student som tar en kandidatexamen i mänskliga rättigheter vid EHS ska genom 
befintliga kurser och ett självständigt examensarbete: 
 
● inhämta och utveckla kunskap om mänskliga rättigheter som idé, såväl som en social, 

politisk och juridisk praxis 
 

● kunna utveckla förståelse för och kunskap om väsentliga områden inom 
ämnesområdet mänskliga rättigheter, vilket innebär kunskap och förståelse om 
rättigheter, vetenskapliga grunder, användbara metoder, forskningsetiska 
förhållningssätt och en orientering om aktuella forskningsfrågor 

 
● ha förmåga att självständigt inom givna tidsramar identifiera, formulera och granska 

problem som uppstår i samband med lagstiftning, tolkning och implementering av 
mänskliga rättigheter i Sverige och globalt 

 
● kunna utifrån rättighetsteoretiska perspektiv identifiera, strukturera, analysera och 

kritiskt reflektera över situationer, frågeställningar och grundläggande sammanhang 
 
● kunna utarbeta förslag på hur frågor om mänskliga rättigheter kan diskuteras och 

lagstiftningen implementeras i kontexter där alla individers mänskliga rättigheter 
inte respekteras  

 
● kunna inhämta, bearbeta och förmedla kunskap om mänskliga rättigheter, såväl 

muntligt som skriftligt, i olika akademiska och samhälleliga sammanhang  
 

● förstå kunskapens roll och användning i akademi och samhälle  
 
● ha insikt om behovet av fortsatt kunskapsinhämtning och kompetensutveckling. 
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2. Programmets upplägg  
 
Kandidatexamen omfattar sex terminers studier (180 högskolepoäng).  
 
Huvudområdet mänskliga rättigheter består av minst 150 högskolepoäng. Inom 
huvudområdet är utbildningen under fem terminer indelad i tre nivåer, följt av en 
avslutande praktiktermin. Programmet är upplagt för att skapa såväl bredd som 
specialisering och erbjuder möjlighet att göra praktik.  
 
Under den första terminen ges grundläggande kurser om mänskliga rättigheter och 
demokrati, som begrepp, samt som social, politisk och juridisk praxis. Under termin två 
till och med fyra sker en ämnesmässig progression och bl.a. studeras olika konventioner, 
perspektiv och problemställningar. Under termin fem ges en metodkurs om 7,5 
högskolepoäng följt av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Termin sex består av 
en praktikkurs (30 högskolepoäng). Om studenten inte får en praktikplats, kommer EHS 
erbjuda en liknande lösning.  
 
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet 
för utbildningen.  
 
Kurserna är förutom litteraturstudier en kombination av föreläsningar och olika former 
av seminarie- och gruppövningar. Föreläsningar syftar till att ge en kunskapsmässig 
översikt, medan seminarie- och gruppövningar syftar till att träna studenten i att göra 
självständiga och kritiska bedömningar, samt att självständigt urskilja, formulera och 
lösa problem.  Närvaro vid föreläsningar och seminarier (motsvarande) är obligatorisk.  
 

 

3. Examen 
Programmet leder fram till kandidatexamen i Mänskliga rättigheter, 180 högskolepoäng, 
på engelska benämnd Bachelor of Human Rights, 180 credits. 
 
I kandidatexamen i mänskliga rättigheter ingår studier om 180 högskolepoäng. Av dessa 
180 högskolepoäng skall 150 högskolepoäng vara inom området mänskliga rättigheter, 
varav 15 högskolepoäng skall vara självständigt arbete inom området mänskliga 
rättigheter. Maximalt 30 högskolepoäng av de 180 högskolepoängen i examen kan 
hämtas från annat område än mänskliga rättigheter.  
 
 

4. Behörighet 
EHS tillämpar grundläggande behörighet som krävs till all högskoleutbildning i Sverige.  
 
Sökande kan meritera sig genom akademiska betyg och praktisk erfarenhet av arbete 
med mänskliga rättigheter. Förtur ges för sökande med högskolepoäng från EHS.  
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Student kan antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under 
förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.  
 
För kurser på termin två är förkunskapskravet 15 högskolepoäng mänskliga rättigheter, 
därefter följer en progression med höjda förkunskapskrav inför de olika terminerna. För 
den sjätte terminens Praktikkurs är förkunskapskravet 120 högskolepoäng mänskliga 
rättigheter.  
 

 

5. Examination 
Som examination används skriftliga prov (tentamina), PM (skriftliga inlämningsuppgifter) 

och olika former av muntliga redovisningar.  
 
 

6. Betyg 
Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs skall som betyg användas något av 
betygsgraderna A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = 
Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig. Betygsgraderna 
Underkänd, godkänd eller väl godkänd kan användas i fåtalet kurser. Den som godkänts 
i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 
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Appendix  
 

Programstruktur  
 
Kandidatprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier (100%) i mänskliga 
rättigheter. De flesta kurserna inom programmet ges på halvfart, vilket innebär att två 
kurser läses parallellt under största delen av programmet. Undervisning sker på svenska 
förutom kursen 5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp 
(50%) som ges på engelska som en del av internationella terminen på EHS. 
Internationell engelskspråkig termin med såväl svenska som internationella studenter 
är en del av högskolans expanderande internationella kontakter. 
 
ÅR 1 
 
Höstterminen 
 
5MR176 – Mänskliga rättigheter och filosofi, 7,5 hp (50%) 
5MR172 – Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp (50%) 
5MR179 – Mänskliga rättigheter och demokrati, 7,5 hp (50%) 
5MR178 – Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%) 
 
Vårterminen 
  
5MR281 – Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp (50%) 
5MR290 – Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%) 
5MR284 – Barnets rättigheter, 7,5 hp (50%) 
5MR175 – The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp (50%) 
 
ÅR 2 
 
Höstterminen 
  
5MR285 – Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, 7,5 hp (50%) 
5MR286 – Asyl- och flyktingrätt, 7,5 hp (50%) 
5MR287 – Rasism och diskriminering, 7,5 hp (50%) 
5MR288 – Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%) 
  
Vårterminen 
  
5MR289 – Fred, konflikt och religion, 7,5 hp (50%) 
5MR252 – Uppsatsarbete, 7,5 hp (50%) 
5MR371 – Internationell humanitär rätt, 7,5 hp (50%) 
5MR372 – Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7,5 hp (50%) 
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ÅR 3 
  
 
Höstterminen 
  
5MR373 – Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7,5 hp (50%) 
5MR347 – Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7,5 hp (50%) 
5MR351 – Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15 hp (100%) 
  
Vårterminen 
  
5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30 hp (100%) 
  


