Humanistiska och teologiska fakulteterna

MRSM14, Mänskliga rättigheter: Fältkurs, 30 högskolepoäng
Human Rights Studies: Field course, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-05-09 att gälla från och med 201905-09, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Masterprogram i mänskliga rättigheter. Kursen
ges även som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna relatera sina akademiska färdigheter till ett fältarbete,
• kunna redogöra för och reflektera kring arbete med mänskliga rättigheter i
förhållande till varierande förutsättningar,
• kunna redogöra för utmaningar i förhållandet mellan mänskliga rättigheter och
fältarbetet,

Färdighet och förmåga
• genom teori och metod applicera de färdigheter studenten har förvärvat inom
mänskliga rättigheter på fältarbetet,
• kunna formulera en forskningsfråga och en projektplan,
• kunna samla in och sammanställa material till, författa och presentera en
kvalificerad fältrapport,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt visa medvetenhet, hantera samt göra
självständiga bedömningar kring etiska frågor, dilemman och avvägningar som
fältarbetet medför,
• kritiskt värdera tillämpligheten i forskning, teoribildning och metodforskning vid
genomförandet av ett fältarbete.

Kursens innehåll
Kursen genomförs genom ett fältarbete i form av praktik vid en arbetsplats eller en
självständig fältundersökning i Sverige eller utomlands. Mänskliga rättigheter ska
utgöra en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Kursen ger studenten möjlighet att
relatera sina akademiska färdigheter i mänskliga rättigheter till praktiskt arbete.
Fältarbetet väljs utifrån den studerandes forskningsintresse. Valet ska godkännas av
ansvarig lärare. Den studerande ska självständigt utforma en projektbeskrivning och
en fältrapport, samt presentera och kommunicera sina resultat i skrift. Under
fältkursen ska den studerande tillämpa vetenskapliga metoder och teorier på den
valda fältundersökningen eller praktiken samt kritiskt värdera och reflektera över sitt
eget arbete.

Kursens genomförande
Undervisningen består av handledning vid Avdelningen för mänskliga rättigheter.
Handledning ges individuellt eller i grupp och kan av praktiska skäl ges på distans.
Studenter som fullgör praktik får dessutom vägledning av en kontaktperson på
praktikplatsen. Studenter som fullgör en fältundersökning utomlands ska ha en
kontaktperson vid ett universitet i det aktuella landet. Innan fältkursen påbörjas skall
en skriftlig överenskommelse, som beskriver arbetsuppgifternas eller fältarbetets
innehåll, upprättas mellan studenten, Avdelningen för mänskliga rättigheter och, i
förekommande fall, kontaktpersonen. Det är studentens ansvar att ordna en
praktikplats och att finansiera eventuella boende- och resekostnader i samband med
fältarbetet.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig projektplan vid kursens början samt en skriftlig
fältrapport som bygger på det genomförda fältarbetet. Rapporten ska beskriva
upplägg, genomförande, resultat samt en självvärdering av studentens eget arbete.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 60 hp inom Masterprogram i
mänskliga rättigheter (HAMRS) eller examen på grundnivå i ett humanistiskt eller
samhällsvetenskapligt ämne med examensarbete med inriktning på mänskliga
rättigheter, samt engelska 6 eller motsvarande samt fullgjorda kursfordringar om 60
hp på avancerad nivå. Individuell behörighetsprövning görs.

Övrigt
1. Kursen ges vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen,
Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.

