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Välkommen! 

Att läsa humaniora och teologi är att lära om och för livet. I en värld där in-
trycken ökar i takt med samhällstempot är det viktigt att kunna resonera och 
diskutera utifrån olika perspektiv och humanistiska värderingar. 

Denna broschyr presenterar våra humanistiska och teologiska utbildningar, 
och visar vilka möjligheter som finns för den som läser hos oss. Vårt utbud 
av utbildningar är mycket stort och varierande. Lund är därtill en fantastisk 
studentstad som har allt du kan önska dig under dina viktiga år som student! 

Vad är humaniora och teologi? 

Inom humaniora och teologi sätts människan och kulturen i centrum. Studier 
hos oss öppnar för ett livslångt lärande där du lär dig konsten att kommunicera 
på olika nivåer, i olika kulturer och på olika sätt. I studierna ställs frågor som 
Vilken är den bästa av alla världar? Är alla människor lika mycket värda? eller 
Vad innebär det att behärska ett språk? 

Genom att studera humanistiska och teologiska ämnen lär vi oss mer om 
nutidsmänniskan och hennes utmaningar och vi förstår bättre hur vi fungerar 
i samspel med vår omgivning. Det finns många ämnen att välja mellan inom 
humaniora och teologi. Stora och mindre språk, historiska och filosofiska äm-
nen, olika tros- och livsåskådningar, konst- och musikvetenskap, journalistik och 
mycket mer. 

Humaniora och teologi bidrar inte enbart till att du ser individen i ett större 
sammanhang. Studierna bidrar också i allra högsta grad till en ökad förståelse 
för de internationella miljöer som du med stor sannolikhet kommer i kontakt 
med i ditt framtida yrkesliv. 
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Vad kan man jobba med efter studierna? 

Humanister och teologer jobbar nästan överallt i samhället, både i privat och i offentlig 
sektor. Många av dem använder sina fackkunskaper i olika ämnen, och nästan alla använder 
de generella färdigheter de fått med sig från studierna: förmågan att analysera och lösa 
problem, att tala och skriva, att förklara och problematisera. Humanister och teologer 
arbetar på myndigheter, företag och organisationer, och en del av dem startar eget som till 
exempel översättare eller konsulter.

Hos oss hittar du både utbildningar som leder till ett visst yrke, 

till exempel bibliotekarie eller präst, och sådana som leder till en 

generell examen. En del av våra studenter vet precis vad de vill 

jobba med redan när de börjar hos oss. Andra väljer vissa kurser 

som intresserar dem och kommer då fram till vad de vill arbeta 

med. Vi har också en stor grupp studenter som läser språk eller 

etik som ett viktigt komplement till sina studier hos oss eller på 

andra fakulteter. 

Oavsett om du vet vad du vill bli eller inte ska du gärna lära 

dig mer om arbetslivet redan under studietiden. Vi utvecklar 

hela tiden arbetslivsanknytningen i våra utbildningar. På vissa 

kurser ingår praktik och på andra träffar du gästföreläsare från 

arbetslivet. Om du ska skriva uppsats kan du kanske göra det i 

samarbete med företag, myndigheter eller organisationer som 

kan vara intresserade av ditt ämne. Passa på att gå på karriärse-

minarier och arbetsmarknadsdagar. 

Om du läser ämnen som intresserar dig och samtidigt förbe-

reder dig för arbetslivet redan under studietiden, då har du en 

god chans att få ett intressant jobb efter din examen. 

Kontakta gärna en studievägledare eller arbetslivskoordina-

torn för humaniora och teologi om du vill prata om studier och 

arbetsliv. Koordinatorn är karriärvägledare, driver arbetslivsfrå-

gor i våra utbildningar och håller kontakt med arbetsgivare. 

Mattias Fall, arbetslivskoordinator 
arbetslivsforum@ht.lu.se | 046-222 88 90 
www.ht.lu.se/arbetslivsforum  
www.facebook.com/Arbetslivsforum 
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Några exempel på yrken 

ARKEOLOG 
Som arkeolog arbetar du med att tolka och analysera kvarlämna-

de spår från forntiden, vilket ställer höga krav på såväl praktiska 

som teoretiska kunskaper. Fältarkeologer arbetar främst med 

utgrävningar medan andra arkeologer exempelvis är handläg-

gare av ärenden, rådgivare eller arbetar med finansiering av 

arkeologisk verksamhet. Många arkeologer arbetar också med 

museisamlingar och utställningar. 

ARKIVARIE 
Som arkivarie är du med och påverkar historien. Arkivarien 

värderar och bedömer vilken information som ska sparas i arkiv 

inför framtiden. Det kan vara allt från politikers krognotor till 

Strindbergs brev. Med sin speciella kompetens kan en arkivarie 

arbeta i offentlig sektor likaväl som i arkivet på ett större företag. 

BIBLIOTEKARIE 
Bibliotekarie är ett yrke som det har kommit att ställas allt högre 

krav på de senaste åren i och med den snabba IT-utvecklingen. 

I stort sett arbetar du som bibliotekarie med att samla, struktu-

rera, söka och förmedla kunskap och information, exempelvis 

på ett bibliotek där det handlar om att ge användaren hjälp 

med informationssökningen. Bibliotekarier finns på traditionella 

bibliotekstjänster i exempelvis skolbibliotek, men också på mer 

specialiserade informationstjänster inom näringsliv och orga-

nisationer. 

COPYWRITER 
Som copywriter arbetar du med idéer och texter i reklam, oftast 

på en reklambyrå. Det är viktigt att du kan formulera dig intres-

seväckande för att nå den tänkta målgruppen med ett visst 

budskap. En stor del av arbetet handlar också om research för 

att ta reda på fakta om varan, idén eller tjänsten som ska säljas. 

Som copywriter är det viktigt att vara duktig på språk eftersom 

det är språket som är ditt främsta arbetsverktyg. 

FORSKARE 
För att påbörja en karriär som forskare är det först doktorandstu-

dier som gäller. För doktorandstudier krävs att du blir antagen till 

forskarutbildning. Att forska är ett mycket varierande och roligt 

arbete och ofta ingår en viss del undervisning. 

Forskarutbildning finns inom de flesta ämnen och om du vill 

veta mer, kontakta studievägledaren vid den institution där det 

ämne som du är intresserad av finns (kontaktuppgifter hittar 

du på sidan 39). 

FÖRFATTARE 
Som författare arbetar du inte bara med det du kanske först 

tänker på, nämligen att skriva romaner. Författare skriver även 

faktaböcker, och många av de dramaserier vi ser och hör i TV och 

radio står det en manusförfattare bakom. Att vara författare är 

ett varierande och intressant arbete och många är så kallade fria 

yrkesutövare. Många författare närmar sig också journalistiken 

genom att skriva noveller för tidningar och magasin eller längre 

artiklar som kräver research och en noggrann disposition. 

FÖRLAGSREDAKTÖR 
Som förlagsredaktör arbetar du med produktionen av böcker, 

ljudböcker, webbpublikationer med mera, från manus till färdig 

produkt. Det textredaktionella arbetet sker alltid i nära samar-

bete med det bildredaktionella, vilket ställer höga krav på kun-

skaper om layout och inte bara text. Till arbetsuppgifterna hör 

också informationssökning, samordning av författarkontakter, 

faktakontroll, språklig granskning och olika marknadsanalyser. 

JOURNALIST 
Som journalist är du ofta reporter eller redigerare inom press, 

radio och TV. Vissa journalister specialiserar sig inom ett visst 

ämnesområde medan andra arbetar som allmänreportrar. Som 

journalist arbetar du med research inför olika artiklar eller inslag. 

Du granskar, bearbetar och sprider information som är intressant 
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för allmänheten. Journalister som fått fart på opinionsbildningen 

genom en bra och uppmärksammad nyhet, har ibland förändrat 

och skyndat på politiska processer och beslut från makthavare. 

KOMMUNIKATÖR 
Som kommunikatör arbetar du professionellt med en organi-

sations budskap. Du analyserar, planerar, utformar och sprider 

information och arbetet kan se mycket olika ut beroende på var 

du jobbar. Många kommunikatörer arbetar nära organisationens 

ledning med strategiska frågor medan andra arbetar mer direkt 

med produktion av informationsmaterial. Kommunikatörer finns 

överallt på arbetsmarknaden, från stora och små företag till 

statliga och kommunala organisationer. 

KULTURFÖRMEDLARE 
För att arbeta med kulturförmedling och kulturadministration 

kan man ha olika utbildningsbakgrunder och arbetsuppgifterna 

kan vara mycket varierande. Oftast befinner sig kulturadmi-

nistratören inom kultur- och mediesektorn och arbetar med 

att skapa möten mellan människor och olika kulturföreteelser. 

Detta kan till exempel vara på en kommunal kulturförvaltning 

med programverksamhet inom musik, teater, film eller som 

projektledare för olika kultursatsningar. 

LÄRARE 
Som lärare arbetar du oftast på olika nivåer i vårt skolsystem. 

En lärare måste ha pedagogisk utbildning och specifika ämnes-

kunskaper. Det kan gälla till exempel historia, religionsvetenskap 

eller språk. Arbetet som ämneslärare är självständigt och varie-

rande. Kursplan och läroplan ger ramarna för undervisningen, 

men i övrigt bestämmer läraren själv innehåll och upplägg. 

MUSEITJÄNSTEMAN 
Museerna har till uppgift att väcka kreativitet, inspiration och 

eftertanke hos sin publik och det är museitjänstemannens upp-

gift att vara med i detta arbete. Som museitjänsteman kan du 

ha många olika slags arbetsuppgifter beroende på vilken typ 

av museum du arbetar på. Centralmuseer har till exempel sina 

specialiserade museitjänstemän inom områden som förhistoria, 

etnologi eller naturhistoria. På mindre museer är arbetet ofta 

mer mångsidigt med vidare ansvarsområden. 

PROJEKTLEDARE 
Många projektledare har fått den rollen utöver sina vanliga ar-

betsuppgifter, men projektledare har också blivit ett eget yrke 

och det erbjuds många kurser i projektledning. Som projektle-

dare ska du se till att ett arbete blir klart i tid och att budget 

efterföljs, och det är din uppgift att förankra och marknadsföra 

projektet. Vissa projekt kräver att projektledaren har några års 

yrkeserfarenhet, och det kan också krävas kunskaper i ekonomi 

eller annan fackkompetens. Generellt är förmågan att leda 

människor den viktigaste. 

PRÄST 
En präst i Svenska kyrkan har huvudansvaret för gudstjänsterna 

i församlingen och planerar och medverkar vid dop, vigslar och 

begravningar. Som präst möter du människor i olika skeden och 

situationer i livet, och undervisning och själavård blandas med 

kontorsarbete. 

Förutom arbete i församlingar finns det också specialtjänster 

som sjukhuspräster, kriminalvårdspräster och präster i utlands-

kyrkorna. 

TOLK 
Som tolk arbetar du med muntlig kommunikation mellan män-

niskor. Du kan arbeta inom flera olika områden beroende på 

vilka språk du behärskar, vilka övriga fackkunskaper du har och 

arbetets art. Om du tolkar i kontakter mellan myndigheter och 

enskilda personer, invandrare och asylsökande, är du kontakt-

tolk. Du tolkar då vid besök på till exempel sjukhus, socialkontor 

och flyktingförläggning. 

Konferenstolkar behövs vid internationella affärs- och organi-

sationskontakter, konferenser, vid möten och sammankomster 

där parterna inte har ett gemensamt språk. Du kan även välja 

att specialisera dig och arbeta enbart för EU. Då kommer du 

troligen att spendera större delen av ditt arbetsliv utomlands. 

UTREDARE/KVALIFICERAD HANDLÄGGARE 
Utredare arbetar ofta inom den offentliga sektorn, men också 

på större företag och organisationer. Arbetsuppgifterna varierar, 

men ofta innebär de att samla fakta, utarbeta förslag, planera 

och följa upp verksamheten. Många utredare arbetar i nära 

samverkan med politiker och ska också hjälpa allmänheten med 

information. Olika utredartjänster kräver olika utbildningar ef-

tersom arbetsuppgifterna varierar mycket. Generella färdigheter 

från universitetsstudier betyder mycket, till exempel förmåga 

att analysera problem och att formulera sig i tal och skrift. 

Ämneskunskaper i humaniora och teologi är viktiga för vissa 

tjänster, och språkkunskaper är särskilt viktiga för utredare med 

internationell inriktning. 

ÖVERSÄTTARE 
En översättare arbetar med skriftlig kommunikation och översät-

ter oftast från ett eller flera främmande språk till sitt eget mo-

dersmål. Arbetet kan bestå i att översätta allt från brev, föredrag, 

skönlitteratur, artiklar och intyg till teaterpjäser och filmer. De 

flesta översättare specialiserar sig inom ett visst ämnesområde 

eller på en viss typ av texter. Många översättare arbetar som fri-

lansare. Grunden är goda kunskaper i både det svenska språket 

och de språk du tänker översätta från. Det är mycket viktigt att 

en översättare är noggrann, arbetar bra under tidspress och är 

duktig på ny teknik inom området.
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Känn dig som hemma! 

Att komma som ny till universitetet kan för en del kännas överväldigande. Kanske funderar 
du på vad som är annorlunda med att läsa på universitetet jämfört med gymnasiet, eller på 
skillnaden mellan program och fristående kurser. Många studenter funderar också på vilka 
olika yrken som utbildningen kan leda till. 

I så fall är du inte ensam. Med över 4 000 universitetsutbild-

ningar att välja mellan i Sverige blir det lätt många frågor och 

tankar. Även inom humaniora och teologi finns det ett stort 

program- och kursutbud. För att du lättare ska kunna känna 

dig som hemma ger vi dig stöd och vägledning både innan 

och under din utbildning. Du kan bland annat få hjälp av våra 

studievägledare eller SI-mentorer. 

Diskutera dina studier med någon 

Oavsett om du redan är student eller aldrig tidigare har satt din fot på universitetet, är du 
välkommen att kontakta någon av studievägledarna inom humaniora och teologi med frågor 
som rör dina studier och framtidsplaner.

Studievägledarna fungerar som ett stöd och bollplank när du 

behöver hjälp att fatta välgrundade beslut, eller om du behöver 

diskutera eventuella problem som kan uppstå i samband med 

dina studier. Det kan till exempel handla om frågor som rör 

kursinnehåll, examen, arbetsmarknad, behörighet, studieup-

pehåll, fortsatta studier, funktionshinder eller likabehandling. 

Vid varje institution finns en studievägledare som är specialist 

inom sitt ämnesområde. Genom ett nära samarbete mellan stu-

dievägledarna på de humanistiska och teologiska fakulteterna, 

hjälper och vägleder de dig som önskar att sätta samman en 

examen med ämnen från hela området. 

Om du känner att du behöver hjälp med att komma vidare 

i dina tankar kring studie- och yrkesval, är du välkommen att 

ringa, e-posta eller besöka någon av våra vägledare. Deras kon-

taktuppgifter hittar du på sidan 39.
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Två vägar till examen 

Program respektive fristående kurser är två olika vägar som leder till samma mål, nämligen 
en universitetsexamen. 

För en del examina krävs det att du läser på ett program, medan 

en del ämnen bara ges som fristående kurser. Om du läser på 

ett program är det bestämt i förväg vad du ska läsa de flesta 

terminerna, men om du läser fristående kurser bestämmer du 

själv vad du ska läsa inför varje ny termin. 

Examen genom fristående kurser? 

Du behöver inte veta exakt vad din examen ska innehålla när du påbörjar din utbildning, 
utan kan välja inriktning efter hand och ändå tillgodoräkna dig det du läste i början av 
utbildningen i din examen. 

När du läser fristående kurser kan du också byta studieort 

mer fritt än om du läser på ett utbildningsprogram. När du 

är färdig med din utbildning på grundnivå kommer du att 

kunna ta ut en filosofie kandidatexamen, som innehåller 180 

högskolepoäng. 

Minst 90 högskolepoäng ska vara i det valda fördjupningsäm-

net (120 högskolepoäng för vissa språk), varav ett självständigt 

arbete om 15 högskolepoäng. 

Oavsett om du fått en kandidatexamen genom fristående 

kurser eller program, är det sedan möjligt att gå vidare till avan-

cerad nivå och läsa ett masterprogram. 

Möjligheterna är oändliga och om du har frågor eller fun-

deringar får du gärna kontakta våra studievägledare; deras 

kontaktuppgifter hittar du på sidan 39.

På nästa sida finns några exempel på hur du kan kombinera 

ihop din egen kandidatexamen. 
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Exempel på ämneskombinationer i examen
FRISTÅENDE KURSER

KANDIDATEXAMEN I ENGELSKA

Termin År 1 År 2 År 3

Termin 1 Engelska 1–30 Engelska 61–90 Litteraturvetenskap 1–30

Termin 2 Engelska 31–60 Juridisk introduktionskurs 1–15
Latin: nybörjarkurs 1–15

Litteraturvetenskap 31–60

KANDIDATEXAMEN I RELIGIONSHISTORIA

Termin År 1 År 2 År 3

Termin 1 Religionshistoria 1–30 Arkeologi 1–30 Religionshistoria 61–90

Termin 2 Religionshistoria 31–60 Socialantropologi 1–30 Utbytesstudier 1–30

KANDIDATEXAMEN I ETNOLOGI

Termin År 1 År 2 År 3

Termin 1 Svenska 1–30 Etnologi 1–30 Etnologi 31–60

Termin 2 Svenska 31–60 Bokhistoria 1–30 Etnologi 61–90

KANDIDATEXAMEN I FILMVETENSKAP

Termin År 1 År 2 År 3

Termin 1 Filmvetenskap 1–30 Historia 1–30 Engelska 1–30

Termin 2 Filmvetenskap 31–60 Historia 31–60 Filmvetenskap 61–90

KANDIDATEXAMEN I PRAKTISK FILOSOFI

Termin År 1 År 2 År 3

Termin 1 Praktisk filosofi 1–30 Lingvistik 1–30 Engelska 1–30

Termin 2 Praktisk filosofi 31–60 Lingvistik 31–60 Praktisk filosofi 61–90

KANDIDATEXAMEN I HISTORIA

Termin År 1 År 2 År 3

Termin 1 Statsvetenskap 1–30 Historia 1–30 Mänskliga rättigheter 1–30

Termin 2 Samhällsgeografi 1–30 Historia 31–60 Historia 61–90

KANDIDATEXAMEN I ARKEOLOGI

Termin År 1 År 2 År 3

Termin 1 Arkeologi 1–30 Historisk osteologi 1–30 Museologi 1–30

Termin 2 Arkeologi 31–60 Utbytesstudier 1–30 Arkeologi 61–90

KANDIDATEXAMEN I MEDIEHISTORIA

Termin År 1 År 2 År 3

Termin 1 Mediehistoria 1–30 Retorik 1–30 Utbytesstudier 1–30

Termin 2 Mediehistoria 31–60 Tyska 1–30 Mediehistoria 61–90
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Studera utomlands 

Ta chansen och studera utomlands en eller två terminer! Förutom minnen för livet får du 
lära känna en ny kultur och ett annat utbildningssystem, och ta del av kurser som kanske 
inte finns hemma i Sverige. Du skaffar dig också värdefulla erfarenheter som kan vara till stor 
nytta när du ska ut på arbetsmarknaden.

Visste du att företagare uppfattar studenter som har studerat 

eller praktiserat utomlands som flexibla, tålmodiga, nyfikna, 

modiga och stresståliga. Dessutom har man visat att man klarar 

sig bra i nya miljöer, har en interkulturell förståelse och är duk-

tig på språk. Som student vid de humanistiska och teologiska 

fakulteterna har du stora möjligheter att åka utomlands för att 

studera. Du kan välja mellan över 100 universitet både i och 

utanför Europa och du har till och med möjlighet att åka till Uni-

versity of California. Dessutom finns det många sommarkurser 

utomlands som du kan söka.

Många av de ämnen som finns inom humaniora och teologi 

har en internationell prägel och det finns mycket kunskap att 

hämta vid något av våra partneruniversitet. Inte nog med att du 

får uppleva en ny kultur, den akademiska miljön har också en 

viss lokal prägel eller inriktning som det är nyttigt och intressant 

att ta del av.

Mer information: 
www.ht.lu.se/utbildning/internationella-mojligheter
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Plugga bättre med en mentor 

Möte med mentorer i en avslappnad atmosfär där studenterna själva bestämmer vad och hur 
de ska lära sig. En utopi? Inte om du läser humaniora och teologi i Lund. Här finns i så gott 
som varje ämne mentorer som hjälper dig med kursinnehåll och studieteknik på ett sätt som 
gör att du känner dig som hemma och har kul med dina kursare medan du lär dig.

Mentorsprogrammet, Supplemental Instruction (SI), startade 

på 90-talet på Lunds tekniska högskola och är idag ett givet 

populärt inslag. 

Att börja läsa på universitetet eller att börja med ett nytt 

ämne kan vara lite nervöst. Man kanske önskar att det finns 

trevliga klasskamrater att plugga tillsammans med och någon 

som kan hjälpa till med kursen och ge information om hur allt 

fungerar. Inom humaniora och teologi kan vi erbjuda detta i vår 

mentorsverksamhet. 

SI-mentor blir man om man läst den aktuella kursen och sedan 

genomgår en utbildning. Mötena är frivilliga och det är inte 

ovanligt att man över en fika tillsammans benar ut begrepp och 

resonemang eller fördjupar sig i en frågeställning som man kört 

fast i. Det som skiljer mötet från en lektion är att studenterna 

själva bestämmer innehållet. 

Läs mer om SI-mentorer: 
www.ht.lu.se/utbildning/student/mentorsverksamhet

Våra ämnen

ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV
Kan läsas till och med avancerad nivå
Hur växte demokratin fram i antikens Athen? Vad gjorde 
Rom till ett världsvälde? Vad vet vi egentligen om Alexan-
der den Store, Caesar, Sapfo eller Sokrates? 
Hos oss lär du känna de antika kulturerna runt Medelhavet. 

Du får närmre studera de lämningar som finns (städer, religiösa 

platser och tempel, gravfynd, skulpturer och så vidare), och du 

kommer förflutet liv nära genom att läsa grekiska och latinska 

texter, i översättning. Du tränas i att tolka olika kategorier av 

klassiska källmaterial, och får inblick i hur modern teknologi 

öppnar nya vägar mot kunskap om människan och hennes livs-

miljö i antiken. Du lär dig förstå historiska skeenden och hur de 

samverkat till olika samhällsformer. På det sättet kan du bättre 

tolka det som hände igår och det som sker idag och imorgon.

Efter studierna: Förutom att utbilda i antikvetenskap komplet-

terar och fördjupar vi de flesta human- och samhällsvetenskap-

liga studier. Våra studenter återfinns inom olika yrken, inom 

kultursektor, musei-, forsknings- och statsförvaltning, skolvärl-

den och näringslivet.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/aks

ARABISKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Arabiska är ett betydande världsspråk. Det officiella språ-
ket talas i 22 arabländer, med en sammanlagd befolkning 
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på över 300 miljoner. I Sverige är arabiska modersmål för 
23 000 barn. Arabiska är dessutom det religiösa språket för 
en miljard muslimer.
Undervisningen börjar på nybörjarnivå i modern standardara-

biska, utan krav på förkunskaper. Språket studeras intensivt 

för att på kort tid ge en gedigen kännedom om det skrivna 

språkets grammatik och praktiska muntliga och skriftliga fär-

digheter anpassade för olika sammanhang. Under utbildningens 

gång tittar vi även på den moderna arabiska litteraturen, som 

ständigt utvecklas i nya spännande riktningar och ger en unik 

inblick i de känslor, drömmar och visioner som präglar den unga 

arabisktalande generationen. Du har även möjlighet att studera 

en termin vid ett arabiskt universitet.

Med två års studier i arabiska språket och ett års studier i 

andra valfria ämnen kan du ta ut en kandidatexamen i arabiska 

språket. Du kan kombinera arabiska språkstudier med flertalet 

andra ämnesområden vid universitetet. 

Efter studierna: Yrkesområden för dig som läst arabiska kan 

vara till exempel handel, turism, arbete för internationella orga-

nisationer, medling och fredsarbete, flykting- och migrationsfrå-

gor, utrikespolitisk analys, säkerhetsfrågor samt skönlitterär och 

facköversättning, arbete inom kultursektorn och undervisning.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurser på 

nybörjarnivå (1–30; 1–15; 1–7,5 högskolepoäng). Se hemsidan 

för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella 

förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ara

ARKEOLOGI
Kan läsas till och med avancerad nivå
Hur kan vi förstå människan och de omvälvande föränd-
ringar som skett i hennes livsmiljö genom tiotusentals år? 
Vad kan teknologiska innovationer och sociala föränd-
ringar genom tiderna berätta om oss själva?
Genom studier i arkeologi lär du dig att identifiera, beskriva och 

datera olika former av arkeologiskt källmaterial. Du lär dig att 

diskutera olika teoretiska synsätt och tolkningar av arkeologiska 

spår och kulturella sammanhang. Du får prova på att utföra 

inventeringar, landskapsanalyser och arkeologiska utgrävningar. 

Du lär dig att använda samlingar och arkivmaterial för att få 

fram kunskap om det förflutna. Du lär dig att hantera och förstå 

alltifrån landskapet som omger människan till de föremål som 

hon använder. Denna kunskap är central i frågor om arkeologins 

och humanioras roll i dagens samhälle.

Efter studierna: Studier i arkeologi är av nytta för dig som vill 

arbeta som arkeolog inom till exempel kulturmiljövård på läns-

styrelser och inom uppdragsarkeologin. Arkeologistudier ger dig 

kompetens att arbeta inom arkiv- och museibranschen liksom 

med undervisning och forskning. Du kan använda din kunskap 

inom informations- och turismbranschen, som lärare, journalist 

och författare liksom inom yrken där det krävs både ett syste-

matiskt och analytiskt kunnande och en reflekterande förmåga.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ark

ARKIVVETENSKAP
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå samt inom 
masterprogram i ABM
I arkivlagen beskrivs nyttan med arkivering av allmänna 
handlingar i form av rätten att ta del av dessa handlingar, 
men också behovet av bevarad information för rättskip-
ning, förvaltning och forskning. För företag och privata 
organisationer kan nyttoperspektiven sägas vara liknande, 
även om behoven är interna snarare än offentliga.
Ämnet arkivvetenskap tar upp terminologi och central teoribild-

ning kring arkiv. Du får som student lära dig om olika typer av 

arkiv, deras uppgifter och förutsättningar, olika slags arkivmate-

rial och hur detta hanteras. Arkiv arbetar med såväl fysiskt som 
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digitalt material och arkiven i dagens samhälle fokuserar allt mer 

på att bevara den mängd digital information som skapats och 

som även ska bevaras digitalt. Arkivvetenskap behandlar även 

former för arkivens kunskapsförmedling. 

Efter studierna: Arkivvetenskap vänder sig till dig som är 

intresserad av en framtida yrkesroll som arkivarie. Efter kan-

didatexamen i valfritt huvudområde kan ämnet studeras inom 

Masterprogram i ABM (se under masterprogram).

Behörighet: grundläggande behörighet samt minst 90 högsko-

lepoäng varav minst 60 i samma ämne för kurs på grundnivå. 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/akv

ASIENSTUDIER 
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå samt inom 
Master’s programme in Asian Studies 
Att förstå och analysera den sociala, politiska och eko-
nomiska utvecklingen i Öst- och Sydöstasien är av stort 
intresse då länder som till exempel Kina får en allt större 
global betydelse. 
Du får genom dina studier om Öst- och Sydöstasien lära dig 

att beskriva, förklara och förstå den sociala, politiska och eko-

nomiska utvecklingen i regionen och i enskilda länder. På våra 

enstaka kurser och på vårt masters program möter du lärare 

som är engagerade i både undervisning och forskning och har 

bred erfarenhet från regionen. Vi fokuserar på olika länders ut-

veckling men studerar även regionens betydelse i internationell 

politik. Du kan läsa vårt mastersprogram men även enstaka 

kurser på både grund- och avancerad nivå som fokuserar på 

olika teman – till exempel internationella relationer, mänskliga 

rättigheter, utvecklingsfrågor samt den digitala utvecklingen. 

Flera kurser på grundnivå är under uppbyggnad. 

Efter studierna: Studier om Öst- och Sydöstasien lär dig att ställa 

vetenskapligt intressanta frågor och självständigt analysera och 

bedöma utvecklingen i regionen och i ett specifikt land. Dessa 

kompetenser är användbara inom många områden i arbetslivet 

på till exempel myndigheter, företag och inom civilsamhället. 

Behörighet: Grundläggande behörighet, Engelska 6, samt tidi-

gare högskolestudier om minst 30.0 hp för kurs på grundnivå. Se 

hemsidan för förkunskapskrav till masterprogrammet och andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar. 

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på:  
www.ht.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/ace/

BARNLITTERATUR
Kan läsas till och med avancerad nivå
Barnlitteratur har gått från att vara en angelägenhet för 
fåtalet till att bli en integrerad del i flertalet barns uppväxt. 
När du läser barnlitteratur kommer du i kontakt med barnlit-

teraturen genom tiderna. Barns läsning sätts också in i ett vidare 

sammanhang där barnkultur och barns generella villkor disku-

teras. Du får också kunskaper om barnlitteraturens utveckling 

och ställning i det moderna mediesamhället. Nya former som 

exempelvis serier och massmarknadslitteratur tas upp. Du lär dig 

analysera och kritiskt tolka litterära texter, argumentera muntligt 

och skriftligt samt skriva vetenskaplig text.

Efter studierna: Barnlitteratur är ett bra ämne för dig som vill 

jobba med barn eller barnkultur på något sätt. Lärare, bibliote-

karie, journalist och förlagsredaktör är exempel på yrken som 

kan passa dig.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/bli

BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå samt inom 
masterprogram i ABM
Hur cirkuleras information i samhället och vad betyder det 
för kultur, utbildning och forskning? Inom biblioteks- och 
informationsvetenskap studeras processer, sammanhang 
och institutioner där information och kunskap organiseras, 
förmedlas och används. 
På grundnivå kan du studera hur webben kan utnyttjas för såväl 

informationssökning som publicering. Du får lära dig mer om 

strategier vid informationssökning, inklusive källkritik. Därtill in-

troduceras relevanta delar av ämnets terminologi och teoretiska 

utgångspunkter. Andra frågor som studeras rör informationspo-

litiska aspekter av nätverkssamhället – vem äger och har tillgång 

till information? 

Efter studierna: Ämnet vänder sig inte bara till dig som vill 

bli bibliotekarie, utan också till dig som vill arbeta med infor-

mationstjänster eller informationsförmedling i stort. Efter kan-

didatexamen i valfritt huvudområde kan ämnet studeras inom 

Masterprogram i ABM (se under masterprogram).

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå. Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i 

ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/boi

BOKHISTORIA
Kan läsas till och med kandidatnivå
Sedan sex tusen år tillbaka har människan använt sig av 
grafiska meddelanden – text och bild – för att kommunice-
ra med varandra. Vi har använt såväl sten som pergament 
och papper för att förmedla våra meddelanden.
Boken och den grafiska kommunikationen har alltid spelat en 

nyckelroll i kultur- och samhällsutveckling. I bokhistoria får du 
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därför studera skriftkulturens dokument och de processer genom 

vilka sådana framställs, sprids och utnyttjas – allt i ett historiskt 

perspektiv. Ämnesområdet är den grafiska kommunikationens 

historia. Det innefattar inte bara böcker utan även alla typer av 

handskrivna, tryckta och elektroniskt fixerade dokument.

Bokhistoria är för dig som är intresserad av boken ur ett kul-

turellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Bokhistoria ger dig 

även fördjupade kunskaper i de omgivningsmässiga och tekniska 

sidorna av boken.

Efter studierna: Förmågan att analysera och tänka kritiskt kring 

samspelet mellan kommunikation och samhälle har du nytta av 

inom en rad yrken. Du kan till exempel jobba inom bokmarkna-

den, utbildningssektorn, journalistiken samt på arkiv, museer och 

bibliotek. De flesta kurserna i bokhistoria ges som distanskurser.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/bbh

DANSKA 
Kan läsas till och med kandidatnivå
Det gränsöverskridande Öresundssamarbetet skapar nya 
behov av kunskaper i danska och om Danmark. 
Danmark och Sverige ligger naturligtvis nära varandra både 

språkligt och kulturellt, men med vissa viktiga skillnader. Kur-

serna i danska ger dig bättre förutsättningar att förstå både 

talad och skriven danska och du får öva dig på att uttrycka dig 

skriftligt och muntligt på danska. De ger goda kunskaper om 

det danska språket och inblickar i dansk litteratur, kultur och 

historia.

Efter studierna: För dig som tänker dig studier eller en framtida 

yrkesverksamhet i Öresundsregionen i allmänhet och Danmark i 

synnerhet är kurserna av stort värde.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/nod

ENGELSKA
Kan läsas till och med avancerad nivå
Engelska talas idag över hela världen. Över 400 miljoner 
människor har engelska som förstaspråk och minst lika 
många har det som officiellt andraspråk. Det är ledande 
kommunikationsspråk världen över och dagligen möts vi 
av engelska TV-program, texter, musik och filmer.
Målet med våra kurser är att utveckla dina färdigheter i språket 

och att förmedla kunskaper om språket och språkområdet. 

Genom bland annat textstudier tränas och befästs exempelvis 

ordkunskap, grammatik och skriftlig framställning som tillsam-

mans ger förutsättningar för goda färdigheter. Därtill studerar 

du de engelskspråkiga ländernas rika skatt av litteratur och 

kultur samt engelsk språkvetenskap. Efter ett års studier har 

du möjlighet att bedriva utlandsstudier vid något av våra part-

neruniversitet. 

Efter studierna: Många företag har engelska som koncernspråk 

och det blir allt viktigare att kunna kommunicera på korrekt 

engelska både i det professionella livet och i det sociala.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6 (om-

rådesbehörighet A2) för inledande kurs på grundnivå (1–30 

högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/eng

ETNOLOGI
Kan läsas till och med kandidatnivå samt på avancerad nivå 
inom Master of Applied Cultural Analysis
Överallt i alla samhällen där människor möts formas ge-
mensamma vanor, värderingar och synsätt. Det är detta 
kulturbygge etnologer studerar. 
Våra sätt att tala, klä oss, inreda våra hem och tillbringa fritiden 

avslöjar vår kulturella hemvist. Ofta skapas konflikter om vems 

sätt att leva som är rätt och riktigt. Kulturmöten och konfron-

tationer mellan olika grupper är ett viktigt tema att studera 

för att förstå hur det även i miljöer som kan te sig homogena 

skapas små, men viktiga, kulturella skillnader. Arbetsfältet är ofta 

Sverige men i stigande grad även världen utanför.

Efter studierna: Kunskaper i etnologi är viktiga inom en rad 

områden där människor med olika bakgrund möts. Du kan 

arbeta inom privat och offentlig kultursektor, i museivärlden, i 

vård- och omsorgssektorn eller inom media.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/etn

EUROPASTUDIER
Kan läsas till och med avancerad nivå
I samband med den pågående europeiska integrations-
processen, inklusive Brexit, har frågor kring internationell 
kommunikation, migration, integration och demokrati i 
Europa blivit allt viktigare.
Europastudier med humanistisk profil är ett tvärvetenskapligt 

ämne som behandlar dessa och liknande frågor utifrån flera 

ämnestraditioner: idé- och kulturhistoria, kultur, politik och sam-

hällskunskap, språk och kommunikation. Som europastudent 

får du möjlighet att tillägna dig ett antal relevanta metoder 

som bland annat kan användas i analysen av den Europeiska 

Unionens kulturpolitik. Europastudier bidrar till att fördjupa 

kunskapen om kommunikation över språk- och kulturgränser, 

något som i sin tur främjar en öppen debatt om Europas framtid.
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Efter studierna: Europastudier med humanistisk profil förbe-

reder studenten för yrken som exempelvis handläggare och/

eller projektledare på myndigheter, regioner och kommuner, 

projektledare inom en europeisk institution eller på en ambas-

sad, organisatör av kulturprojekt inom EU eller som Europavetare 

inom media.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/euh

FILMVETENSKAP
Kan läsas till och med avancerad nivå
Vår värld är fylld av rörliga bilder som vi får genom TV, In-
ternet, spelkonsoler och, naturligtvis, biografer. Länge var 
just biograffilmen den dominerande typen av rörlig bild, 
och kanske 1900-talets viktigaste massmedium. Ämnet 
filmvetenskap formades för att hjälpa oss förstå filmen, 
värdera dess betydelse och skriva dess historia. 
Filmvetenskap är det vetenskapliga studiet av film – inte bara 

den klassiska biograffilmen, utan även andra former av mo-

dernt bildberättande. Du som läser filmvetenskap får med dig 

breda kunskaper, som sträcker sig från filmhistoria till filmens 

ekonomiska och tekniska villkor. Ämnet har en tydlig kärna av 

filmanalys, både när det gäller berättande och estetik, men det 

finns även utrymme för individuella val och intressen när du gör 

fördjupningar inom delkurser och uppsatsarbeten. 

Efter studierna: Film och andra audiovisuella medier är kom-

munikationsformer med global spridning. Att studera filmveten-

skap ger dig inte bara möjlighet att förstå dem, utan även att 

förstå den kultur och det samhälle som de är en del av.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/fiv

FILOSOFI
Kan läsas till och med kandidatnivå, samt som fristående 
kurser på avancerad nivå
Filosofi undersöker de mest generella och fundamentala 
förutsättningarna för kunskap om naturen och samhäl-
let, liksom för moraliska, politiska, estetiska och religiösa 
ställningstaganden. Filosofistudier handlar inte i första 
hand om att lära sig en mängd fakta om vad olika filosofer 
tyckt, utan om att kunna tänka kritiskt, analysera och vär-
dera komplexa argument, och uttrycka ibland svårgripbara 
uppfattningar på ett precist och tydligt sätt.

Behörighet: Grundläggande för inledande kurs på grundnivå 

(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till 

andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Praktisk filosofi
Praktisk filosofi handlar om värderingar och handlingar. Vad 

innebär det att något är moraliskt gott, moraliskt ont, rätt, orätt, 

vackert eller fult? Vad innebär rättvisa, jämlikhet och frihet? 

Vilka argument kan anföras för och emot religiösa satser som 

till exempel att Gud existerar, Gud är allsmäktig och så vidare?

När du studerar ämnet praktisk filosofi får du överblick över 

hur dessa och andra frågeställningar kan behandlas och har 

behandlats, samt träning i självständig och kritisk bedömning 

av olika teorier och argumentationer. Ämnet behandlar pro-

blem rörande värderingar och normer. Den praktiska filosofins 

huvudgrenar är värdeteori, etik, estetik, samhällsfilosofi samt 

dessa discipliners historia.

Efter studierna: När du studerar praktisk filosofi lär du dig att 

tänka kritiskt och utanför ramarna. Du utvecklar din förmåga 

att lösa problem och att analysera situationer ur olika perspektiv. 

Dessa egenskaper och kunskaper är sådana du har nytta av 

oavsett vilken yrkesbana du tänkt dig i framtiden – färdigheter 

som värderas högt överallt på arbetsmarknaden.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/fpr

Teoretisk filosofi
Teoretisk filosofi handlar om kunskap och förståelse av världen 

som sådan. Hur fungerar språket som kommunikationsmedel 

och hur förhåller det sig till tanken och verkligheten? Hur avgör 

man om ett argument är relevant eller inte? Varifrån kommer 

vår kunskap och hur säker är den? Hur är verkligheten ytterst 

beskaffad, och i vilket förhållande står det andliga och det ma-

teriella till varandra?

Den teoretiska filosofin är en av de allra äldsta vetenskaperna. 

Den har sina rötter i den så kallade joniska naturfilosofin på 

500-talet före Kristus och har alltsedan dess spelat en central roll 

i västerlandets idéutveckling och kulturliv. Traditionellt indelas 

den teoretiska filosofin i områdena kunskapsteori, logik, meta-

fysik, vetenskapsteori och språkfilosofi. Oavsett ämnesområde 
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gäller för alla filosofistudier att de inte bara bör syfta till att 

behärska ett kunskapsstoff, utan lika mycket till att förstå de 

filosofiska problemens uppkomst och relevans.

Efter studierna: Genom att studera teoretisk filosofi lär du 

dig att värdera olika typer av information för att kunna avgöra 

vad som är relevant och inte. Samtidigt utvecklas din förmåga 

att tänka logiskt – en färdighet som värderas högt överallt på 

arbetsmarknaden. 

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/fte

FRANSKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Franska talas av cirka 120 miljoner människor. Det är värl-
dens nionde största språk och det enda jämte engelska 
som används som förstaspråk på samtliga kontinenter. 
Franska är därtill ett viktigt kulturspråk och ett nödvändigt 
redskap för att förstå vår europeiska historia inom filosofi, 
litteratur och konst.
Genom universitetets kurser i franska får du som student ingå-

ende träning i att tala och skriva franska men också kunskaper 

om franskspråkig kultur, litteratur och samhälleliga förhållanden i 

många fransktalande länder. Efter ett års studier har du möjlighet 

att bedriva utlandsstudier vid något av våra partneruniversitet.

Efter studierna: Franska är ett av EU:s två viktigaste arbetsspråk 

och därför ett oumbärligt verktyg för dig som tänker dig en kar-

riär inom EU. Franska är vidare det ena av FN:s två arbetsspråk 

och Afrikanska unionens huvudspråk. Fördjupade kunskaper i 

franska är mycket meriterande på arbetsmarknaden. 

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarnivå (1–15 

högskolepoäng), grundläggande behörighet samt Engelska 6, 

Franska språk 3 (områdesbehörighet A2) för inledande kurs 

på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkun-

skapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/fra

FÖRLAGS- OCH BOKMARKNADSKUNSKAP
Kan läsas till och med kandidatnivå 
Det finns pessimistiska röster som med jämna mellanrum 
hävdar att boken skulle vara hotad av nya medieformer. 
Sanningen är dock att böcker publiceras som aldrig förr. 
Därför behövs utbildade personer till förlags- och bok-
branschen.
När du studerar förlags- och bokmarknadskunskap får du en 

inblick i såväl branschens utveckling genom historien som i det 

praktiska arbetet inom dagens förlags- och bokbransch. Mycket 

av innehållet är allsidigt och praktiskt orienterat och belyser de 

olika roller som finns inom ett förlag. Redaktionella verksamhe-

ter som manusgranskning och korrekturläsning tas upp, liksom 

grafisk formgivning och text- och bildbehandlingsprogram. 

Du får inom ämnet grundläggande kunskaper inom juridik för 

bokbranschen samt ekonomi, marknadsföring och distribution. 

Utöver de praktiska momenten ingår mediehistorik och kultur-

teori. Om du studerar upp till kandidatnivå kommer du att få 

göra praktik på en arbetsplats inom förlags- eller bokbranschen. 

Efter studierna: Ämnet vänder sig till dig som är intresserad av 

förlags- och bokbranschen som yrkesområde.

Behörighet: grundläggande behörighet samt 60 hp i valfritt 

ämne eller motsvarande för kurs på grundnivå. Se hemsidan 

för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella 

förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/fbm

GREKISKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Grekiska är ett språk med lång historia där de äldsta be-
varade texterna skrevs för mer än tre tusen år sedan. Men 
den antika grekiskan och dagens nygrekiska skiljer sig åt 
så mycket att de på universitetet representerar två olika 
ämnen: det vi kallar grekiska avser den antika, klassiska 
grekiskan; den nutida grekiskan kallas nygrekiska.
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Under antiken skapade grekerna en högkultur med bland annat 

konst, filosofi, retorik, drama och poesi, som i hög grad präglat 

Europas gemensamma kulturarv. Den grekiska kulturen spreds 

dels genom de tidiga grekiska kolonierna i Syditalien och Mindre 

Asien, dels genom Alexander den stores erövringar i slutet av 

300-talet f. Kr. Den grekiska kulturen och det grekiska språket 

kom under antiken att dominera det östra Medelhavsområdet. 

Fram till Konstantinopels fall år 1453 bevarades det grekiska 

arvet inom det bysantinska kejsardömet.

Efter studierna: Kurserna i grekiska syftar i första hand till att 

ge kunskaper och färdigheter i språket, men de ger också en 

inblick i den antika grekiska kulturen genom studiet av gamla 

bevarade texter. Exempelvis historiker, kulturvetare, arkeologer, 

litteraturvetare, lärare, språkforskare och teologer kan ha glädje 

av att studera grekiska.

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–15 

högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/gre

HEBREISKA
Kan läsas på nybörjarnivå 
Mellanöstern är en smältdegel, där ett stort antal folkslag, 
språk, seder och religioner möts i en färgstark blandning. 
Studier i modern hebreiska bidrar till förståelse för den 
mångfacetterade verklighet som präglar området. 
Undervisningen i modern hebreiska börjar på nybörjarnivå, 

utan krav på förkunskaper. Språket studeras intensivt med 

kommunikativ inriktning för att på kort tid ge både en gedi-

gen kännedom om det skrivna språkets grammatik och aktiva 

muntliga och skriftliga färdigheter. Kurserna i modern hebreiska 

kan kombineras med till exempel kurser i judaistik och jiddisch, 

andra semitiska språk som till exempel arabiska eller inom ämnet 

Mellanösternstudier.

Efter studierna: Kunskaper i modern hebreiska kan vara av 

värde för dig som vill arbeta med media och kommunikation. 

Andra viktiga yrkesområden är handel, turism, arbete för in-

ternationella organisationer, medling och fredsarbete, museer 

och kulturarv, skönlitterär och facköversättning, kyrkligt arbete, 

religiös dialog och utrikespolitisk analys.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Sam-

hällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6) för nybörjar-

kurs (1–15 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till 

andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/heb

HISTORIA
Kan läsas till och med avancerad nivå
Alla berörs av historien, och vi möts ständigt av referenser 
till det förflutna. 

Ämnet historia handlar om vad som har hänt, men också om 

varför det hände och vilka följder det fick. Du får genom dina 

studier i ämnet lära dig att beskriva, förklara och förstå hur män-

niskors livsvillkor har förändrats. På våra kurser möter du lärare 

som är engagerade i både undervisning och forskning. Tillsam-

mans söker vi svar på frågor om varför vår värld såg och ser ut 

som den gör. Varför var det annorlunda förr? Du fördjupar dig i 

olika teman – genus, social förändring, religioners och politiska 

ideologiers inverkan, hur historien används och mycket mer. 

Efter studierna: Studier i historia lär dig att ställa vetenskapligt 

intressanta frågor, att kritiskt analysera källor från olika tider, att 

hitta det viktigaste i en stor mängd information och att arbeta 

självständigt med att bedöma påståenden om historia, samt att 

förmedla kunskap om historia. Dessa kompetenser är använd-

bara inom många områden i arbetslivet.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/his

HISTORISK ARKEOLOGI
Kan läsas till och med avancerad nivå
Hur levde medeltidens människor i staden och på lands-
bygden? Hur kan vi förstå den europeiska expansionen 
till den Nya Världen och mötet med Nordamerikas indian-
kulturer, och hur skiljer det sig från övrig utomeuropeisk 
kolonisation?
Att studera historisk arkeologi innebär att du får arbeta med 

arkeologiskt material och med skriftliga källor från en mängd 

tidsepoker. Under studiernas gång tränas du i att tolka de käll-

material vi har och i att belysa en tidsperiod genom de texter, 

bilder och ting som finns bevarade. Du får närma dig medeltida 

kyrkor och borgar genom byggnadsarkeologisk analys. Du får 

även fördjupade och användbara insikter om kulturmöten ge-

nom tiderna.

Efter studierna: Historisk arkeologi studerar du som vill arbeta 

som arkeolog inom uppdragsarkeologin, vid byggnadsarkeolo-

giska enheter, länsstyrelser samt antikvariska enheter som sysslar 

med byggnadsinventering och -konservering. Ämnet lämpar sig 

väl för arbete inom hela museivärlden där man tar sig an föremål 

och lämningar från medeltiden och tidigmodern tid.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 

1/A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskole poäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/har
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HISTORISK OSTEOLOGI
Kan läsas till och med avancerad nivå
Hur gestaltade sig livet för människor och djur under 
förhistorien eller historisk tid? Historisk osteologi är en 
vetenskap som rekonstruerar liv utifrån skelett påträffade 
i arkeologiska fyndsammanhang. 
Ämnet historisk osteologi omfattar bioarkeologi, som studerar 

mänskligt skelettmaterial, samt zooarkeologi, som omfattar stu-

diet av djurben från till exempel boplatser. Bioarkeologin studerar 

människoskelett i syfte att få kunskap om till exempel livslängd, 

kön, kroppslängd, diet, fysisk stress, sjukdomar, trauma som 

sammantaget ger en bild av populationens hälsa, från den tidiga 

stenålderns jägarsamlare till medeltida stadsbor. Zooarkeologin 

studerar ben efter däggdjur, fågel och fisk från boplatser. Dessa 

ger kunskap om hur miljön och ekonomin gestaltade sig, hur 

jakten gick till och hur djuren utnyttjades. Ämnet är laborativt 

där du tränas i att identifiera ben samt får kunskap om natur-

vetenskapliga metoder som till exempel isotoper och DNA. Via 

materiella lämningar och biologiskt material försöker osteologen 

och arkeologen tillsammans förstå människor från gångna tider.

Efter studierna: Historisk osteologi studerar du som vill arbeta 

som osteolog eller som ett komplement till din arkeologutbild-

ning, med en arbetsmarknad inom uppdragsarkeologin eller 

museivärlden. 

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/hos

IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA
Kan läsas till och med avancerad nivå
Hur har Gud, Naturen, Människan, Samhället och Historien 
uppfattats genom tiderna? Sådana frågor söker du svar på 
när du studerar idé- och lärdomshistoria. 
Ämnet behandlar idéernas och vetenskapens historia från antiken 

till idag och försöker fånga in det som kännetecknar en viss tids-

ålder eller en viss kultur. Som student får du diskutera hur teorier 

och synsätt förflyttat sig, mottagits och förvandlats. Inom ämnet 

får du studera flera olika områden. Du lär dig om såväl de filo-

sofiska, religiösa och politiska idéernas historia som medicinens, 

teknikens, könssystemens och naturvetenskapernas historia.

Efter studierna: Utbildningen hjälper dig att utveckla förmågan 

att analysera och tänka kritiskt, vilket du har nytta av inom de 

flesta yrkesområden. Dessa färdigheter i kombination med his-

torisk förståelse är viktiga för alla som arbetar med exempelvis 

kulturfrågor, skola eller media.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ilh

INTERMEDIALA STUDIER
Kan läsas till och med kandidatnivå
Intermediala studier undersöker relationerna mellan de 
olika medierna ord, bild och ton.
Hur förändras tolkningen av en tavla när den går från titellös 

till att ha en titel? Hur olika tolkar vi något beroende på vilka 

medier som samspelar med varandra? Hur förändras tolkningen 

om vi tar bort en del av helheten? Det är frågor du får lära dig 

att besvara inom ämnet intermediala studier genom att studera 

samspelet mellan olika medier och konstarter.

Efter studierna: Intermediala studier erbjuder perspektiv på 

och ökad förståelse för ett stort antal ämnesområden och för 

hur allt hänger ihop. Det kan vara av största vikt för till exempel 

lärare med inriktning mot språk, media, kommunikation, este-

tik, litteratur, film och konst, för områden inom kultursektorn 

(konsthallar, museer, förlag, teatrar, bibliotek mm) och för dig 

med ett journalistiskt yrke. 

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ims

ISLÄNDSKA
Kan läsas på nybörjarnivå
Av de nordiska språken intar isländskan (tillsammans med 
färöiskan) en särställning. 
Isländskan har bevarat stora delar av det böjningssystem som 

försvunnit i andra nordiska språk samtidigt som språket helt och 

hållet anpassats till ett modernt samhälles krav. Vid första an-

blicken verkar isländskan främmande, men om man ser närmare 

efter upptäcker man likheterna med de övriga nordiska språken.

I kurserna får du, utöver att lära dig språket, läsa om den 

isländska litteraturen, i synnerhet de fornisländska sagorna och 

poesin. Språkliga företeelser, som den isländska språkpurismen, 

tas upp liksom samhälleliga aspekter, som sociala grupper och 

hederskultur i det fornisländska samhället. 

Efter studierna: Ämnet kan med fördel kombineras med andra 

språk och med ämnen såsom historia, etnologi eller arkeologi.

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–30 

högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/noi

ITALIENSKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Är italiensk fotboll, mat och mode något för dig? Älskar du 
opera? Eller är du kanske fascinerad av Leonardo da Vinci? 
Vill du veta mer om det italienska språket och dess kultur?
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När du läser italienska ägnar du dig inte bara åt själva språket, 

utan får också spännande inblickar i det italienska samhället, 

dess kultur, litteratur och mycket mer. Du utvecklar tal och skrift 

genom konversation och eget skrivande. De flesta av våra kurser 

ges både på heltid och deltid, på campus eller som nätbaserade 

distanskurser. Du kan läsa italienska på nybörjarnivå, grundnivå, 

fortsättningsnivå, kandidatnivå och avancerad nivå. Efter fort-

sättningskursen kan du åka och läsa som utbytesstudent upp till 

ett år vid något av våra kontaktuniversitet i Italien.

Efter studierna: Italienska ingår som språkinriktning i lärar-

utbildningen samt i kandidatprogrammet i Europastudier vid 

Lunds universitet, och är också ett av de språk som är knutna till 

översättarprogrammet. Detta är bara två exempel på hur du kan 

få användning för dina studier i italienska i arbetslivet.

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarnivå (1–15 

högskolepoäng), grundläggande behörighet samt Engelska 6, 

Italienska språk 3 (områdesbehörighet A2) för inledande kurs 

på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkun-

skapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ita

JAPANSKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Har du vuxit upp med japanska TV-spel och kampsporter? 
Kanske tilltalas du av estetiken i japansk skrivkonst eller av 
teknologisk och ekonomisk utveckling. Japans framgångar 
inom teknologi och näringsliv är välkända och japanska 
talas idag av cirka 127 miljoner människor.
Japanska skrivs med tre olika sorters skriftsystem som utvecklats 

ur de kinesiska skrivtecknen. Studierna i språket ger grundläg-

gande kunskaper främst i modern japanska, men du får också 

en inblick i Japans samhälle och kultur. Undervisningen och de 

praktiska övningarna bedrivs på japanska av mycket erfarna lä-

rare med japanska som modersmål. Vissa moment kompletteras 

också med förklaringar på svenska. Dessutom ges undervisning 

i japansk språkvetenskap på alla kursnivåer av en lärare med 

svenska som modersmål. 

Efter studierna: Våra kurser vänder sig till dig som genom din 

nuvarande eller framtida yrkesverksamhet har eller kommer att 

ha kontakt med Japan. 

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–30 

högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/jap

JIDDISCH
Kan läsas från nybörjarnivå till och med kandidatnivå
Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och 
Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien 
som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jid-
disch. En ny generation av jiddischtalande forskare och 
lärare bidrar till att ge nytt liv åt språket på 2000-talet.
Undervisningen består dels av språkundervisning, dels av kurser 

som lyfter fram kompletterande delar av den rika jiddischlit-

teraturen och askenasisk-judisk historia och kultur. Det erbjuds 

kurser om jiddisch film, jiddisch världslitteratur, jiddisch kultur 

under och efter Förintelsen, och jiddischförfattaren Scholem 

Aleichems berättarkonsts och skapandet av en modern judisk 

kultur. 

Avsikten är att du som student ska tillgodogöra dig det skrivna 

språkets grammatik, få aktiva muntliga och skriftliga färdigheter 

samt bekanta dig med olika kulturella uttryck. De olika delkur-

serna kan läsas fristående, men kan också med fördel kombine-

ras med judaistik och modern hebreiska eller med andra ämnen. 

Efter studierna: Kunskaper i jiddisch är värdefulla för dig som 

vill tränga in i jiddischkulturen, arbeta med språkförståelse och/

eller bedriva forskning i den uppsjö av skrifter och primärmaterial 

som aldrig hunnit bearbetats eller översättas. Kurser i jiddisch 

ger dessutom lärare möjlighet att kvalificera sig till att undervisa 

i jiddisch som valfritt arvspråk i grundskolan.
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Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Sam-

hällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6) för nybörjar-

kurs (1–15 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till 

andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/yid

KINESISKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Kinesiska talas av drygt 1,3 miljarder människor, det är 
världens största språk och ett av få moderna språk som 
finns dokumenterat så långt tillbaka som det andra årtu-
sendet före vår tideräknings början. Kinas fascinerande 
och mångfacetterade kultur samt dess politiska och so-
ciala omvandling efter andra världskriget har tilldragit 
sig mycket intresse.
Undervisningen i kinesiska vid Lunds universitet ger grund-

läggande kunskaper i såväl muntlig som skriftlig kinesiska samt 

allmänna kunskaper om Kinas litteratur, historia, kultur, ekonomi 

och samhälle. Undervisningen är under de första terminerna 

framför allt inriktad på att ge dig som student praktiskt använd-

bara kunskaper i modern kinesiska. Är du intresserad av klassisk 

och äldre kinesiska kan du läsa vidare på avancerad nivå. 

Efter studierna: Kunskaper i det kinesiska språket samt kän-

nedom om den kinesiska kulturen är av stor betydelse på den 

internationella arbetsmarknaden och är en kompetens som olika 

företag, organisationer och myndigheter kan ha stor nytta av.

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–30 

högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/kin

KOGNITIONSVETENSKAP
Kan läsas som fristående kurs på avancerad nivå samt inom 
masterprogram i kognitionsvetenskap
Kognitionsvetenskap utforskar tänkandet från ett fler-
tal vetenskapliga perspektiv. Ett övergripande mål är att 
bättre förstå kognition och samspelet mellan människor 
och deras omgivning för att kunna bidra till att utveckla 
välfungerande teorier, system, artefakter och metoder. 
Kognitionsvetaren kombinerar kunskap och metoder 
från psykologi, datavetenskap, neurovetenskap, bio-
logi, lingvistik, filosofi och pedagogik. Datormodeller 
och experiment hjälper oss förstå människors och djurs 
tankeförmåga, planering, problemlösning, lärande och 
kommunikation. 
Företeelser som perception, minne, lärande, kommunikation, 

begreppsbildning, beslutsfattande och människans interaktion 

med komplexa miljöer står i centrum.

Den mångfacetterade ansatsen baserar sig på artificiella sys-

tem (som robotar och virtuella agenter), och biologiska system 

(det vill säga människor och andra djur). Kognitionsvetenskap 

undersöker hur kunskapsvarelser utvecklas över tid både evolu-

tionärt och individuellt och hur strukturer i kognitiva processer 

varierar under olika omständigheter.

Utbildningen är nära knuten till avdelningens forskning, som 

i Lund är inriktad mot kognitiv robotik, kommunikation, lärtek-

nologi, kognitiv zoologi och beslutsfattande.

Efter studierna: Som kognitionsvetare kan du arbeta inom 

områden som kräver tvärvetenskaplig kompetens och förståelse 

av hur människor fungerar i sin miljö och i samspel med teknik.

Behörighet: 90 hp i ett för kognitionsvetenskap relevant ämne. 

Läs mer på Filosofiska institutionens hemsida, www.fil.lu.se.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/kog

KONSTHISTORIA OCH VISUELLA STUDIER
Kan läsas till och med avancerad nivå
Den visuella kulturen är en väsentlig del av vår upplevda 
verklighet. Den omfattar bilder och miljöer av olika slag, 
och det är dem som konsthistoria och visuella studier 
handlar om. 
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Inom ämnet ägnar vi oss åt föremål och visuella fenomen (till 

exempel måleri, skulpturer, designobjekt, fotografier, byggna-

der, stadsmiljöer, performance, video och digitala bilder). Vi ser 

också på de kulturella miljöer de hör hemma i. Frågor om när 

och hur grekisk skulpturkonst blev normen för det sköna, hur 

bilder användes av 1400-talets människor för att kommunicera 

mångbottnade betydelser, vad som skedde med städer i Europa 

när man fick elektrisk belysning och varför vår samtida konst är 

så olik traditionella oljemålningar är exempel som kombinerar 

ting och tolkning, allt för att skapa sätt att förstå verkligheten. 

Förutom orienteringen i konsthistoria får du genom att studera 

ämnet redskap för eget utforskande och analys av olika visuella 

fenomen.

Efter studierna: Ämnet riktar sig till dig som på något sätt ska 

arbeta med konst, bilder och synintryck, till exempel på museum, 

inom auktionsbranschen eller reklambranschen, som journalist, 

arkitekt eller gallerist.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/kov

LATIN
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Ur ett historiskt perspektiv har latinet spelat en mycket 
viktig roll i Europa. Inget annat språk har använts lika 
mycket under så många århundraden, i så många länder 
och inom så många olika områden i samhället. 
Genom Roms expansion spreds latinet med kraft, och under 

antiken kom man att tala latin i stora delar av det västra Ro-

marriket. I de olika provinserna utvecklades så småningom 

de romanska språken, exempelvis franskan, italienskan och 

spanskan. Under Roms storhetstid för drygt två tusen år sedan 

fanns många stora författare, och vi kan än idag läsa Ciceros 

prosa och Vergilius poesi. De och många andra klassiska förfat-

tare har allt sedan dess inspirerat andra och i hög grad tjänat 

som litterära förebilder.

Efter studierna: Våra kurser i latin ger dig de kunskaper och 

färdigheter som behövs för att kunna tolka latinska texter från 

skilda tider, främst från antiken. Genom studiet av texterna 

får du viss kännedom om antik romersk historia och kultur, 

men tyngdpunkten ligger på det latinska språket och gram-

matiken. Yrkeskategorier som kan ha glädje av latinet är till 

exempel lärare, språkforskare, historiker, bibliotekarier, läkare 

och arkivarier. 

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–15 

högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/lat

LINGVISTIK
Kan läsas till och med avancerad nivå
Språket är det som tydligast särskiljer människan från 
andra arter, och det mänskliga språket är den yttersta 
förutsättningen för så gott som all mänsklig aktivitet.
Lingvistik, med inriktningarna allmän språkvetenskap, fone-

tik och kognitiv semiotik, studerar språkets struktur och roll i 

mänsklig kommunikation och kognition. I allmän språkveten-

skap undersöker man hur olika språks ljud, ord och grammatik 

ordnas och används för att överföra olika typer av betydelse. 

Inom fonetikämnet görs mer specifika studier i språkets ljud-

struktur.

Efter studierna: Utbildningen är användbar för den som arbetar 

som till exempel språklärare, översättare, journalist, datalog, 

logoped, audiolog, talpedagog, språkcoach eller kognitiv psy-

kolog. Andra områden där lingvistik tillämpas är språkteknologi 

och rättsfonetik.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6 (om-

rådesbehörighet A2) för inledande kurs på grundnivå (1–30 

högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/lin

LITTERATURVETENSKAP
Kan läsas till och med avancerad nivå
Böcker publiceras som aldrig förr, samtidigt som gamla så-
väl som nya berättelser och texter omger och påverkar oss. 
Genom att läsa litteraturvetenskap fördjupar du dig och skaffar 

dig perspektiv på din egen läsning. Några genomgående frågor 

som vi arbetar med är hur olika sorters litteratur fungerar eller 

är utformad och varför läsare kan ha så olika uppfattningar om 

vad som är det viktiga i ett och samma verk. I historiska kurser 

studerar vi centrala litterära verk inom främst den västerländska 

litteraturen och koncentrerar oss då på de förvandlingar som 

litteraturen genomgått.

Efter studierna: Litteraturvetenskap är inte bara ett ämne för 

dig som vill arbeta på bibliotek, som lärare eller på bokförlag. 

Ämnet hjälper dig också att utveckla egenskaper som att kritiskt 

hantera stora mängder text och att analysera och sortera infor-

mation. Det är egenskaper som många arbetsgivare har nytta av.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/liv
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LITTERÄR GESTALTNING: FÖRFATTARSKOLAN
Kan läsas till och med avancerad nivå
Författarskolan i Lund är en utbildning i skönlitterärt ska-
pande och riktar sig till den som vill utveckla sitt skrivande. 
Grundutbildningen omfattar fyra terminer och avslutas med 

att studenten har skrivit ett eget litterärt verk (till exempel en 

roman, dikt- eller novellsamling) samt en reflekterande text om 

skrivandet. Under hela förloppet har varje student en handledare 

vars uppgift är att ge stöd i skrivprocessen samt respons på 

texten. Vid sidan av det egna skrivandet varvas föreläsningar 

om till exempel stil, genrer och berättarteknik med textsamtal 

och skrivövningar för att vidga förmågan att skriva i olika genrer 

och att formulera sig kring text.

Utöver grundutbildningen finns möjlighet att läsa två terminer 

på avancerad nivå. Förutom det skönlitterära skrivandet och en 

reflekterande text i essäform är syftet att introducera teoretiska 

och metodologiska perspektiv på skrivandet. Under den sjätte 

terminen anlägger studenten ett eget teoribaserat forsknings-

läge och slutmålet är att studenten skriver en text som potentiellt 

riktar sig ut mot en litterär offentlighet. 

Efter studierna: De flesta författare arbetar på frilansbasis 

och kombinerar sitt skrivande med andra verksamheter som 

till exempel kulturjournalistik, manusskrivande för film och TV-

dramatik samt undervisning.

Behörighet: grundläggande behörighet samt 3 års arbetslivs-

erfarenhet eller 60 högskolepoäng.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ffs

MEDIEHISTORIA
Kan läsas till och med avancerad nivå
Det är lätt att tro att mediernas stora betydelse i samhäl-
let är något nytt för vår tid. Men medier har i alla tider 
varit grundläggande för mänsklig kommunikation. Om vi 
förstår medier som allting från hällristningar och muntliga 
sånger till statyer, brev, tidningar, TV eller Twitter, har alla 
sin egen historia. En gång var gamla medier nya och intro-

ducerade innovativa sätt att kommunicera. En gång bety-
delsefulla medier är idag bortglömda, men samtidigt kan 
kommunikationsformer vi uppfattar som ultramoderna 
bära spår av urgamla traditioner.
I mediehistoria lär du dig att göra kvalitativa analyser och när-

gånget tolka mediers innehåll, former och användning i ett 

historiskt perspektiv. Genom ständiga jämförelser mellan då 

och nu kommer du efter utbildningen att vara bättre rustad 

att sia om framtida kommunikationsmönster och medieformer 

och hur dessa kan tänkas forma samhället. Eftersom kurserna 

ges på engelska får du också träna på engelska i tal och skrift.

Efter studierna: Studier i mediehistoria är till nytta i många 

situationer och yrken, till exempel inom undervisning eller arbete 

på museer, bibliotek, arkiv, bokförlag, kommunikationsbyråer 

och nyhetsredaktioner. Kurserna ger ett viktigt komplement till 

åtskilliga utbildningar, så som journalistik, MKV, strategisk kom-

munikation, informationsvetenskap, konst- och filmvetenskap, 

bok- och förlagsmarknadskunskap, arkivvetenskap, historia, och 

statsvetenskap.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/mhi

MELLANÖSTERNSTUDIER 
Kan läsas till och med kandidatnivå
Mellanöstern är en region som sträcker sig från Nord-
afrika i väst till Kinas gränser i öst. Mellanösternstudier 
tar upp Mellanösterns och Nordafrikas geografi, historia, 
religioner och kulturer samt de nutida staternas tillkomst, 
statsskick, ekonomi och näringsliv. Fokus ligger främst på 
de arabisktalande delarna av regionen.
Kurserna i Mellanösternstudier kan med fördel läsas med ara-

biska språket vid samma institution. Du har även möjlighet att 

studera en termin vid ett universitet i Mellanöstern. Studier i 

Mellanösternstudier kan också utgöra en kompletterande re-
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gionalt ämnesinriktad fördjupning för dig som läser historia och 

journalistik eller statsvetenskap, ekonomi och andra samhälls-

vetenskapliga ämnen, men också för dig som i ditt yrkesverk-

samma liv kommer i kontakt med Mellanöstern.

Efter studierna: Yrkesområden för dig som läst Mellanös-

ternstudier kan vara handel, turism, arbete för internationella 

organisationer, medling och fredsarbete, flykting- och migra-

tionsfrågor, utrikespolitisk analys, säkerhetsfrågor samt arbete 

inom kultursektorn och undervisning. 

Behörighet: grundläggande behörighet för grundkurserna (7,5 

högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/mok

MUSEOLOGI
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå samt inom 
masterprogram i ABM
I ämnet museologi studeras bland annat olika typer av mu-
seer och konsthallar. Som student i ämnet får du till exempel 
studera kunskapsförmedling och utställningspedagogik. 
Museisektorn, både nationellt och internationellt, befinner sig i 

ett skede av förändring. I museivetenskapen studerar man därför 

även olika aspekter av kulturarvsbruk, vilken roll museerna haft i 

historien, hur de används idag, samt de framtidstendenser man kan 

urskilja för museerna inom turistnäring, kulturpolitik och utbildning.

På museer arbetar man även med insamling, dokumentation 

och tolkning av materiella spår av mänsklig verksamhet. Museet 

förhåller sig hela tiden till både föremål och publik och de som 

arbetar i museerna behöver därför goda kunskaper om olika 

sätt att hantera olika artefakter, till exempel vård och bevarande, 

samt utställningsteknik och scenografi.

Efter studierna: För dig som planerar ett framtida arbete inom 

museisektorn är studier i museologi passande. Ämnet kan gärna 

kombineras med andra ämnesstudier inom till exempel etnologi, 

arkeologi, historia eller konsthistoria och visuella studier.

Efter kandidatexamen i valfritt huvudområde kan ämnet stu-

deras inom Masterprogram i ABM (se under masterprogram). 

Behörighet: grundläggande behörighet samt minst 90 högsko-

lepoäng varav minst 60 i samma ämne för kurs på grundnivå. 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/mus

MUSIKVETENSKAP
Kan läsas till och med kandidatnivå
Har du upplevt att du vill veta mer om musik än vad du kan 
läsa dig till på egen hand? Spelar du ett instrument, men 
tycker att du behöver veta mer om hur musik fungerar? 
Har du undrat över musikens roll i samhället? Funderar du 
över vad vi kan lära oss av musikhistorien?

Om du har funderat över den här typen av frågor är musikve-

tenskap ett ämne för dig. När du läser musikvetenskap kan du 

fördjupa dig i musiken från olika perspektiv: historia, musikpro-

duktion, teori, metod, filmmusik, musiksociologi med mera. 

Inom ämnet träffar du på alla möjliga – och en del omöjliga 

– musikstilar.

Efter studierna: Musikvetenskap kombineras bäst med studier 

i andra ämnen som är mer yrkesinriktade. En musikvetare kan 

med rätt examenskombination arbeta som till exempel musik-

bibliotekarie, musikjournalist, musikjurist, ljuddesigner eller som 

administratör eller projektledare inom musikbranschen.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/muv

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Kan läsas som fristående kurs på grundnivå (termin 1 & 
2) samt inom kandidat- och masterprogram i mänskliga 
rättigheter
Är du samhällsengagerad? Intresserad av internationella 
frågor, ansvarsutkrävande i konflikter, diskriminering, 
asyl- och flyktingpolitik? Är du nyfiken på hur samhällsut-
veckling och internationellt samarbete kan studeras flerve-
tenskapligt? I så fall är mänskliga rättigheter något för dig.
Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk i politi-

ken, såväl i Sverige som internationellt, och uttrycks i ett omfat-

tande juridiskt regelverk. Biståndsorganisationer arbetar med 

rättigheter som mål. Stora företag skriver in dem i sina etiska 

riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn.

Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna 

med, men vad är det och vad kan det åstadkomma? Med fo-

kus på folkrätt, historia och filosofi studerar och analyserar vi 

mänskliga rättigheter i all deras komplexitet.

Efter studierna: I en allt mer globaliserad värld behövs kunskap 

om vad mänskliga rättigheter är, hur de tillkommit och hur de 

används. Kunskapen efterfrågas i företag, statliga myndigheter, 

frivilligorganisationer och på kommunal- och landstingsnivå.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/mrs

NYGREKISKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Nygrekiska är den idag talade grekiskan, utvecklad ur den 
klassiska grekiskan. Den talas för närvarande av cirka 13 
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miljoner personer; dels av befolkningen i själva Grekland 
och på Cypern, dels av grekiska minoriteter världen över.
Våra kurser ger dig i första hand en grund i att skriva, tala och 

översätta till och från nygrekiska. Du studerar även grekisk lit-

teratur från 1000-talet fram till idag. Vid sidan av det moderna 

grekiska språket och litteraturen får du också kunskaper om 

Greklands historia, samhälle och kultur. Även relationerna 

mellan Sverige och Grekland studeras kulturellt, historiskt och 

ekonomiskt. Efter fortsättningskursen har du möjlighet att åka 

som utbytesstudent och läsa upp till ett år vid något av våra 

kontaktuniversitet i Grekland.

Efter studierna: Att ha nygrekiska i sin examen kan vara bra för 

till exempel språkvetare, kulturvetare, översättare, tolkar, guider, 

etnologer och socialantropologer. I övrigt är det bra för alla som 

i sitt arbete kommer i kontakt med greker, Grekland eller grekisk 

kultur, exempelvis genom anställning inom EU.

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurserna 

(1–15 och 1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/nyg

RELIGIONSVETENSKAP OCH TEOLOGI
Kan läsas till och med avancerad nivå
På CTR kan du studera religionshistoria, islamologi, juda-
istik, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- 
och missionsstudier och tros- och livsåskådningsvetenskap. 

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar. 

Religionshistoria
Frågor om religion och tradition är idag högintressanta. Vad är 

religion, i vilken relation står religion till samhället, är det skillnad 

på andlighet och religion? Varför ägnar sig människan åt riter, är 

det skillnad på kvinnors och mäns religionsutövande, finns det 

makt i religionsutövandet? Hur tolkas texter och traditioner och 

vilken betydelse har detta för dagens samhälle?

Inom religionshistoria fördjupar du dig i religionernas his-

toriska rötter och nutida utbredning och utveckling. Förutom 

teorier om religion, textstudier, ritualer och genus, studeras is-

lam, judendom, indiska religioner (hinduism, buddhism, jainism, 

sikhism), ursprungsbefolkningarnas religion och nya religiösa 

strömningar (New Age, nyandlighet).

Hur historien skrivs och vem som skriver den, har aktualiserat 

frågor om historiebruk, makt, postkolonialism och genus. Religi-

onsantropologin svarar på frågor som hur religionen levs i olika 

kulturella miljöer. Skälen att studera religionshistoria kan vara 

många. Förutom att ämnet är användbart i många utbildningar 

ger det viktig kunskap om religionens roll i dagens globaliserade 

och mångkulturella värld! 

Islamologi
Islam är den mest omdiskuterade religionen i vår tid. Ord som 

sharia, islamism, sufism, imam och Koranen är idag en del av 

vardagsspråket. Inom islamologi studerar du på djupet om islam 

och lär dig om de sammanhang som gör att du kan förstå islams 

historia, teologi och dess samtida utveckling.

Genom att skriva en större uppsats har du chansen att profile-

ra dina studier. Nyligen har studenter skrivit uppsats om bosniska 

salafister, islam i Japan, muslimska organisationer i Landskrona, 

islamofobi och turkisk Black Metals relation till islam. Många 

studenter kombinerar islamologi med sina yrkesutbildningar 

till lärare, socialarbetare, jurist och präst. Andra läser islamologi 

ihop med arabiska, mellanösternkunskap, sociologi eller andra 

humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar. Våra 

studenter finns inom många yrken och jobbar inom politiken, 

universitetet, skolan, migrationsverket eller som journalister, 

imamer och områdesanalytiker.

Lunds universitet är det enda universitet i hela landet som har 

en professur i islamologi.

Judaistik
Judaistik är det ämne vid Lunds universitet där judendomens 

och det judiska folkets mångfasetterande historiska, kulturella, 

religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras. Varför 

har en del judiska män tinningslockar? Är det skillnad mellan 

manlig och kvinnlig judendom? Vad är det för speciellt med 

judisk humor? Vad står det egentligen i Talmud?

Att studera judaistik är att tränga in i en fascinerande mång-

fald, ofta präglad av att judar levt i en minoritetsställning där 

mötet med den Andre fått konsekvenser för judisk identitets-

politik. För att belysa och förstå denna religiösa och kulturella 

mångfald från biblisk tid till våra dagar vilar judaistikens kurser 

på en tvärvetenskaplig grund där historia, litteraturvetenskap, 

religionsvetenskap och sociologi utgör några av byggstenarna.
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Judaistik är ämnet för dig som vill lära mer om vårt samhälle 

idag och få nya perspektiv på frågor som rör allt från kulturell 

identitet, mångkulturalism, migration och etniska relationer till 

populärkultur. Kunskapen kan du använda som kulturvetare, 

lärare, journalist och inom andra yrken där det är behov av 

kunskap om olika religioner och kulturer.

Bibelvetenskap
Bibelvetenskapen, exegetiken, studerar några av de mest infly-

telserika texter mänskligheten känner. Bibelns berättelser ligger 

bakom tre världsreligioner – judendomen, kristendomen och 

islam. Referenser till den omger oss överallt. I de två ämnena 

Gamla testamentets och Nya testamentets exegetik arbetar vi 

med dessa texter på originalspråken – på hebreiska, arameiska 

och grekiska – och utforskar deras betydelse, samtidigt som vi 

försöker förstå den värld ur vilken de växte fram.

Vi följer texterna genom historien, undersöker hur de uppstått, 

omtolkats och använts. Vi studerar språk, historia och mänsk-

liga relationer i den textsamling som så starkt påverkat världens 

religion och kultur. Att gräva ned sig i dess texter är en fascine-

rande resa; vi konfronteras med Bibelns författare vid källan och 

utforskar deras värld för att förstå deras ord, deras teologiska och 

filosofiska tankar och reflektioner kring mänsklig tillvaro. Vi lär 

oss om religion, om språk, om historia – och om vår egen värld.

Kyrko- och missionsstudier
Vilken betydelse har kristendomen haft i historien? Vilka utma-

ningar står nutidens kyrkor inför? Inom kyrko- och missions-

studier studerar du kristendomen i både historia och nutid. Du 

undersöker kyrkornas förhållande till kultur, samhällsliv och 

politik, vilka personer och processer som gett dem deras egenart 

och vad som händer när de möter andra religiösa traditioner. Hur 

formulerar man sin tro och hur organiserar man sig? Hur utfor-

mar man sina kyrkorum och på vilka olika sätt firas gudstjänst?

Kristendomen är den religion som har flest anhängare i värl-

den: ungefär en tredjedel av jordens befolkning tillhör någon 

kristen kyrka, församling eller rörelse. Även om kristendomens 

ställning i västvärlden försvagats de senaste 100–150 åren växer 

den sig starkare på andra håll, särskilt på södra halvklotet.

Kyrko- och missionsstudier består av inriktningarna kyrkohis-

toria, praktisk teologi och missionsvetenskap med ekumenik.

Tros- och livsåskådningsvetenskap
Har du funderat över livets mening? Vem Gud är? Ondska och 

lidande? Då är du i gott sällskap. I tros- och livsåskådningsve-

tenskap väjer vi inte för de stora frågorna. Vårt ämnesområde 

består av religionsfilosofi, systematisk teologi och etik.

Religionsfilosofin ger dig redskap för att reflektera över teman 

som religionsfrihet, religionspluralism och guds existens. Du får 

brottas med centrala filosofiska frågor som vad är sanning, vad 

kan vi förstå, har vi en fri vilja?

Inom systematisk teologi får du utforska den kristna tradi-

tionens idémässiga utveckling och nutida betydelse. Hur kan 

vi tolka traditionella kristna föreställningar som treenighet, 

uppståndelse och arvsynd i samtiden?

Etiken konfronterar dig med frågor om rätt och fel, ont och 

gott, makt och förtryck. Vad karaktäriserar en god människa?

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnena på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ctr

RETORIK
Kan läsas till och med avancerad nivå
I ämnet retorik skiljer man på att övertala och att övertyga. 
Övertalning är en tvingande process medan övertygande 
är en retorisk. 
I våra kurser får du träna konsten att övertyga i tal och skrift. Det 

innebär såväl muntliga som skriftliga övningar. Exempelvis lär du 

dig att på ett intresseväckande sätt inleda ett tal, att hålla lovtal 

och försvarstal samt att argumentera för och emot en fråga.

Du arbetar fram dina tal och texter med hjälp av respons från 

kurskamrater eller lärare. Med hjälp av den klassiska retorikens 

begrepp studerar du olika sätt att använda disposition, språk, 

stil och framträdande.

Ämnet ger också en introduktion till moderna retoriska meto-

der och teorier. Etiska frågor kring retorik belyses, och du lär dig 

att kritiskt analysera budskap som vill påverka och manipulera. 

Efter studierna: Kunskap i retorik är ovärderlig för alla som 

arbetar med kommunikation.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ret

RUMÄNSKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Som många andra språk i södra Europa härstammar ru-
mänskan från latinet. En skillnad är att Rumänien har 
isolerats från andra romanska språkgrupper och nästan 
helt omges av slaviska språk.
Lunds universitet kan som enda universitet i Skandinavien er-

bjuda kurser i rumänska. Undervisningen är helt nätbaserad och 

ges på både hel- och halvfart. När du studerar rumänska är det 

inte bara själva språket som studeras, utan intressanta inblickar 

ges också i rumänska samhällsförhållanden och i rumänsk kultur 

och litteratur. Efter att ha läst ämnet i tre terminer kan du åka 

som utbytesstudent och studera upp till ett läsår vid ett av våra 

rumänska kontaktuniversitet: Bukarest, Cluj och Iasi.

Efter studierna: Förbindelserna med det nya, öppna Rumänien 

intensifieras, särskilt som Rumänien numera ingår i EU. Detta 

innebär att det kommer att finnas ett ökat behov av översät-

tare, men också av rumänskkunniga ekonomer, jurister, sam-

hällsvetare och tekniker. Man kan även räkna med en växande 

turistsektor. 

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–30 

högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra 

kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/rum
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RYSKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Ryska är det största av de slaviska språken och är moders-
mål för omkring 170 miljoner människor. Dessutom be-
härskas ryska av stora delar av befolkningen i östra Europa 
och Centralasien.
Med kunskaper i ryska kan du som jurist, statsvetare, ekonom, 

journalist, kulturvetare, översättare eller tolk profilera dig på en 

tuff arbetsmarknad. Din utbildning får en unik spetskompetens 

som är attraktiv för många arbetsgivare, inte minst med tanke på 

den säkerhetspolitiskt skärpta situationen vi just nu ser utvecklas 

i Östersjöregionen. Under utbildningen kommer du först och 

främst att förbättra dina praktiska färdigheter i det ryska språket, 

men du kommer också ägna dig åt litteratur- och kulturstudier 

som utifrån ett historiskt perspektiv fördjupar och problematise-

rar dagens stereotypa bild av rysk kultur, litteratur och samhälle.

Efter studierna: För dig som vill vara verksam inom kultursek-

torn öppnar kunskaper i ryska dörren till den ryska litteraturens 

skattkammare. Genom att välja ryska som en del av din uni-

versitetsutbildning profilerar du dig även för arbetsgivare som 

arbetar internationellt.

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurserna 

(1–15 och 1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/rys

SPANSKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Spanskan är idag världens fjärde största språk. Det talas av 
närmare 400 miljoner människor, främst i Spanien och La-
tinamerika, men även i USA där språket blir allt viktigare.
På våra kurser studerar du skönlitteratur, sakprosa och film. 

Du får träning i att tala, skriva och förstå spanska, men du får 

också kunskaper om språkets struktur och om spansktalande 

länders historia och samhällsförhållanden. Efter ett års studier 

har du möjlighet att bedriva utlandsstudier vid något av våra 

partneruniversitet.

Efter studierna: Goda kunskaper i spanska är en värdefull me-

rit, inte minst i företag och organisationer som arbetar interna-

tionellt. Många latinamerikanska länder upplever ett ekonomiskt 

uppsving, och allting tyder på att utbytet med länder där man 

talar spanska kommer att fortsätta växa. 

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarnivå (1–15 

högskolepoäng), grundläggande behörighet samt Engelska 6, 

Spanska språk 3 (områdesbehörighet A2) för inledande kurs 

på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkun-

skapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/spa

SVENSKA
Kan läsas till och med avancerad nivå
Vill du få orden och texterna i din makt? Behöver du få 
analysen och retoriken på plats och grammatiken och 
genrerna på din sida i studier och arbetsliv? Är du intres-
serad av det språkliga perspektivet på samhälle, genus 
och etnicitet?
Inom ämnet svenska studeras det svenska språket ur alla möjliga 

aspekter. Du ser på språksystemet och på hur det kan beskrivas. 

Du undersöker språkets förhållande till individen, identiteten 

och samhället, och studerar hur språket varierar och förändras 

över tid. Du analyserar texter, både skriftliga och muntliga, för 

att förstå hur språket kan användas som ett verktyg, till exempel 

för att övertyga eller manipulera.

Efter studierna: Personer med förmåga att uttrycka sig väl i tal 

och skrift och förmåga att anpassa texter för olika syften och 

sammanhang är till stor nytta för många arbetsgivare. Gedigna 

kunskaper om svenska språket är oumbärliga i alla yrken där 

man har språket som främsta arbetsredskap. 

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/sve

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Kan läsas till och med kandidatnivå
Vad innebär det att lära sig språk? Och mer specifikt, vad 
innebär det att lära sig svenska om man inte har svenska 
som modersmål? 
I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar 

människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar 

också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och 

förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärnings-

situationen, både hos barn och vuxna.

Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle, vilket 

gör frågor om hur flera språk samspelar både hos individen och 

i samhället mer aktuella och intressanta än någonsin. Vid Språk- 

och litteraturcentrum finns en stark forskningsmiljö inom språk-

inlärning med forskare från bland annat svenska som andraspråk, 

romanska språk och engelska. Forskningen i svenska som andra-

språk handlar om flerspråkighet, grammatisk utveckling och 

inlärning av svenska som andraspråk ur ett didaktiskt perspektiv. 

Efter studierna: Kurserna i svenska som andraspråk riktar sig 

såväl till andraspråksintresserade som till lärare och blivande 

lärare i svenska som andraspråk, sfi och övriga ämnen. För lärar-

legitimation i svenska som andraspråk och sfi krävs lärarexamen 

utöver ämneskunskap i svenska som andraspråk. 

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/sva
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SPRÅKFÄRDIGHETSKURSER I SVENSKA
Språk- och litteraturcentrum erbjuder språkfärdighetskurser 

i svenska på olika nivåer. För den som redan kan svenska 

på nivå GERS B1/B2 finns kursen Svenska som främmande 

språk, nivå 5–8, som efter en termins godkända heltids-

studier ger behörighet i svenska för högskolestudier. För 

den som redan har behörighet i svenska (Svenska som 

andraspråk 3 eller TISUS) men ytterligare vill utveckla sina 

teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i svenska 

finns kurser inom ramen för Svenska för studerande med 

utländsk bakgrund. 

Se www.sol.lu.se/sfs för aktuellt kursutbud och 
förkunskapskrav.

TEATERNS TEORI OCH PRAKTIK
Kan läsas till och med kandidatnivå
I samarbete med Teaterhögskolan i Malmö ger Språk- och 
litteraturcentrum en ny typ av utbildning i teaterveten-
skap. Målsättningen är att förena teaterns praktik med 
teoretiska och historiska perspektiv på scenkonsten. 
Det är inte fråga om någon skådespelarutbildning, men det 

konkreta arbetet med teater ska stå i centrum. Förutom att få 

goda kunskaper om hur du analyserar och tolkar dramatiska tex-

ter kommer du att få grundläggande insikter i skådespelarens, 

regissörens och dramaturgens verksamhet. Du kommer även 

att bli förtrogen med teaterns historia och samhälleliga produk-

tionsvillkor. Dessutom kommer du att utveckla en förmåga att 

kritiskt granska teater genom att i skriftlig form presentera och 

diskutera teateruppsättningar.

Efter studierna: Utbildningen vänder sig främst till dig som har 

en del teatererfarenhet och i framtiden vill bli kritiker, producent, 

regissör, dramaturg eller skådespelare, men den kan givetvis vara 

till nytta för alla som intresserar sig för teaterns roll i samhället.

Behörighet: grundläggande behörighet samt antingen 1 års 

arbetslivserfarenhet eller 30 högskolepoäng. Se hemsidan för 

förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella för-

ändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ttp

TYSKA
Kan läsas från nybörjarnivå till och med avancerad nivå
Tyska är det största språket inom EU med cirka 100 miljo-
ner tysktalande främst i Tyskland, Österrike och Schweiz 
men även nationella minoriteter i flera andra länder. Tyska 
är också ett viktigt kontaktspråk i Östeuropa. Tyskland 
är en ekonomisk stormakt och de tyskspråkiga länderna 
är Sveriges största handelspartner. Kunskaper i tyska är 
av stor vikt om du vill arbeta inom internationell handel. 
Sverige är ett stort turistland för tyskarna. 

Målet med våra kurser är att du som student ska uppnå goda 

muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Dessutom studerar du 

de tyskspråkiga ländernas kultur, samhälle och litteratur. Efter ett 

års studier har du möjlighet att bedriva utlandsstudier vid något 

av våra partneruniversitet.

Efter studierna: Som ett stort språk kan tyska vara av nytta på 

många arbetsplatser inom exempelvis medier, turistbranschen, 

Utrikesdepartementet eller EU. 

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarnivå (1–15 

högskolepoäng), grundläggande behörighet samt Engelska 6, 

Tyska språk 3 (områdesbehörighet A2) för inledande kurs på 

grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskaps-

krav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/tys

ÖST- OCH CENTRALEUROPAKUNSKAP
Kan läsas till och med kandidatnivå
Utvecklingen i Öst- och Centraleuropa är inne i ett dy-
namiskt skede, såväl ekonomiskt som politiskt. Flera av 
de forna östblocksländerna är idag medlemmar i EU, och 
länderna spelar en viktig roll även i andra internationella 
sammanhang.
Ämnet Öst- och Centraleuropakunskap täcker såväl EU:s 

medlemsstater i Centraleuropa som Sovjetunionens efterföl-

jarstater och den sydosteuropeiska Balkanregionen. Ämnet ger 

fördjupade insikter om områden som identitet, etnicitet, myter, 

symboler och kulturöverföring.

Efter studierna: Med tanke på att utbytet mellan länderna i 

Öst- och Centraleuropa och den övriga världen, inte minst Skan-

dinavien, ökar både inom privat och offentlig sektor, finns ett 

ökat behov av såväl ekonomer och företagare som journalister, 

jurister och biståndsarbetare med specifik kompetens i Öst- och 

Centraleuropas kultur.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). 

Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och 

eventuella förändringar.

Läs mer om kurser som erbjuds inom ämnet på: 
www.ht.lu.se/utbildning/ock
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Program på grundnivå 

KANDIDATPROGRAM I DIGITALA KULTURER, 
180 HÖGSKOLEPOÄNG
Digitala och nätbaserade miljöer dominerar idag stora 
delar av vardagslivet och vår kultur. Därför är det viktigt 
att förstå handlingsmönster och föreställningsvärldar 
som uppstår när vi relaterar till varandra, till samhället, 
till konsumtion och kulturproduktion genom digitala och 
nätbaserade teknologier. 
När nu humanistiska ämnen har blivit allt mer efterfrågade för 

att kunna problematisera och analysera situationen är det också 

avgörande att kunna behärska de digitala verktygen för att delta 

i utvecklingen. Dessutom behövs kompetenta humanister som 

kan kommunicera med olika grupper som har skilda kunskaper 

om digitala kulturer.

Kandidatprogrammet förenar teoretiska ämneskunskaper och 

analytiska samt kommunikativa färdigheter med färdigheter 

i digital produktion. Det har tillkommit i ljuset av arbetslivets 

önskemål om kultur- och samhällsanalytiker med både generella 

och specifika kunskaper.

Programmets anknytning till arbetslivet framhävs genom 

en verksamhetsförlagd kurs och ett flertal projektkurser. Det 

ingår en valbar termin som ger din utbildning en unik profil. Du 

som har läst programmet kan bland annat arbeta med digitala 

strategier och kulturförmedling, inom webbredaktioner, på kom-

munikations- och webbyråer, som researcher i digitala produk-

tionssammanhang, som webbanalytiker och som projektledare 

i digitaliseringsprojekt.

Behörighet: grundläggande behörighet. Se hemsidan för even-

tuella förändringar.

Termin 1: Teorier om digitala kulturer: Introduktion (7,5 hp), 

Centrala vetenskapsteoretiska perspektiv (7,5 hp), Produktion 

av digitala kulturer: Introduktion (7,5 hp), Idéutveckling och 

presentation (3,5 hp), Projektarbete 1 (4 hp)

Termin 2: Teorier om digitala kulturer: Fortsättning (7,5 hp), 

Kulturanalys för digitala kulturer (7,5 hp), Produktion av digi-

tala kulturer: Fortsättning (7,5 hp), Text som redskap (3,5 hp), 

Projektarbete 2 (4 hp)

Termin 3: Teorier om digitala kulturer: Fördjupning 1: Kontexter 

(7,5 hp), Informations- och kulturpolitik (7,5 hp), Produktion av 

digitala kulturer: Bild- och ljudproduktion (7,5 hp), Projektled-

ning: Introduktion (3,5 hp), Projektarbete 3 (4 hp)

Termin 4: Teorier om digitala kulturer: Fördjupning 2: Kon-

sumtionspraktiker och kommunikation (7,5 hp), Produktion av 

digitala kulturer: Utvärdering (4 hp), Projektledning: Fortsättning 

(3,5 hp), Att förstå digitala kulturer genom verksamhetsförlagd 

utbildning (15 hp)

Termin 5: Valbara kurser (30 hp)

Termin 6: Teorier om digitala kulturer: Fördjupning 3: Berät-

telser, estetik och ljud. (7,5 hp), Produktion av digitala kulturer: 

Avancerad nätverkskommunikation och publicering (4 hp), 

Forskningsmetoder (3,5 hp), Examensarbete (15 hp)

Läs mer på Institutionen för kulturvetenskapers hemsida: 
www.kultur.lu.se/utbildning/kandidatprogram

KANDIDATPROGRAM I ENGELSKA, 
180 HÖGSKOLEPOÄNG
Gillar du engelska och vill använda engelska i yrkeslivet? 
Då är det här programmet något för dig. Du får breda och 
djupa kunskaper i engelska språket och i engelskspråkig 
litteratur samt praktiska färdigheter att använda engelska 
i tal och skrift. Du får mycket träning i akademiskt skri-
vande på engelska och du läser delkurser som fokuserar 
på engelska i det globala och mångkulturella samhället 
samt på engelskspråkig film och rörlig bild.
Programmet innebär sex terminers heltidsstudier, varav minst 

fyra terminer ägnas åt engelska. Inom programmet kan du välja 
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ett breddningsämne, exempelvis filmvetenskap, litteraturveten-

skap, allmän språkvetenskap, danska, franska, spanska eller 

tyska. Goda möjligheter finns att förlägga en termins studier 

vid ett universitet i ett engelsktalande land.

Eftersom goda kunskaper i engelska ofta krävs i arbetslivet ger 

det här programmet dig en god grund att stå på. Efter avslutad 

kandidatexamen är du också behörig till utbildning på avancerad 

nivå som ger specifik kompetens för dagens och morgondagens 

arbetsmarknad, bland annat till bibliotekarie, lärare och översät-

tare. Om du är intresserad av forskarutbildning i engelska finns 

på Språk- och litteraturcentrum utbildningar på avancerad nivå 

inom litteraturvetenskap, språkvetenskap och översättning.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller 

Engelska B (områdesbehörighet 2/A2). Se hemsidan för even-

tuella förändringar.

Läs mer på Språk- och litteraturcentrums hemsida: 
www.sol.lu.se/utbildning/program

KANDIDATPROGRAM I EUROPASTUDIER, 
180 HÖGSKOLEPOÄNG
Är du intresserad av frågor som rör internationell kommu-
nikation, integration, migration, demokrati och religion? 
Kandidatprogrammet i Europastudier innebär tre års stu-
dier i just dessa frågor och aspekter med Europa i fokus. 
Du tillägnar dig både ett övergripande europeiskt perspektiv och 

får även specialisera dig i en viss europeisk region, vilket innebär 

fördjupade studier i dess språkliga, geografiska och kulturella 

kontext. Du har också möjlighet att studera eller praktisera 

utomlands – en viktig merit när du söker jobb.

Europastudier är ett snabbt växande ämnesfält i vilket man 

arbetar tvärvetenskapligt med såväl humanistiska som samhälls-

vetenskapliga perspektiv. Tvärvetenskapliga ansatser behövs i 

frågor som rör internationell kommunikation, historiska och 

kulturella värderingar, identiteter med mera, där bland annat 

språk spelar en viktig roll. Med fokus på humaniora och språk 

är kandidatprogrammet i Europastudier unikt i Sverige.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehö-

righet A1). Se hemsidan för mer information och eventuella 

förändringar.

Termin 1: Introduktion till Europastudier: Kultur, identitet, histo-

ria (15 hp), Det nutida Europa (10 hp), Grunder i projektledning 

och kommunikationsstrategier (5 hp)

Termin 2: Regionernas Europa – Central- och Östeuropa i fo-

kus (7,5 hp), Regionernas Europa – Medelhavsländerna i fokus 

(7,5 hp), Regionernas Europa – Nordeuropa i fokus (7,5 hp), 

Uppsatskurs (7,5 hp)

Termin 3–4: Språkstudier (60 hp). Bl a danska, engelska, fran-

ska, grekiska, italienska, rumänska, ryska, spanska, tyska 

Termin 5: Utbytesstudier inom relevant område (30 hp) eller 

Valfria kurser (30 hp) eller Praktik (15 hp) + Valfria kurser (15 hp)

Termin 6: Teori och metod (15 hp), Examensarbete (15 hp)

Läs mer på Språk- och litteraturcentrums hemsida: 
www.sol.lu.se/utbildning/program

KANDIDATPROGRAM I HISTORIA, 
180 HÖGSKOLEPOÄNG
Historiker studerar människors levnadsvillkor i olika tider. 
Du får en bred kunskap i historia och förståelse för var-
för saker händer i världshistorien. Du får också kunskap 
om olika världsbilder och föreställningar i samhällen och 
kulturer. 
I programmet läser du historia under fyra terminer. Programmet 

är dessutom tvärvetenskapligt med platsförtur till utvalda ämnen 

som arkeologi, etnologi, konsthistoria, freds- och konfliktveten-

skap, samhällsgeografi, statsvetenskap och religionshistoria. Här 

väljer du om du vill arbeta med historia som kultur eller historia 

som politik. Under en termin kan du välja att studera utomlands. 

Förutom att du lär dig mycket historia tränas du i att granska 

och värdera källor till historien. Programmet har en historiedi-

daktisk profil. Det betyder att du får kompetens att förmedla his-

toria och kan undersöka andra människors historieanvändning. 

En termin ägnas åt projektledning för historiker. Här får du 

verktyg att omsätta dina historiekunskaper i praktiken. Program-

met betonar textproduktion, kommunikation och kunskaps-

spridning. Du diskuterar problem och lösningar i dialog med 

olika grupper, både muntligt och skriftligt. Då får du goda förut-

sättningar att arbeta inom kultursektorn, med förvaltningsfrågor 

och som utredare inom kommun och stat.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1). Se hemsidan för eventuella förändringar.

Läs mer på Historiska institutionens hemsida: 
www.hist.lu.se
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KANDIDATPROGRAM I JAPANSKA, 
180 HÖGSKOLEPOÄNG
Japan är en av världens största nationella ekonomier. I lan-
dets mångfacetterade kultursfär hittar du allt från karaoke 
till hypermodern arkitektur.
Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, varav 120 

hp i japanska inklusive examensuppsats på 15 hp. Därutöver 

läser du 15 hp Japans historia, 15 hp Kinas historia och ett 

valfritt ämne om 30 hp.

Programmets mål är att ge goda kunskaper i det japanska 

språket (såväl praktiska som teoretiska), en inblick i Öst- och Syd-

östasiens historia och tankevärld, samt kunskaper om de nutida 

samhällenas politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden.

Kännedom om den japanska kulturen och det japanska språ-

ket är en nyckelkompetens som företag, myndigheter och inter-

nationella organisationer efterfrågar och kan ha stor nytta av.

Behörighet: grundläggande behörighet. Se hemsidan för even-

tuella förändringar. 

Termin 1: Japanska, nybörjarkurs 1

Termin 2: Japanska, nybörjarkurs 2

Termin 3: Japanska, fortsättningskurs

Termin 4: Japanska, kandidatkurs

Termin 5: Valfritt ämne

Termin 6: Japans historia samt Kinas historia

Läs mer på Språk- och litteraturcentrums hemsida: 
www.sol.lu.se/utbildning/program

KANDIDATPROGRAM I JOURNALISTIK, 
90 HÖGSKOLEPOÄNG
Tycker du att det är viktigt att kritiskt granska det du läser, 
hör och ser? Vill du förmedla din expertkunskap till andra 
på ett intresseväckande och trovärdigt vis? Vill du ha ett 
spännande yrke med hög puls som förändras i takt med 
den digitala utvecklingen? 
Vi erbjuder en påbyggnadsutbildning som leder till en kandi-

datexamen med huvudområde journalistik. Utbildningen är 

yrkesförberedande för att du ska kunna arbeta med journalistik 

inom olika medier och genrer.

Journalister måste ha goda förkunskaper i en rad olika frågor. 

Därför är det viktigt att journalister kommer från olika akade-

miska, yrkesmässiga och sociala bakgrunder.

Hos oss studerar du både praktiska och teoretiska moment 

där du lär dig att arbeta i olika redaktionella roller samt att pro-

ducera och analysera nyhetsjournalistik. Du kommer också att 

producera fördjupande och granskande journalistiskt material. 

Vid Journalistutbildningen diskuterar vi journalistikens villkor 

på olika platser i världen och samarbetar ofta med olika med-

ieföretag och organisationer. Många av våra studenter skriver 

reportage eller sitt examensarbete utomlands för att fördjupa 

dessa kunskaper. 

Vi erbjuder också en fristående praktikkurs, som du kan söka 

efter genomgången kandidatkurs, vilken ger dig goda möj-

ligheter till att praktisera vid bland annat tidningsredaktioner, 

produktionsbolag och public service i Sverige och utomlands.

Behörighet: Avslutade högskolestudier om 90 hp varav minst 

fortsättningsnivå i ett ämne. Se hemsidan för mer information 

och eventuella förändringar.

Läs mer på Institutionen för kommunikation och mediers 
hemsida: www.kom.lu.se/utbildning/journalistik

KANDIDATPROGRAM I MODEVETENSKAP, 
180 HÖGSKOLEPOÄNG
Inom kandidatprogrammet i modevetenskap utvecklar du 
kunskap om mode, ur både historiska och samtida perspek-
tiv. Du kommer att studera mode som visuellt uttryck, som 
kulturarv och som materiell kultur. Du kommer att lära 
dig om modebranschen som kulturell och kreativ näring 
samt studera mode som en central del av vår tids konsum-
tionskultur, inte minst i relation till frågor om identitet, 
marknadsföringsmekanismer och trender. 
Syftet med programmet är att ge dig verktyg att insiktsfullt 

tolka och analysera modets roll, dess uttryck och praktiker i 

historiska, kulturella, ekonomiska och sociala processer. Detta 

ger dig möjlighet att utveckla ett självständigt och kritiskt för-

hållningssätt till mode, både som kulturellt fenomen och som 

industri. Genom projektarbeten, verksamhetsförlagd utbild-

ning och kurser i entreprenörskap och projektledning får du 

tidigt kontakt med arbetslivet och möjlighet att omsätta dina 

kunskaper i praktiken. Efter slutförd utbildning kan du arbeta 

med modeorienterad marknadsföring, inom museivärlden, som 

skribent med fokus på kultur och mode eller inom detaljhandel 

och branschorganisationer. 

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1). Se hemsidan för eventuella förändringar. 

Termin 1: Introduktion till modevetenskap (7,5 hp), Modets 

historiska och kulturella sammanhang 1: Introduktion (7,5 hp), 

Mode som materiell kultur (7,5 hp), Samtidsmode: produktion, 

kommunikation och konsumtion (7,5 hp)

Termin 2: Grundläggande filosofiska och vetenskapliga per-

spektiv (7,5 hp), Modevetenskaplig teori och metod 1: Introduk-

tion (7,5 hp), Vetenskapligt skrivande (7,5 hp), Kommunikations-

strategier (7,5 hp)

Termin 3: Modets historiska och kulturella sammanhang 2: 

Fortsättning (7,5 hp), Modevetenskaplig teori och metod 2: 

Fortsättning (7,5 hp), Mode som visuellt uttryck (7,5 hp), Mode 

och marknad 1: Introduktion (7,5 hp) 

Termin 4: Entreprenörskap och projektledning (15 hp), Mode 

och marknad 2: Fortsättning (7,5 hp), Modets historiska och 

kulturella sammanhang 3: Fördjupning (7,5 hp) 

Termin 5: Valbara kurser (30 hp) 

Termin 6: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (7,5 hp), 

Modevetenskaplig teori och metod 3: Fördjupning (7,5 hp), 

Examensarbete (15 hp)

Läs mer på Institutionen för kulturvetenskapers hemsida: 
www.kultur.lu.se/utbildning/kandidatprogram 
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KANDIDATPROGRAM I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, 
180 HÖGSKOLEPOÄNG
Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk i 
politiken, såväl i Sverige som internationellt, och uttrycks i 
ett omfattande juridiskt regelverk. Biståndsorganisationer 
arbetar med rättigheter som mål. Stora företag skriver in 
dem i sina etiska riktlinjer. Militära interventioner genom-
förs i deras namn.
Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna 

med, men vad är det och vad kan det åstadkomma?

Med fokus på folkrätt, historia och filosofi studerar och analy-

serar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet. Vi behand-

lar teman såsom likabehandling, icke-diskriminering, våld och 

ansvarsutkrävande. Vi förankrar undervisningen i aktuella frågor 

och studerar mänskliga rättigheter som både idé och praktik. 

Vi erbjuder breda ämneskunskaper, fördjupning och individuell 

specialisering.

Som student utvecklar du egenskaper som du har nytta av i 

både studier och arbete så som kunskapshantering, analytiskt 

tänkande, samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga. 

Inom ramen för kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter 

finns utrymme för utlandsstudier och/eller praktik i Sverige eller 

utomlands. Du får en bred, samhällsrelevant utbildning med 

möjlighet till praktik och med goda karriärutsikter.

Allt fler inser vikten av att kunskap i området mänskliga rättig-

heter genomsyrar verksamhet på flera håll i samhället – såväl på 

kommun, landsting och företag som på statlig och internationell 

nivå. Som människorättsvetare har du en unik omfattande kom-

petens. Du kan arbeta med en rad olika frågor, främst beroende 

på hur du själv valt att inrikta dina studier under uppsatsarbete, 

perspektivstudier och praktik.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1). Se hemsidan för eventuella förändringar.

Termin 1: Introducerar ämnets flervetenskapliga grund, rät-

tigheters framväxt och problemen kring förverkligandet av 

mänskliga rättigheter.

Termin 2: Behandlar tematiskt centrala frågor om diskrimine-

ring, likabehandling, våld och ansvarsutkrävande. Du får även 

en introduktion till vetenskaplig metodik. 

Termin 3: Behandlar de teoretiska studierna som ackompanjeras 

av metodologisk träning i text-, argumentations- och diskurs-

analys. Mänskliga rättigheter studeras i sin fullständiga kontext 

genom en sammanhållen fallstudie av ett helt land. Terminen 

avslutas med att du skriver ett eget vetenskapligt arbete.

Termin 4: Är en termin med valfria studier utomlands eller i 

Sverige.

Termin 5: Är en termin där du kan välja mellan att göra praktik, 

utomlands eller i Sverige eller att studera utomlands.

Termin 6: Är den avslutande terminen, här fördjupas studierna i 

mänskliga rättigheter genom betoning av kritisk analys, integration 

mellan teori och praktik och självständigt arbete individuellt och i 

grupp. Terminen avslutas med att du skriver ditt examensarbete.

Läs mer på Mänskliga rättigheters/Historiska 
institutionens hemsida: www.mrs.lu.se

KANDIDATPROGRAM I PRAKTISK FILOSOFI, POLITIK 
OCH EKONOMI (PPE), 180 HÖGSKOLEPOÄNG
Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och eko-
nomi (PPE) vänder sig framför allt till dig som vill förstå 
och analysera samhällsfrågor från olika perspektiv. Det är 
en bred utbildning som förbereder dig för arbeten som 
till exempel utredare eller analytiker inom bland annat 
ideella organisationer, media, myndigheter och företag, 
eller inom politiken, i Sverige eller internationellt. 
Programmets unika profil kombinerar studier i praktisk filosofi, 

statsvetenskap och nationalekonomi, och ger en examen med 

ett av dessa ämnen som huvudområde.

Utbildningens speciella inriktning gör dig särskilt förberedd för 

sammanhang där det efterfrågas inte bara snävt tekniska kunska-

per utan även en bredare förmåga till kritiskt tänkande och analys 

som också tar hänsyn till värdeaspekter. Din utbildning ger dig 

de verktyg du behöver för att ta ett helhetsgrepp på komplexa 

samhällsfrågor, analysera beslutssituationer och argumentera 

för olika ståndpunkter. PPE-examen, ”Philosophy, Politics and 

Economics”, är dessutom etablerad och gångbar internationellt. 

Se en.wikipedia.org/wiki/Philosophy,_Politics_and_Economics

Programmet är förberedande för studier på masternivå inom 

praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi beroende 

på vilket som varit ditt huvudämne i PPE-examen. 

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Mate-

matik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 

A4). Se hemsidan för eventuella förändringar.

Läs mer på Filosofiska institutionens 
hemsida: www.fil.lu.se/utbildning/kandidatprogram
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KANDIDATPROGRAM I RELIGIONSVETENSKAP OCH 
TEOLOGI, 180 HÖGSKOLEPOÄNG
Religion och religiös tro är aktuella och debatterade ämnen 
i dagens samhälle. Religion berör allt från världspolitiken 
och det sociala livet till individers sökande efter mening. 
Följer du nyhetsflödet inser du att religion är något som 
dagligen finns i vår närhet. Synen på religion skiftar från 
tid till tid och från människa till människa, men den berör 
något av det mest grundläggande i våra liv.
På Centrum för teologi och religionsvetenskap studerar du reli-

gion och tro på ett vetenskapligt sätt för att få en bredare och 

djupare förståelse både för individer och för samhällen utifrån ett 

religionsvetenskapligt perspektiv. Kandidatprogrammet i religions-

vetenskap och teologi spänner över många olika ämnen, och du 

väljer själv var du vill lägga din tonvikt. Inom programmet kan du 

bekanta dig med nya religiösa rörelser såväl som världsreligionerna 

och lära mer om deras rötter, deras utveckling fram till idag och 

hur de på olika sätt kommer till uttryck i dagens samhälle. Studi-

erna avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats.

Programmet passar dig som är intresserad av religionsveten-

skap och teologi och som ser en yrkeskarriär inom information, 

kultur, biståndsarbete, journalistik och utbildning. Utbildningen 

är också utbildningsvägen för dig som siktar på att arbeta som 

präst inom Svenska kyrkan. Även blivande präster och pastorer 

inom andra samfund kan ha god nytta av utbildningen.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 

1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörig-

het A1). Se hemsidan för eventuella förändringar.

Läs mer på Centrum för teologi och religionsvetenskaps 
hemsida: www.ctr.lu.se/utbildning/kandidatprogram

SPRÅKKONSULTUTBILDNING, KANDIDATPROGRAM, 
180 HÖGSKOLEPOÄNG
Vi lever i ett informationssamhälle där det skrivs mer än 
någonsin. Men det är få som är utbildade skribenter och 
många har behov av professionell hjälp. Det är där språk-
konsulten kommer in. En språkkonsult kan antingen driva 
egen textbyrå eller arbeta som anställd på företag eller 
myndigheter. Arbetsuppgifterna kan vara såväl textredige-
ring, textgranskning och korrekturläsning som framställ-
ning av informationsmaterial, språkliga utredningar och 
policyfrågor. 
Konsten att skriva, granska och redigera texter är central i 

Språkkonsultprogrammet. Kurserna ger förståelse för svenskans 

struktur, variation och bruk. En språkkonsult får ofta hålla i 

kurser och därför finns också inslag av pedagogik, retorik och 

muntlig framställning. Under praktikinslagen kan studenterna 

utveckla sin yrkesroll och skapa viktiga kontakter för framtida 

yrkesverksamhet.

Språkkonsultutbildningen vid Lunds universitet är den enda i 

landet med en valbar termin som ger studenterna möjlighet att 

spetsa sin utbildning med till exempel juridik, marknadsföring 

eller projektledning. För dem som utöver språkkonsultutbild-

ningen har läst språk erbjuds ett skräddarsytt år på översät-

tarutbildningen. 

Programmet startar varannan höst; se hemsidan för mer 

information.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Sam-

hällskunskap 1b eller 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6) och 

godkänt antagningsprov.

Termin 1: Skriva, bearbeta, förmedla (7,5 hp), Svenska språ-

kets uppbyggnad (7,5 hp), Textkunskap och textanalys (7,5 hp), 

Svenska språket i vår egen tid (7,5 hp) 

Termin 2: Grammatik och semantik – att beskriva och värdera 

(7,5 hp), Texter, genrer och diskurser i samhället (7,5 hp), Skriva, 

informera och återkoppla (15 hp)

Termin 3: Språkpolitik och språkplanering (7,5 hp), Skriva, 

marknadsföra och övertyga (7,5 hp), Interkulturell kommunika-

tion och kommunikationsetnografi med fallstudie (15 hp)

Termin 4: Retorik och muntlig framställning (7,5 hp), Svenska 

som andraspråk (7,5 hp), Praktisk pedagogik med utbildnings-

insats på arbetsplats (7,5 hp), Semantik och terminologi (7,5 hp)

Termin 5: är valbar. Valet sker i samråd med programkoordi-

nator.

Termin 6: Språkpsykologi med fokus på förståelse och läsbarhet 

(7,5 hp), Vetenskaplig metod (7,5 hp), Examensarbete (15 hp)

Läs mer på Språk- och litteraturcentrums hemsida: 
www.sol.lu.se/utbildning/program
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Ämneslärare

ÄMNESLÄRARUTBILDNING, 
300/330 HÖGSKOLEPOÄNG
Vill du bidra till människors kunskap och utveckling? Vill 
du undervisa, inspirera och utmana? Då är du välkommen 
att söka till ämneslärarutbildning vid Lunds universitet.
Ämneslärarutbildningen ger dig möjlighet att växa in i rollen som 

lärare och ger dig kompetens och trygghet inför ditt kommande 

yrkesliv. Ämneslärarutbildningen samarbetar med flera lärosäten 

och beroende på dina ämnesval kan kurser utöver Lund vara 

förlagda även i Malmö. Du kan läsa mer om ämnenas placering 

på hemsidan.

Till hösten 2020 kan du söka följande ingångsämnen på ut-

bildningen:

• svenska

• svenska som andraspråk

• engelska

• matematik

• fysik

• musik (Musikhögskolan i Malmö)

Ämneslärarutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som 

lärare inom gymnasieskolan (300/330 hp). Utbildningen är på 

5 år och ger dig också behörighet att arbeta i grundskolans åk 

7–9. Att arbeta som lärare handlar om att möta människor, att 

få dem att växa och utvecklas. För att bli en bra ämneslärare 

behöver du både djupa ämneskunskaper inom dina ämnen och 

förmågan att kunna lära ut. Inom ämneslärarutbildningen får 

du möjlighet att utveckla båda dessa sidor. Du får dessutom 

lära dig om bedömning, gruppdynamik, ledarskap och andra 

färdigheter som du har användning av i ditt arbete som lärare. 

Teori och praktik integreras under hela utbildningen.

Ingångsämnet är det ämne som du läser först och som blir ett 

av dina undervisningsämnen. En bit in i utbildningen väljer du 

sedan ett andra ämne, som du kombinerar med ingångsämnet. 

Vilket andraämne du kan läsa påverkas både av din behörighet 

och möjliga kombinationer med ditt förstaämne.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b 

/ 1a1+1a2 (Områdesbehörighet 6C), men för vissa inriktningar 

och ämnen förekommer ytterligare förkunskapskrav. 

Mer detaljerad information hittar du på hemsidan.

Läs mer på Institutionen för utbildningsvetenskaps 
hemsida: www.uvet.lu.se/utbildning/amneslararutbildning

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING, 
90 HÖGSKOLEPOÄNG
Har du redan kompetensen inom dina ämnen, men saknar 
de pedagogiska och utbildningsvetenskapliga kunskaper-
na? Då kanske Kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU) är något för dig? 
Utbildningen vänder sig till dig som redan har minst 90 högsko-

lepoäng i det ämnet du vill bli ämneslärare inom. För behörighet 

att arbeta inom grundskolan årskurs 7–9 krävs 90 hp och för 

gymnasieskolan 120 hp i minst ett skolämne. Inom utbildningen 

får du lära dig att undervisa i dina ämnen, dels genom studier 

och dels genom praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighet: grundläggande behörighet + särskild behörighet 

som anges i förkunskapskraven för respektive inriktning. Antag-

ning sker via särskild antagningsprocess.

Läs mer på Institutionen för utbildningsvetenskaps 
hemsida: www.uvet.lu.se/utbildning/amneslararutbildning/

kompletterande-pedagogisk-utbildning
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Program på avancerad nivå 

MASTER’S PROGRAMME IN APPLIED CULTURAL 
ANALYSIS (MACA), 120 HÖGSKOLEPOÄNG
MACA är programmet för dig som vill arbeta med kultur-
analys och lösa konkreta problem inom företag, institutio-
ner och organisationer.
Under utbildningen tränas du i etnografiskt fältarbete, projekt-

organisation och resultatredovisning samtidigt som du fördjupar 

dig i teori och metod. Programmet är ett samarbete mellan 

Lunds och Köpenhamns universitet vilket innebär att vissa delar 

av undervisningen är förlagd till Köpenhamn.

Programmet är tvåårigt och ger dig också behörighet för att 

söka in på forskarutbildning. Det har en internationell rekryte-

ringsbas och all undervisning sker på engelska.

Genom praktik, projekt och examensarbete kan du nischa 

dina kompetenser och med en MACA-examen kan du arbeta 

inom till exempel kulturinstitutioner, offentlig planering, turism, 

marknadsföring, media och hälsoorganisationer.

Läs mer på Institutionen för kulturvetenskapers hemsida: 
www.kultur.lu.se/utbildning/masterprogram

MASTER’S PROGRAMME IN ARCHAEOLOGY AND 
ANCIENT HISTORY – THEORY AND PRACTICE, 
120 HÖGSKOLEPOÄNG
Hur levde människor under gångna tider? Hur tar man 
reda på det? I vårt masterprogram i arkeologi ger vi dig 
de verktyg du behöver för att svara på frågor som dessa.
Programmet förbinder fyra tätt besläktade ämnen: antikens 

kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och 

historisk osteologi. Via materiella lämningar och strukturer, 

skriftliga källor, bilder och biologiskt material försöker vi nå 

och förstå människor från gångna tider. Våra fyra systerämnen 

berikar och kompletterar varandra och ger också möjlighet 

till specialiserade studier med metoder och tillvägagångssätt 

som är förankrade i varje enskilt ämne. Under utbildningen 

kommer du inte bara att specialisera dig i något av de fyra 

ämnesområdena, utan har också möjlighet att delta i en prak-

tikkurs på till exempel ett museum, en antikvarisk myndighet 

eller annan kulturinstitution. Programmet har en internationell 

rekryteringsbas och all undervisning sker på engelska. Om 

gruppen enbart består av svenskspråkiga studenter ges un-

dervisningen på svenska.

Programmet förbereder dig för att kunna tillmötesgå krav 

inom olika aspekter av arkeologisk verksamhet: utgrävningar, 

forskning, kulturminnesvård och förmedlingsverksamhet. Stu-

denten får vidare erfarenhet och handledning i projektledning 

och -arbete samt en förankrad kontakt med antikvariska myn-

digheter, länsstyrelser och museer. Studentens individuella profil 

är avgörande för de yrkesmöjligheter som finns.

Läs mer på Institutionen för arkeologi och antikens 
historias hemsida: www.ark.lu.se/utbildning/

masterutbildning

MASTERPROGRAM I ARKIVVETENSKAP, BIBLIOTEKS- 
OCH INFORMATIONSVETENSKAP RESPEKTIVE 
MUSEOLOGI (ABM), 120 HÖGSKOLEPOÄNG
Hur införskaffar vi egentligen information? Hur tar vi hand 
om, värderar och sorterar densamma? Och hur kan vi för-
medla den vidare till omvärlden?
ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på den kommunika-

tion som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till 

att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. 

På programmet lär du dig framförallt om förmedling av informa-
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tion och kultur samt verksamhetsutveckling av de institutioner 

och organisationer där förmedlingen äger rum.

Profilen svarar mot en förändring i synen på relationen mel-

lan medborgare och samhällets minnesinstitutioner. Männis-

kors behov, intressen och preferenser förväntas i ännu större 

utsträckning än tidigare vara viktiga utgångspunkter för kultur 

och informationsverksamheter. Metoder och tekniker för att 

tillgängliggöra arkivens, bibliotekens och museernas material 

är viktiga inslag för att klargöra olika sätt att möta verksam-

heternas användare. Frågor som rör digitalisering och webben 

som professionellt redskap utgör naturliga inslag i utbildningen. 

ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bib-

liotek, museer eller liknande verksamheter.

Läs mer på Institutionen för kulturvetenskapers hemsida: 
www.kultur.lu.se/utbildning/masterprogram

MASTER’S PROGRAMME IN ASIAN STUDIES, 
120 HÖGSKOLEPOÄNG
Lunds masterprogram i Asienstudier kan ge dig en spän-
nande internationell karriär!
Masterprogrammet i Asienstudier är en tvåårig tvärvetenskaplig 

utbildning som ger dig fördjupad kunskap om det nutida Öst- 

och Sydöstasien. Programmet är samhällsvetenskapligt och du 

får grundläggande kunskap om Öst- och Sydöstasien samt fär-

digheter för att förstå, bedöma och analysera regionens sociala, 

kulturella, ekonomiska och politiska utveckling. Utbildningen ger 

dig både bred kunskap om Öst- och Sydöstasien och möjlighet 

att specialisera dig på ett land i regionen. Du får även möjlig-

het att fokusera tematiskt och ämnesmässigt. Programmet har 

en internationell rekryteringsbas och all undervisning sker på 

engelska.

Under första terminen läser du tre obligatoriska kurser. En 

bred introducerande kurs till ämnet Asienstudier och därefter 

två obligatoriska kurser i den ekonomiska respektive politiska 

utvecklingen i Öst- och Sydöstasien. Den andra terminen spe-

cialiserar du dig på den region eller land som du är mest intres-

serad av. Du kan välja mellan Kina, Japan/Korea och Sydöstasien. 

Under andra terminen läser du även en metodkurs där du börjar 

formulera ditt uppsatsprojekt.

Tredje terminen består av valbara tematiska fördjupningskur-

ser samt en kurs i datainsamling och analys. Under den fjärde 

terminen koncentrerar du dig helt på ditt examensarbete. Du 

samlar in material, eventuellt genom fältarbete i Öst- och Syd-

östasien med stöd av ett av våra partneruniversitet, och du läg-

ger fram din examensuppsats i slutet av terminen. 

Vårt masterprogram är unikt i Europa och ger en utmärkt 

grund för forskarutbildning, samt för arbete i myndigheter, 

privata företag och frivilligorganisationer. 

Läs mer på Centrum för öst- och sydöstasienstudiers 
hemsida: www.ace.lu.se/masters-programme-in-asian-studies

MASTER’S PROGRAMME IN EUROPEAN STUDIES 
(MAPES), 120 HÖGSKOLEPOÄNG
Är det möjligt och önskvärt att skapa en europeisk iden-
titet? Kan denna identitet komma i konflikt med mer tra-
ditionella identifikationsmönster, till exempel nationella, 
regionala eller lokala? Vilken roll har språket när det gäller 
att skapa och utveckla en kollektiv identitet? Har kulturella 
och religiösa värderingar betydelse för EU:s utrikespolitik, 
till exempel i samband med frågan om unionens vidare 
östutvidgning mot Turkiet och Balkanländerna? Om du är 
nyfiken på dessa frågor, och samtidigt har ett intresse för 
såväl humanistiska studier som av en utbildning som sätter 
anställningsbarheten i fokus, kan vårt masterprogram i 
Europastudier (MAPES) vara just för dig!
MAPES är ett tvåårigt, multidisciplinärt program på engelska 

som erbjuder fördjupade kunskaper i historiska och samtida 

Europafrågor. Studierna genomsyras av olika humanistiska per-

spektiv, samtidigt som programmet inkluderar en särskild kurs i 

projektledarskap och entreprenörskap. Dessutom erbjuds prak-

tikmöjligheter. Programmet har en internationell rekryteringsbas 

och all undervisning sker på engelska.

Kunskaper och praktiska färdigheter som erhålls under stu-

dietiden öppnar upp möjligheter för ett framtida arbete som till 

exempel projektledare i Europarelaterade institutioner, konsult 

på översättningsbyråer och bokförlag, Europaexpert inom me-

dier, eller för arbete på konsulat och ambassader.

Läs mer på Språk- och litteraturcentrums hemsida:  
www.sol.lu.se/utbildning/program

MASTER’S PROGRAMME IN FILM AND MEDIA 
HISTORY, 120 HÖGSKOLEPOÄNG
Masterprogrammet i film- och mediehistoria är ett samar-
bete mellan de två humanistiska disciplinerna filmveten-
skap och mediehistoria. Programmet syftar till att ge en 
fördjupad ämneskännedom inom det mediehistoriska fält 
som de två ämnena behärskar tillsammans, och framför allt 
teckna de visuella mediernas moderna historia, teori och 
funktion i samhället.
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Programmet ger behörighet till forskarutbildning i de två med-

verkande ämnena, men är också tänkt som en avancerad utbild-

ning som förbereder för ett yrkesliv i offentlig förvaltning och 

privat näringsliv där kännedom om och förtrogenhet med medi-

ernas tekniska och kulturella historia är av vikt, till exempel inom 

museer, modern arkivverksamhet, lokal och nationell medie- och 

filmproduktion, pressen och fri kulturell yrkesutövning.

Programmet varvar obligatoriska kursmoment med ett an-

tal valbara moduler, och är integrerat med praktik. Delar av 

programmet, liksom praktiken, kan göras i anslutning till de 

internationella och nationella samarbetspartners som visat sig 

intresserade, vilket möjliggör stor mobilitet och valfrihet för den 

enskilde studenten. Programmet har en internationell rekryte-

ringsbas och all undervisning sker på engelska. Möjlighet finns 

till examen efter ett år.

Läs mer på Språk- och litteraturcentrums hemsida: 
www.sol.lu.se/utbildning/program

MASTERPROGRAM I HISTORISKA STUDIER, 
120 HÖGSKOLEPOÄNG
Historia studeras för att vi ska kunna förklara och förstå 
hur människor i olika tider har arbetat, levt, älskat, hatat 
och tolkat sin omvärld.
Masterprogrammet syftar till att ge en mer inträngande be-

handling av historisk och idéhistorisk metod och teori, och ut-

bildningen har nära anknytning till nationell och internationell 

forskning. Lärarna är alla aktiva forskare med bred ämneskom-

petens i både äldre och modern tid, och med speciell inriktning 

mot kulturhistoria och historiekultur. 

Som student på programmet övar du dina färdigheter i att 

självständigt och kritiskt analysera historiska och idéhistoriska 

problem genom att bearbeta olika material och dokumentera 

detta arbete vetenskapligt. Du får planera och genomföra egna 

undersökningar, att analysera historien och den historieve-

tenskapliga forskningen och tränas i att arbeta praktiskt med 

historiska perspektiv.

Personer som har studerat historia och idéhistoria på avan-

cerad nivå arbetar idag med olika former av kulturadministra-

tion, med politiska frågor, inom folkbildning, i tidnings- och 

förlagsvärlden och inom alla områden där information värderas, 

påståenden om historia bedöms och kunskap förmedlas.

Läs mer på Historiska institutionens hemsida: 
www.hist.lu.se

MASTER’S PROGRAMME IN HUMAN RIGHTS 
STUDIES, 120 HÖGSKOLEPOÄNG
Det flervetenskapliga masterprogrammet i mänskliga rät-
tigheter ger studenten kunskaper om och insikter i mänsk-
liga rättigheter. Programmet förenar historiska, filosofiska 
och juridiska perspektiv för att skapa förståelse för och ett 
analytiskt förhållningssätt till mänskliga rättigheter som 
den komplexa företeelse det är i vår samtid. Programmet 
är upplagt för att skapa såväl bredd som specialisering och 
erbjuder möjlighet att göra praktik.
Programmet inleds med en gemensam termin då alla studen-

terna läser tillsammans. Efter den andra terminens inledande 

gemensamma kurs har studenten valfrihet som möjliggör 

individuell specialisering. De gemensamma kurserna har inrikt-

ning mot teori, historieskrivning, etik, forskningsmetod och 

projektledning. Under tredje terminen har studenten möjlighet 

att fullgöra praktik eller studera vid annan institution eller annat 

lärosäte. Den fjärde terminen ägnas åt examensarbete. 

Programmet har en internationell rekryteringsbas och all un-

dervisning sker på engelska.

Efter genomgånget program har den studerande utvecklat 

kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för kvalificerade 

professionella verksamheter inom fältet mänskliga rättigheter. 

Programmet är även forskningsförberedande.

Läs mer på Mänskliga rättigheters/Historiska 
institutionens hemsida: www.mrs.lu.se

MASTERPROGRAM I KOGNITIONSVETENSKAP, 
120 HÖGSKOLEPOÄNG
Kognitionsvetenskap utforskar tänkandet från ett fler-
tal vetenskapliga perspektiv. Ett övergripande mål är att 
bättre förstå kognition och samspelet mellan människor 
och deras omgivning, för att kunna bidra till att utveckla 
välfungerande teorier, system, artefakter och metoder.
Kognitionsvetaren kombinerar kunskap och metoder från psyko-

logi, datavetenskap, neurovetenskap, biologi, lingvistik, filosofi 

och pedagogik. Datormodeller och experiment hjälper oss förstå 

människors och djurs tankeförmåga, planering, problemlösning, 

lärande och kommunikation. Kognitionsvetare arbetar inom 

områden som kräver tvärvetenskaplig kompetens och förståelse 

av hur människor fungerar i sin miljö och i samspel med teknik.

Företeelser som perception, minne, lärande, kommunikation, 

begreppsbildning, beslutsfattande och människans interaktion 

med komplexa miljöer står i centrum.

Den mångfacetterade ansatsen baserar sig på:

• artificiella system som robotar och virtuella agenter 
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• biologiska system, det vill säga, människor och andra djur

• hur kunskapsvarelser utvecklas över tid både evolutionärt 

och individuellt 

• hur strukturer i kognitiva processer varierar under olika 

omständigheter

Som kognitionsvetare kan du arbeta inom en mängd olika om-

råden som kräver tvärvetenskaplig kompetens och förståelse för 

människor och teknik i samspel.

Läs mer på Filosofiska institutionens hemsida: 
www.fil.lu.se/utbildning/masterprogram

MASTERPROGRAM I LITTERATUR – KULTUR 
– MEDIER, 120 HÖGSKOLEPOÄNG
Det internationella masterprogrammet Litteratur – Kul-
tur – Medier vänder sig till såväl utländska som svenska 
studenter med intresse för litteraturens roll i dagens mass-
mediala och globalt inriktade samhälle. I programmets 
kursutbud kommer litteraturen därför att studeras från 
ett tvärkulturellt och tvärdisciplinärt perspektiv.
Programmet har åtta olika inriktningar: en i engelsk litteratur, 

en i fransk litteratur, en i spansk litteratur, en i rysk litteratur, en 

i skandinaviska studier, en i tysk litteratur, en i allmän littera-

turvetenskap och en i jiddischlitteratur. Utbildningen består av 

både obligatoriska kurser med engelska som undervisningsspråk 

och valbara kurser inom respektive språkområde. Vissa kurser är 

teoretiskt problemorienterade, medan andra syftar till fördjup-

ning i specifika litterära teman, genrer eller historiska perioder.

Programmet kan tjäna som en förberedelse antingen för vi-

dare akademiska studier (till exempel forskarutbildning) eller för 

en kommande yrkesverksamhet med anknytning till litteratur, 

kultur eller medier. Som utexaminerad student från master-

programmet kommer du att ha en bred analytisk, historisk, 

interkulturell och förmedlingsmässig kompetens som inte bara 

är efterfrågad på den svenska arbetsmarknaden utan också an-

vändbar i många internationella sammanhang. Du blir väl rustad 

att söka befattningar inte bara på olika nivåer inom utbildnings-

väsendet utan också inom exempelvis pressen, förlagsvärlden, 

medieindustrin, underhållningsbranschen och biblioteks- eller 

museiverksamheter.

Läs mer på Språk- och litteraturcentrums hemsida: 
www.sol.lu.se/utbildning/program

MASTERPROGRAM I RELIGIONSVETENSKAP OCH 
TEOLOGI, 120 HÖGSKOLEPOÄNG
Alla påverkas vi av religion. Oavsett om man själv är aktiv 
religionsutövare eller inte så påverkas man av religion som 
ett socialt samhällsfenomen och som underliggande idé-
strömningar. På Lunds universitet kan du studera religion 
och tro på ett vetenskapligt sätt. 
Masterprogrammet i religionsvetenskap och teologi är fortsätt-

ningen för dig som har tagit en kandidatexamen inom området. 

Det kan även läsas av dig som har en kandidatexamen från 

något annat ämne.

Fördjupa dig inom något av följande ämnen:

• Religionshistoria

• Islamologi

• Judaistik

• Religionsbeteendevetenskap

• Bibelvetenskap

• Kyrko- och missionsstudier

• Tros- och livsåskådningsvetenskap

Det övergripande syftet med utbildningen är att du ska få specia-

lisera och fördjupa dig i ett religionsvetenskapligt eller teologiskt 

ämne som intresserar dig, samt att du ska kunna förbereda 

dig för en yrkeskarriär där teologisk och religionsvetenskaplig 

kompetens efterfrågas. Masterprogrammet riktar sig såväl till 

dig som har ett allmänintresse för religion och trosfrågor, som 

till dig som planerar att arbeta inom Svenska kyrkan eller något 

annat samfund.

Läs mer på Centrum för teologi och religionsvetenskaps 
hemsida: www.ctr.lu.se

MASTER’S PROGRAMME IN THE RELIGIOUS ROOTS 
OF EUROPE, 120 HÖGSKOLEPOÄNG
Är du intresserad av religionernas roll i samhället? Vill du 
skaffa dig en unik kompetens kring framväxten av islam, 
judendom och kristendom, och vad som har gjort dessa 
religioner till vad de är idag i det nutida Europa? Vill du 
studera tillsammans med studenter från hela världen?
The Religious Roots of Europe (RRE) är ett ovanligt masterpro-

gram, där tidig kristendom, tidig islam och den med dem sam-

tida judendomen inte studeras var för sig, utan ur ett jämförande 

perspektiv, som det nutida Europas religiösa rötter. Och eftersom 

historia inte enbart handlar om det förflutna, utan också om hur 

det förflutna tar gestalt idag, studeras religionerna även utifrån 

ett nutida perspektiv.

RRE är ett tvåårigt masterprogram som ges på engelska vid 

Lunds universitet i samarbete med två andra nordiska universitet. 

Samarbetet innebär att du som student får tillgång till exper-
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tis från lärare och forskare vid tre universitet i en och samma 

utbildning. Undervisningen sker till stor del via internet, men 

också genom seminarieveckor vid de olika universiteten, och 

genom handledning och traditionell undervisning vid det egna 

universitetet.

Efter utbildningen kommer du att ha en unik och efterfrågad 

kompetens, som du kan använda inom en rad områden där 

teologisk, religiös och kulturell expertis är av vikt, i arbete som 

journalist, socialarbetare, forskare, präst, eller i andra yrken.

Läs mer på Centrum för teologi och religionsvetenskaps 
hemsida: www.ctr.lu.se/rre

MASTERPROGRAM I SPRÅK – SPRÅKVETENSKAP, 
120 HÖGSKOLEPOÄNG
Läser du språk och vill fördjupa dina kunskaper teoretiskt 
och praktiskt? Vill du skaffa dig en djupare förståelse för 
språkvetenskapens möjligheter och dess plats i forskning-
en och samhället, eller lära dig att arbeta professionellt 
och vetenskapligt med språk?
Inom masterprogrammet i språk och språkvetenskap får du möj-

lighet att stärka din kunskap om språk i bred mening och utöka 

förståelsen av språkvetenskapliga frågeställningar. Det finns 16 

olika inriktningar: allmän språkvetenskap, arabiska, engelska, 

fonetik, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, kog-

nitiv semiotik, latin, nygrekiska, retorik, rumänska, spanska och 

svenska/nordiska språk. 

Utbildningen består dels av kurser där du kan bredda och för-

djupa dina kunskaper om språk och språkvetenskap tillsammans 

med studenter från alla inriktningar, dels av fördjupningskurser 

inom ditt språkämne. Under sista terminen fördjupar du dig 

inom ett specialområde, och redovisar det i form av ett examens-

arbete. Undervisningsspråk är engelska eller svenska, respektive 

de språk som motsvarar ämnesfördjupningarna.

Efter denna utbildning blir du attraktiv på arbetsmarknaden 

för den som söker en kvalificerad person med spetskunskaper 

inom språk och kommunikation. Du kan också söka dig vidare 

till forskarutbildningen.

Läs mer på Språk- och litteraturcentrums hemsida: 
www.sol.lu.se/utbildning/program

MASTER’S PROGRAMME IN VISUAL CULTURE, 
120 HÖGSKOLEPOÄNG
Den visuella kulturen spelar en central roll i samhället. Den 
tar sig uttryck i en mängd olika former, som till exempel 
dokumentär- och nyhetsbilder, konstnärliga respektive ve-
tenskapliga bilder, underhållningsbilder och i olika media 
som film, TV, stadsplanering, design och nya medieformer 
med strävan att fascinera och övertyga publiken i en ny 
upplevelsekultur.
Det internationella masterprogrammet i visuell kultur, som ges 

på engelska, fokuserar på det visuella och har som mål att stärka 

studentens teoretiska kunskap och förståelse kring visualitet 

och kommunikation i samhället. Inom programmet studerar du 

visuell kommunikation i konstnärliga och massmediala former, 

såväl rörliga bilder – film, video och TV – som stillbilder av olika 

slag, till exempel måleri, skulptur, fotografi och designobjekt.

Visualiteten studeras från ett kritiskt och intermedialt perspek-

tiv, som inkluderar element av ljud och musik, och där aspekter 

som makt, historia, sociala relationer, genus och etnicitet är 

centrala. Programmet är huvudsakligen sammanställt som en 

ämnesöverskridande kombination av konsthistoria och visuella 

studier, filmvetenskap och musikvetenskap.

Efter utbildningen ska du ha förmågan att aktivt förmedla 

dina kunskaper om visuell kultur, och kunna möta samhällets 

behov av kritiska analysverktyg.

Läs mer på Institutionen för kulturvetenskapers hemsida: 
www.kultur.lu.se/utbildning/masterprogram

MASTERPROGRAM I ÖVERSÄTTNING, 
120 HÖGSKOLEPOÄNG
Är du intresserad av främmande språk? Gillar du dessutom 
att skriva texter på svenska? Har du goda kunskaper i minst 
ett av språken engelska, franska, italienska, ryska, spanska 
eller tyska och vill ha ett arbete som ofta innebär stor 
flexibilitet vad gäller både tid och plats? Då är kanske 
masterprogrammet i översättning något för dig.
Inom utbildningen lär du dig att bli en yrkesskicklig översättare 

från minst ett av de nämnda källspråken. Förutom översättnings-

övningar och kurser i svenska, textanalys och översättningsteori 

ingår redan under utbildningens första år yrkesrelaterade mo-

ment, där du lär dig använda olika tekniska hjälpmedel och 

översättningsverktyg. Under det andra året både fördjupar och 

breddar du dina kunskaper och färdigheter i fråga om översätt-

ningsteori och yrkeskunskap. Dessutom ingår en kurs i översätt-

ning från ett andra språk, vilket antingen är danska eller något 

av de ovanstående språken. 

Som översättare har du möjlighet att vara verksam inom större 

företag och inte minst stora organisationer som EU. Många 

arbetar också som frilansöversättare eller är anställda på olika 

översättningsbyråer. Mycket tack vare en allt större globalisering 

är översättningsindustrin en bransch som växer snabbt.

Läs mer på Språk- och litteraturcentrums hemsida:  
www.sol.lu.se/utbildning/program

Aktuell information om anmälningstider 
finns på www.lu.se/program-och-kurser 
där kan du enkelt söka efter programmet 
du är intresserad av.

Observera att alla masterprogram inom 
humaniora och teologi inte startar varje 
höst, se webben för mer information.
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Våra institutioner och ämnen

INSTITUTIONEN FÖR ARKEOLOGI 
OCH ANTIKENS HISTORIA
• Antikens kultur och samhällsliv

• Arkeologi

• Master’s programme in Archaeology 
and Ancient History – Theory and 
Practice

• Historisk arkeologi

• Historisk osteologi

Studievägledning:  
studievagledare@ark.lu.se
Hemsida: www.ark.lu.se

FILOSOFISKA INSTITUTIONEN
• Kognitionsvetenskap

• Masterprogram i kognitionsvetenskap

• Kandidatprogram i PPE

• Praktisk filosofi

• Teoretisk filosofi

Studievägledning: 
praktisk/teoretisk filosofi: 
studievagledare@fil.lu.se
kognitionsvetenskap: 
studievagledare@lucs.lu.se
Hemsida: www.fil.lu.se

HISTORISKA INSTITUTIONEN
• Master’s programme in Asian Studies 

• Historia

• Kandidatprogram i historia

• Masterprogram i historiska studier

• Mänskliga rättigheter (MR)

• Kandidatprogram i mänskliga 
rättigheter

• Master’s programme in Human Rights 
Studies

Studievägledning Asian Studies: 
studierektor@ace.lu.se
Studievägledning historia: 
studievagledare@hist.lu.se
Studievägledning MR: 
studievagledare@mrs.lu.se
Hemsida: www.hist.lu.se

INSTITUTIONEN FÖR 
KULTURVETENSKAPER
• Master’s programme in Applied 

Cultural Analysis

• Arkivvetenskap

• Masterprogram i arkivvetenskap, 
biblioteks- och informationsvetenskap 
respektive museologi

• Biblioteks- och informationsvetenskap

• Bokhistoria

• Kandidatprogram i digitala kulturer

• Etnologi

• Förlags- och bokmarknadskunskap

• Masterprogram i historiska studier

• Idé- och lärdomshistoria

• Intermediala studier

• Konsthistoria och visuella studier

• Kandidatprogram i modevetenskap

• Museologi

• Musikvetenskap

• Master’s programme in Visual Culture

Studievägledning:  
www.kultur.lu.se/utbildning/
studievagledning
Hemsida: www.kultur.lu.se

SOL – SPRÅK- OCH 
LITTERATURCENTRUM
• Arabiska

• Barnlitteratur

• Danska

• Engelska

• Kandidatprogram i Engelska

• Europastudier

• Kandidatprogram i Europastudier

• Master’s programme in European 
Studies

• Master’s programme in Film and 
Media History

• Filmvetenskap

• Franska

• Grekiska

• Hebreiska – modern

• Isländska

• Italienska

• Japanska

• Kandidatprogram i japanska

• Jiddisch

• Kinesiska

• Latin

• Lingvistik

• Masterprogram i Litteratur – Kultur 
– Medier

• Litteraturvetenskap

• Litterärt skapande: Författarskolan

• Mellanösternkunskap

• Nygrekiska

• Rumänska

• Ryska

• Spanska

• Kandidatprogram – språkkonsult

• Masterprogram i språk – 
språkvetenskap

• Svenska

• Teaterns teori och praktik

• Tyska

• Öst- och centraleuropakunskap

• Öst- och Sydöstasienkunskap

• Masterprogram i översättning

Studievägledning: 
www.sol.lu.se/sol/personal/
studievagledare
Hemsida: www.sol.lu.se

CTR – CENTRUM FÖR TEOLOGI 
OCH RELIGIONSVETENSKAP
• Bibelvetenskap

• Islamologi

• Judaistik

• Kyrko- och missionsstudier

• Religionsbeteendevetenskap

• Religionshistoria

• Tros- och livsåskådningsvetenskap

• Kandidatprogram i religionsvetenskap 
och teologi

• Masterprogram i religionsvetenskap 
och teologi

• Master’s programme in the Religious 
Roots of Europe

Studievägledning: 
www.ctr.lu.se/student/studievagledning
Hemsida: www.ctr.lu.se

INSTITUTIONEN FÖR 
UTBILDNINGSVETENSKAP
• Kompletterande pedagogisk 

utbildning (KPU) 

• Ämneslärare (gymnasieskola), ingång 
svenska, engelska eller svenska som 
andraspråk

Studievägledning: 
studievagledning@uvet.lu.se
Hemsida: www.uvet.lu.se

INSTITUTIONEN FÖR 
KOMMUNIKATION OCH MEDIER
(med samhällsvetenskapliga fakulteten)

• Kandidatprogram i journalistik

• Mediehistoria

• Retorik

Studievägledning: 
studievagledare@kom.lu.se
Hemsida: www.kom.lu.se



LUNDS UNIVERSITET

HUMANISTISKA OCH 
TEOLOGISKA FAKULTETERNA

Box 192 
221 00 Lund

Tel 046-222 00 00

www.ht.lu.se

Läs mer om anmälan och behörighet på: www.lu.se/anmalan  
Ansökan till både fristående kurser och program sker via: www.antagning.se 

Har du frågor? Besök oss på www.facebook.com/humanioraochteologi

Missa inte Öppet hus – lördagen den 14 mars 2020, 10–15 på AF-borgen!

www.ht.lu.se/utbildning
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