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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Engelska B. Dessutom krävs mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift, vilket prövas genom ett
antagningsprov, där den sökande måste godkännas.
Programmets uppläggning

Språkkonsultprogrammet omfattar utbildning i språk och kommunikation med kurser i bland annat
skrivande, textanalys, grammatik, semantik, flerspråkighet, argumentationsanalys, språksociologi,
språkpsykologi, samtalsanalys, arbetslivskommunikation och pedagogik. Programmet behandlar främst
svenska språket och kommunikation i arbetslivet. En central del av utbildningen gäller det svenska
språksamhället och svensk sakprosa, de språkvårdande institutionerna och de principer som språkvården
arbetar efter. Programmet innehåller även återkommande praktikkurser, där studenterna tillämpar
vetenskapliga teorier och metoder på reella kommunikationsuppdrag.
Programmet förbereder för arbete som språkkonsult i svenska för verksamhet hos myndigheter,
organisationer och företag. Programmet är också en lämplig bakgrund för kommunikatörer, redaktörer,
skribenter, utbildare, språkrådgivare och andra yrkesgrupper som arbetar med kommunikation.
Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier som är obligatoriska varav en kandidatkurs om 30
högskolepoäng i svenska. Praktikmoment ingår i samtliga terminer. Programmet ges av Institutionen för
svenska och flerspråkighet.
Mål

Filosofie kandidatexamen
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området
samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
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- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper,
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Utöver dessa examensmål gäller för detta program också följande mål:
- Studenten ska kunna tillämpa kunskaper om språk och kommunikation i arbetslivet i såväl eget textarbete
som i strategiskt kommunikationsarbete i organisationer.
- Studenten ska kunna ge råd om språkbruk i text och annan kommunikation utifrån vetenskapliga och
funktionella perspektiv.
Kurser

Utbildningen består av sex kurser:
Termin 1
Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp (huvudområde svenska)
Termin 2
Språkkonsultprogrammet, kurs 2, 30 hp (huvudområde svenska)
Termin 3
Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp (huvudområde svenska)
Termin 4
Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp (huvudområde svenska)
Termin 5
Språkkonsultprogrammet, kurs 5, 30 hp (huvudområde svenska)
Termin 6
Språkkonsultprogrammet, kandidatkurs, 30 hp (huvudområde svenska)
Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i svenska med inriktning mot språkkonsultarbete.
Övrigt

När programmet inte längre ges eller innehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att examineras enligt
övergångsbestämmelser i respektive kursplan.

Sidan 2/2

