
Masterprogram  
i språkvetenskap
med inriktningarna:

• Svenska 
• Nordiska språk
• Svenska som andraspråk
• Tvåspråkighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet



su.se/svefler/masterprogram_sprakvet

Masterprogram i språkvetenskap
Programmet erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning. Du väljer bland 
ett tjugotal inriktningar – vår institution ger fyra av dessa:

På programmet kommer du att fördjupa och utveckla dina kunskaper inom det ämnes- 
område du har valt. Du kommer också att få ämnesöverskridande kunskaper i veten-
skapsteori, etik och forskningsmetodik. 

Du tränas i att ta fram ny kunskap på vetenskaplig grund: att självständigt identifiera  
och formulera språkvetenskapliga problem, att systematiskt samla in och analysera data 
och att presentera och utvärdera resultatet. 

Utbildningens innehåll
• Obligatoriska kurser gemensamma för     
 hela programmet.
• Obligatoriska kurser inom inriktningen.
• Valbara kurser ur fakultetens gemen- 
 samma kursutbud. 

Undervisningsspråk 
På våra inriktningar är undervisnings-
språket svenska, men engelska förekommer.  
Inom Tvåspråkighet sker undervisningen på 
svenska och/eller engelska.

Förkunskaper
Programmet vänder sig till dig med svensk 
eller utländsk kandidatexamen inom det  
ämne du har valt. Examensarbetet på grund-
läggande nivå bör ha språkvetenskaplig 
inriktning. Du ska ha läst Engelska 6/B.

Forskarstudier/yrkesliv
Programmet förbereder dig för utbildning 
på forskarnivå i språkvetenskap, eller 
för en kommande yrkesverksamhet med 
anknytning till språk. 

Sök senast 16 april till ht -18
Sök via antagning.se senast den 16 april. 
Programmet startar varje hösttermin.

Kontakt
Se folderns baksida.

Examensarbete
Examensarbetet består av en uppsats inom 
den inriktning du har valt.

Examen
Du kan välja om du vill fullfölja hela pro-
grammet och få en masterexamen eller 
avsluta efter ett år med en magisterexamen.

Svenska

Nordiska språk   

Svenska om andraspråk

Tvåspråkighet



KURSER: För dig som väljer inriktningen 
Nordiska språk finns det kurser inom om-
råden som etymologi, filologi, äldre nordisk 
språkhistoria, namnforskning, gotiska och 
runologi. 

YRKESLIV: Inriktningen nordiska språk 
förbereder dig för arbete inom områden där  
teoretiska språkkunskaper och analysfärdig-
heter för äldre språkskeden är särskilt 
användbara, t.ex. bibliotek, museer, arkiv 
eller kulturminnesvård. 

Nordiska språk

KURSER: Inom inriktningen svenska kan  
du inrikta dig mot olika områden, t.ex.  
grammatik, textanalys, fonologi, samtals-
analys eller sociolingvistik. 

YRKESLIV: Inriktningen svenska förbereder 
dig för arbete inom områden där teoretiska 
språkkunskaper och analysfärdigheter är 
särskilt användbara, t.ex. information, kom-
munikation, medieutveckling, undervisning, 
översättning, bibliotek, förlag och arkiv.

Svenska

KURSER: Du som väljer inriktningen 
svenska som andraspråk fördjupar dina 
kunskaper om inlärning, utveckling och  
användning av svenska ur ett andraspråks-
perspektiv hos barn och vuxna, lärande på  
ett andraspråk och på flera språk, psykoling-
vistiska och sociolingvistiska aspekter av 
tvåspråkighet, litteracitet hos flerspråkiga 
och andraspråksanvändare, bedömning av 
språkutveckling, andraspråksanvändning på 
arbetsplatser och i samhället samt frågor om 
undervisning. 

YRKESLIV: Inriktningen svenska som 
andraspråk förbereder dig för arbete inom 
många sektorer av arbetsmarknaden, t.ex.  
skola och utbildning, förvaltningar, orga-
nisationer och företag. 

Inriktningen är ett samarbete mellan 
Institutionen för språkdidaktik och 
Institutionen för svenska och flerspråkighet 
med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Svenska som andraspråk

KURSER: Inom inriktningen tvåspråkighet 
fördjupar du dina kunskaper inom olika 
områden som täcker sociolingvistiska och 
psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet. 

Kurserna inkluderar teman som tvåspråkig-
het i familjen, språkideologi, flerspråkighet 
i samhället, språkbevarande och språkbyte, 
minoritetsspråkspolitik, andraspråksinlär-
ning, svenska som andraspråk hos barn  
och vuxna, tvåspråkig utbildning, språk-
förlust (attrition) hos tvåspråkiga samt 
flerspråkighet och utbildning i utvecklings-
länder.

YRKESLIV: Kunskaper om två- och fler- 
språkighet blir alltmer viktiga i det svenska  
samhället och behövs inom många sektorer 
av arbetsmarknaden: myndigheter och 
organisationer av olika slag, skolor och  
företag (inte minst i samband med rekry-
tering). 

Många utbildningar kan med fördel kom-
pletteras med kurser i ämnet tvåspråkighet, 
t.ex. utbildning till jurist, psykolog, bete-
endevetare, polis, lärare, personalvetare.

Tvåspråkighet (programmet/kurserna ges på engelska)



Kontakt 

Britt Arvidsson
Rum: D 621
Tfn: 08-16 35 28
E-post svenska/nordiska språk/svenska som andraspråk: 
studievagledare.svenska.svefler@su.se 
E-post tvåspråkighet:  
studievagledare.biling.svefler@su.se

Carla Jonsson
Rum: D 460
Tfn: 08-674 72 65
E-post: carla.jonsson@biling.su.se

Jan Svanlund
Rum: D 568
Tfn: 08-16 43 09
E-post: jan.svanlund@su.se

Stockholms universitet  106 91 Stockholm
Besöksadress: Universitetsvägen 10 D
su.se/svefler/masterprogram_sprakvet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
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Svenska
Studievägledare: Britt Arvidsson
Studierektor: Jan Svanlund

Svenska som andraspråk
Studievägledare: Britt Arvidsson
Studierektor: Carla Jonsson

Nordiska språk
Studievägledare: Britt Arvidsson
Studierektor: Jan Svanlund

Tvåspråkighet
Studentexpedition: Britt Arvidsson
Studierektor: Carla Jonsson

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot:


