
 
 
 

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och 
språkvetenskap (2014)  

1.  Identifikation 

Programmets namn 
Programmets engelska namn 

 
Huvudområde 

Språk och språkvetenskap 
Master of Arts in Language and Linguistics 

 
Språk och språkvetenskap 

   Inriktningar 
1. Allmän språkvetenskap 
2. Arabiska/Semitiska språk 
3. Engelska 
4. Fonetik 
5. Franska 
6. Grekiska/Nygrekiska 
7. Italienska 
8. Japanska 
9. Kinesiska 
10. Kognitiv semiotik 
11. Latin 
12. Retorik 
13. Rumänska 
14. Ryska 
15. Spanska 
16. Svenska/Nordiska språk 
17. Tyska 

Nivå Avancerad nivå 
Programkod HASPV 
Beslutsuppgifter Fastställd av prodekanen med ansvar för 

grundutbildningen vid området för humaniora och 
teologi 2009-10-15. 

Ändringsuppgifter 
Reviderad av prodekanen med ansvar för 
grundutbildningen vid området för humaniora och 
teologi 2011-01-12, 2011-10-14 och av prodekanen 
med ansvar för grundutbildningen vid de 
humanistiska och teologiska fakulteterna 2013-02-
01, 2014-02-14.  



2. Programbeskrivning 

Masterprogrammet vänder sig till studerande med svensk eller utländsk examen 
på grundnivå med intresse för språk och språkvetenskap. Programmets målsätt-
ning är att stärka dels den studerandes kunskap om språk i bred mening och teo-
retiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar, dels den studerandes 
färdigheter i och kännedom om de specifika språk som utgör programmets in-
riktningar. Den studerande kan inom programmet välja mellan 17 ämnesför-
djupningar motsvarande allmän språkvetenskap, arabiska/semitiska språk, eng-
elska, fonetik, franska, grekiska/nygrekiska, italienska, japanska, kinesiska, 
kognitiv semiotik, latin, retorik, rumänska, ryska, spanska, svenska/nordiska 
språk och tyska. Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för 
hela programmet, obligatoriska kurser för resp. ämnesinriktning och valbara kur-
ser. Valbara kurser väljs i samråd med programkoordinatorn. Undervisnings- 
språk är engelska och andra språk som motsvarar ämnesinriktningarna. Det av-
slutande examensarbetet består av en uppsats med inriktning mot språk eller 
språkvetenskap med fördjupning inom någon av ämnesinriktningarna. Pro-
grammet kan utgöra en förberedelse för vidare akademiska studier eller för en 
kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. 
 
Inom ramen för programmet erbjuds en etappavgång för de studerande som 
önskar ta ut magisterexamen. Punkterna 3–6 nedan behandlar masterexamen 
och punkterna 7–10 magisterexamen.  

 

FÖR MASTEREXAMEN 

3. Mål 

Efter avslutad masterexamen ska den studerande 
 
• visa kunskap och förståelse inom språk och språkvetenskap, inbegripet 

såväl brett kunnande inom språkvetenskapen som väsentligt fördjupade 
kunskaper inom vald fördjupning på programmet 

• visa kunskap om grundläggande processer som är inblandade i 
språkproduktion och språkperception 

• visa fördjupad insikt i aktuellt språkvetenskapligt forsknings- och 
utvecklingsarbete 

• på en fördjupad nivå kunna tillämpa språkvetenskaplig metod 

• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer även med begränsad information 

• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och 
formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar med tillämpning 



av vetenskapliga begrepp och teorier och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

• visa förmåga att i nationella eller internationella sammanhang muntligt och 
skriftligt klart redogöra för och diskutera eget utvecklingsarbete och egen 
forskning samt den kunskap och de argument som ligger till grund för 
dessa i dialog med olika grupper, på för vald fördjupning relevant språk 

• visa sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet, professionellt med språk, språkutbildning och 
internationella relationer 

• visa sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att ta ansvar för, 
utvärdera och utveckla verksamheter där språkkompetens ingår 

• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till för språkvetenskapen 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

• visa förmåga att bedöma, sammanställa och värdera information från olika 
källor inom sitt fördjupningsområde för examensarbetet 

• visa kunskap om språkvetenskapens plats i ett bredare sammanhang av 
vetenskaper 

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling. 

 

4. Kursuppgifter 

Masterprogrammet består av: 
1.   Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (45 hp) 
2.   Obligatoriska kurser för respektive inriktning (30 hp) 
3.   Valbara kurser inom programmet (45 hp) 
 
Om någon eller några av masterprogrammets obligatoriska kurser har ingått som 
obligatorisk i studentens grundexamen ersätts den av annan kurs/andra kurser på 
avancerad nivå. 

 
Obligatoriska kurser gemensamma för 
hela masterprogrammet, 45 
högskolepoäng. 

1. Allmän språkvetenskap: 
Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 
högskolepoäng 

2. Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 
högskolepoäng 

3. SPV: Examensarbete, masterkurs, 
30 högskolepoäng 

 
Obligatoriska kurser för respektive 
inriktning, 30 högskolepoäng, samt 
valbara kurser, 45 högskolepoäng. 

Se nedan. 
 



 

Inriktning 1 Allmän språkvetenskap 

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

Den studerande väljer kurser om sammanlagt 30 högskole-
poäng inom inriktningen Allmän språkvetenskap. 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 2 Arabiska/Semitiska språk 
Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Arabiska: Arabisk sakprosa I, 7,5 högskolepoäng 
2. Arabiska: Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 
3. Arabiska: Arabisk sakprosa II, 7,5 högskolepoäng 
4. Arabiska: Arabisk poesi och skönlitteratur II, 7,5 

högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 3 Engelska  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Engelska: Deskriptiv grammatik 7,5 högskolepoäng 
2. Engelska: Engelsk lexikologi, 7,5 högskolepoäng 
3. Engelska: Engelsk språkhistoria, 7,5 högskolepoäng 
4. Engelska: Språklig variation i engelskan, 7,5 

högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 4 Fonetik  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Fonetik: Experimentell fonetik, 7,5 högskolepoäng 
2. Fonetik: Fonologi, 7,5 högskolepoäng 
3. Fonetik: Världens språkljud, 7,5 högskolepoäng 
4. En kurs på avancerad nivå inom ämnet lingvistik. 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 



Inriktning 5 Franska  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

Den studerande väljer fyra av följande kurser: 

1. Franska: Talad franska – interkulturella dialoger, 7,5 
högskolepoäng 

2. Franska: Talad franska – politisk retorik, 7,5 
högskolepoäng 

3. Franska: Franskans språkliga system, 7,5 högskolepoäng 
4. Franska: Fransk språkinlärning, 7,5 högskolepoäng 
5. Franska: Franska i flerspråkiga miljöer, 7,5 högskolepoäng 
6. Franska: Moderna franska tänkare – biografier och texter, 

7,5 högskolepoäng, 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som  
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 6 Grekiska/Nygrekiska 
Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Grekisk språkhistoria från antiken till nutid, 7,5 
högskolepoäng 

2. Grekiska: Grekisk litteraturhistoria från antiken till nutid, 
7,5 högskolepoäng 

3. Grekiska: Fördjupning i grekisk litteratur, 15 
högskolepoäng alternativt Grekiska: Fördjupning i 
nygrekisk litteratur, 15 högskolepoäng  

 
Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn.  
 

Inriktning 7 Italienska  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Italienska: Skriftlig språkfärdighet på italienska, 7,5 
högskolepoäng 

2. Italienska: Språklig variation i italienskan, 7,5 
högskolepoäng 

3. Italienska: Det italienska språket i synkroni och diakroni, 
7,5 högskolepoäng 

4. Italienska: Italiensk litteratur, 7,5 högskolepoäng  

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 



Inriktning 8 Japanska  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Japanska: Språkvetenskaplig textkurs I, 15 högskolepoäng 
2. Japanska: Språkvetenskaplig textkurs II, 15 högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 9 Kinesiska  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Kinesiska: Kinesisk offentlig informationshantering, 15 
högskolepoäng 

2. Kinesiska: Fördjupning i kanslispråklig kinesiska, 15 
högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 10 Kognitiv semiotik 
Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Kognitiv lingvistik: Mening, medvetande och 
kommunikation, 7,5 högskolepoäng 

2. Lingvistik: Metalingvistik – språket som kunskapsobjekt, 7,5 
högskolepoäng 

Samt två av följande fyra kurser: 
1. Allmän språkvetenskap: Språkets uppkomst, 7,5 

högskolepoäng 
2. Semiotik: Översättningsteori, 7,5 högskolepoäng 
3. Lingvistik: Visuellt språk – gester och tecken, 7,5 

högskolepoäng 
4. Engelska: Kognitiv lingvistik, 7,5 högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 11 Latin  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Latin: Antik prosa och poesi, 15 högskolepoäng 
2. Latin: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi, 15 

högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 



 

Inriktning 12 Retorik   

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Retorik: Kanonisk retorik, 7,5 högskolepoäng  
2. Retorik: Samtida retorisk teoribildning, 7,5 högskolepoäng  
3. Retorik: Retorik och kunskap, 7,5 högskolepoäng  
4. Retorik: Retorik och (populär)vetenskap, 7,5 

högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 13 Rumänska 
Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Rumänska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng 
2. Rumänska: Språklig variation i rumänskan, 7,5 

högskolepoäng 
3. Rumänska: Rumänskan i synkroni och diakroni, 7,5 

högskolepoäng 
4. Rumänska: Rumänsk litteratur, 7,5 högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 14 Ryska  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Ryska: Rysk språkhistoria och äldre text, 7,5 
högskolepoäng 

2. Ryska: Modern språkvetenskaplig teori inom slavistiken, 
7,5 högskolepoäng 

3. Ryska: Morfologi och lexikologi, 7,5 högskolepoäng 
4. Ryska: Pragmatik och syntax, 7,5 högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 15 Spanska  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Spanska: Spansk språkhistoria och äldre text, 15 
högskolepoäng 

2. Spanska: Språklig variation i spanskan, 7,5 högskolepoäng 
3. Spanska: Skriftlig språkfärdighet i spanska, 7,5  

högskolepoäng 



Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 16 Svenska/Nordiska språk 
Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Svenska: Grammatik i teori och praktik 7,5 högskolepoäng 
2. Svenska: Texter i teori och praktik, 7,5 högskolepoäng 
3. Nordiska språk: Nordisk språkhistoria, 7,5 högskolepoäng 
4. Nordiska språk: Nordisk språkvariation, 7,5 högskole- 

poäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 
 

Inriktning 17 Tyska  

Obligatoriska kurser, 
30 högskolepoäng 

1. Tyska: Modern språkvetenskaplig teori inom 
germanistiken, 7,5 högskolepoäng 

2. Tyska: Pragmatik, 7,5 högskolepoäng 
3. Tyska: Informationsstruktur, 7,5 högskolepoäng 
4. Tyska: Textanalys, 7,5 högskolepoäng 

Valbara kurser, 45 
högskolepoäng 

Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn 
valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som 
tillhandahålles av programkoordinatorn. 

 
 

Programmet startar varje höst. Kurserna fördelar sig över terminerna enligt följande: 
 
Termin 1: Den obligatoriska kursen Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 
högskolepoäng, obligatorisk(a) kurs(er) för resp. inriktning samt valbar(a) kurs(er) 
 
Termin 2: Den obligatoriska kursen Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 
högskolepoäng, obligatorisk(a) kurs(er) för resp. inriktning och/eller valbar(a) kurs(er)  
 
Termin 3: Obligatorisk(a) kurs(er) för resp. inriktning och/eller valbar(a) kurs(er)  
 
Termin 4: Examensarbetet 

5.  Examensuppgifter 

Efter avslutat utbildningsprogram kan studenten erhålla en filosofie masterexamen i Språk 
och språkvetenskap med specialisering i xx (Master of Arts (two years) in Language and 
Lingusitics specialising in xx) i enlighet med 2007 års examensordning.  

 



6.  Förkunskapskrav och urvalsgrunder 

För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande, med kandidatkurs eller 
motsvarande i den valda inriktningen på masterprogrammet. Dessutom krävs Engelska 
6/Engelska B eller motsvarande.  
 
För studerande med utländsk utbildning krävs avlagd kandidatexamen vid ett 
universitet där undervisningen huvudsakligen bedrivs på engelska eller IELTS-test med 
6,0 i genomsnitt (på inget av delproven får resultatet understiga 5,5) eller TOEFL-test 
med lägst resultat 550 (datorbaserat test 213, internetbaserat 79) eller 
Cambridge/Oxford – Advanced eller Proficiency level eller O level/GCSE. Dessutom 
krävs ett självständigt skriftligt arbete. 
 
För inriktningen mot kognitiv semiotik krävs utöver behörighet i engelska och 
självständigt skriftligt arbete enligt ovan ett av följande:  
• kandidatexamen i allmän språkvetenskap  
• kandidatexamen i ett visst språk (t ex engelska, franska, spanska) med språkvetenskaplig 

inriktning 
• kandidatexamen i semiotik med språkvetenskaplig inriktning 
• kandidatexamen i kognitionsvetenskap med språkvetenskaplig inriktning 
• motsvarande utbildning 

För inriktningen mot engelska krävs IELTS test (Academic) med ett snitt på 7,5 och 
med inget delprov under 7,0 samt att examen har språkvetenskaplig inriktning. 
 
Följande urvalsinstrument får användas vid översökning: Kandidatuppsats eller 
motsvarande, betyg på relevanta kurser, intervjuer. 

 
 

FÖR MAGISTEREXAMEN 

7. Mål 

 
Efter avslutad magisterexamen ska den studerande 

• visa kunskap och förståelse inom språk och språkvetenskap, inbegripet såväl 
överblick över språkvetenskapen som fördjupade kunskaper inom vald 
inriktning 

• visa insikt i aktuellt språkvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete 

• kunna tillämpa språkvetenskaplig metod 

• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer även med begränsad information 

• visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 



• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera eget 
utvecklingsarbete och egen forskning samt den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper på för vald 
fördjupning relevant språk 

• visa sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att delta i forsknings- 
och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet, 

• visa sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att ta ansvar för, 
utvärdera och utveckla verksamheter där språkkompetens ingår 

• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till för språkvetenskapen 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete 

• visa förmåga att bedöma, sammanställa och värdera information från olika 
källor inom sitt fördjupningsområde för examensarbetet 

• visa kunskap om språkvetenskapens plats i ett bredare sammanhang av 
vetenskaper, 

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling. 

 

8.  Kursuppgifter 

Obligatoriska kurser för 
magisterexamen, 
22,5 högskolepoäng 

1. Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 högskolepoäng 
2. SPV: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng 

Obligatoriska kurser för 
respektive inriktning, 
15 högskolepoäng 

Den studerande väljer kurser om 15 högskolepoäng 
från listan över obligatoriska kurser för masterexamen 
för vald inriktning. Se ovan. 

 
Om någon eller några av masterprogrammets 
obligatoriska kurser har ingått som obligatorisk i 
studentens grundexamen ersätts den av annan 
kurs/andra kurser på avancerad nivå. 

 
Valbara kurser, 22,5 
högskolepoäng. 

 
Den studerande väljer i samråd med program-
koordinatorn valbara kurser om 22,5 poäng från en 
lista som tillhandahålles av programkoordinatorn. 

 
 

Programmet startar varje höst. Kurserna fördelar sig över terminerna enligt följande: 
 
Termin 1: Den obligatoriska kursen Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 
högskolepoäng, obligatorisk(a) kurs(er) för resp. inriktning samt valbar(a) kurs(er). 



 
Termin 2: Obligatorisk(a) kurs(er) för resp. inriktning, valbar(a) kurs(er) samt 
examensarbete. 

 

9.  Examensuppgifter 

Efter avslutat utbildningsprogram kan studenten erhålla en filosofie magisterexamen i 
Språk och språkvetenskap med specialisering i xx (Master of Arts (one years) in Language 
and Lingusitics specialising in xx) i enlighet med 2007 års examensordning.  

 

10.  Förkunskapskrav och urvalsgrunder 

Se ovan. 
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