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Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är godkänd och är ännu ej fastställd. 
 

Inriktningar 
Kod Svensk benämning Engelsk benämning Hp
ENGE Engelska English 120 hp
KLAS Klassiska språk Classical Languages 120 hp
KOSE Kognitiv semiotik Cognitive Semiotics 120 hp
LING Lingvistik Linguistics 120 hp
MODE Moderna språk Modern Languages 120 hp
RETO Retorik Rhetoric 120 hp
SVNO Svenska/Nordiska språk Swedish/Scandinavian

Languages
120 hp

SVAN Svenska som andraspråk Swedish as a Second
Language

120 hp

 

Programbeskrivning 
Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap vänder sig till studerande som vill
fördjupa sina kunskaper i språk och språkvetenskap. Programmet erbjuder ett flertal
olika inriktningar och ämnesfördjupningar (se inriktningar ovan), såväl språkspecifika
som språkövergripande. Inriktningen Moderna språk omfattar ämnena
Arabiska/Semitiska språk, Franska, Italienska, Japanska, Kinesiska, Nygrekiska,
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Rumänska, Ryska, Spanska och Tyska; inriktningen Klassiska språk omfattar Latin och
Grekiska, och inriktningen Lingvistik omfattar Allmän språkvetenskap och
Fonetik. Alla inriktningar och ämnen erbjuds inte varje år. Aktuellt utbud annonseras
på universitetets hemsidor.  
Programmets målsättning är att stärka den studerandes kunskap om språk i bred
mening och teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar, och i de
språkspecifika inriktningarna även stärka den studerandes färdigheter i och kännedom
om de specifika språken. 
Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet,
obligatoriska kurser för respektive ämnesinriktning och valbara kurser. Valbara kurser
väljs i samråd med programkoordinatorn. Undervisningsspråk är engelska och andra
språk som motsvarar ämnesinriktningarna. Det avslutande examensarbetet består av
en uppsats med inriktning mot språk eller språkvetenskap med fördjupning inom
någon av ämnesinriktningarna. Programmet 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. Se bilagan "Magisterexamen" för att se detaljer. 
 

Mål 
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för
utbildning på grundnivå, 

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper,

• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer, och

• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

  
Masterprogrammet bygger på tidigare studier i språk eller lingvistik på grundnivå. För
masterexamen ska studenten: 
 

Kunskap och förståelse 
• visa kunskap och förståelse inom språk och språkvetenskap, inbegripet såväl

brett kunnande inom språkvetenskapen som väsentligt fördjupade kunskaper
inom vald inriktning på programmet,

• visa fördjupad insikt i aktuellt språkvetenskapligt forsknings- och
utvecklingsarbete,

 

Färdighet och förmåga 
• 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
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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 sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser,

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• 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.

  
Mål för magisterexamen 
Se bilaga "Magisterexamen". 
 

Kursuppgifter 
I en filosofie masterexamen med huvudområde språk och språkvetenskap ska ingå 

• Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (45 hp)
• Obligatoriska kurser för respektive ämne (30 hp)
• Valbara kurser inom programmet (45 hp

  
Obligatoriska kurser gemensamma för hela masterprogrammet (45
högskolepoäng) 

• Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 högskolepoäng
• Språk och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 högskolepoäng
• Språk och språkvetenskap: Examensarbete – masterkurs, 30 högskolepoäng

  
Obligatoriska kurser för respektive ämne (30 högskolepoäng) 
Kurser på avancerad nivå inom inriktningens ämnesområde. Institutionen
tillhandahåller information om kursutbudet. Kursvalen ska godkännas av
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koordinatorn. 
  
Valbara kurser inom programmet (45 högskolepoäng) 
Institutionen tillhandahåller information om kursutbudet. Sammanlagt 30
högskolepoäng kan läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten, eller utgöras av
utlandsstudier. Kurser på grundnivå kan ingå med högst 30 högskolepoäng.
Kursvalen ska godkännas av koordinatorn. 
  
Programstruktur 
Läsåret är uppdelat i två terminer och varje termin delas upp i kurser med separat
examination. Ämneskurser och valbara kurser ges enligt ett rullande schema. 
Termin 1: Vetenskapsteori för språkvetare 7,5 hp, obligatoriska ämneskurser eller
valbara kurser 22,5 hp 
Termin 2: Språkvetenskapliga basmetoder 7,5 hp, obligatoriska ämneskurser eller
valbara kurser 22,5 hp 
Termin 3: Obligatoriska ämneskurser eller valbara kurser 30 hp 
Termin 4: Examensarbete – masterkurs 30 hp 
För behörighet till termin två ska den inledande kursen Vetenskapsteori för
språkvetare vara avklarad. För behörighet till kursen Examensarbete, masterkurs ska
den studerande vara klar med minst 60 högskolepoäng inklusive alla obligatoriska
kurser. 
  
Kursuppgifter för magisterexamen 
Se bilaga "Magisterexamen" 
Se bilaga Magisterexamen. 
 

Examen 
Examensbenämningar 
Filosofie masterexamen

Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i allmän
språkvetenskap
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i arabiska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i engelska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i fonetik
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i franska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i grekiska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i italienska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i japanska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i kinesiska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i kognitiv semiotik
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i latin
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i nygrekiska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i retorik
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i rumänska
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Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i ryska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i spanska
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i svenska/nordiska
språk
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i svenska som
andraspråk
Huvudområde: Språk och språkvetenskap med specialisering i tyska

Degree of Master of Arts (120 credits)
Major: Language and Linguistics with specialization in Arabic
Major: Language and Linguistics with specialization in Chinese
Major: Language and Linguistics with specialization in Cognitive Semiotics
Major: Language and Linguistics with specialization in English
Major: Language and Linguistics with specialization in French
Major: Language and Linguistics with specialization in General Linguistics
Major: Language and Linguistics with specialization in German
Major: Language and Linguistics with specialization in Greek
Major: Language and Linguistics with specialization in Italian
Major: Language and Linguistics with specialization in Japanese
Major: Language and Linguistics with specialization in Latin
Major: Language and Linguistics with specialization in Modern Greek
Major: Language and Linguistics with specialization in Phonetics
Major: Language and Linguistics with specialization in Rhetoric
Major: Language and Linguistics with specialization in Romanian
Major: Language and Linguistics with specialization in Russian
Major: Language and Linguistics with specialization in Spanish
Major: Language and Linguistics with specialization in Swedish/Scandinavian
Languages
Major: Language and Linguistics with specialization in Swedish as a Second
Language 

  
Examensbenämningen för magisterexamen är: 
Filosofie magisterexamen, med samma huvudområden 
Degree of Master of Arts (60 credits), majors as above 
 

Förkunskapskrav och urvalsmetod 
 

Engelska 
Förkunskapskrav 

• Kandidatexamen i med engelsk språkvetenskap som huvudområde
• Minst 90 högskolepoäng i språket. Nybörjarkurser kan inte inkluderas i dessa.
• Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, med inriktning på

engelsk språkvetenskap
• Kunskaper i engelska visade i ett av följande test: 

● IELTS (Academic) med ett snitt på 7,5 och normalt inget delprov under 7,0,
● TOEFL iBT test/TOEFL iBT Home Edition/TOEFL iBT Paper Edition, med 102

som lägsta resultat, samt resultat i delmomenten som följer: reading 24–30;

listening 22–30; speaking 25–30; writing 24–30 (motsvarande Advanced)
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● Pearson PTE Academic/Pearson PTE Academic Online, med ett resultat på

minst 76
● Cambridge English Qualifications, nivå C2 (ett resultat på minst 200)

  
Sökande som har engelska som modersmål och en avslutad grundskole- och
gymnasieutbildning från Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien eller Nya
Zeeland behöver inte visa upp resultat på engelsktest. Gymnasiebetyg ska bifogas
ansökan. 
Urvalsmetod 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet.
Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och
kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och
engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium. 
 

Klassiska språk 
Förkunskapskrav 

• Kandidatexamen med huvudområde i det valda ämnet
• Minst 90 högskolepoäng i det valda språket
• Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, som är relevant för

det sökta ämnet
• Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt

gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.
  
Urvalsmetod 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet.
Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och
kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och
engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium. 
 

Kognitiv semiotik 
Förkunskapskrav 

• Kandidatexamen med ett språkämne eller lingvistik som huvudområde eller
kandidatexamen med semiotik eller kognitionsvetenskap som huvudområde samt
kurser i grundläggande språkvetenskap som omfattar minst 15 högskolepoäng

• Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, som är relevant för
den sökta inriktningen

• Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt
gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

  
Urvalsmetod 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet.
Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och
kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och
engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium. 
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Lingvistik 
Förkunskapskrav 

• Kandidatexamen med lingvistik eller fonetik som huvudområde, eller ett
språkämne med minst 60 högskolepoäng i allmän språkvetenskap och fonetik

• Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, som är relevant för
det sökta ämnet (allmän språkvetenskap eller fonetik)

• Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt
gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

  
Urvalsmetod 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet.
Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och
kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och
engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium. 
 

Moderna språk 
Förkunskapskrav 

• Kandidatexamen med huvudområde i det valda ämnet
• Minst 90 högskolepoäng i det valda språket. Nybörjarkurser kan inte inkluderas i

dessa.
• Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, som är relevant för

det sökta ämnet
• Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt

gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.
• Goda skriftliga och muntliga färdigheter i det valda språket

  
Urvalsmetod 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet.
Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och
kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och
engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium. 
 

Retorik 
Förkunskapskrav 

• Kandidatexamen med retorik som huvudområde
• Kurser i grundläggande språkvetenskap som omfattar minst 15 högskolepoäng
• Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, med inriktning på

retorik
• Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt

gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.
• Kunskaper i svenska, danska eller norska motsvarande C1 enligt GERS

  
Urvalsmetod 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet.
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Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och
kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och
engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium. 
 

Svenska/Nordiska språk 
Förkunskapskrav 

• Kandidatexamen med svenska eller nordiska språk som huvudområde
• Minst 90 högskolepoäng i svenska, danska eller norska. Nybörjarkurser kan inte

inkluderas i dessa.
• Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, som är relevant för

den sökta inriktningen
• Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt

gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.
• Goda skriftliga och muntliga färdigheter i svenska, motsvarande godkänt resultat

på TISUS eller motsvarande färdighetsnivå i danska eller norska
  
Urvalsmetod 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet.
Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och
kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och
engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium. 
 

Svenska som andraspråk 
Förkunskapskrav 

• Kandidatexamen med svenska som andraspråk eller svenska/nordiska språk eller
ett annat språkämne med språkvetenskaplig inriktning eller lingvistik som
huvudområde

• Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, som är relevant för
den sökta inriktningen

• Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt
gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

• Kunskaper i svenska motsvarande TISUS eller Svenska 3 eller (utländsk)
kandidatexamen med svenska som huvudområde

  
Urvalsmetod 
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet.
Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och
kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och
engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium. 
  
Ingångar för ansökan 
Några av inriktningar har olika möjliga spår, där den sökande måste välja ett av dem: 

• Ingång Moderna språk: Arabiska/Semitiska språk, Franska, Italienska, Japanska,
Kinesiska, Nygrekiska, Rumänska, Ryska, Spanska eller Tyska

• Ingång Klassiska språk: Grekiska eller Latin
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• Ingång Lingvistik: Allmän språkvetenskap eller Fonetik
  
Alla inriktningar och spår erbjuds inte varje år. Aktuellt utbud annonseras på
universitetets hemsidor. 
 

Övrigt 
Information om undervisning och examination ges i kursplanerna för respektive kurs
som ingår i programmet. 
Undervisningsspråk är engelska och andra språk som motsvarar ämnesinriktningarna. 
Utbildningen ges vid Språk- och litteraturcentrum. 
För avgång med magisterexamen, se bilaga "Magisterexamen". 
Se bilaga Magisterexamen. 
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HASPV   Masterprogram i Språk och språkvetenskap, bilaga Magisterexamen   
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HASPV, Masterprogram i språk och språkvetenskap, 60 
högskolepoäng  

Bilaga: Magisterexamen 
 

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap är i grunden tvåårigt, men inom ramen för 
programmet erbjuds en etappavgång för de studerande som önskar ta ut magisterexamen.  

Mål för magisterexamen 
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för 
utbildning på grundnivå,  

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 
kunskaper,  

• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer, och  

• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  

Masterprogrammet bygger på tidigare studier i språk eller lingvistik på grundnivå. För 
magisterexamen ska studenten:  

Kunskap och förståelse  
• visa kunskap och förståelse inom språk och språkvetenskap, inbegripet såväl överblick 

över språkvetenskapen som fördjupade kunskaper inom vald inriktning på programmet 
• visa insikt i aktuellt språkvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete  

Färdighet och förmåga  
• på ett ändamålsenligt sätt kunna tillämpa språkvetenskaplig metod  
• visa förmåga att systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information  

• visa förmåga att kritiskt och självständigt 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, 
professionellt med språk, språkutbildning och internationella relationer 

• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser  
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Värderingsförmåga och förhållningssätt  
• 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.  

Kursuppgifter för magisterexamen 
Obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet (22,5 högskolepoäng)  

• Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 högskolepoäng  
• Språk och språkvetenskap: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng  

Obligatoriska kurser för respektive inriktning (15 högskolepoäng)  
Kurser på avancerad nivå inom inriktningens ämnesområde. Institutionen tillhandahåller 
information om kursutbudet. Kursvalen ska godkännas av koordinatorn.  

Valbara kurser inom programmet (22,5 högskolepoäng)  
Kurser om 22,5 högskolepoäng. Institutionen tillhandahåller information om kursutbudet. 
Sammanlagt 15 högskolepoäng kan läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten, eller 
utgöras av utlandsstudier. Kurser på grundnivå kan ingå med högst 15 högskolepoäng. 
Kursvalen ska godkännas av koordinatorn.  

Programstruktur  
Läsåret är uppdelat i två terminer och varje termin delas upp i kurser med separat examination. 
Ämneskurser och valbara kurser ges enligt ett rullande schema.  

Termin 1: Vetenskapsteori för språkvetare 7,5 hp, obligatoriska ämneskurser eller valbara 
kurser 22,5 hp  

Termin 2: Obligatoriska ämneskurser eller valbara kurser 15 hp, Examensarbete, magisterkurs 
15 hp  

För behörighet till termin två ska den inledande kursen Vetenskapsteori för språkvetare vara 
avklarad. För behörighet till kursen Examensarbete, magisterkurs ska den studerande vara klar 
med minst 22,5 högskolepoäng inklusive alla obligatoriska kurser.  

 



1/ 2 

 

HASPV   Masterprogram i Språk och språkvetenskap, bilaga Magisterexamen   
Beslutsdatum: 2009-10-15, reviderad 2022-09-14 

 

 

 

HASPV, Masterprogram i språk och språkvetenskap, 60 
högskolepoäng  

Bilaga: Magisterexamen 
 

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap är i grunden tvåårigt, men inom ramen för 
programmet erbjuds en etappavgång för de studerande som önskar ta ut magisterexamen.  

Mål för magisterexamen 
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för 
utbildning på grundnivå,  

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 
kunskaper,  

• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer, och  

• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.  

Masterprogrammet bygger på tidigare studier i språk eller lingvistik på grundnivå. För 
magisterexamen ska studenten:  

Kunskap och förståelse  
• visa kunskap och förståelse inom språk och språkvetenskap, inbegripet såväl överblick 

över språkvetenskapen som fördjupade kunskaper inom vald inriktning på programmet 
• visa insikt i aktuellt språkvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete  

Färdighet och förmåga  
• på ett ändamålsenligt sätt kunna tillämpa språkvetenskaplig metod  
• visa förmåga att systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och 

hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information  

• visa förmåga att kritiskt och självständigt 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, 
professionellt med språk, språkutbildning och internationella relationer 

• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser  
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Värderingsförmåga och förhållningssätt  
• 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.  

Kursuppgifter för magisterexamen 
Obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet (22,5 högskolepoäng)  

• Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 högskolepoäng  
• Språk och språkvetenskap: Examensarbete, magisterkurs, 15 högskolepoäng  

Obligatoriska kurser för respektive inriktning (15 högskolepoäng)  
Kurser på avancerad nivå inom inriktningens ämnesområde. Institutionen tillhandahåller 
information om kursutbudet. Kursvalen ska godkännas av koordinatorn.  

Valbara kurser inom programmet (22,5 högskolepoäng)  
Kurser om 22,5 högskolepoäng. Institutionen tillhandahåller information om kursutbudet. 
Sammanlagt 15 högskolepoäng kan läsas i andra ämnen inom och utom fakulteten, eller 
utgöras av utlandsstudier. Kurser på grundnivå kan ingå med högst 15 högskolepoäng. 
Kursvalen ska godkännas av koordinatorn.  

Programstruktur  
Läsåret är uppdelat i två terminer och varje termin delas upp i kurser med separat examination. 
Ämneskurser och valbara kurser ges enligt ett rullande schema.  

Termin 1: Vetenskapsteori för språkvetare 7,5 hp, obligatoriska ämneskurser eller valbara 
kurser 22,5 hp  

Termin 2: Obligatoriska ämneskurser eller valbara kurser 15 hp, Examensarbete, magisterkurs 
15 hp  

För behörighet till termin två ska den inledande kursen Vetenskapsteori för språkvetare vara 
avklarad. För behörighet till kursen Examensarbete, magisterkurs ska den studerande vara klar 
med minst 22,5 högskolepoäng inklusive alla obligatoriska kurser.  
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