Humanistiska och teologiska fakulteterna

HGSPK, Språkkonsultprogrammet, 180 högskolepoäng
Swedish Language Consultancy Programme, 180 credits
Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2013-02-18 och senast reviderad 2019-0312. Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med 2019-03-12, höstterminen
2019.

Programbeskrivning
Språkkonsultprogrammet utbildar experter i svenska språket för verksamhet hos
myndigheter, organisationer och företag eller i egen regi. Språkkonsulter arbetar med
internutbildning, textgranskning, framställning av informationsmaterial, genomgång
av kommunikation i ett klarspråksperspektiv, omarbetning till lättlästa versioner,
språkliga utredningar, policyfrågor och textredigering. Programmet ger en gedigen
teoretisk och praktisk grund för att kunna utföra dessa arbetsuppgifter. Det utgör
också en lämplig bakgrund för informatörer, redaktörer och andra yrkesgrupper som
arbetar med svenska språket och ger en bra bas för vidare studier på masterrespektive forskarnivå.
Utbildningen till språkkonsult består av kurser i ämnet svenska som ger en
grundförståelse för svenskans struktur, variation och bruk. Kompetensen i att skriva,
granska och redigera texter är central. En grundförståelse för det svenska språket i ett
globaliserat samhälle ges också. Utbildningen genomsyras av ett arbetslivsperspektiv
med flera inslag av praktik och tillämpade uppgifter. Studenterna ges också tillfälle att
välja inriktning under en femte valbar termin. Möjligheten finns då att läsa kurser
också från andra områden om de kan motiveras utifrån kommande yrkesverksamhet
som språkkonsult.
Utbildningen är en yrkesinriktad utbildning och bygger på att den enskilde har
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språkintresse, utvecklad språkkänsla, god läsförståelse och god formuleringsförmåga.
Med ett behörighetsgivande antagningsprov vill vi försäkra oss om att de studenter
som antas både är motiverade och har den språkkänsla och formuleringsförmåga som
krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och bli en bra språkkonsult.

Mål
För kandidatexamen ska studenten

Kunskap och förståelse
●

●

●

●
●
●
●

●

visa god förståelse för och gedigen kunskap om den vetenskapliga grunden för
tillämpad språkvetenskap,
visa kunskaper om svenska språkets uppbyggnad i ett första- och
andraspråksperspektiv (fonologi, morfologi, syntax, semantik),
visa förståelse för teorier och metoder för analys av kommunikation, text och
samtal,
visa goda kunskaper om textförståelse och begriplighet,
visa kunskap om språklig variation och språkförändringar i det svenska samhället,
visa förståelse för flerspråkighet och interkulturell kommunikation,
visa fördjupad förståelse för språkbruket i arbetsliv, vetenskap, organisationer,
offentlig förvaltning och massmedier,
visa kunskaper om språkplanering och språkvård,

Färdighet och förmåga
●
●
●

●

●

●

●

●

visa förmåga att uttrycka sig effektivt och situationsanpassat i skrift och tal,
visa förmåga att självständigt analysera, bedöma och omarbeta texter,
visa förmåga att självständigt urskilja, analysera, diskutera och lösa
kommunikativa, textuella och språkliga problem i samhället och arbetslivet,
visa förmåga att på ett pedagogiskt sätt lämna råd i frågor kring kommunikation,
språkvård och språkriktighet,
visa förmåga att planera och genomföra utbildningar för olika typer av
organisationer,
visa förmåga att använda språkteknologiska verktyg och andra datorbaserade
resurser,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa språkvetenskapliga
problem och att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att söka, samla, värdera och tolka relevant information för att lösa
språkvetenskapliga eller arbetslivsrelaterade problem inom verksamhetsområdet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
●

●

●

●

visa förmåga att värdera och förhålla sig till olika teorier och metoder för
tillämpad språkvetenskap,
visa insikter om och förmåga att värdera språkfrågor i ett socialt, kognitivt och
historiskt perspektiv,
visa insikter om språkets roll i samhället och om människors ansvar för hur
kunskaperna om språket används,
visa ett vetenskapligt förhållningssätt till frågor som rör andraspråksinlärning och
interkulturell kommunikation,
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●

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Kursuppgifter
Alla kurser inom programmet är obligatoriska utom under termin 5 då studenterna
breddar sina kunskaper med kurser från andra ämnen eller ämnesområden som kan
bedömas vara relevanta för språkkonsultens yrkesverksamhet. Kurser väljs efter dialog
med och godkännande av programkoordinator. Kurserna inom termin 1 består av
grundläggande kurser i svenska och motsvarar i princip kursen Svenska, språklig
inriktning, grundkurs. Kurserna läses normalt i den ordning som anges nedan.
Termin 1:
●
●
●
●

Skriva, bearbeta, förmedla, 7,5 hp
Svensk grammatik, 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, återkoppla, 15 hp

Termin 3:
●
●
●

Svenska som andraspråk, 7,5 hp
Tala, övertyga, argumentera 7,5 hp
Interkulturell kommunikation och kommunikationsetnografi med fallstudie, 15
hp

Termin 4:
●
●
●
●

Skriva, marknadsföra och övertyga, 7,5 hp
Semantik och terminologi, 7,5 hp
Språkpolitik och språkplanering, 7,5 hp
Praktisk pedagogik med utbildningsinsats, 7,5 hp

Termin 5:
Under termin 5 väljs ett relevant studieämne för breddning/fördjupning. Kursvalet ska
godkännas av programkoordinator.
Termin 6:
●
●
●

Språkpsykologi med fokus på förståelse och läsbarhet, 7,5 hp.
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Programmet startar var fjärde termin med start ht 2013.
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Examen
Examensbenämningar
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Svenska med specialisering i språkkonsultarbete
Degree of Bachelor of Arts
Major: Swedish with specialization in Language Consultancy

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)
För tillträde till utbildningen krävs dessutom godkänt antagningsprov.
Den som ansöker till utbildningen och uppfyller behörighetskraven är automatiskt
anmäld till antagningsprovet som äger rum i Lund inom en månad efter sista
ansökningsdag.
Provet består av tre olika delprov:
Del 1: Ordförståelse testas i ett ordkunskapstest av den typ som finns i
Högskoleprovet.
Del 2: En skrivuppgift som innebär ett målgruppsanpassat referat av en eller flera
texter. Här testas de sökandes förmåga att ta till sig och välja ut relevant information
(dvs. läsförståelsen), sammanställa information, strukturera och disponera text, och
anpassa innehåll och språk till en utpekad målgrupp. I detta delprov testas också de
sökandes språkliga formuleringsförmåga och deras fallenhet för stilistisk anpassning
av texter.
Del 3: Uppgiften för den sökande är att förbättra en språkligt korrumperad text (dvs.
en text med inplanterade språkfel) så att den blir språkligt korrekt. Den sökande ska
också kommentera och beskriva de förbättringar som görs. Här testas den del av det
språkliga gehöret som innebär förmåga att upptäcka och analysera språkliga brister.
Dessutom testas förmågan till språklig reflexion.
Provet bedöms av en bedömargrupp.

Urvalsmetod
Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Antagningsprov: 32 %.
Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium
vid lika meriter i urvalsgrupperna BI, BII och BF.

Övrigt
Termin 1 på Språkkonsultprogrammet 30 högskolepoäng motsvarar i sin helhet
kursen SVEA11 Svenska, språklig inriktning grundkurs 30 högskolepoäng och båda
kan inte räknas in i en och samma examen.
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