
 
 
 
 

Dnr G 2017/328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humanistiska fakulteten 
 
 

1 (2) 
Box 200, 405 30 Göteborg 
031 786 00 00 
www.gu.se 
 

 

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING 
 
 
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska språket med 
inriktning mot språkkonsultverksamhet 
Degree of Bachelor of Arts with a major in Swedish Language with 
Specialization in Language Consultancy 
 
 
1. Fastställande 
Examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska språket med inriktning 
mot språkkonsultverksamhet vid Göteborgs universitet är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen 
2017-06-15. 
 
2. Mål för examen 
2.1 Nationella mål 
Nationella mål för berörd examen, se Högskoleförordningen bilaga 2. 

2.2 Lokala mål 
Inga lokala mål. 
 
3. Generell omfattning för kandidatexamen 
3.1 Nationella regler enligt högskoleförordningen 
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp) med 
viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 hp med successiv fördjupning 
inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. För kandidatexamen ska studenten 
inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp 
inom huvudområdet för utbildningen. 

3.2 Lokala regler vid Göteborgs universitet 
En kandidatexamen ska väsentligen innehålla kurser på grundnivå, men får också innehålla kurser på 
avancerad nivå om man anser att det är lämpligt med utgångspunkt i de krav som ställs i 
examensbeskrivningarna. 
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4. Omfattning för Filosofie kandidatexamen med huvudområdet 
svenska språket med inriktning mot språkkonsultverksamhet 
4.1 Kurser inom huvudområdet 
För denna examen krävs 180 hp, varav 120 hp med succesiv fördjupning inom huvudområdet, varav 
7,5 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Därutöver väljs en av följande inriktningar 
omfattande 60 hp inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp: 

− Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete 
− Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv 
− Språkvård och språkrådgivning i ett engelskspråkigt arbetsliv 

Kurser inom huvudområdet uppfylls genom angivna kurser eller motsvarande: 
− Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp (SPK010) 
− Språkkonsultprogrammet, kurs 2, 30 hp (SPK020) 
− Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp (SPK030) 
− Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp (SPK040) 

Specialisering mot Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete uppfylls genom angivna kurser 
eller motsvarande: 

− Språkkonsultprogrammet, kurs 5R, inriktning: Språkvård, språkrådgivning och 
redaktörsarbete I, 30 hp (SPK150) 

− Språkkonsultprogrammet, kurs 6R, specialisering: Språkvård, språkrådgivning och 
redaktörsarbete I, 30 hp (SPK160) 

Specialisering mot Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv uppfylls genom angivna 
kurser eller motsvarande: 

− Språkkonsultprogrammet, kurs 5 F, inriktning: Språkvård och språkrådgivning i ett 
flerspråkigt arbetsliv I, 30 hp (SPK250) 

− Språkkonsultprogrammet, kurs 6 F, specialisering: Språkvård och språkrådgivning i ett 
flerspråkigt arbetsliv I, 30 hp (SPK260) 

Specialisering mot Språkvård och språkrådgivning i ett engelskspråkigt arbetsliv uppfylls genom 
angivna kurser eller motsvarande: 

− Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig inriktning, 15 hp (EN1320) 
− Global engelska, 7,5 hp (EN1323) 
− Interkulturell kommunikation med fokus på engelska som lingua franca, 7,5 hp (EN1322) 
− Praktik, 15 hp (SPK165) 
− Fördjupningskurs i engelska, språkvetenskaplig uppsats, 15 hp (EN1321) 

4.2 Kurser förutom huvudområdet 
Ingår ej. 
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