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LOKAL EXAMENSBESKRIVNING 
 
 
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska som 
andraspråk 
Degree of Bachelor of Arts with a major in Swedish as a Second 
Language 
 
 
1. Fastställande 
Examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska som andraspråk vid 
Göteborgs universitet är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen 2017-06-18 (Dnr 2017/325), 
reviderad 2022-09-07.   
 
2. Mål för examen 
2.1 Nationella mål 
Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen ska studenten 

− visa kunskap och förståelse inom huvudområdet svenska som andraspråk, inbegripet kunskap  
om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,  
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen ska studenten 

− visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en  
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 

− visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra  
uppgifter inom givna tidsramar 

− visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området svenska som  
andraspråk. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen ska studenten 

− visa förmåga att inom huvudområdet svenska som andraspråk göra bedömningar med hänsyn  
till relevanta, samhälleliga och etiska aspekter 
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− visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

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 skall 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. 
 
4. Omfattning för Filosofie kandidatexamen med huvudområdet 
svenska som andraspråk   
4.1 Kurser inom huvudområdet 

För denna examen krävs 180 hp, varav minst 90 hp inom huvudområdet. Av dessa 90 hp ska minst 
15 hp utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete).  
Kurser inom huvudområdet uppfylls genom angivna kurser eller motsvarande: 
− Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp (SSA111) 
    eller Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs 30 hp (SSA129) 
    eller Svenska som andraspråk lärare åk 1–6 30 hp (SSA118)  
− Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1, 15 hp (SSA121) 
− Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, 15 hp (SSA125) 
− Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1, 15 hp (SSA134) 
− Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 2, 15 hp (SSA136) 
 

4.2 Kurser förutom huvudområdet 
Valfria kurser. 

 
5. Övrigt 
Övergångsregler 

• Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp (SSA111) motsvarar och kan därför inte ingå i 
examen tillsammans med den tidigare kursen Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp 
(SSA100).  

• Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 1, 15 hp (SSA121) och Svenska som andraspråk, 
fortsättningskurs 2, 15 hp (SSA125) motsvarar och kan därför inte ingå i examen tillsammans 
med de tidigare kurserna Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30 hp (SSA200), 
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Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30 hp (SSA126) samt Svenska som andraspråk, 
fortsättningskurs, 30 hp (SSA122).  

• Svenska som andraspråk, fördjupningskurs del 1, 15 hp (SSA134) och Svenska som 
andraspråk, fördjupningskurs del 2, 15 hp (SSA136) motsvarar och kan därför inte ingå i 
examen tillsammans med de tidigare kurserna Svenska som andraspråk, fördjupningskurs, 30 
hp (SSA300) samt Svenska som andraspråk, fördjupningskurs, 30 hp (SSA133). 
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