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1 Fastställande 
Examensbeskrivningen för denna examen är fastställd av rektor 2007-08-28. 
 

2 Nivå 
Grundnivå 
 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på grundnivå 
(Högskolelagen 1 kap 8 §) Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de 
kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i 
gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när 
det gäller konstnärlig utbildning. 
   Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
   Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 



3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 
 
Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 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 skall 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 att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och 
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter, 
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar 
för hur den används, och 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
utveckla sin kompetens. 

3.3 Lokala mål 
 
Kunskap och förståelse 
För att erhålla denna examen skall studenten kunna 

- redogöra för aktuell språkvetenskaplig teori och metod 
- förklara svenska språkets struktur 
- hantera analytiska verktyg för att bedöma och analysera skrivna texter 
- redogöra för teorier och metoder för analys av kommunikation, läsbarhet och 

begriplighet 
- analysera språklig variation och förklara deras orsaker och konsekvenser 
- analysera språket i arbetsliv, massmedier, organisationer och myndigheter 
- analysera svenskans ställning i EU och redogöra för hur svenskan påverkas av det 

globala samhället 
- utvärdera och använda pedagogiska arbetsformer 
- redogöra för teorier om betydelseförändring och termkonstruktion 



- förstå engelsk och svensk grammatik kontrastivt 
- förstå engelsk vokabulär 
- avgöra olika stilnivåer i engelska 

 
Färdighet och förmåga 
För att erhålla denna examen skall studenten kunna 

- uttrycka sig professionellt i skrift och tal 
- göra en språklig probleminventering på företag, organisationer och myndigheter 
- leda språkvårdsprojekt i företag, organisationer och myndigheter 
- anordna internundervisning inom företag, organisationer och myndigheter rörande 

språkvårdsfrågor 
- värdera och redigera sakprosetexter så att de blir effektiva och funktionella 
- ge fackskribenter skrivstöd 
- identifiera och lösa olika slags språkliga, kommunikativa och textuella problem 
- professionellt diskutera aktuella språkpolitiska frågor 
- fungera som experter i frågor som rör vetenskaplig termkonstruktion 
- använda och förstå digitala medier, t.ex. webbmedier, och annan modern 

informationsteknik för kommunikation och informationsspridning 
- formulera sig skriftligt på engelska 
- känna igen typiska ”fallgropar” för svensktalande som skriver på engelska 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För att erhålla denna examen skall studenten kunna 

- värdera andras språk och därefter ge professionella råd till ett bättre språkbruk 
- förklara språkvårdsfrågor för allmänheten och ge råd  
- upptäcka olika typer av språkliga handikapp och kunna ge råd för hur sådana 

problem skall underlättas 
 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng, varav minst 90 högkolepoäng med succesiv fördjupning inom det 
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. 
 

4.2 Självständigt arbete/examensarbete 
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng 
inom huvudområdet för utbildningen. 
 
 
 



4.3 Övriga krav 
För examen krävs följande kurser: 
 
- Svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet 1, 30 hp. 
- Svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet 2, 30 hp. 
- Svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet 3, 30 hp. 
- Svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet 4, 30 hp.  
- Engelska A för studerande inom Språkkonsultprogrammet 30 hp. 
- Svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet 5, 30 hp.  
 
I Svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet 5, 30 hp, ingår Examensarbete om 
22,5 högskolepoäng. 
 
För att erhålla kandidatexamen vid Umeå universitet krävs följande: 

• Avslutade kurser om 180 hp varav minst 150 hp på grundnivå. 
• Inom de avslutade kurserna skall minst 90 hp tillhöra samma huvudområde varav 

minst 15 hp skall utgöras av ett examensarbete. Utöver examensarbetet måste 
kurser om minst 15 hp ligga på kandidatexamensnivå. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 med kandidatexamensnivå avses kurs med minst två års sammanlagda studier som förkunskapskrav eller 
minst 60 högskolepoäng inom ett och samma huvudområde som förkunskapskrav. 
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