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Vill du ägna dig åt språk på heltid?
Språkkonsultprogrammet finns vid Göte
borgs universitet sedan 2012. Programmet
är en treårig yrkesutbildning som ger en god
grund att stå på för dig som vill arbeta med
språk och språkbruk i arbetslivet. Program
met ger dig en kandidatexamen som examin
erad språkkonsult.
______________________________________

SPRÅKKONSULTPROGRAMMET
Med språket som verktyg

Du väljer en av tre specialiseringar:
•
•
•

Språkvård, språkrådgivning och redak
törsarbete
Språkvård och språkrådgivning i ett
flerspråkigt arbetsliv
Språkvård och språkrådgivning i ett
engelskspråkigt arbetsliv

Språkkonsultprogrammet
Kandidatprogram 180 hp
www.svenska.gu.se

Vad gör en språkkonsult?
Utbildade språkkonsulter finns på många
ställen i samhället där det behövs expert
kunskaper inom språk- och kommunika
tionsområdet. Vanliga arbetsuppgifter är
språkgranskning och textbearbetning, handledning och utbildning av skribenter och ta
lare, utveckling av mallar och skrivråd, ter
minologiarbete och teknisk dokumentation.
En del språkkonsulter är anställda på företag
och myndigheter, medan andra arbetar som
frilansare och tar uppdrag inom textgransk
ning, utbildning och klarspråksarbete.
I dagens Sverige är det många som inte har
svenska som modersmål. Väljer du special
iseringen mot flerspråkigt arbetsliv blir du
expert på att arbeta med de utmaningar det
innebär i arbetslivet och i utformningen av
kommunikation med olika målgrupper.

Kurser i urval
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktik
Yrkeskunskap
Textanalys
Skriftlig och muntlig språkfärdighet
Språkvård, språkplanering och språk
politik
Klarspråksarbete i teori och praktik
Svenska som andraspråk och mång
språkighet i arbetslivet
Kommunikationsplanering
Introduktion till grafisk formgivning
Introduktion till översättning och termi
nologi
Projektledning och redaktörsarbete

Vi lever också i en värld där näringslivet blir
allt mer dominerat av engelska och kun
skaper i både svenska och engelska behövs.
Specialiseringen mot engelskspråkigt arbetsliv ger de kunskaper du behöver för att ar
beta med interkulturell kommunikation och
engelska som arbetsspråk.

Om programmet
De första två åren är gemensamma för alla
som läser språkkonsultprogrammet. De ger
en gedigen språkvetenskaplig grund att stå
på men också de praktiska kunskaper du be
höver för att kunna arbeta professionellt med
språket i arbetslivet. Här finns kurser om
skrivande och talande i teori och praktik, om
språkets roll i samhället och i yrkeslivet, om

svenska språkets struktur, om språkvårdsarbete i teori och praktik, om analys av kom
munikation i tal och skrift och om arbete
med olika typer av kommunikationsproblem
i arbetslivet.
Det tredje året är ett specialiseringsår. Det
består av en termin specialiseringskurser, en
åtta veckor lång praktik där du förbereds på
arbetslivet och ett examensarbete.

Förkunskapskrav
Programmet passar dig som är intresserad av
språk och vill arbeta med detta. För att vara
behörig behöver du förutom grundläggande
behörighet också bli godkänd på ett antag
ningsprov. För specialiseringen mot engelsk
språkigt arbetsliv behöver du även ha läst två
terminer engelska på universitetet.
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