
Vad gör man på 
Språkkonsultprogrammet?
Utbildningen handlar om hur man skriver och talar  
i olika sammanhang, varför språket varierar och för-
ändras, hur olika medier används och påverkar språket, 
vad vi gör med texter och vad texter gör med oss. 

Under utbildningen

fokuseras det svenska språksamhället ur olika  
 vinklar, både teoretiskt och praktiskt. 

behandlas språkvetenskapliga teorier och analyser 
 av kommunikation, alltifrån ungdomars talspråk till  
 webbplatser och institutionella texter. 

ges praktik i flera perioder, som är en viktig del av  
 utbildningen.

skrivs avslutningsvis ett examensarbete.

Skillnaden mellan språkkonsultprogrammet och t.ex. 
journalist- eller svensklärarutbildningen är att språk, 
kommunikation och textbearbetning står i fokus i 
betydligt högre grad.

•

•

•

•

Hur söker jag till 
Språkkonsultprogrammet? 
Du söker direkt till Institutionen för nordiska språk, 
Stockholms universitet, och blir kallad till ett antag-
ningsprov. Nästa antagning är till hösten 2009.

Utbildningen är 3-årig och ger en filosofie kandidat-
examen med huvudområde svenska, 180 hp. Du är  
då examinerad språkkonsult i svenska.

Läs mer om och av språkkonsulter
www.nordiska.su.se/sprakkonsult

www.sprakkonsult.se

www.nordiska.su.se/asla/ASLAInfo291.pdf

Välkommen att kontakta oss
För mer information, kontakta: 
Studievägledare Britt Arvidsson

Rum: D 621 
Telefon: 08-16 35 28 
E-post: britt.arvidsson@nordiska.su.se

www.nordiska.su.se/kontakt
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Vad är en språkkonsult?
En språkkonsult arbetar med svenska språket och  
är en blandning av informatör, journalist, svensk- 
lärare, redaktör, utredare och allmän kommunika-
tionsexpert. 

Dagens arbetsplatser ställer stora krav på kommu-
nikation och interaktion genom språket och gynnar 
dem som har insikter och kunskaper om detta. Där-
med har språkkonsulter idag en viktig roll att fylla.

Var jobbar en språkkonsult?
Språkkonsulter är anställda på många slags företag,  
myndigheter och organisationer, där de arbetar med 
t.ex. språkplanering, textgranskning, framställning 
av informationsmaterial, rådgivning i kommunika-
tions- och språkvårdsfrågor, internutbildning eller 
policyfrågor.

Många är också egna företagare med uppdrag från  
reklambyråer, IT-företag, förlag, myndigheter, över-
sättningsbyråer, universitet och högskolor m.m. 

När det gäller studenternas framtid kan man säga  
att arbetsmarknaden är generellt god för språk- 
konsulter och efterfrågan på utbildade språkkon-
sulter blir större och större.

Språkkonsultprogrammet
180 högskolepoäng



”Det bästa är att ingå i en grupp 
människor som man har en hel  
del specifika kunskaper och er- 
farenheter gemensamt med.  
Man har ett nätverk för allt från 
språkfrågor till givande sociala 
kontakter. 

Mona Blåsjö
Språkkonsult sedan 1995

Andreas Nord
Språkkonsult sedan 2003

”Det bästa är bredden, för det  
finns så mycket man kan jobba  
med. Och så självförtroendet 
man får av en examensgivande 
utbildning. Dessutom har man 
tillgång till en yrkesgemenskap 
som inte är inskränkt till ett visst 
yrke.”

”Det bästa är att ha fördjupade 
kunskaper kring något som är  
allas egendom och som enga-
gerar många – svenska språket. 
När man diskuterar språk och 
texter har jag mer att säga än 
bara ’det låter inte bra’ eller ’hur 
skriver folk egentligen’.”

Stina Hållsten
Språkkonsult sedan 1991

Vad är det bästa 
med att vara språkkonsult?
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Våra kurser kvalificerar dig till arbeten bl.a. inom 
informations- och kommunikationsområdet, under-
visningssektorn, PR, biblioteksväsen, förlag och arkiv, 
och de gör dig väl förberedd för en modern och för-
änderlig arbetsmarknad.

Vi forskar inom vitt skilda områden, från runor till  
modern svenska, t.ex. De nordiska språken i tidigare 
perioder, Skrivande och läsande, Svenska som andra- 
språk och som främmande språk, Fonologi , Neder-
ländska m.m.

Vi finns i ett av de blå höghusen i Frescati, nära 
kommunikationer och den vackra naturen i Stora 
Skuggan och på Norra Djurgården.

Språkkonsult
Utbildning:  
Språkkonsultprogrammet, 180 hp

Examen: 
Fil.kand. med huvudområde svenska, med rätt  
att kalla dig Examinerad språkkonsult i svenska

Uppdrag:  
Hur vi skriver och talar i olika sammanhang

Institutionen för nordiska språk
med nederländska avdelningen
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Stockholms universitet 106 91 Stockholm  
Besöksadress: Universitetsvägen 10 D 
Telefon: 08-16 20 00 Telefax: 08-15 85 33 
nordiska@nordiska.su.se www.nordiska.su.se

Institutionen för nordiska språk
med nederländska avdelningen


