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Omfattning
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som
varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng
med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för utbildningen.

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.
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Värderingsförmåga och För kandidatexamen skall studenten
förhållningssätt
- 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.
Övrigt examen

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.
Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de
preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom
ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Innehåll och upplägg

Syfte
Programmet för professionellt skrivande omfattar 180 högskolepoäng (med fördjupning om
90 högskolepoäng inom huvudområdet) och leder fram till en filosofie kandidatexamen i
Svenska språket. Programmets utgörs av kurser i Kreativt skrivande, Svenska språket samt
Engelska.
Syftet med programmet är att dels ge studenten färdigheter inom tre olika publicistiska
genrer (skönlitteratur, journalistik och kommersiellt skrivande) samt i språkvård, dels ge
vetenskapligt grundad kunskap och förståelse vad gäller olika aspekter av huvudområdet
Svenska språket. Ett sammantaget mål för dessa två delsyften är att studenten utifrån en
kombination av praktisk skrivkompetens och vetenskapligt kritiskt förhållningssätt till sitt
skrivande ska kunna reflektera över skönlitteraturens, journalistikens respektive det
kommersiella skrivandets genrespecifika förhållningssätt. I fokus står den allt mer flytande
relationen mellan dessa genrer i vårt samtida medielandskap, samt de konsekvenser denna
flytande relation får för såväl enskilda skribenter och publicerade texter som för språket och
för det offentliga samtalet i stort.
Utbildningen syftar alltså till att förbereda studenten att flexibelt kunna verka genresäkert
och/eller genreöverskridande som skribent eller språkvårdare i vår samtids medielandskap.
Men också till att utgöra en bas för en mer teoretiskt grundad förståelse av förhållandet
mellan författande, läsande och text, samt en publicerad texts relationer till olika sociala fält.
Därmed förbereds studenten också för forskning inom huvudområdet Svenska språket.
Upplägg
Utbildningen inleds med två terminer i Kreativt skrivande. Där etableras skrivandet som
praktik - med fokus på olika genrer – men samtidigt också förmågan att kunna formulera
(och även ta emot) såväl kritisk som konstruktiv respons till skribenter och texter under
arbete. Akademiska verktyg (teoretiska och metodologiska) för att utifrån ett kritiskt,
vetenskapligt förhållningssätt analysera och förstå skrivprocessen och texter i olika
publicistiska genrer introduceras.
Termin tre fortsätter med kursen Svenska språket 2 för professionellt
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skrivande, som omfattar språkstruktur, tendenser för nusvenskans utveckling och språkets
standardisering samt nutida språklig variation på individ- och samhällsnivå inom det svenska
språkområdet. Med utgångspunkt i erfarenheterna från programmets första år fördjupas här
innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt, av vetenskaplig metodik, vetenskapsteori
och kritisk granskning av text.
Termin fyra består av en programspecifik kurs med inriktning mot skrivande i
marknadsföringssammanhang, samt en kurs i Engelska, där internationalisering och
språkmöten fokuseras praktiskt och teoretiskt.
Det sista året består av Kreativt skrivande 3 samt Svenska språket 3 för professionellt
skrivande.
Kreativt skrivande 3 består av fördjupande teoretiska kursmoment om litteratur, skrivande
och språk samt i ett längre självständigt skrivprojekt i någon av, eller i en medveten
kombination av, genrerna skönlitteratur, journalistik och/eller kommersiellt skrivande. Detta
projekt kan med fördel genomföras inom ramen för samverkan med extern aktör i
mediesektorn.
Termin sex utgörs av kursen Svenska språket 3 för professionellt skrivande som innehåller
ett forskningsförberedande, examensgivande uppsatsarbete. Vetenskapsteori och
vetenskaplig metodik studeras i särskilda moment. Studenten får också kunskap om relevant
forskning inom aktuella områden, till exempel skrivforskning, samtalsforskning eller
vetenskaplig samtalsanalys.
Programupplägget som helhet syftar till en tydlig progression av undervisningen i såväl
praktisk skrivkompetens som i vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt tänkande.
Huvudområde
Huvudområdet Svenska språket rymmer kurserna i Kreativt skrivande och Svenska språket.
Svenska språket har en rad olika fokus – språkstruktur, språksociologi eller språkhistoria är
några. Inom programmet Professionellt skrivande är kurserna i Svenska språket speciellt
riktade mot textanalyser, språkvård och kunskaper om språklig variation på individ- och
samhällsnivå inom det svenska språkområdet för att beskriva texttyper och genrer framför
allt i publicistiska sammanhang.
Kreativt skrivande är i grunden ägnat att i praktiskt skrivande behärska skönlitteraturens,
journalistikens och det kommersiella skrivandets olika genrekrav. Det är en självständig del
av ämnet Svenska språket som är mer inriktat mot språkhantering än mot studier av språket.
Som akademiska kurser har de självfallet även analytiska inslag. Vid sidan av ren textanalys
studeras också kulturteoretiska och sociala aspekter av skrivande.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Förkunskaper

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Samhällskunskap A.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Studentinflytande

Studentinflytande och utvärdering
Utbildningsråd ska knytas till utbildningsprogrammet. Utbildningsledaren ska ingå i rådet
och vara ordförande och sammankallande. Utbildningsrådets syfte är att ge studenter och
företrädare för yrkesliv/samhälle inflytande över utbildningsprogrammen.
Programstudenterna ska årligen ges möjlighet att lämna synpunkter på
utbildningsprogrammet genom en programutvärdering. Programutvärderingen ska ske genom
användandet av högskolegemensamt utvärderingsverktyg. Sammanställning av
utvärderingsresultatet ska lämnas till Utbildnings- och forskningsnämnden.

Sida 3 av 4

Kurser inom programmet
Årskurs 1
Period

Kurskod

Kursnamn

Fördjupni

Poäng

Område

1:1

HLS00A

Kreativt skrivande (1-30)

G1N

30 hp

Svenska språket

1:3

HLS00B

Kreativt skrivande (31-60)

G1F

30 hp

Svenska språket

Period

Kurskod

Kursnamn

Fördjupni

Poäng

Område

2:1

SLG300

G1F

30 hp

Svenska språket

2:3

ENG011

Svenska språket 2 för
professionellt skrivande
Stilistik i olika engelska texter

G1F

15 hp

Engelska

2:4

SLG006

Kommersiellt skrivande

G1F

15 hp

Svenska språket

Period

Kurskod

Kursnamn

Fördjupni

Poäng

Område

3:1

SLG501

Kreativt skrivande (61-90)

G2F

30 hp

Svenska språket

3:3

SLG800

Svenska språket för professionellt G2E
skrivande

30 hp

Svenska språket

Årskurs 2

Årskurs 3

Sida 4 av 4

