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Inriktning svenska 
 
Inriktningen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 3 november 
2003. 
 
 
1. Övergripande beskrivning av inriktningen 
Inriktning svenska omfattar minst 40 poäng och vänder sig till blivande lärare i 
svenska. Syftet med inriktningen är att ge den blivande läraren förmåga att ta ansvar 
för och stimulera barns och ungdomars språkutveckling. Här tillägnas kunskaper om 
och färdigheter i att tala och skriva i olika sammanhang samt uppövas förmågan att 
kritiskt läsa och förstå texter av skilda slag.  
 
2. Kurser inom inriktningen och struktur 
Svenska för lärare A I, 20 poäng 
• Fonetik och grammatik, 5 poäng 
• Muntlig och skriftlig framställning, 5 poäng 
• Språkutveckling, 5 poäng 
• Att analysera skönlitteratur, 5 poäng 
 
Svenska för lärare A II, 20 poäng 
• Didaktik I, Litteratur och kultur, 5 poäng 
• Verksamhetsförlagd utbildning II, 5 poäng 
• Didaktik II, Att läsa, tala och skriva i skolan, 5 poäng 
• Verksamhetsförlagd utbildning II, 5 poäng 
 
Blivande lärare som avser att undervisa i grundskolans senare år måste läsa ytterligare 
20 poäng, för att uppnå sammanlagt 60 poäng. Dessa 60 poäng skall bestå av 30 
poäng i svenska språket och 30 poäng litteraturvetenskap. Studenten väljer fritt bland 
nedanstående kurser i svenska språket/litteraturvetenskap.  
 
Blivande lärare som avser att undervisa i gymnasieskolan måste läsa ytterligare 40 
poäng, för att uppnå sammanlagt 80 poäng. Dessa 80 poäng skall bestå av 30 poäng i 
svenska språket och 30 poäng litteraturvetenskap, dessutom krävs ytterligare 20 
ämnespoäng fördelade mellan svenska och litteraturvetenskap. Studenten väljer fritt 
bland nedanstående kurser i svenska språket/litteraturvetenskap.  
 
Valbara kurser inom svenska språket A/B 
• Stilistik och textanalys , 5 poäng 
• Språksociologi och dialektologi, 5 poäng 
• Grammatik och språkteori, 5 poäng 
• Språken i Norden, 5 poäng 
• Svensk språkhistoria, 5 poäng 
• Uppsats, 5 poäng 



 
Valbara kurser inom litteraturvetenskap A/B 
• Litteraturen och dess historia från antiken till medeltiden, 5 poäng 
• Litteraturen och dess historia från renässansen till förromantiken, 5 poäng 
• 1800-talets litteraturhistoria, 5 poäng 
• 1900-talets litteraturhistoria, 5 poäng 
• Valda texter från modern tid, 5 poäng 
• Barn- och ungdomslitteratur, 5 poäng 
• Litteraturvetenskapliga teorier och metoder, 5 poäng 
• Uppsats, 5 poäng 
 
Studenter antagna till Inriktning svenska startar studierna inom allmänt 
utbildningsområde med kursen Pedagogik med didaktisk inriktning A, 20 poäng, och 
påbörjar därefter inriktningsstudierna. De ämnesdidaktiska och de verksamhets-
förlagda kurserna läses efter det att de ämnesinriktade delkurserna har tillägnats. 
 
C-kurs i svenska språket eller litteraturvetenskap kan läsas endast efter att kurser 
motsvarande A- och B-nivåerna inom respektive ämne har tillgodogjorts.  
 
3. Verksamhetsförlagd utbildning 
Den verksamhetsförlagda utbildningen skall ha ett samband såväl med de obligatoriska 
ämnesinriktade delkurserna som med de ämnesdidaktiska kurserna. De 
verksamhetsförlagda studierna består av två delkurser om 5 poäng vardera som bör 
ligga parallellt med de ämnesdidaktiska studierna. 
 
4. Didaktiska studier 
Med utgångspunkt i de fyra ämnesinriktade delkurserna ges 10 poäng ämnesdidaktiska 
studier fördelade på två delkurser, nämligen Att läsa, tala och skriva i skolan, 5 poäng 
samt Litteratur och kultur, 5 poäng.  
 
5. Inriktningens plats i en lärarexamen 
Inriktningen svenska kan kombineras med andra inriktningar och specialiseringar som 
ges vid Örebro universitet inom ramen för Examensordningen för grundutbildning vid 
Örebro universitet ger förutsatt att behörighetskraven uppfylls. 
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