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Innehåll och förväntade studieresultat 

I kursplanen beskrivs delkursens innehåll på följande sätt: 
”Delkursen tar upp centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område ur 
översättningsvetenskapligt etablerade perspektiv samt sätter in översättar- och 
tolkverksamheter i vidare kulturella och sociala sammanhang. Delkursen innehåller även 
praktiska övningar på tolkningens och översättningens områden. I övningarna är det ena 
språket alltid svenska.” 

Enligt kursplanen ska studenten för godkänt resultat på delkursen kunna 

1. redogöra för centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område 
2. redogöra för hur sociala och kulturella sammanhang påverkar översättnings- och 

tolkningspraktiker 
3. visa viss kännedom om översättningsmetoder 
4. visa viss kännedom om tolkningstekniker. 

Uppläggning och undervisning 

Undervisningen på delkursen sker i form av sju föreläsningar, fyra obligatoriska 
övningsseminarier och tre obligatoriska seminarier med muntliga gruppredovisningar i 
enlighet med schemat. Om du är frånvarande något seminarium, måste du kontakta läraren för 
att få besked om vilken kompensationsuppgift du ska göra. 

Kunskapskontroll och examination 

Delkursen examineras genom en muntlig gruppredovisning och en hemskrivning. 

Betyg och kurskrav 

På delkursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F. För att bli godkänd på delkursen (dvs. 
få något av betygen A–E) krävs att du har varit närvarande vid minst fem av de sju 
obligatoriska seminarierna (dvs. de fyra övningsseminarierna och de tre 
redovisningsseminarierna) samt att din gruppredovisning blivit godkänd. (Se kursplanen för 
ytterligare information.) 

Betygskriterier 
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-05-06.] 
 
 1. ... redogöra för 

centrala 
frågeställningar inom 
översättningens och 
tolkningens område 

2. ... redogöra för hur 
sociala och kulturella 
sammanhang 
påverkar 
översättnings- och 
tolkningspraktiker 

3. ... visa viss 
kännedom om 
översättningsmetoder 

4. ... visa viss 
kännedom om 
tolkningstekniker 

E Studenten visar Studenten visar Studenten visar Studenten visar 
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tillräcklig förmåga att 
redogöra för centrala 
frågeställningar inom 
översättningens och 
tolkningens område. 

tillräcklig förmåga att 
redogöra för hur 
sociala och kulturella 
sammanhang påverkar 
översättnings- och 
tolkningspraktiker. 

tillräcklig kännedom 
om 
översättningsmetoder. 

tillräcklig kännedom 
om tolkningstekniker. 

D Studenten visar 
tillfredsställande 
förmåga att redogöra 
för centrala 
frågeställningar inom 
översättningens och 
tolkningens område. 

Studenten visar 
tillfredsställande 
förmåga att redogöra 
för hur sociala och 
kulturella sammanhang 
påverkar 
översättnings- och 
tolkningspraktiker. 

C Studenten visar god 
förmåga att redogöra 
för centrala 
frågeställningar inom 
översättningens och 
tolkningens område. 

Studenten visar god 
förmåga att redogöra 
för hur sociala och 
kulturella sammanhang 
påverkar 
översättnings- och 
tolkningspraktiker. 

B Studenten visar 
mycket god förmåga 
att redogöra för 
centrala 
frågeställningar inom 
översättningens och 
tolkningens område. 

Studenten visar 
mycket god förmåga 
att redogöra för hur 
sociala och kulturella 
sammanhang påverkar 
översättnings- och 
tolkningspraktiker. 

A Studenten visar 
utmärkt förmåga att 
redogöra för centrala 
frågeställningar inom 
översättningens och 
tolkningens område. 

Studenten visar 
utmärkt förmåga att 
redogöra för hur 
sociala och kulturella 
sammanhang påverkar 
översättnings- och 
tolkningspraktiker. 

Fx Studenten visar 
bristande förmåga att 
redogöra för centrala 
frågeställningar inom 
översättningens och 
tolkningens område. 

Studenten visar 
bristande förmåga att 
redogöra för hur 
sociala och kulturella 
sammanhang påverkar 
översättnings- och 
tolkningspraktiker. 

Studenten visar 
bristande kännedom 
om översättnings-
metoder. 

Studenten visar 
bristande kännedom 
om tolkningstekniker. 

F Studenten visar 
otillräcklig förmåga att 
redogöra för centrala 
frågeställningar inom 
översättningens och 
tolkningens område. 

Studenten visar 
otillräcklig förmåga att 
redogöra för hur 
sociala och kulturella 
sammanhang påverkar 
översättnings- och 
tolkningspraktiker. 

Studenten visar 
otillräcklig kännedom 
om 
översättningsmetoder. 

Studenten visar 
otillräcklig kännedom 
om tolkningstekniker. 
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Viktning 
Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 och 2 
vardera utgör 50 % av delkursens betygsunderlag. Gängse avrundningsregler tillämpas. Du 
måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att 
bli godkänd på delkursen. 

Möjligheter till förnyad examination  

Om du har fått betyget Fx, har du normalt möjlighet att revidera eller komplettera underlaget 
för betygssättningen. Om du har fått betyget F måste du i regel gå om kursen. (Se kursplanen 
för ytterligare information.) 
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[Totalt 505 s.] 

Ytterligare litteratur om max 20 sidor kan tillkomma enligt instruktioner vid kursstart. 
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