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Innehåll och förväntade studieresultat 

Delkursen tar upp centrala frågeställningar inom översättningens och tolkningens område ur ett 

översättningsvetenskapligt perspektiv. Delkursen ger även en introduktion till olika teoretiska ansatser 

inom tolkningsfältet och tar upp för tolkning centrala ämnesområden som tolkning som social 

aktivitet, tolkningsstrategier och tolkningsprocessmodeller. 

 

För godkänt resultat ska studenten kunna: 

1. visa grundläggande kunskaper om tolkningens och översättningens speciella villkor 

2. redogöra för den historiska utvecklingen av teorier om tolkning och översättning 

3. beskriva och jämföra några centrala teoretiska perspektiv inom tolkningsfältet 

4. diskutera tolkning med användning av relevant terminologi. 

Uppläggning och undervisning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Ett detaljerat schema med teman 

och läsansvisningar finns att tillgå på TimeEdit. Länk till detta finns på programmets hemsida. 

Närvaro vid samtliga seminarier är obligatorisk. Kompensationsuppgifter kan komma att ges 

vid frånvaro. Vid frånvaro vid fler än ett seminarium måste studenten gå om kursen. 

Kunskapskontroll och examination 

Delkursen examineras genom en hemskrivning som behandlar hur tolkning påverkar 

kommunikationssituationen, tolk- och översättningsteorier. 

Betyg och kurskrav 

Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: 

A = Utmärkt 

B = Mycket bra 

C = Bra 

D = Tillfredsställande 

E = Tillräckligt 

Fx = Otillräckligt 

F = Helt otillräckligt 

Betygskriterier 

(Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-01-13) 

Kurs-

mål 

1. visa 

grundläggande 

kunskaper om 

tolkningens och 

översättningens 

speciella villkor 

2. redogöra för den 

historiska 

utvecklingen av 

teorier om tolkning 

och översättning 

3. beskriva och 

jämföra några 

centrala teoretiska 

perspektiv inom 

tolkningsfältet 

4. diskutera tolkning 

med användning av 

relevant terminologi. 

E Studenten kan på ett 

godtagbart sätt 

Studenten för ett 

visst resonemang 

Studenten har 

förmåga att beskriva 

Studentens använder 

till viss del 
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redogöra för 

tolkningens och 

översättningens 

speciella villkor och 

förutsättningar. 

kring den historiska 

utvecklingen av 

några teorier om 

tolkning och 

översättning. 

 

och jämföra några 

centrala teoretiska 

perspektiv inom 

tolkningsfältet. 

 relevant terminologi 

i sina diskussioner. 

D Studenten kan på ett 

tillfredsställande sätt 

redogöra för 

tolkningens och 

översättningens 

speciella villkor och 

förutsättningar. 

Studenten kan 

utveckla 

resonemanget kring 

den historiska 

utvecklingen av 

några teorier om 

tolkning och 

översättning. 

 

C Studenten kan på ett 

bra sätt redogöra för 

tolkningens och 

översättningens 

speciella villkor och 

förutsättningar. 

Studenten resonerar 

på ett adekvat sätt 

kring den historiska 

utvecklingen av 

några teorier om 

tolkning och 

översättning. 

 

Studentens 

användning av 

relevant terminologi 

är förhållandevis 

säker. 

B Studenten kan på ett 

klargörande och 

självständigt sätt 

resonera kring 

tolkningens och 

översättningens 

speciella villkor och 

förutsättningar. 

Studenten resonerar 

på ett adekvat och 

problematiserande 

sätt kring den 

historiska 

utvecklingen av 

några teorier om 

tolkning och 

översättning. 

 

Studenten har en 

god förmåga att 

beskriva och 

jämföra några 

centrala teoretiska 

perspektiv inom 

tolkningsfältet. 

Studentens 

användning av 

relevant terminologi 

är säker. 

A  Studenten kan på 

ett nyanserat och 

mycket självständigt 

sätt resonera kring 

tolkningens och 

översättningens 

speciella villkor och 

förutsättningar. 

Studenten resonerar 

på ett genomgående 

adekvat och 

problematiserande 

sätt kring den 

historiska 

utvecklingen av 

några teorier om 

tolkning och 

översättning. 

Studenten har en 

mycket god förmåga 

att beskriva och 

jämföra några 

centrala teoretiska 

perspektiv inom 

tolkningsfältet. 

Studentens 

användning av 

relevant terminologi 

är mycket säker. 
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Viktning 

Det slutliga betyget på kursen uppnås genom viktning, där vardera av de fyra lärandemålen 

står för 25 % av det totala betyget för delkursen. Du måste ha lägst betyg E på samtliga 

bedömningsgrunder, samt uppfylla kurskrav och närvarokrav för att vara godkänd på 

delkursen. 

Litteratur 

[Fastställd 2018-06-13.] 
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Fx Studenten kan 

endast knapphändigt 

redogöra för 

tolkningens och 

översättningens 

speciella villkor och 

förutsättningar. 

Studentens 

resonemang kring 

den historiska 

utvecklingen av 

teorier om tolkning 

och översättning 

visar på bristande 

förståelse för 

resonemang i 

litteraturen. 

Studenten förmåga 

att beskriva och 

jämföra några 

centrala teoretiska 

perspektiv inom 

tolkningsfältet visar 

på bristande 

förståelse för 

resonemang i 

litteraturen. 

Terminologi används 

inte eller används på 

ett inkorrekt sätt. 

F Studenten kan inte 

redogöra för 

tolkningens och 

översättningens 

speciella villkor och 

förutsättningar. 

 Terminologi används 

inte eller används på 

ett inkorrekt sätt. 
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Russel, Debra. 2005. Consecutive and simultaneous interpreting. I: Terry Janzen 
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Ovan specificerade kurslitteratur omfattar sammanlagt 538 sidor. Upp till totalt 70 sidor 

kan komma att läggas till av kursens lärare och meddelas i så fall senast i samband med 

terminsstart. 

Lärare och examinator/er 

HELENA BANI SHORAKA (Delkursansvarig och examinator) 

E-post: helena.bani-shoraka@su.se 

Telefon: 08-16 13 38 

Rum: D 518 

Mottagning: enligt överenskommelse 

MARIE SIKSTRÖM, gästlärare 

E-post: marie.sikstrom@su.se 

MALIN TESFAZION 
E-post: malin.tesfazion@su.se 

Telefon: 070-462 14 26 

Rum: D 584 

Mottagning: enligt överenskommelse 

ELISABET TISELIUS  
E-post: elisabet.tiselius@su.se 

Telefon: 08-16 13 38 

http://www.sttf.org/?page_id=1873
mailto:helena.bani-shoraka@su.se
mailto:marie.sikstrom@su.se
mailto:malin.tesfazion@su.se
mailto:elisabet.tiselius@su.se


 

 

 

7 

Rum: D 514 

Mottagning: enligt överenskommelse 

Studentexpedition, studievägledare, studierektor 

Studentexpeditionen  

MONIQUE ZWANENBURG WIDINGSJÖ  

E-post: studexp.tolk.svefler@su.se 

Telefon: 08-16 11 05 

Telefontid: tis. 10–11 

Rum: D 522  

Mottagning: tis. 13–14 och enligt överenskommelse 

Studievägledare 

LINA LEHN 

E-post: studievagledare.tolk.svefler@su.se 

Telefon: 08-16 29 49 

Telefontid: tors. 10–11  

Rum: D 524  

Mottagning: tis. 16–17 och enligt överenskommelse 

Utbildningskoordinator KTT 

ANNE REESE WILLÉN 

E-post: anne.reesewillen@su.se 

Tfn: 08-16 15 49 

Rum: D520 

Mottagning: enligt överenskommelse 

Studierektor 

MATS LARSSON  

E-post: mats.larsson@su.se 

Telefon: 08-16 10 49 

Rum: D 596 

Mottagning: enligt överenskommelse 

mailto:studexp.tolk.svefler@su.se
mailto:studievagledare.tolk.svefler@su.se
mailto:anne.reesewillen@su.se
mailto:mats.larsson@su.se

