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Innehåll och förväntade studieresultat 

Delkursen ägnas i huvudsak åt färdighetsövningar i simultantolkning i form av olika 

institutionella samtal mellan svenska och svenskt teckenspråk. Särskild uppmärksamhet riktas 

mot tolkens samordnande funktion i dialogtolkning. I delkursen behandlas grundläggande 

terminologi och realia från för teckenspråkstolkar relevanta områden. Delkursen ger också 

fördjupade teoretiska kunskaper avseende några aspekter av dialog- och monologtolkning. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:  

- planera inför och sedan tolka i språkligt och faktamässigt noggrant förberedda samtal 

som genomförs i lugnt tempo där grundläggande terminologi- och realiakunskaper 

från de för teckenspråkstolkar relevanta områden som kursen behandlar används, 

- analysera tolkning utifrån tolkteoretiska förklaringsmodeller, 

- identifiera och beskriva tolkens samordnande funktion. 

Uppläggning och Undervisning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och studiebesök. 

Närvaro är obligatorisk med undantag för föreläsningar. Vid högre frånvaro än fem 

obligatoriska tillfällen måste studenten gå om delkursen.  Ett detaljerat schema finns på 

TimeEdit och läshänvisningar och en kursplanering med teman och upplägg läggs ut via 

lärplattformen Athena före kursstart. 

 

Kunskapskontroll och examination 

Delkursen examineras genom tolkning, rollspel och skriftliga inlämningsuppgifter. Se 

schema i TimeEdit för examinationstillfällen. 

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 

F = Helt otillräckligt 

För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyg E på samtliga delkurser och fullgjorda 

kurskrav. Betyget på hela kursen sätts genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. 

Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där 
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man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursen poängantal. 

Gängse avrundningsregler tillämpas. 

Betygskriterier 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2018-11-07.] 

 1 …planera inför och sedan 

tolka i språkligt och 

faktamässigt noggrant 

förberedda samtal som 

genomförs i lugnt tempo där 

grundläggande terminologi- 

och realiakunskaper från de för 

teckenspråkstolkar relevanta 

områden som kursen behandlar 

används, 

2 … analysera tolkning utifrån 

tolkteoretiska 

förklaringsmodeller 

3… identifiera och beskriva 

tolkens samordnande funktion 

E Studenten kan på ett godtagbart 

sätt förbereda och tolka 

språkligt och fackmässigt 

noggrant förberedda samtal i 

lugnt tempo där grundläggande 

terminologi- och 

realiakunskaper från de 

områden som behandlats inom 

kursen används. 

Studenten kan på ett 

grundläggande sätt analysera 

egen och andras tolkning 

utifrån tolkteoretiska 

förklaringsmodeller. 

Studenten uppvisar viss 

förmåga att identifiera och 

beskriva tolkens samordnande 

funktion. 

D Studenten kan på ett 

tillfredställande sätt förbereda 

och tolka språkligt och 

fackmässigt noggrant 

förberedda samtal i lugnt 

tempo där grundläggande 

terminologi- och 

realiakunskaper från de 

områden som behandlats inom 

kursen används. 

Studenten behärskar att 

analysera egen och andras 

tolkning utifrån tolkteoretiska 

förklaringsmodeller. 

Studenten uppvisar 

grundläggande förmåga att 

identifiera och beskriva tolkens 

samordnande funktion. 

C Studenten klarar utan 

svårigheter att förbereda och 

tolka språkligt och fackmässigt 

noggrant förberedda samtal i 

lugnt tempo där terminologi- 

och realiakunskaper från de 

områden som behandlats inom 

kursen används. 

Studenten kan på ett 

klargörande sätt analysera egen 

och andras tolkning utifrån 

tolkteoretiska 

förklaringsmodeller. 

Studenten kan på ett adekvat 

sätt identifiera och beskriva 

tolkens samordnande funktion.  

B Studenten uppvisar god 

förmåga att förbereda och tolka 

Studenten kan på ett 

klargörande och förhållandevis 

Studenten kan på ett adekvat 

och resonerande sätt identifiera 
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språkligt och fackmässigt 

noggrant förberedda samtal i 

lugnt tempo där terminologi- 

och realiakunskaper från de 

områden som behandlats inom 

kursen används. 

självständigt sätt analysera 

egen och andras tolkning 

utifrån tolkteoretiska 

förklaringsmodeller. 

och beskriva tolkens 

samordnande funktion. 

A Studenten uppvisar mycket god 

förmåga att förbereda och tolka 

språkligt och fackmässigt 

noggrant förberedda samtal i 

lugnt tempo där terminologi- 

och realiakunskaper från de 

områden som behandlats inom 

kursen används. 

Studenten kan på ett 

klargörande och självständigt 

sätt analysera egen och andras 

tolkning utifrån tolkteoretiska 

förklaringsmodeller. 

Studenten kan på ett mycket 

adekvat och resonerande sätt 

identifiera och beskriva tolkens 

samordnande funktion. 

Fx Studentens förmåga att 

förbereda och tolka språkligt 

och fackmässigt noggrant 

förberedda samtal i lugnt 

tempo där terminologi- och 

realiakunskaper från de 

områden som behandlats inom 

kursen används är begränsad. 

Studenten kan endast på ett 

begränsat sätt och med låg grad 

av självständighet analysera 

egen och andras tolkning 

utifrån tolkteoretiska 

förklaringsmodeller. 

Studenten kan endast 

knapphändigt identifiera och 

beskriva tolkens samordnande 

funktion. 

F Studenten klarar inte av att 

förbereda och tolka språkligt 

och fackmässigt noggrant 

förberedda samtal i lugnt 

tempo där terminologi- och 

realiakunskaper från de 

områden som behandlats inom 

kursen används. 

Studenten behärskar inte att 

analysera egen och andras 

tolkning utifrån tolkteoretiska 

förklaringsmodeller. 

Studenten klarar inte av att 

identifiera och beskriva tolkens 

samordnande funktion. 

Viktning 

Det slutliga betyget på delkursen uppnås genom viktning, där lärandemålen ett (planera inför och 

sedan tolka i språkligt och faktamässigt noggrant förberedda samtal som genomförs i lugnt 

tempo där grundläggande terminologi- och realiakunskaper från de för teckenspråkstolkar 

relevanta områden som kursen behandlar används) motsvarar 50 % av delkursens betyg, 

lärandemål två (analysera tolkning utifrån tolkteoretiska förklaringsmodeller) står för 25 % 

av delkursens betyg och lärandemål tre (identifiera och beskriva tolkens samordnande 

funktion) står för 25 % av delkursens betyg. Du måste ha lägst betyg E på samtliga 

bedömningsgrunder, samt uppfylla kurs- och närvarokrav, för att vara godkänd på kursen. 
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Litteratur 

[Fastställd av institutionsstyrelsen 2019-11-06.] 

Med reservation för ev. ändringar p.g.a. utgången litteratur e.d. 

Hoza, Jack. 2010. Team interpreting as collaboration and interdependence. Alexandria, VA: 

Registry of Interpreters for the Deaf. S. 1–22, 35–65. [53 s.] 

Llewellyn-Jones, Peter & Lee, Robert G. 2014. Redefining the Role of the Community 

Interpreter: The Concept of Role-space. Carlton-le-Moorland: SLI Press. S. 56–73. [18 s.] 

Napier, Jemina. 2016. Linguistic coping strategies in sign language interpreting. 2. uppl. 

Washington, DC: Gallaudet University Press. S. 1–66. [66 s.]  

Napier, Jemina, McKee, Rachel L. & Goswell, Della. 2018. Sign language interpreting. 

Theory and practise in Australia and New Zealand. Sydney: The Federation Press. S. 91–

142. [52 s.] 

Roy, Cynthia B. 1996. An interactional sociolinguistic analysis of turn-taking in an 

interpreted event. I: International journal of research and practise in interpreting 1(1). S. 

39–67. [29 s.]  

Skaaden, Hanne. 2017. Den tvåpartiska tolken: lärobok i tolkning. Nacka: Sköna konster. S. 

92–172. [81 s.]  

Van Herreweghe, Mieke. 2002. Turn-taking Mechanism and active participating in meetings 

with deaf and hearing participants in Flanders. I: Lucas, Ceil. Turn-taking, Fingerspelling 

and Contact in Signed Languages. Washington DC: Gallaudet University Press. S. 73–

106. [34 s.] 

Wadensjö, Cecilia. 2018. Kontakt genom tolk. 2. uppl. Stockholm: Dialogos. S. 52–117. [66 

s.] 

Warnicke, Camilla. (2017). Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net: interaktion 

och gemensamt meningsskapande. [Diss]. Örebro: Örebro Universitet. S. 7–41. [35 s.] 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-57155 

Totalt omfattar kurslitteraturen 381 sidor. Ytterligare litteratur, vars omfattning inte 

överstiger 50 sidor, kan tillkomma enligt instruktioner vid kursstart. 

Referenslitteratur 

Ahlgren, Marianne (red.). 2018. Samhällsguiden: en handbok i offentlig service. Stockholm: 

Wolters Kluwer. 

Fors, Jennie & Ulvås Mårtensson, Brittmari. 2016. Samhällskunskap för tolkar. Värnamo: 

Läroverket i Småland. 

Gillå, Urban. 2011. Medicin 1. Stockholm: Sanoma Utbildning. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-57155
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Hale, Sandra Beatriz. 2007. Community interpreting. Basingstoke: Palgrave Macmillan. S. 3–

63. 

Leeson, Lorraine. 2005. Making the effort in simultaneous interpreting. Some considerations 

for signed language interpreters. I: Janzen, Terry (red.). Topics in signed language 

interpreting. Theory and practise. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company. S. 

51–68.  

Lärare och examinator/er 

MALIN TESFAZION (Kursansvarig och examinator) 

E-post: malin.tesfazion@su.se 

Rum: D584 

Mottagning: enligt överenskommelse 

 

JENNY LINDSTRÖM 

E-post: jenny.lindstrom@su.se 

Rum: D584 

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: D522 

Mottagning: tis. 13–14 och enligt överenskommelse 

Utbildningskoordinator KTT inkl. studievägledning 

KRISTIN L LÖFGREN 

E-post: kristin.lofgren@su.se 

Tfn: 08-16 15 49 

Rum: D520 

Mottagning: enligt överenskommelse 

Studierektor 

HELENA BANI SHORAKA 

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

Rum: D518 

Mottagning: enligt överenskommelse 

mailto:malin.tesfazion@su.se
mailto:jenny.lindstrom@su.se
mailto:studexp.tolk.svefler@su.se
mailto:kristin.lofgren@su.se
mailto:helena.bani-shoraka@su.se


 

 7 

Plagiat 

Plagiat innebär att imitera eller kopiera en text eller idé utan att tala om varifrån de kommer. 

Inlämnade examinationsuppgifter ska skrivas med egna ord och bygga på egen analys och egna 

reflektioner kring ämnet. Att uttrycka sina idéer med egna ord är en del av inlärningsprocessen 

och förbättrar förmågan att tänka självständigt. Du får inte använda formuleringar och 

tankegångar från någon annan utan att ange källan (detta gäller även texter som du själv skrivit 

och lämnat in eller publicerat i ett tidigare sammanhang). Om du inte anger källan är det 

plagiat/självplagiat och betraktas som fusk. Direkta citat ur källor ska markeras. 

Källhänvisningar, inklusive sidhänvisning, ska göras vid citat och referat och när du anför 

specifika uppgifter ur en källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart 

användas för att illustrera det egna resonemanget. Tänk på att även i muntliga redovisningar 

använda egna formuleringar. Alla arbeten du citerar eller refererar till ska redovisas. 

• För böcker ange: författare; utgivningsår; titel (kursiverat); utgivningsort; förlag och 

sida/sidor. 

• För artiklar utgivna i tidskrifter ange: författare; utgivningsår; titel; namn och 

nummer på tidskriften (kursiverat) och sida/sidor. 

• För artiklar utgivna i symposie-, konferens- eller samlingsvolymer ange: 

författare; utgivningsår; titel; namn på redaktören/-erna följt av beteckningen (red.); 

titel på volymen (kursiverat); utgivningsort; förlag och sida/sidor. 

• För material nedladdat från internet som inte kan ordnas i kategorierna ovan 

ange: författare; titel, internetadress; nedladdningsdatum 

Om du känner dig osäker på vad som räknas som plagiat fråga din lärare. Misstänkta plagiatfall 

anmäls till disciplinnämnden och kan leda till avstängning. För ytterligare information se: 

http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/riktlinjer-for-

disciplinarenden-vid-stockholms-universitet-1.62397 

http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/riktlinjer-for-disciplinarenden-vid-stockholms-universitet-1.62397
http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/riktlinjer-for-disciplinarenden-vid-stockholms-universitet-1.62397

