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Innehåll och förväntade studieresultat 

Delkursen ger fördjupade kunskaper om olika teoretiska perspektiv på tolkning som språkligt, 

socialt, kulturellt och kognitivt fenomen. Delkursen ger tillfälle till tematiskt fördjupning av 

vald teoretisk och metodisk ansats. 

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

1. redogöra för ett teoretiskt och metodiskt perspektiv eller en särskild tematisk ansats inom 

tolkforskningens område  

2. diskutera centrala frågeställningar och teorier inom översättningsvetenskap med 

inriktning mot tolkning. 

Uppläggning och undervisning 

Undervisningen sker i form av seminarier.  

 

Ett detaljerat schema med teman och läsansvisningar finns att tillgå på TimeEdit. Länk till detta 

finns på programmets hemsida. 

Kunskapskontroll och examination 

Delkursen examineras genom en muntlig presentation med affisch. 

Betyg och kurskrav 

Närvaro är obligatorisk. Frånvaro vid ett seminarium godkänns. Kompensationsuppgifter kan 

komma att ges vid frånvaro. Vid frånvaro vid fler än ett seminarium måste studenten gå om 

kursen. 

Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: 

A = Utmärkt 

B = Mycket bra 

C = Bra 

D = Tillfredsställande 

E = Tillräckligt 

Fx = Otillräckligt 

F = Helt otillräckligt 

Betygskriterier 
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Viktning 

Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 står för 50 

% och förväntat studieresultat 2 står för 50 % av delkursens betygsunderlag. Vid 

sammanvägning av konkurrerande betyg ges det högre betyget. Du måste ha lägst betyg E på 

samtliga förväntade studieresultat samt uppfylla kurskraven för att bli godkänd på kursen. 

Litteratur 

[Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-11-04.] 

 

tematisk ansats inom tolkforskningens 

område 

översättningsvetenskap med inriktning 

mot tolkning. 

E Studenten visar tillräcklig förmåga att 

redogöra för ett teoretiskt och metodiskt 

perspektiv eller en särskild tematisk ansats 

inom tolkforskningens område. 

Studenten visar tillräcklig förmåga att 

diskutera centrala frågeställningar och 

teorier inom översättningsvetenskap med 

inriktning mot tolkning. 

D Studenten visar tillfredsställande 

förmåga att redogöra för ett teoretiskt och 

metodiskt perspektiv eller en särskild 

tematisk ansats inom tolkforskningens 

område. 

Studenten visar tillfredsställande 

förmåga att diskutera centrala 

frågeställningar och teorier inom 

översättningsvetenskap med inriktning 

mot tolkning. 

C Studenten visar god förmåga att 

redogöra för ett teoretiskt och metodiskt 

perspektiv eller en särskild tematisk ansats 

inom tolkforskningens område. 

Studenten visar god förmåga att 

diskutera centrala frågeställningar och 

teorier inom översättningsvetenskap med 

inriktning mot tolkning. 

B Studenten visar mycket god förmåga att 

redogöra för ett teoretiskt och metodiskt 

perspektiv eller en särskild tematisk ansats 

inom tolkforskningens område. 

Studenten visar mycket god förmåga 

att diskutera centrala frågeställningar och 

teorier inom översättningsvetenskap med 

inriktning mot tolkning. 

A Studenten visar utmärkt förmåga att 

redogöra för ett teoretiskt och metodiskt 

perspektiv eller en särskild tematisk ansats 

inom tolkforskningens område. 

Studenten visar utmärkt förmåga att 

diskutera centrala frågeställningar och 

teorier inom översättningsvetenskap med 

inriktning mot tolkning. 

Fx Studenten visar bristande förmåga att 

redogöra för ett teoretiskt och metodiskt 

perspektiv eller en särskild tematisk ansats 

inom tolkforskningens område är 

begränsad. 

Studenten visar bristande förmåga att 

diskutera centrala frågeställningar och 

teorier inom översättningsvetenskap med 

inriktning mot tolkning är begränsad. 

F Studenten visar otillräcklig förmåga att 

redogöra för ett teoretiskt och metodiskt 

perspektiv eller en särskild tematisk ansats 

inom tolkforskningens område. 

Studenten visar otillräcklig förmåga att 

diskutera centrala frågeställningar och 

teorier inom översättningsvetenskap med 

inriktning mot tolkning. 
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