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Innehåll och förväntade studieresultat 

Delkursen ägnas i huvudsak åt färdighetsträning i simultantolkning i form av tolkade monologer 

mellan svenska och svenskt teckenspråk. I delkursen behandlas textbindning, viktning av 

information och texttyp. Delkursen ger också fördjupade färdigheter avseende copingstrategier 

och tolkteknik.  

 

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna: 

1. förbereda och genomföra simultantolkning av monologer från svenska till svenskt 

teckenspråk. 

2. förbereda och genomföra simultantolkning av monologer från svenskt teckenspråk till 

svenska. 

3. analysera tolkning utifrån i delkursen behandlade parametrar, så som grammatisk 

korrekthet, idiomacitet, koherens och språkvariation.   

Uppläggning och undervisning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, språkpraktik och övningar. En 

muntlig redovisning ingår som kurskrav.  

 

Ett detaljerat schema med undervisningstider och examinationsdatum finns att tillgå på 

TimeEdit. Länk till detta finns på programmets hemsida. 

Kunskapskontroll och examination 

Närvaro, med undantag för föreläsningar och språkpraktik, är obligatorisk på delkursen 

Tolkning III. Frånvaro från max tio undervisningstillfällen godkänns. Kompensationsuppgifter 

kan komma att ges vid frånvaro. Vid frånvaro elva eller fler tillfällen måste studenten gå om 

kursen.  

 

Delkursen examineras genom två inlämningsuppgifter i form av egen simultantolkning och två 

skriftliga inlämningsuppgifter där den ena betygsätts med A-F och den andra G/U.  

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 
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Betygskriterier 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2020-05-06.] 

 

  

1. … förbereda och 

genomföra 

simultantolkning av 

monologer från svenska 

till svenskt teckenspråk 

 

2. … förbereda och 

genomföra 

simultantolkning av 

monologer från svenskt 

teckenspråk till svenska 

 

3. … analysera tolkning utifrån 

i delkursen behandlade 

parametrar, så som 

grammatisk korrekthet, 

idiomaticitet, koherens och 

språkvariation 

E Studenten kan på ett 

godtagbart sätt förbereda 

och genomföra 

simultantolkning av 

monologer från svenska till 

svenskt teckenspråk. 

Studenten kan på ett 

godtagbart sätt förbereda och 

genomföra simultantolkning 

av monologer från svenskt 

teckenspråk till svenska. 

Studenten kan på ett godtagbart 

sätt analysera tolkning utifrån i 

delkursen behandlade parametrar, 

så som grammatisk korrekthet, 

idiomaticitet, koherens och 

språkvariation. 

D Studenten kan på ett 

tillfredställande sätt 

förbereda och genomföra 

simultantolkning av 

monologer från svenska till 

svenskt teckenspråk. 

Studenten kan på ett 

tillfredställande sätt 

förbereda och genomföra 

simultantolkning av 

monologer från svenskt 

teckenspråk till svenska. 

Studenten kan på ett 

tillfredställande sätt analysera 

tolkning utifrån i delkursen 

behandlade parametrar, så som 

grammatisk korrekthet, 

idiomaticitet, koherens och 

språkvariation. 

C Studenten klarar utan 

svårigheter att förbereda och 

genomföra simultantolkning 

av monologer från svenska 

till svenskt teckenspråk. 

Studenten klarar utan 

svårigheter att förbereda och 

genomföra simultantolkning 

av monologer från svenskt 

teckenspråk till svenska. 

Studenten kan på ett klargörande 

och reflekterande sätt analysera 

tolkning utifrån i delkursen 

behandlade parametrar, så som 

grammatisk korrekthet, 

idiomaticitet, koherens och 

språkvariation. 

B Studenten uppvisar god 

förmåga att förbereda och 

simultantolka monologer 

från svenska till svenskt 

teckenspråk. 

Studenten uppvisar god 

förmåga att förbereda och 

simultantolka monologer 

från svenskt teckenspråk till 

svenska. 

Studenten kan på ett mycket 

reflekterande och självständigt 

sätt analysera tolkning utifrån i 

delkursen behandlade parametrar, 

så som grammatisk korrekthet, 

idiomaticitet, koherens och 

språkvariation. 

A Studenten uppvisar mycket 

god förmåga att förbereda 

och simultantolka 

monologer från svenska till 

svenskt teckenspråk. 

Studenten uppvisar mycket 

god förmåga att förbereda 

och simultantolka monologer 

från svenskt teckenspråk till 

svenska. 

Studenten kan på ett 

genomgående utmärkt och 

reflekterande sätt analysera 

tolkning utifrån i delkursen 

behandlade parametrar, så som 

grammatisk korrekthet, 
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Viktning 

Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntade studieresultat 1 och 2 

utgör vardera 40 % och förväntat studieresultat 3 utgör 20 % av delkursens betygsunderlag. 

Gängse avrundningsregler tillämpas. Studenten måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade 

studieresultat, samt uppfylla kurskraven, för att bli godkänd på kursen. 
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idiomaticitet, koherens och 

språkvariation. 

Fx Studenten förmåga att 

förbereda och simultantolka 

monologer från svenska till 

svenskt teckenspråk är 

begränsad. 

Studenten förmåga att 

förbereda och simultantolka 

monologer från svenskt 

teckenspråk till svenska är 

begränsad. 

Studenten kan endast på ett 

begränsat sätt analysera tolkning 

utifrån i delkursen behandlade 

parametrar, så som grammatisk 

korrekthet, idiomaticitet, 

koherens och språkvariation. 

F Studenten klarar inte av att 

förbereda och simultantolka 

monologer från svenska till 

svenskt teckenspråk. 

Studenten klarar inte av att 

förbereda och simultantolka 

monologer från svenskt 

teckenspråk till svenska. 

Studenten kan inte analysera 

tolkning utifrån i delkursen 

behandlade parametrar, så som 

grammatisk korrekthet, 

idiomaticitet, koherens och 

språkvariation. 
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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 inlärnings-

processen och förbättrar förmågan att tänka självständigt. 

 

När du redogör för andras texter eller idéer, eller en egen tidigare publicerad text eller idé, 

måste det vara klart för läsaren att du citerar eller refererar till någon/något annan och var du 

har hämtat informationen. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken (eller i 

blockcitat vid längre utdrag) och angivande av 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 


