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Innehåll och förväntade studieresultat 

Delkursen ägnas i huvudsak åt fördjupning av dialogtolkning. Särskild uppmärksamhet riktas 

mot att få upp tempot i tolkprocessen, för mer idiomatisk språkhantering och språkbehandling 

i tolkning samt arbete med varierande typer av texter. 

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna: 

1. visa fördjupade färdigheter i tolkning av dialoger, 

2. klara av att tolka i normalt taltempo med idiomatisk språkhantering och 

språkbehandling. 

Uppläggning och Undervisning 

Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. Ett detaljerat schema läggs ut via 

lärplattformen Athena före kursstart. 

Närvaro, med undantag för föreläsningar, är obligatorisk enligt följande. Delkursen tillåter 

frånvaro från max två övningstillfällen. Komplettering kan komma att krävas för dessa 

tillfällen. Studenter som missar fler tillfällen måste gå om delkursen. 

Kunskapskontroll och examination 

Delkursen examineras genom muntlig examination i form av rollspel. För examinationstider, 

se schema i TimeEdit. 

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 

För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyg E på samtliga delkurser samt att 

delkursernas närvarokrav är uppfyllda. 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 man också väger in det antal poäng som respektive 

delkurs utgör av hela kursen poängantal. Gängse avrundningsregler tillämpas. 
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Betygskriterier 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-05-04.] 

 

 1. …visa fördjupade färigheter i 

tolkning av dialoger. 

2. …klara av att tolka i normalt 

taltempo med idiomatisk 

språkhantering och 

språkbehandling. 

E Studenten uppvisar viss fördjupad färdighet i 

tolkning av dialoger. 

Studenten kan på ett godtagbart sätt klara av 

att tolka i normalt taltempo med idiomatisk 

språkhantering och språkbehandling. 

D Studenten uppvisar tillfredställande 

fördjupade färdigheter i tolkning av dialoger. 

Studenten kan på ett tillfredställande sätt 

klara av att tolka i normalt taltempo med 

idiomatisk språkhantering och 

språkbehandling. 

C Studenten uppvisar utan svårigheter 

fördjupad färdighet i tolkning av dialoger. 

Studenten klarar utan svårigheter av att 

tolka i normalt taltempo med idiomatisk 

språkhantering och språkbehandling. 

B Studenten uppvisar mycket god fördjupad 

färdighet i tolkning av dialoger. 

Studenten uppvisar god förmåga att tolka i 

normalt taltempo med idiomatisk 

språkhantering och språkbehandling.  

A Studenten uppvisar på ett utmärkt och 

självständigt sätt fördjupad färdighet i 

tolkning av dialoger. 

Studenten uppvisar utmärkt god förmåga 

att tolka i normalt taltempo med idiomatisk 

språkhantering och språkbehandling. 

Fx Studenten uppvisar bristfällig fördjupad 

färdighet i tolkning av dialoger. 

Studentens förmåga att tolka i normalt 

taltempo med idiomatisk språkhantering och 

språkbehandling är begränsad. 

F Studenten uppvisar inte fördjupad färdighet i 

tolkning av dialoger. 

Studenten klarar inte av att tolka i normalt 

taltempo med idiomatisk språkhantering och 

språkbehandling. 

Viktning 

Det slutliga betyget på delkursen uppnås genom viktning, där förväntade studieresultat ett (visa 

fördjupade färdigheter i tolkning av dialoger) motsvarar 50 % av delkursens betyg och 

förväntade studieresultat två (klara av att tolka i normalt taltempo med idiomatisk 

språkhantering och språkbehandling) står för 50 % av delkursens betyg. Gängse 

avrundningsregler tillämpas. Du måste ha lägst betyg E på samtliga bedömningsgrunder, samt 

uppfylla kurskraven, för att vara godkänd på kursen. 
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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
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