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Innehåll och förväntade studieresultat
Kursen belyser modern översättningsvetenskaplig forskning och tränar studenterna att
analysera och bedöma översatta texter samt att tillämpa olika metoder inom
översättningsvetenskapen för att sammanbinda teori och praktik i en begränsad
forskningsuppgift. Delkursen används som utgångspunkt för den teoretiska grunden i det egna
examensarbetet.
Efter genomgången delkurs förväntas studenten enligt kursplanen kunna
1. orientera sig inom modern översättningsvetenskaplig forskning
2. tillämpa redskap för analys och bedömning av översatta texter i sin kontext
3. sammankoppla teori och praktik i ett översättningsvetenskapligt perspektiv.

Undervisning
Undervisningen på delkursen består av åtta obligatoriska seminarier och övningar i
översättningsanalys i enlighet med schemat. Om du är frånvarande något seminarium, måste
du kontakta läraren för att få besked om vilken kompensationsuppgift du ska göra. Om du är
frånvarande fler än två av åtta seminarier, kan du inte bli godkänd på delkursen (dvs. få något
av betygen A–E).

Kunskapskontroll och examination
Delkursen examineras genom dels en hemtentamen, dels genom en muntlig presentation med
stödark.

Betyg och kurskrav
På delkursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F. För att bli godkänd på delkursen (dvs.
få något av betygen A–E) krävs att du har varit närvarande vid minst sex av åtta seminarier.

Betygskriterier
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-11-04.]
Förväntat
studieresultat 1

Förväntat
studieresultat 2

Förväntat
studieresultat 3

E

Studenten visar
tillräcklig förmåga att
orientera sig inom
modern
översättningsvetenskap
lig forskning.

Studenten visar
tillräcklig behärskning
av redskap för analys
och bedömning av
översatta texter i sin
kontext.

Studenten visar
tillräcklig förmåga att
sammankoppla teori
och praktik i ett
översättningsvetenskap
ligt perspektiv.

D

Studenten visar
tillfredsställande
förmåga att orientera

Studenten visar
tillfredsställande
behärskning av

Studenten visar
tillfredsställande
förmåga att
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sig inom modern
redskap för analys och
översättningsvetenskap bedömning av
lig forskning.
översatta texter i sin
kontext.

sammankoppla teori
och praktik i ett
översättningsvetenskap
ligt perspektiv.

C

Studenten visar god
förmåga att orientera
sig inom modern
översättningsvetenskap
lig forskning.

Studenten visar god
behärskning av
redskap för analys och
bedömning av
översatta texter i sin
kontext.

Studenten visar god
förmåga att
sammankoppla teori
och praktik i ett
översättningsvetenskap
ligt perspektiv.

B

Studenten visar
mycket god förmåga
att orientera sig inom
modern
översättningsvetenskap
lig forskning.

Studenten visar
mycket god
behärskning av
redskap för analys och
bedömning av
översatta texter i sin
kontext.

Studenten visar
mycket god förmåga
att sammankoppla
teori och praktik i ett
översättningsvetenskap
ligt perspektiv.

A

Studenten visar
utmärkt förmåga att
orientera sig inom
modern
översättningsvetenskap
lig forskning.

Studenten visar
utmärkt behärskning
av redskap för analys
och bedömning av
översatta texter i sin
kontext.

Studenten visar
utmärkt förmåga att
sammankoppla teori
och praktik i ett
översättningsvetenskap
ligt perspektiv.

Fx

Studenten visar
bristande förmåga att
orientera sig inom
modern
översättningsvetenskap
lig forskning.

Studenten visar
bristande behärskning
av redskap för analys
och bedömning av
översatta texter i sin
kontext.

Studenten visar
bristande förmåga att
sammankoppla teori
och praktik i ett
översättningsvetenskap
ligt perspektiv.

F

Studenten visar
otillräcklig förmåga att
orientera sig inom
modern
översättningsvetenskap
lig forskning.

Studenten visar
otillräcklig
behärskning av
redskap för analys och
bedömning av
översatta texter i sin
kontext.

Studenten visar
otillräcklig förmåga att
sammankoppla teori
och praktik i ett
översättningsvetenskap
ligt perspektiv.

Viktning
Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 utgör 20
% och förväntat studieresultat 2 och 3 vardera 40 % av delkursens betygsunderlag. Du måste
ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli
godkänd på delkursen.

Möjligheter till förnyad examination
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Om du har fått betyget Fx, har du normalt möjlighet att revidera eller komplettera underlaget
för betygssättningen. Om du har fått betyget F måste du i regel gå om kursen. (Se kursplanen
för ytterligare information.)
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Utöver den gemensamma litteraturen ska varje student välja litteratur och analysmaterial till
en individuell analysuppgift. Valet ska ske i samråd med delkursens examinator (Yvonne
Lindqvist eller Ulf Norberg).
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