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Innehåll och förväntade studieresultat 
Delkursen ägnas åt att ta fram undervisningsmaterial och lektionsplaneringar, inriktade på 
undervisning i såväl olika tolktekniker (konsekutiv tolkning, simultantolkning, prima vista- 
tolkning och anteckningsteknik), som olika tolksituationer (dialogtolkning, tolkning från 
podium och i bås samt distanstolkning), samt på undervisning i tolketik. I delkursen ingår 
även att besöka (alternativt själv organisera) en lektion i tolkning och skriva en rapport om 
detta enligt givna instruktioner. 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
1. identifiera karaktäristiska drag i olika tolktekniker och diskutera metoder för 

undervisning i dessa, 
2. diskutera olika aspekter av undervisning i tolketik, 
3. planera en lektion för en vald tolkteknik och tolketiska aspekter på denna. 

 

Uppläggning och undervisning 

Ett detaljerat schema finns tillgängligt i TimeEdit strax före kursstart. Det finns sedan där 
under delkursens gång. Dokumentation, såsom lektionsplanering, kursbeskrivningar, viss 
kurslitteratur samt övrigt material, finns på kursplattformen Athena. Alla studenter som 
registrerats på delkursen kan logga in på Athena-sidan med sitt SU-konto.  

Undervisningen är campusförlagd men viss undervisning sker på distans via kursplattformen. 
Undervisningen på delkursen sker i form av fem obligatoriska samlingar och samt fem 
chattar, i enlighet med schemat som finns på kurssidan tolk.su.se. Om du är frånvarande 
någon del, måste du kontakta läraren för att få besked om vilken kompensationsuppgift du ska 
göra. 

Kunskapskontroll och examination 
Delkursen examineras genom utformning av en lektionsplanering i tolkning inriktad på en 
lektion i en tolkteknik eller en tolksituation, genom utformning av en lektionsplanering 
inriktad på tolketik, genom en individuell rapport från en praktisk undervisningssituation samt 
genom inlämningsuppgifter. 

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 fyra av de fem 
obligatoriska föreläsningarna och seminarierna samt fyra av de fem chattarna. (Se kursplanen 
för ytterligare information.) 

 

 

http://www.tolk.su.se/
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Betygskriterier 
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2018-06-13.] 

 

 1. … identifiera 
karaktäristiska drag i olika 
tolktekniker och diskutera 
metoder för undervisning i 
dessa 

2. … diskutera olika 
aspekter av undervisning i 
tolketik 

3. … planera en lektion för en 
vald tolkteknik och tolketiska 
aspekter på denna 

E Studenten visar i flera fall 
förmåga att identifiera 
karaktäristiska drag i olika 
tolktekniker och diskutera 
metoder för undervisning i 
dessa. 

Studenten visar i flera fall 
förmåga att diskutera olika 
aspekter av undervisning i 
tolketik. 

Studenten visar i flera fall 
förmåga att planera en lektion 
för en vald tolkteknik och 
tolketiska aspekter på denna. 

D Studenten visar i många fall 
förmåga att identifiera 
karaktäristiska drag i olika 
tolktekniker och diskutera 
metoder för undervisning i 
dessa. 

Studenten visar i många fall 
förmåga att diskutera olika 
aspekter av undervisning i 
tolketik. 

Studenten visar i många fall 
förmåga att planera en lektion 
för en vald tolkteknik och 
tolketiska aspekter på denna. 

C Studenten visar i de flesta fall 
förmåga att identifiera 
karaktäristiska drag i olika 
tolktekniker och diskutera 
metoder för undervisning i 
dessa. 

Studenten visar i de flesta fall 
förmåga att diskutera olika 
aspekter av undervisning i 
tolketik. 

Studenten visar i de flesta fall 
förmåga att planera en lektion 
för en vald tolkteknik och 
tolketiska aspekter på denna. 

B Studenten visar nästan 
genomgående förmåga att 
identifiera karaktäristiska drag 
i olika tolktekniker och 
diskutera metoder för 
undervisning i dessa. 

Studenten visar nästan 
genomgående förmåga att 
diskutera olika aspekter av 
undervisning i tolketik. 

Studenten visar nästan 
genomgående förmåga att 
planera en lektion för en vald 
tolkteknik och tolketiska 
aspekter på denna. 

A Studenten visar genomgående 
förmåga att identifiera 
karaktäristiska drag i olika 
tolktekniker och diskutera 
metoder för undervisning i 
dessa. 

Studenten visar 
genomgående förmåga att 
diskutera olika aspekter av 
undervisning i tolketik. 

Studenten visar genomgående 
förmåga att planera en lektion 
för en vald tolkteknik och 
tolketiska aspekter på denna. 

Fx Studentens förmåga att 
identifiera karaktäristiska drag 

Studentens förmåga att 
diskutera olika aspekter av 

Studentens förmåga att planera 
en lektion för en vald tolkteknik 
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i olika tolktekniker och 
diskutera metoder för 
undervisning i dessa uppvisar i 
flera fall brister. 

undervisning i tolketik 
uppvisar i flera fall brister. 

och tolketiska aspekter på denna 
uppvisar i flera fall brister. 

F Studentens förmåga att 
identifiera karaktäristiska drag 
i olika tolktekniker och 
diskutera metoder för 
undervisning i dessa uppvisar i 
många fall brister. 

Studentens förmåga att 
diskutera olika aspekter av 
undervisning i tolketik 
uppvisar i många fall brister. 

Studentens förmåga att planera 
en lektion för en vald tolkteknik 
och tolketiska aspekter på denna 
uppvisar i många fall brister. 

 

Viktning 
Det slutliga betyget på delkursen uppnås genom viktning, där de tre studieresultaten vardera 
står för en tredjedel av det totala betyget på delkursen. Gängse avrundningsregler tillämpas. 
Du måste ha lägst betyg E på samtliga bedömningsgrunder, samt uppfyllt kurskraven, för att 
vara godkänd på delkursen. 
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