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Innehåll och förväntade studieresultat 

Delkursen ger en inblick i olika teorier om tolkning och deras koppling till praktisk 
verksamhet. Dessutom ägnas delkursen åt etiska frågor och fördjupade etiska reflektioner om 
tolkyrket. Delkursen behandlar regelverk och normer för tolkyrket samt de olika 
tolkteknikerna och deras användningsområden. 

Enligt kursplanen förväntas studenten efter genomgången delkurs kunna 
 

1. visa grundläggande kunskaper om tolkningens och översättningens speciella villkor 
2. med relevant terminologi redogöra för några huvudteorier om tolkning  
3. redogöra för översättningsvetenskapens historiska utveckling 
4. reflektera kring allmänna yrkesetiska frågor och deras koppling till tolkning 

Uppläggning och undervisning 

Ett detaljerat schema finns tillgängligt strax före kursstart på kurssidan: 
https://www.sol.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/flersprakighet/tolkning. Det finns sedan där 
under delkursens gång. Dokumentation finns tillgänglig på kursplattformen Turing. Alla 
studenter som registrerats på kursen kan logga in på kursplattformen med sitt studentkonto.  

Undervisningen sker delvis på distans via kursplattformen och är delvis campusförlagd. 
Undervisningen på delkursen bedrivs i form av obligatoriska föreläsningar samt chattar, i 
enlighet med schemat som finns på kurssidan. Om du är frånvarande från något av 
undervisningsmomenten, måste du kontakta läraren för att få besked om vilken 
kompensationsuppgift du ska göra. 

Kunskapskontroll och examination 

Delkursen examineras genom en hemskrivning.  

Betyg och kurskrav 

På delkursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F. För att bli godkänd på delkursen 
(d.v.s. få något av betygen A–E) krävs att du har varit närvarande vid minst 4 av de 5 
obligatoriska föreläsningarna samt 4 av de 5 obligatoriska chattarna (se kursplanen för 
ytterligare information). 
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Betygskriterier 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2019-12-04.] 
 

 1. … visa 
grundläggande 
kunskaper om 
tolkningens och 
översättningens 
speciella villkor 

2. ... med relevant 
terminologi 
redogöra för några 
huvudteorier om 
tolkning 

3. ... redogöra för 
översättningsvetenskapens 
historiska utveckling 

4. ... reflektera 
kring allmänna 
yrkesetiska frågor 
och deras koppling 
till tolkning 

E Studenten visar i flera 
fall förmåga att visa 
grundläggande 
kunskaper om 
tolkningens och 
översättningens 
speciella villkor. 

Studenten visar i 
flera fall förmåga att 
med relevant 
terminologi redogöra 
för några 
huvudteorier om 
tolkning. 

Studenten visar i flera fall 
förmåga att redogöra för 
översättningsvetenskapens 
historiska utveckling. 

Studenten visar i 
flera fall förmåga att 
reflektera kring 
allmänna yrkesetiska 
frågor och deras 
koppling till 
tolkning. 

D Studenten visar i 
många fall förmåga 
att visa 
grundläggande 
kunskaper om 
tolkningens och 
översättningens 
speciella villkor. 

Studenten visar i 
många fall förmåga 
att med relevant 
terminologi redogöra 
för några 
huvudteorier om 
tolkning. 

Studenten visar i många fall 
förmåga att redogöra för 
översättningsvetenskapens 
historiska utveckling. 

Studenten visar i 
många fall förmåga 
att reflektera kring 
allmänna yrkesetiska 
frågor och deras 
koppling till 
tolkning. 

C Studenten visar i de 
flesta fall förmåga att 
visa grundläggande 
kunskaper om 
tolkningens och 
översättningens 
speciella villkor. 

Studenten visar i de 
flesta fall förmåga att 
med relevant 
terminologi redogöra 
för några 
huvudteorier om 
tolkning. 

Studenten visar i de flesta 
fall förmåga att redogöra för 
översättningsvetenskapens 
historiska utveckling. 

Studenten visar i de 
flesta fall förmåga att 
reflektera kring 
allmänna yrkesetiska 
frågor och deras 
koppling till 
tolkning. 

B Studenten visar 
nästan genomgående 
förmåga att visa 
grundläggande 
kunskaper om 
tolkningens och 
översättningens 
speciella villkor. 

Studenten visar 
nästan genomgående 
förmåga att med 
relevant terminologi 
redogöra för några 
huvudteorier om 
tolkning. 

Studenten visar nästan 
genomgående förmåga att 
redogöra för 
översättningsvetenskapens 
historiska utveckling. 

Studenten visar 
nästan genomgående 
förmåga att reflektera 
kring allmänna 
yrkesetiska frågor 
och deras koppling 
till tolkning. 

A Studenten visar 
genomgående 
förmåga att visa 
grundläggande 
kunskaper om 
tolkningens och 

Studenten visar 
genomgående 
förmåga att med 
relevant terminologi 
redogöra för några 
huvudteorier om 
tolkning. 

Studenten visar 
genomgående förmåga att 
redogöra för 
översättningsvetenskapens 
historiska utveckling. 

Studenten visar 
genomgående 
förmåga att reflektera 
kring allmänna 
yrkesetiska frågor 
och deras koppling 
till tolkning. 
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översättningens 
speciella villkor. 

Fx Studentens förmåga 
att visa 
grundläggande 
kunskaper om 
tolkningens och 
översättningens 
speciella villkor 
uppvisar i flera fall 
brister. 

Studentens förmåga 
att med relevant 
terminologi redogöra 
för några 
huvudteorier om 
tolkning uppvisar i 
flera fall brister. 

Studentens förmåga att 
redogöra för 
översättningsvetenskapens 
historiska utveckling 
uppvisar i flera fall brister. 

Studentens förmåga 
att reflektera kring 
allmänna yrkesetiska 
frågor och deras 
koppling till tolkning 
uppvisar i flera fall 
brister. 

F Studentens förmåga 
att visa 
grundläggande 
kunskaper om 
tolkningens och 
översättningens 
speciella villkor 
uppvisar i många fall 
brister. 

Studentens förmåga 
att med relevant 
terminologi redogöra 
för några 
huvudteorier om 
tolkning uppvisar i 
många fall brister. 

Studentens förmåga att 
redogöra för 
översättningsvetenskapens 
historiska utveckling 
uppvisar i många fall 
brister. 

Studentens förmåga 
att reflektera kring 
allmänna yrkesetiska 
frågor och deras 
koppling till tolkning 
uppvisar i många fall 
brister. 
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Viktning 

Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där varje studieresultat utgör 25 % 
vardera av delkursens betygsunderlag. Gängse avrundningsregler tillämpas. Du måste ha lägst 
betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli godkänd på 
delkursen. 

Möjligheter till förnyad examination 

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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