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Kursbeskrivning
Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp
Tolkning i offentlig sektor I, 30 hp, GN (TTA510)
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Innehåll och förväntade studieresultat
Delkursen är indelad i två, på varandra följande, delar: Tolkningsteknik och övningar I och
Tolkningsteknik och övningar II, som vardera omfattar 7,5 hp.
Delkursen ägnas i huvudsak åt färdighetsövningar i tolkning mellan svenska och det andra
språket genom både kort konsekutivtolkning och simultan viskningstolkning, och växling
mellan dessa tolkningstekniker, samt tolkning från text till tal. Inom delkursen tränas
självpresentation som tolk på båda tolkspråk. Delkursen ger kunskaper i och om tolkning,
framför allt dialogtolkning och särskilt tolkning inom socialtjänst- och
arbetsmarknadsområdet, hälso- och sjukvård samt migration. I delkursen ingår även
grundläggande anteckningsteknik för tolkar samt grundläggande övningar i att beskriva och
analysera tolkad interaktion.
Tolkningsteknik och övningar I, 7,5 hp, provkod TEK1
Enligt kursplanen förväntas du efter genomgången delkurs kunna:
1. visa förtrogenhet med tolkens självpresentation på båda tolkspråken,
2. planera och genomföra tolkade samtal inom socialtjänst- och arbetsmarknadsområdet,
3. använda relevant terminologi och realia inom socialtjänst- och
arbetsmarknadsområdet,
4. analysera tolkad interaktion.
Tolkningsteknik och övningar II, 7,5 hp, provkod TEK2
Enligt kursplanen förväntas du efter genomgången delkurs kunna:
1. planera och genomföra tolkade samtal inom hälso- och sjukvård samt migration,
2. använda relevant terminologi och realia inom hälso- och sjukvård samt migration,
3. analysera tolkad interaktion.

Uppläggning och undervisning
Ett detaljerat schema med teman och läsanvisningar finns tillgängligt i TimeEdit strax före
kursstart. Det finns sedan tillgängligt där under kursens gång. Dokumentation finns tillgänglig
på kursplattformen Turing. Alla studenter som registrerats på kursen kan logga in på
kursplattformen med sitt studentkonto.
Undervisningen på delkursen bedrivs i form av obligatoriska seminarier och gruppövningar, i
enlighet med schemat som finns på kurssidan:
https://www.sol.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/flersprakighet/tolkning/
Om du är frånvarande något seminarium eller någon av gruppövningarna, måste du kontakta
läraren för att få besked om vilken kompensationsuppgift du ska göra.

Kunskapskontroll och examination
Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter samt ett muntligt
tolkprov.

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 29 av de 37
obligatoriska seminarierna och gruppövningarna. (Se kursplanen för ytterligare information.)

Betygskriterier, Tolkningsteknik och övningar I, 7,5 hp, provkod TEK1
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-12-07.]
1. … visa
2. … planera och
förtrogenhet med genomföra tolkade
tolkens
samtal inom socialtjänstsjälvpresentation på och
båda tolkspråken arbetsmarknadsområdet
Studenten visar i flera fall
E Studenten visar
förtrogenhet med
förmåga att planera och
tolkens
genomföra tolkade samtal
självpresentation på inom socialtjänst- och
båda tolkspråken.
arbetsmarknadsområdet.
D

C

B

A

3. … använda relevant 4. … analysera
terminologi och realia
tolkad interaktion
inom socialtjänst- och
arbetsmarknadsområdet

Studenten visar i flera fall
färdighet att använda
relevant terminologi och
realia inom socialtjänstoch
arbetsmarknadsområdet.
Studenten visar i många
Studenten visar i många
fall förmåga att planera
fall färdighet att använda
och genomföra tolkade
relevant terminologi och
samtal inom socialtjänst- realia inom socialtjänstoch
och
arbetsmarknadsområdet. arbetsmarknadsområdet.
Studenten visar i de flesta Studenten visar i de flesta
fall förmåga att planera
fall färdighet att använda
och genomföra tolkade
relevant terminologi och
samtal inom socialtjänst- realia inom socialtjänstoch
och
arbetsmarknadsområdet. arbetsmarknadsområdet.

Studenten visar i
flera fall förmåga
att analysera tolkad
interaktion.

Studenten visar nästan
genomgående förmåga att
planera och genomföra
tolkade samtal inom
socialtjänst- och
arbetsmarknadsområdet.
Studenten visar
genomgående förmåga att
planera och genomföra
tolkade samtal inom
socialtjänst- och
arbetsmarknadsområdet.

Studenten visar
nästan
genomgående
förmåga att
analysera tolkad
interaktion.
Studenten visar
genomgående
förmåga att
analysera tolkad
interaktion.

Studenten visar nästan
genomgående färdighet att
använda relevant
terminologi och realia
inom socialtjänst- och
arbetsmarknadsområdet.
Studenten visar
genomgående färdighet att
använda relevant
terminologi och realia
inom socialtjänst- och
arbetsmarknadsområdet.

Studenten visar i
många fall förmåga
att analysera tolkad
interaktion.

Studenten visar i de
flesta fall förmåga
att analysera tolkad
interaktion.
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Fx Studentens
förtrogenhet med
tolkens
självpresentation på
båda tolkspråken
uppvisar i flera fall
brister.
F Studentens
förtrogenhet med
tolkens
självpresentation på
båda tolkspråken
uppvisar i många fall
brister.

Studentens planering och
genomförande av tolkade
samtal inom socialtjänstoch
arbetsmarknadsområdet
uppvisar i flera fall brister.

Studentens användning av
relevant terminologi och
realia inom socialtjänstoch
arbetsmarknadsområdet
uppvisar i flera fall brister.

Studentens förmåga
att analysera tolkad
interaktion
uppvisar i flera fall
brister.

Studentens planering och
genomförande av tolkade
samtal inom socialtjänstoch
arbetsmarknadsområdet
uppvisar i många fall
brister.

Studentens
användning av relevant
terminologi och realia
inom socialtjänst- och
arbetsmarknadsområdet
uppvisar i många fall
brister.

Studentens förmåga
att analysera tolkad
interaktion
uppvisar i många
fall brister.

Betygskriterier, Tolkningsteknik och övningar II, 7,5 hp, provkod TEK2
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-11-02.]

1. … planera och genomföra
tolkade samtal inom hälso- och
sjukvård samt migration
E

D

C

B

A

Studenten visar i flera fall förmåga
att planera och genomföra tolkade
samtal inom hälso- och sjukvård
samt migration.
Studenten visar i många fall
förmåga att planera och genomföra
tolkade samtal inom hälso- och
sjukvård samt migration.
Studenten visar i de flesta fall
förmåga att planera och genomföra
tolkade samtal inom hälso- och
sjukvård samt migration.
Studenten visar nästan
genomgående förmåga att planera
och genomföra tolkade samtal
inom hälso- och sjukvård samt
migration.
Studenten visar genomgående
förmåga att planera och genomföra
tolkade samtal inom hälso- och
sjukvård samt migration.

Fx Studentens planering och
genomförande av tolkade samtal
inom hälso- och sjukvård samt
migration

2. … använda relevant
terminologi och realia inom
hälso- och sjukvård samt
migration
Studenten visar i flera fall
färdighet att använda relevant
terminologi och realia inom hälsooch sjukvård samt migration.
Studenten visar i många fall
färdighet att använda relevant
terminologi och realia inom hälsooch sjukvård samt migration.
Studenten visar i de flesta fall
färdighet att använda relevant
terminologi och realia inom hälsooch sjukvård samt migration.

3. … analysera tolkad
interaktion

Studenten visar nästan
genomgående färdighet att
använda relevant terminologi och
realia inom hälso- och sjukvård
samt migration.
Studenten visar genomgående
färdighet att använda relevant
terminologi och realia inom inom
hälso- och sjukvård samt
migration.
Studentens användning av
relevant terminologi och realia
inom hälso- och sjukvård samt
migration uppvisar i flera fall

Studenten visar nästan
genomgående förmåga
att analysera tolkad
interaktion.

Studenten visar i flera
fall förmåga att analysera
tolkad interaktion.
Studenten visar i många
fall förmåga att analysera
tolkad interaktion.
Studenten visar i de
flesta fall förmåga att
analysera tolkad
interaktion.

Studenten visar
genomgående förmåga
att analysera tolkad
interaktion.
Studentens förmåga att
analysera tolkad
interaktion uppvisar i
flera fall brister.
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F

uppvisar i flera fall brister.
Studentens planering och
genomförande av tolkade samtal
inom hälso- och sjukvård samt
migration uppvisar i många fall
brister.

brister.
Studentens
användning av relevant
terminologi och realia inom hälsooch sjukvård samt migration
uppvisar i många fall brister.

Studentens förmåga att
analysera tolkad
interaktion uppvisar i
många fall brister.

Viktning
Det slutliga betyget på Tolkningsteknik och övningar I (provkod TEK1) sätts genom viktning,
där förväntat studieresultat 2 utgör 40 % samt förväntat studieresultat 3 och 4 vardera 30 % av
betygsunderlaget. Gängse avrundningsregler tillämpas.
Det slutliga betyget på Tolkningsteknik och övningar II (provkod TEK2) sätts genom
viktning, där förväntat studieresultat 1 och 2 vardera utgör 35 % samt studieresultat 3 30 % 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.

Kursbevis
När du har godkänts på kursen kan du få ett kursbevis, om du begär det.
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Ytterligare litteratur om maximalt 80 sidor kan tillkomma enligt instruktioner vid kursstart.
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