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Innehåll och förväntade studieresultat 
 

Kursen består i en analytisk översikt över centrala frågeställningar, teorier och metoder inom 

den översättningsvetenskapliga forskningen. Den behandlar 3 grundläggande teman som 

berör både tolkning och översättning: 
 

i)  Översättningsvetenskapens historiografi, som anlägger ett både nationellt och 

internationellt historiskt perspektiv på den översättningsvetenskapliga 

litteraturen. 

ii) Den lingvistiskt och kognitivt orienterade översättningsvetenskapen, som beskriver 

källspråksorienterad och ekvivalensinriktad översättningsvetenskaplig 

forskning. Kognitiva perspektiv inom tolkforskningen berörs också. 

iii)Det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet, där den moderna kontext-, 

system- och funktionsorienterade översättningsvetenskapen behandlas. 
 

Kursen innehåller också ett seminarium i Stockholms universitetsbiblioteks regi om sökning i 

databaser med relevans för översättningsvetenskap. 
 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna 
 

1. visa kunskap om centrala frågeställningar, teorier och metoder inom kursens 

grundläggande översättningsvetenskapliga teman, såväl med inriktning mot 

tolkning som översättning 

2. kritiskt jämföra och värdera teoretiska modeller med relevans för tolkning 

och översättning 

3. problematisera verksamheterna översättning och tolkning samt tillämpa vetenskapligt 

grundade förklaringsmodeller i analyser av dessa. 

 
 

Uppläggning och undervisning 
 

Undervisningen ges i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier. 
 

 

Kunskapskontroll och examination 
 

Kursen examineras genom en hemskrivning. Dessutom utgör genomförandet av två 

muntliga presentationer ett kurskrav. 
 

 

Betyg och kurskrav 
 

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F. För att bli godkänd på kursen (dvs. få 

något av betygen A–E) krävs även att du har varit närvarande vid minst sex av sju seminarier. 

(Se kursplanen för ytterligare information.) 
 

 

Betygskriterier 
 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07.] 
 



 

 1. … visa kunskap om 

centrala frågeställningar, 

teorier och metoder inom 

kursens grundläggande 

översättningsvetenskaplig

a teman, såväl med 

inriktning mot tolkning 

som översätt-ning. 

2. … kritiskt jämföra och 

värdera teoretiska 

modeller med relevans 

för tolkning och 

översättning. 

3. problematisera 

verksam-heterna 

översättning och tolkning 

samt att tillämpa 

vetenskapligt grundade 

förklaringsmodeller i 

analyser av dessa. 

E Studenten visar tillräcklig 

kunskap om centrala 

frågeställningar, teorier och 

metoder inom kursens 

grundläggande 

översättnings- 

vetenskapliga teman, såväl 

med inriktning mot 

tolkning som översättning. 

Studenten visar tillräcklig 

förmåga att kritiskt 

jämföra och värdera 

teoretiska modeller med 

relevans för tolkning och 

översättning. 

Studenten visar tillräcklig 

förmåga att problematisera 

verksamheterna 

översättning och tolkning 

samt att tillämpa 

vetenskapligt grundade 

förklaringsmodeller i 

analyser av dessa. 

D Studenten visar tillfreds-

ställande kunskap om 

centrala frågeställningar, 

teorier och metoder inom 

kursens grund-läggande 

översättningsveten-

skapliga teman, såväl med 

inriktning mot tolkning 

som översättning. 

Studenten visar 

tillfredsställande förmåga 

att kritiskt jämföra och 

värdera teoretiska 

modeller med relevans för 

tolkning och översättning. 

Studenten visar 

tillfredsställande 

förmåga att 

problematisera 

verksamheterna 

översättning och 

tolkning samt att 

tillämpa vetenskapligt 

grundade 

förklaringsmodeller i 

analyser av dessa. 

C Studenten visar god kunskap 

om centrala frågeställningar, 

teorier och metoder inom 

kursens grundläggande 

översättningsvetenskapliga 

teman, såväl med inriktning 

mot tolkning som 

översättning. 

Studenten visar god 

förmåga att kritiskt 

jämföra och värdera 

teoretiska modeller 

med relevans för tolkning 
och 

översättning. 

Studenten visar god 

förmåga att 

problematisera 

verksamheterna 

översättning och 

tolkning samt att 

tillämpa vetenskapligt 

grundade 

förklaringsmodeller i 

analyser av dessa. 



 

B Studenten visar mycket god 

kunskap om centrala 

frågeställningar, teorier och 

metoder inom kursens 

grundläggande 

översättnings- 

vetenskapliga teman, såväl 

med inriktning mot 

tolkning som översättning. 

Studenten visar mycket 

god förmåga att kritiskt 

jämföra och värdera 

teoretiska modeller med 

relevans för tolkning och 

översättning. 

Studenten visar mycket 

god förmåga att 

problematisera 

verksamheterna 

översättning och 

tolkning samt att 

tillämpa vetenskapligt 

grundade 

förklaringsmodeller i 

analyser av dessa. 

A Studenten visar utmärkt 

kunskap om centrala 

frågeställningar, teorier och 

metoder inom kursens 

grundläggande 

översättnings- 

vetenskapliga teman, såväl 

med inriktning mot 

tolkning som översättning. 

Studenten visar utmärkt 

förmåga att kritiskt 

jämföra och värdera 

teoretiska modeller med 

relevans för tolkning och 

översättning. 

Studenten visar utmärkt 

förmåga att 

problematisera 

verksamheterna 

översättning och 

tolkning samt att 

tillämpa vetenskapligt 

grundade 

Fx Studenten visar bristande 

kunskap om centrala 

frågeställningar, teorier och 

metoder inom kursens 

grundläggande 

översättnings- 

vetenskapliga teman, såväl 

med inriktning mot 

tolkning som översättning. 

Studenten visar bristande 

förmåga att kritiskt 

jämföra och värdera 

teoretiska modeller med 

relevans för tolkning och 

översättning. 

Studenten visar bristande 

förmåga att problematisera 

verksamheterna 

översättning och tolkning 

samt att tillämpa 

vetenskapligt grundade 

förklaringsmodeller i 

analyser av dessa. 
F Studenten visar otillräcklig 

kunskap om centrala 

frågeställningar, teorier och 

metoder inom kursens 

grundläggande 

översättnings- 

vetenskapliga teman, såväl 

med inriktning mot 

tolkning som översättning. 

Studenten visar 

otillräcklig förmåga att 

kritiskt jämföra och 

värdera teoretiska 

modeller med relevans 

för tolkning och 

översättning. 

Studenten visar otillräcklig 

förmåga att problematisera 

verksamheterna 

översättning och tolkning 

samt att tillämpa 

vetenskapligt grundade 

förklaringsmodeller i 

analyser av dessa. 
 

Viktning 
 

Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntade studieresultat 1–3 

vardera utgör en tredjedel av delkursens betygsunderlag. Gängse avrundningsregler 

tillämpas. Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt ha uppfyllt 

kurskraven, d v s varit närvarande vid alla seminarier samt genomfört schemalagda muntliga 

redovisningar, för att bli godkänd på delkursen. 
 

 



 

Litteratur 
 

[Fastställd 2019-05-08, reviderad 2021-09-01.] 
 
Litteratur som anges som tillgänglig som e-tidskrift, e-bok eller via databas nås via biblioteket 
vid Stockholms universitet. Med lärplattform avses Athena. Om ingen tillgänglighets-
precisering anges finns litteraturen att låna på biblioteket eller att köpa i handeln. 

 

Berk-Seligson, Susan. 2002. The Impact of Politeness in Witness Testimony: The Influence 

of the Court Interpreter. I: F. Pöchhacker & M. Shlesinger (red.). The interpreting studies 

reader. London/New York: Routledge. S. 278–292. [14 s.] 

Blum-Kulka, Shoshana. 2004. Shifts of Cohesion and Coherence in Translation. I: L. Venuti 

(red.). The translation studies reader. London/New York: Routledge. (Tillgänglig på 

lärplattformen.) S. 290–305 [15 s.]  

Even-Zohar, Itamar. 2021 eller tidigare. The Position of Translated Literature within the 

Literary Polysystem. I: L. Venuti (red.). The translation studies reader. London/New 

York: Routledge. S. 192–197.  [6 s.]* 

Gerver, David. 2002. The Effects of Source Language Presentation Rate on the Performance 

of Simultaneous Conference Interpreters. I: F. Pöchhacker & M. Shlesinger (red.). The 

interpreting studies reader. London/New York: Routledge. S. 52–67. [15 s.] 

Gile, Daniel. 2002. Conference Interpreting as a Cognitive Management Problem. I: F. 

Pöchhacker & M. Shlesinger (red.). The interpreting studies reader. London/New York: 

Routledge. S. 162–177. [15 s.] 

Lefevere, André. 2021 eller tidigare. Mother Courage’s Cucumbers: Text, System and 

Refraction in a Theory of Literature. I: L. Venuti (red.). The translation studies reader. 

London/New York: Routledge. S. 233–249.  [12 s.]* 

Moser-Mercer, Barbara. 2002. Process Models in Simultaneous Interpretation. I: F. 

Pöchhacker & M. Shlesinger (red.). The interpreting studies reader. London/New York: 

Routledge. S. 148–161. [13 s.] 

Munday, Jeremy. 2012/2016. Introducing translation studies. Theories and applications. 

London/New York: Routledge. (Tillgänglig som e-bok.) [236 s.] 

Pöchhacker, Franz. 2016. Introducing interpreting studies. London/New York: Routledge. 

(Tillgänglig som e-bok.) [259 s.] 

Roy, Cynthia B. 2002. The Problem with Definitions, Descriptions, and the Role Metaphors 

of Interpreters. I: F. Pöchhacker & M. Shlesinger (red.). The interpreting studies reader. 

London/New York: Routledge. S. 344–353. [9 s.] 

Tiselius, Elisabet. 2018. Modeller för processer i tolkning. I: H. Haualand, ,A.-L. NilssonE. 

Raanes (red.). Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse. Oslo: Gyldendal. 

(Tillgänglig på lärplattformen.) S. 38–60. [23 s.] 

Toury, Gideon. 2021 eller tidigare. The Nature and Role of Norms in Translation. I: L. 

Venuti. (red.) The translation studies reader. London/New York: Routledge. S. 198–211.  

[13 s.]* 

Vermeer, Hans J. 2021 eller tidigare. Skopos and Commission in Translation Theory. I: L. 

Venuti, (red.). The translation studies reader. London/New York: Routledge. S. 221–

232.  [13 s.]* 

Wadensjö, Cecilia. 2002. The Double Role of a Dialogue Interpreter. I: F. Pöchhacker & 

M. Shlesinger (red.). The interpreting studies reader. London/New York: Routledge. S. 



 

354–370. [16 s.] 

 

Referenslitteratur 

Ingo, Rune. 2007. Konsten att översätta. Översättandets praktik och didaktik. Lund: 

Studentlitteratur. [252 s.] 

Williams, Jenny & Chesterman, Andrew. 2002. The map. A beginner’s guide to doing 

research in translation studies. Manchester: St. Jerome (Tillgänglig som E-bok.) [147 s.] 

 

*Sidhänvisningarna är till kapitlen i Venuti avser upplagan från 2012, eftersom de inte 

var tillgängliga för upplagan från 2021 vid redigeringen av den här kursbeskrivningen. 

 

[Totalt  646 s. Dessutom tillkommer artiklar för studenternas individuella 

seminarieredovisningar.] 

Kompletterande litteratur på maximalt 40 sidor kan tillkomma enligt lärarens anvisningar vid 

kursstart. 
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