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Innehåll och förväntade studieresultat 
 

Kursen ger en orientering om samtida översättningsforskning med särskilt fokus på empiriska 

forskningsmetoder. Kursen utgår ifrån deskriptiv översättningsvetenskap och ger förmåga att 

kritiskt analysera och diskutera exempel på aktuell forskning om översättning som process 

och produkt. Dessutom ger kursen färdighet i att utforma egna potentiella forskningsprojekt 

genom att formulera problemställningar, föreslå lämpliga metoder och identifiera relevant 

material för undersökningen. 
 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna 
 

1. redogöra för centrala element inom samtida översättningsforskning 

2. kritiskt analysera och diskutera exempel på aktuell översättningsforskning 

3. utforma ett genomförbart översättningsvetenskapligt forskningsprojekt. 
 
 

Uppläggning och undervisning 
 

Varje seminarium behandlar ett tema inom samtida översättningsforskning, t.ex. multimodala 

studier, forskning om översättningsprocessen eller forskning om etik. Därvid diskuteras 

kurslitteraturen, och i olika tillämpningsövningar får studenterna möjlighet att analysera olika 

former av översatt material utifrån de olika forskningsinriktningarna. Vid varje seminarium 

redovisar en student en artikel enligt särskilda instruktioner. 
 

Undervisningen på kursen består av 7 seminarier. Närvaro är obligatorisk på alla seminarier. 

Om du är frånvarande något seminarium måste du kontakta läraren för att få besked om vilken 

kompensationsuppgift du ska göra. 
 

 

Kunskapskontroll och examination 
 

Kursen examineras dels genom 2 muntliga presentationer av individuellt utvald kurslitteratur 

och produktion av stödark, dels genom utarbetande av en projektplan som lämnas in efter 

kursens slut. 
 

 

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 att du har varit närvarande vid minst sex av de sju obligatoriska 

seminarierna. (Se kursplanen för ytterligare information.) 
 

 

Betygskriterier 
 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-05-04.] 
 
 1. … redogöra för 

centrala element 

inom samtida över-

sättningsforskning 

2. … kritiskt analysera 

och diskutera exempel 

på aktuell 

översättningsforskning 

3. … utforma ett 

genomförbart översätt-

ningsvetenskapligt 

forskningsprojekt 
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E Studenten beskriver i 

flera fall centrala 

element inom samtida 

översättningsforskning 

på ett rättvisande sätt. 

Studenten analyserar 

kritiskt och diskuterar i 

flera fall exempel på 

aktuell översättnings-

forskning på ett belysande 

sätt. 

Studenten utformar ett 

översättningsvetenskapligt 

forskningsprojekt på ett i 

flera avseenden 

genomförbart sätt. 

D Studenten beskriver i 

många fall element 

inom samtida 

översättningsforskning 

på ett rättvisande sätt. 

Studenten analyserar 

kritiskt och diskuterar i 

många fall exempel på 

aktuell översättnings-

forskning på ett belysande 

sätt. 

Studenten utformar ett 

översättningsvetenskapli

gt forskningsprojekt på 

ett i många avseenden 

genomförbart sätt. 

C Studenten beskriver i de 

flesta fall centrala 

element inom samtida 

översättningsforskning 

på ett rättvisande sätt. 

Studenten analyserar 

kritiskt och diskuterar i de 

flesta fall exempel på 

aktuell översättnings-

forskning på ett belysande 

sätt. 

Studenten utformar ett 

översättningsvetenskapligt 

forskningsprojekt på ett i de 

flesta avseenden 

genomförbart sätt. 

B Studenten beskriver 

nästan genomgående 

centrala element inom 

samtida 

översättningsforskning 

på ett rättvisande sätt. 

Studenten analyserar 

kritiskt och diskuterar 

nästan genomgående 

exempel på aktuell 

översättningsforskning på 

ett belysande sätt. 

Studenten utformar ett 

översättningsvetenskapli

gt forskningsprojekt på 

ett i nästan alla 

avseenden genomförbart 

sätt. 

A Studenten beskriver 

genomgående centrala 

element inom samtida 

översättningsforskning 

på ett rättvisande sätt. 

Studenten analyserar 

kritiskt och diskuterar 

genomgående exempel på 

aktuell 

översättningsforskning på 

ett belysande sätt. 

Studenten utformar ett 

översättningsvetenskapligt 

forskningsprojekt på ett i 

alla avseenden 

genomförbart sätt. 

Fx Studentens beskrivning 

av centrala element inom 

samtida 

översättningsforskning 

uppvisar i flera fall 

brister. 

Studentens kritiska 

analys och diskussion av 

exempel på aktuell 

översättningsforskning 

uppvisar i flera fall 

brister. 

Studentens utformning av 

ett 

översättningsvetenskapligt 

forskningsprojekt uppvisar 

i flera avseenden brister. 
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F Studentens beskrivning 

av centrala element 

inom samtida 

översättningsforskning 

uppvisar i många fall 

brister. 

Studentens kritiska 

analys och diskussion av 

exempel på aktuell 

översättningsforskning 

uppvisar i många fall 

brister. 

Studentens utformning av 

ett 

översättningsvetenskapligt 

forskningsprojekt uppvisar 

i många avseenden brister. 

 

 

Viktning 
 

Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där de tre förväntade studieresultaten 

väger lika tungt. 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.) 
 

 

Litteratur 
 

[Fastställd av institutionsstyrelsen 2016-05-04, reviderad 2021-06-02, 2022-05-04.] 
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