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Innehåll och förväntade studieresultat 
 

I kursplanen beskrivs kursens innehåll på följande sätt: 

”Delkursen syftar till att introducera efterredigering av maskinöversatt text, inklusive 

interaktiv efterredigering i CAT-verktyg, som en relevant uppgift för översättare i 

språkindustrin. Delkursen belyser skillnaderna mellan konventionell översättning och 

efterredigering samt sambandet mellan maskinöversättning och efterredigering, varvid 

förhållandet arbetstid/redigeringsavstånd/eftersträvad kvalitetsnivå undersöks. Delkursen 

lägger stor vikt vid praktisk övning av efterredigering.” 
 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna 

 
1.   praktiskt efterredigera maskinellt föröversatta texter i CAT-verktyg och anpassa dem 

till aktuella textsorter 

2.   redogöra för efterredigering som uppgift för en översättare och diskutera den praktiska 

och ekonomiska roll som maskinöversättning och efterredigering spelar i 

språkindustrin 

3.   diskutera begreppen redigeringsavstånd och eftersträvad kvalitetsnivå. 
 
 

Uppläggning och undervisning 
 

På de olika seminarierna behandlas olika aspekter av maskinöversättning och efterredigering, 

av vilka vissa övas praktiskt i CAT-verktygen memoQ och Memsource. Under kursens gång 

får studenterna även hemuppgifter baserade på de teoretiska diskussionerna och de praktiska 

momenten på seminarierna. 
 

Undervisningen sker i form av åtta obligatoriska seminarier (ett av seminarierna är en 

gästföreläsning). Vissa av de seminarier där huvudsakligt fokus ligger på praktiska moment är 

förlagda till Språkstudion om så är möjligt med avseende på den rådande situationen med 

pandemin covid19. I annat fall förväntas studenterna kunna använda CAT-verktyg och 

samtidigt kommunicera på Zoom med lärarna från sina hem. 
 
 

Kunskapskontroll och examination 
 

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en hemtentamen. 
 
 

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 sex av de åtta 

obligatoriska seminarierna. (Se kursplanen för ytterligare information.) 
 
 

Betygskriterier 
 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2020-06-03.] 
 

 



 

 1. ... praktiskt efterredigera 

maskinellt föröversatta texter i 

CAT- verktyg och anpassa 

verktyg och anpassa dem till 

aktuella textsorter dem till 

aktuella textsorter. 

2. ... redogöra för efterrediger-

ing som uppgift för en översät-

tare och diskutera den praktis-

ka och ekonomiska roll som 

maskinöversättning och efter-

redigering spelar i språkindus-

trin. 

3. ... diskutera 

begreppen 

redigeringsavstånd och 

eftersträvad kvalitets-

nivå. 

E 
Studenten visar i flera fall 

färdighet att praktiskt 

efterredigera maskinellt 

föröversatta texter i CAT- 

verktyg och anpassa dem till 

aktuella textsorter. 

Studenten visar i flera fall 

förmåga att redogöra för efter-

redigering som uppgift för en 

översättare och diskutera den 

praktiska och ekonomiska roll 

som maskinöversättning och 

efterredigering spelar i språk-

industrin. 

Studenten visar i flera fall 

förmåga att diskutera 

begreppen redigerings-

avstånd och eftersträvad 

kvalitetsnivå. 

D 
Studenten visar i många fall 

färdighet att praktiskt 

efterredigera maskinellt 

föröversatta texter i CAT- 

verktyg och anpassa dem till 

aktuella textsorter. 

Studenten visar i många fall 

förmåga att redogöra för 

efterredigering som uppgift för 

en översättare och diskutera den 

praktiska och ekonomiska roll 

som maskinöversättning och 

efterredigering spelar i 

språkindustrin. 

Studenten visar i många 

fall förmåga att diskutera 

begreppen redigerings-

avstånd och eftersträvad 

kvalitetsnivå. 

C 
Studenten visar i de flesta fall 

färdighet att praktiskt 

efterredigera maskinellt 

föröversatta texter i CAT- 

verktyg och anpassa dem till 

aktuella textsorter. 

Studenten visar i de flesta fall 

förmåga att redogöra för 

efterredigering som uppgift för en 

översättare och diskutera den 

praktiska och ekonomiska roll 

som maskinöversättning och 

efterredigering spelar i 

språkindustrin. 

Studenten visar i de flesta 

fall förmåga att diskutera 

begreppen 

redigeringsavstånd och 

eftersträvad kvalitetsnivå. 

B 
Studenten visar nästan 

genomgående färdighet att 

praktiskt efterredigera 

maskinellt föröversatta texter i 

CAT-verktyg och anpassa dem 

till aktuella textsorter. 

Studenten visar nästan genom-

gående förmåga att redogöra för 

efterredigering som uppgift för en 

översättare och diskutera den 

praktiska och ekonomiska roll 

som maskinöversättning och efter-

redigering spelar i språkindustrin. 

Studenten visar nästan 

genomgående förmåga att 

diskutera begreppen 

redigeringsavstånd och 

eftersträvad kvalitetsnivå. 



 

A 
Studenten visar genomgående 

färdighet att praktiskt 

efterredigera maskinellt 

föröversatta texter i CAT-

verktyg och anpassa dem till 

aktuella textsorter. 

Studenten visar genomgående 

förmåga att redogöra för 

efterredigering som uppgift för en 

översättare och diskutera den 

praktiska och ekonomiska 

roll som maskinöversättning 

och efterredigering spelar i 

språkindustrin. 

Studenten visar 

genomgående förmåga att 

diskutera begreppen 

redigeringsavstånd och 

eftersträvad kvalitetsnivå. 

Fx 
Studentens färdighet att 

praktiskt efterredigera 

maskinellt föröversatta texter i 

CAT-verktyg och anpassa dem 

till aktuella textsorter uppvisar i 

flera fall brister. 

Studentens förmåga att redogöra 

för efterredigering som uppgift för 

en översättare och diskutera den 

praktiska och ekonomiska roll 

som maskinöversättning och efter-

redigering spelar i språkindustrin 

uppvisar i flera fall brister. 

Studentens förmåga att 

diskutera begreppen 

redigeringsavstånd och 

eftersträvad kvalitetsnivå 

uppvisar i flera fall brister. 

F 
Studentens färdighet att 

praktiskt efterredigera 

maskinellt föröversatta texter i 

CAT-verktyg och anpassa dem 

till aktuella textsorter uppvisar i 

många fall brister. 

Studentens förmåga att redogöra 

för efterredigering som uppgift för 

en översättare och diskutera den 

praktiska och ekonomiska roll 

som maskinöversättning och efter-

redigering spelar i språkindustrin 

uppvisar i många fall brister. 

Studentens förmåga att 

diskutera begreppen 

redigeringsavstånd och 

eftersträvad kvalitetsnivå 

uppvisar i många fall 

brister. 

 
 
 

Viktning 
 

Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 utgör 

40 % samt förväntat studieresultat 2 och 3 vardera utgör 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.) 
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