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Innehåll och förväntade studieresultat 
 

Kursen består av tre moment: 1) översättningens historia, 2) översättningsmarknaden och 3) 

översättningsetik. Momentet översättningens historia ger en inblick i hur 

översättningsverksamheten fungerat som en språkformande kraft i det svenska samhället. 

Momentet översättningsmarknaden ger en överblick över hur den svenska 

översättningsmarknaden för både skönlitterära texter och facktexter utvecklats och fungerar 

idag. Momentet översättningsetik diskuterar etiska förhållningssätt för aktörer verksamma 

inom översättningsområdet. Samtliga moment utgår från ett diakront perspektiv och 

diskuterar etiska frågor relaterade till översättningsområdet. 

 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

1. redogöra för och diskutera hur översättning verkat som språkformande kraft i det svenska 

samhället 

2. redogöra för och diskutera skillnader och likheter på den svenska marknaden för 

skönlitterär översättning respektive facktextöversättning 

3. diskutera etiska frågor relaterade till översättare och översättning. 
 
 

Uppläggning och undervisning 
 

Vid varje seminarium behandlas anvisad litteratur i form av föreläsningar, gruppdiskussioner 

samt muntliga redovisningar. 
 
 

Kunskapskontroll och examination 
 

Kursen examineras genom 2 inlämningsuppgifter, vilka ingår som obligatoriska delar av 

förväntat studieresultat 1 och 2 nedan (se Betygskriterier), samt en skriftlig hemtentamen. 

Inlämningsuppgiften för förväntat studieresultat 1 bedöms enligt G/U-skala; godkänt resultat 

på uppgiften är ett kurskrav. Inlämningsuppgiften för förväntat studieresultat 2 bedöms enligt 

A–F-skala och är del av viktningen av det slutliga betyget på kursen (se Betygskriterier). 
 
 

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 fem av sju seminarier. (Se 

kursplanen för ytterligare information.) Vid frånvaro ska kompensationsuppgifter enligt 

lärarens anvisningar lämnas in. 
 
 

Betygskriterier 
 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2020-06-03.] 

 
 1. … redogöra för och 

diskutera hur översättning 

verkat som språkformande 

kraft i det svenska samhället 

2. … redogöra för och 

diskutera skillnader och 

likheter på den svenska 

marknaden för skönlitte-

rär översättning respek-

tive facktextöversättning 

3. … diskutera etiska 

frågor relaterade till 

översättare och över-

sättning 
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E Studenten visar i flera fall 

förmåga att redogöra för och 

diskutera hur översättning verkat 

som språkformande kraft i det 

svenska samhället. 

Studenten visar i flera fall 

förmåga att redogöra för 

och diskutera skillnader 

och likheter på den 

svenska marknaden för 

skönlitterär översättning 

respektive 

facktextöversättning. 

Studenten visar i flera fall 

förmåga att diskutera 

etiska frågor relaterade till 

översättare och 

översättning. 

D Studenten visar i många fall 

förmåga att redogöra för och 

diskutera hur översättning verkat 

som språkformande kraft i det 

svenska samhället. 

Studenten visar i många 

fall förmåga att redogöra 

för och diskutera 

skillnader och likheter på 

den svenska marknaden 

för skönlitterär 

översättning respektive 

facktextöversättning. 

Studenten visar i många 

fall förmåga att diskutera 

etiska frågor relaterade till 

översättare och 

översättning. 

C Studenten visar i de flesta fall 

förmåga att redogöra för och 

diskutera hur översättning verkat 

som språkformande kraft i det 

svenska samhället. 

Studenten visar i de flesta 

fall förmåga att redogöra 

för och diskutera 

skillnader och likheter på 

den svenska marknaden 

för skönlitterär 

översättning respektive 

facktextöversättning. 

Studenten visar i de flesta 

fall förmåga att diskutera 

etiska frågor relaterade till 

översättare och 

översättning. 

B Studenten visar nästan 

genomgående förmåga att 

redogöra för och diskutera hur 

översättning verkat som 

språkformande kraft i det 

svenska samhället. 

Studenten visar nästan 

genomgående förmåga att 

redogöra för och diskutera 

skillnader och likheter på 

den svenska marknaden 

för skönlitterär 

översättning respektive 

facktextöversättning. 

Studenten visar nästan 

genomgående förmåga att 

diskutera etiska frågor 

relaterade till översättare 

och översättning. 

A Studenten visar genomgående 

förmåga att redogöra för och 

diskutera hur översättning verkat 

som språkformande kraft i det 

svenska samhället. 

Studenten visar 

genomgående förmåga att 

redogöra för och diskutera 

skillnader och likheter på 

den svenska marknaden 

för skönlitterär 

översättning respektive 

facktextöversättning. 

Studenten visar 

genomgående förmåga att 

diskutera etiska frågor 

relaterade till översättare 

och översättning. 
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Fx Studentens redogörelse för och 

diskussion av hur översättning 

verkat som språkformande kraft i 

det svenska samhället är i flera 

fall bristfällig. 

Studentens redogörelse för 

och diskussion av 

skillnader och likheter på 

den svenska marknaden 

för skönlitterär 

översättning respektive 

facktextöversättning är i 

flera fall bristfällig. 

Studentens diskussion av 

etiska frågor relaterade till 

översättare och 

översättning är i flera fall 

bristfällig. 

F Studentens redogörelse för och 

diskussion av hur översättning 

verkat som språkformande kraft i 

det svenska samhället är i många 

fall bristfällig. 

Studentens redogörelse för 

och diskussion av 

skillnader och likheter på 

den svenska marknaden 

för skönlitterär 

översättning respektive 

facktextöversättning är i 

många fall bristfällig. 

Studentens diskussion av 

etiska frågor relaterade till 

översättare och 

översättning är i många 

fall bristfällig. 

 

 

Viktning 
 

Det slutliga betyget på kursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 utgör 30 %, 

förväntat studieresultat 2 10 % och förväntat studieresultat 3 60 % av kursens betygsunderlag. 

Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfylla kurskraven för 

att bli godkänd på kursen. 
 
 

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 2019-06-05, reviderad 2021-06-02.] 
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