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Innehåll och förväntade studieresultat
I kursplanen beskrivs kursens innehåll på följande sätt:
”Delkursen presenterar och analyserar olika skönlitterära textgenrer (prosa, lyrik, dramatik)
samt deras stilistiska och funktionella egenskaper samt ger praktisk förtrogenhet med samma
textgenrer ur ett översättningsperspektiv. Delkursen innehåller även en längre individuell
översättningsuppgift.”
Enligt kursplanen ska studenten för godkänt resultat på delkursen kunna
1. praktiskt översätta olika skönlitterära texter så att innehållet i källtexten återges på ett
relevant sätt
2. skapa måltexter som är stilistiskt anpassade till kraven i målgenren
3. förstå hur olika skönlitterära texter är uppbyggda och fungerar
4. analysera och diskutera centrala element i översättningsprocessen.

Uppläggning och undervisning
På seminarierna tar du ställning till dina egna och till de övriga studenternas översättningar
samt diskuterar översättningsteoretiska problem.
Vid varje seminarium analyseras och diskuteras något eller några exempel på översättning till
(och i förekommande fall från) svenska inom en av ovanstående genrer. Dessutom berörs
något översättningsteoretiskt problem utifrån den analyserade texten; även själva
arbetsprocessen berörs. Du väljer sedan själv, utifrån den/de text/er som analyserats, en
liknande text på ditt källspråk respektive på svenska, vilken översätts till nästa seminarium.
(Studenter som har samma källspråk kan med fördel hjälpas åt att välja en gemensam källtext.
På samma sätt kan studenter som översätter från svenska och som har samma målspråk,
förutom att välja en gemensam källtext, även hjälpas åt att söka referenstexter på målspråket.)
Inför varje seminarium ska du även besvara vissa frågor som anknyter till den givna
översättningsuppgiften. Du skickar din översättning, källtexten (eller lämnar den i
pappersformat) och svaren på frågorna till översättningsuppgiften i Mondo. På seminariet
diskuteras sedan texterna gemensamt. Vid diskussionen riktas uppmärksamheten främst mot
produkten, dvs. den översatta texten.
Läraren (vid översättning från svenska en extern granskare som kan ditt målspråk) läser dina
översättningar men gör i normalfallet inte någon jämförelse med källtexterna, eftersom det
inte är säkert att han eller hon kan ditt källspråk. Läsningen utgår alltså i första hand från
texternas kvaliteter som svenska texter resp. texter på något annat målspråk. Du förväntas
kunna diskutera dina översättningar och de svårigheter du har haft under arbetet på ett sådant
sätt att alla studenter i gruppen och läraren förstår hur du har gått till väga, även om de inte
kan ditt källrespektive målspråk.
Undervisningen på delkursen sker i form av åtta obligatoriska seminarier i enlighet med
schemat. Om du är frånvarande något seminarium, måste du kontakta läraren för att få besked
om vilken kompensationsuppgift du ska göra.
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Examinationen utgörs av sex kortare inlämningsuppgifter i form av en översättning med
tillhörande kommentar, i vilken du språkvetenskapligt ska analysera och motivera hur du har
valt att lösa de problem som källtexten erbjuder. Vidare ska du göra en längre
översättningsuppgift med tillhörande kommentar. Denna översättning presenteras under
kursens gång och diskuteras på det sista seminariet. I kommentaren till översättningen ska du
dels beskriva hur du har arbetat med den, dels språkvetenskapligt analysera och motivera hur
du har valt att lösa de problem som källtexten erbjuder. Denna översättning granskas mot
källtexten. Detta gäller både översättning till och från svenska.

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 2015-05-06.]
1. ... praktiskt

2. ... skapa

3. ... förstå hur

4. ... analysera och

E

Studenten visar
tillräcklig förmåga att
praktiskt översätta
olika skönlitterära
texter så att innehållet i
källtexten återges på
ett relevant sätt.

Studenten visar
tillräcklig förmåga att
skapa måltexter som är
stilistiskt anpassade till
målgenren krav.

Studenten visar
tillräcklig förståelse
för hur olika
skönlitterära texter är
uppbyggda och
fungerar.

Studenten visar
tillräcklig förmåga att
analysera och diskutera
centrala element i
översättningsprocessen.

D

Studenten visar
tillfredsställande
förmåga att praktiskt
översätta olika
skönlitterära texter så
att innehållet i
källtexten återges på
ett relevant sätt.

Studenten visar
tillfredsställande
förmåga att skapa
måltexter som är
stilistiskt anpassade till
målgenren krav.

Studenten visar
tillfredsställande
förståelse för hur olika
skönlitterära texter är
uppbyggda och
fungerar.

Studenten visar
tillfredsställande
förmåga att analysera
och diskutera centrala
element i
översättningsprocessen.

C

Studenten visar god
förmåga att praktiskt
översätta olika
skönlitterära texter så
att innehållet i
källtexten återges på
ett relevant sätt.

Studenten visar god
förmåga att skapa
måltexter som är
stilistiskt anpassade till
målgenren krav.

Studenten visar god
förståelse för hur olika
skönlitterära texter är
uppbyggda och
fungerar.

Studenten visar god
förmåga att analysera
och diskutera centrala
element i
översättningsprocessen.

B

Studenten visar

Studenten visar

Studenten visar

Studenten visar mycket

översätta olika
skönlitterära texter
så att innehållet i
källtexten återges
på ett relevant sätt

måltexter som är
stilistiskt anpassade
till kraven i
målgenren

olika skönlitterära
texter är
uppbyggda och
fungerar

diskutera centrala
element i
översättningsproces
sen
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mycket god förmåga
att praktiskt översätta
olika skönlitterära
texter så att innehållet i
källtexten återges på
ett relevant sätt.

mycket god förmåga
att skapa måltexter
som är stilistiskt
anpassade till
målgenren krav.

mycket god förståelse
för hur olika
skönlitterära texter är
uppbyggda och
fungerar.

god förmåga att
analysera och diskutera
centrala element i
översättningsprocessen.

A

Studenten visar
utmärkt förmåga att
praktiskt översätta
olika skönlitterära
texter så att innehållet i
källtexten återges på
ett relevant sätt.

Studenten visar
utmärkt förmåga att
skapa måltexter som är
stilistiskt anpassade till
målgenren krav.

Studenten visar
utmärkt förståelse för
hur olika skönlitterära
texter är uppbyggda
och fungerar.

Studenten visar utmärkt
förmåga att analysera
och diskutera centrala
element i
översättningsprocessen.

Fx

Studenten visar
otillräcklig förmåga att
praktiskt översätta
olika skönlitterära
texter så att innehållet i
källtexten återges på
ett relevant sätt.

Studenten visar
otillräcklig förmåga att
skapa måltexter som är
stilistiskt anpassade till
målgenren krav.

Studenten visar
otillräcklig förståelse
för hur olika
skönlitterära texter är
uppbyggda och
fungerar.

Studenten visar
otillräcklig förmåga att
analysera och diskutera
centrala element i
översättningsprocessen.

F

Studenten visar helt
otillräcklig förmåga att
praktiskt översätta
olika skönlitterära
texter så att innehållet i
källtexten återges på
ett relevant sätt.

Studenten visar helt
otillräcklig förmåga att
skapa måltexter som är
stilistiskt anpassade till
målgenren krav.

Studenten visar helt
otillräcklig förståelse
för hur olika
skönlitterära texter är
uppbyggda och
fungerar.

Studenten visar helt
otillräcklig förmåga att
analysera och diskutera
centrala element i
översättningsprocessen.

Viktning
Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 och 2
vardera utgör 30 % samt förväntat studieresultat 3 och 4 vardera utgör 20 % av delkursens
betygsunderlag. Du måste ha lägst betyg E på samtliga lärandemål 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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