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Innehåll och förväntade studieresultat
Kursen ger studenten färdighet i att undertexta ett urval av genrer inom film och teve,
inklusive segmentering och tidkodning. Vidare får studenten kunskaper om vilka metoder och
strategier som används inom olika genrer for att lösa olika översättningsproblem med
beaktande av mediets begränsningar. Kursen ger dessutom teoretiska kunskaper om
undertextning som en form av medieöversättning, inklusive undertextningens normer, historia
och semiotiska kontext. Kursen har sin teoretiska bas inom översättningsvetenskap och
filmvetenskap och ger kunskaper om undertextning i teori och praktik.
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
1. producera funktionella undertexter, inklusive segmentering och tidkodning
2. analysera och kritiskt värdera sina och andras undertexter utifrån ett
medieöversättningsperspektiv
3. redovisa undertextningens utveckling och speciella förutsättningar.

Uppläggning/utformning
Kursen är utformad som en serie arbetsseminarier. På varje seminarium presenteras en viss
film- och/eller tevegenre och ett för denna genre typiskt översättningsproblem diskuteras. Vid
varje seminarium tas även en undertextningsspecifik aspekt upp. Man får sedan prova på att
undertexta ett klipp ur genren. Inför varje seminarium (utom de båda första) ska man också ha
undertextat ett klipp och lämnat in det för granskning, tillsammans med en kommentar som
diskuterar processen och även svarar på (medie-)översättningsteoretiska frågeställningar.
Undervisningen på delkursen utgörs av obligatoriska föreläsningar och seminarier i enlighet
med schemat.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av segmenterade och
tidkodade undertexter av filmklipp ur olika genrer, med åtföljande översättningsvetenskaplig
kommentar som kritiskt värderar översättningsvalen och även diskuterar undertextningens
utveckling och speciella förutsättningar.

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 sju seminarier. (Se
kursplanen för ytterligare information.)

Betygskriterier
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-06-01.]
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1. … producera funktionella
undertexter, inklusive
segmentering och tidkodning

2. … analysera och
kritiskt värdera sina och
andras undertexter
utifrån ett
medieöversättningspersp
ektiv

3. … redovisa
undertextningens
utveckling och speciella
förutsättningar

E

Undertexternas funktionella
ekvivalens är acceptabel, men de
uppvisar mindre brister i språk,
segmentering eller tidkodning.

Studenten visar att den
kan analysera och värdera
undertexter på ett
acceptabelt sätt.

Studenten redovisar
undertextningens
utveckling och
förutsättningar på ett
acceptabelt sätt.

D

Undertexterna har
tillfredsställande funktionell
ekvivalens, korrekt språk och är
huvudsakligen korrekt
segmenterade och tidkodade

Studentens analys och
värdering av undertexter
är i de flesta fall riktig.

Studenten redovisar
undertextningens
utveckling och
förutsättningar i de flesta
fall korrekt.

C

Undertexterna har god
funktionell ekvivalens och
korrekt språk och är korrekt
segmenterade och tidkodade.

Studentens analys och
värdering av undertexter
är i en helt dominerande
utsträckning riktig.

Studenten redovisar
undertextningens
utveckling och
förutsättningar i en helt
dominerande utsträckning
korrekt.

B

Undertexterna håller en kvalitet Studentens analys och
som gör dem lämpade för
värdering av undertexter
sändning, med enstaka undantag. är näst intill genomgående
riktig.

Studenten redovisar
undertextningens
utveckling och
förutsättningar näst intill
genomgående korrekt.

A

Undertexterna håller en kvalitet
som gör dem lämpade för
sändning i statlig television.

Studenten redovisar
undertextningens
utveckling och
förutsättningar
genomgående korrekt.

F

Undertexterna kan inte användas Studenten visar inte att
utan omfattande revision.
den kan analysera och
kritiskt värdera
undertexter.

Studenten visar inte att
den kan redovisa
undertextningens
utveckling och
förutsättningar.

Fx

Undertexterna innehåller
Studentens analys och
justerbara fel i språk, ekvivalens, värdering av undertexter
segmentering och/eller
kräver komplettering.
tidkodning.

Studentens redovisning av
undertextningens
utveckling och
förutsättningar kräver
komplettering

Studentens analys och
värdering av undertexter
är genomgående riktig.

Viktning
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Det slutliga betyget på kursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 utgör 60 %
och förväntat studieresultat 2 och 3 vardera 20 % 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.)
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Dessutom tillkommer filmer och webbtexter (ej överstigande 40 sidor) enligt anvisningar.
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