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Innehåll och förväntade studieresultat
Kursen behandlar olika litterära prosagenrer och deras stilistiska och funktionella egenskaper
ur ett översättningsperspektiv samt ger fördjupad kunskap om en genre efter eget val. Kursen
innehåller en individuell översättningsuppgift, i form av en novell eller essä, som diskuteras
och bearbetas under kursens gång. Kursen ger även förtrogenhet med praktiskt
redaktörsarbete vid översättning av litterära texter.
Enligt kursplanen ska du för godkänt resultat på delkursen kunna
1. praktiskt översätta en litterär prosatext så att innehållet i källtexten återges på ett
ekvivalent sätt
2. skapa en måltext som är stilistiskt anpassad till kraven i målgenren
3. ge relevant och konstruktiv översättningskritik
4. analysera och diskutera centrala element i översättningsprocessen och centrala
moment i redaktörsarbetet.

Uppläggning och undervisning
Vid det första seminarietillfället introducerar du den källtext som du ska arbeta med under
kursens gång. Vid vart och ett av de följande fyra seminarietillfällena presenteras och
diskuteras en del (ca 1 500 ord) av din pågående översättning i respektive översättningsgrupp.
Vid dessa seminarietillfällen har du ansvar för att enligt ett rullande schema fungera som
redaktör för en av översättningarna i gruppen och redovisa dina översättningskritiska
kommentarer muntligt och skriftligt. Vid varje seminarietillfälle diskuteras även
översättningsprocessen och redaktörsarbetet i anknytning till någon av de aktuella
föreläsningarna liksom generella problem förknippade med de prosagenrer som är aktuella.
Efter kursens slut lämnar du in en definitiv version av din bearbetade och redigerade
översättning samt en längre kommentar (1 500–1 800 ord) till översättningen ur både ett
översättningsvetenskapligt perspektiv och ett redaktörsperspektiv.
Undervisningen på kursen sker i form av ett introduktionsseminarium, fem föreläsningarna
och tolv diskussionsseminarier i mindre grupper i enlighet med schemat. All undervisning är
koncentrerad till fem tillfällen i september (fre), oktober (tors–fre), november (tors–fre),
december (tors–fre) och januari (tors–fre). Samtliga seminarier är obligatoriska. 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 genom redovisning av översättningskritiska kommentarer under
seminarierna samt genom inlämning av en bearbetad och redigerad översättning med
åtföljande analys och diskussion efter kursens slut (se ovan under Uppläggning och
undervisning).

Betyg och kurskrav
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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 nio av de tretton
obligatoriska seminarierna. (Se kursplanen för ytterligare information.)

Betygskriterier
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-12-07.]
1. ... praktiskt
översätta en litterär
prosatext så att
innehållet i källtexten
återges på ett
ekvivalent sätt

2. ... skapa en
måltext som är
stilistiskt anpassad
till kraven i
målgenren

3. ... ge relevant och 4. ... analysera och
konstruktiv
diskutera centrala
översättningskritik
element i
översättningsprocesse
n och centrala
moment i
redaktörsarbetet

E

Studenten visar i flera
fall färdighet att
praktiskt översätta en
litterär prosatext så att
innehållet i källtexten
återges på ett
ekvivalent sätt.

Studenten visar i flera
fall färdighet att skapa
en måltext som är
stilistiskt anpassad till
kraven i målgenren.

Studenten visar i flera
fall förmåga att ge
relevant och
konstruktiv
översättningskritik.

Studenten visar i flera
fall förmåga att
diskutera centrala
element i
översättningsprocessen
och centrala element i
redaktörsarbetet.

D

Studenten visar i
många fall färdighet att
praktiskt översätta en
litterär prosatext så att
innehållet i källtexten
återges på ett
ekvivalent sätt.

Studenten visar i
många fall färdighet att
skapa en måltext som
är stilistiskt anpassad
till kraven i målgenren.

Studenten visar i
många fall förmåga att
ge relevant och
konstruktiv
översättningskritik.

Studenten visar i många
fall förmåga att
diskutera centrala
element i
översättningsprocessen
och centrala element i
redaktörsarbetet.

C

Studenten visar i de
flesta fall färdighet att
praktiskt översätta en
litterär prosatext så att
innehållet i källtexten
återges på ett
ekvivalent sätt.

Studenten visar i de
flesta fall färdighet att
skapa en måltext som
är stilistiskt anpassad
till kraven i målgenren.

Studenten visar i de
flesta fall förmåga att
ge relevant och
konstruktiv
översättningskritik.

Studenten visar i de
flesta fall förmåga att
diskutera centrala
element i
översättningsprocessen
och centrala element i
redaktörsarbetet.

B

Studenten visar nästan
genomgående
färdighet att praktiskt
översätta en litterär
prosatext så att
innehållet i källtexten
återges på ett
ekvivalent sätt.

Studenten visar nästan
genomgående
färdighet att skapa en
måltext som är
stilistiskt anpassad till
kraven i målgenren.

Studenten visar nästan
genomgående förmåga
att ge relevant och
konstruktiv
översättningskritik.

Studenten visar nästan
genomgående förmåga
att diskutera centrala
element i
översättningsprocessen
och centrala element i
redaktörsarbetet.
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A

Studenten visar
genomgående
färdighet att praktiskt
översätta en litterär
prosatext så att
innehållet i källtexten
återges på ett
ekvivalent sätt.

Studenten visar
genomgående
färdighet att skapa en
måltext som är
stilistiskt anpassad till
kraven i målgenren.

Studenten visar
genomgående förmåga
att ge relevant och
konstruktiv
översättningskritik.

Studenten visar
genomgående förmåga
att diskutera centrala
element i
översättningsprocessen
och centrala element i
redaktörsarbetet.

Fx

Studenten visar i flera
fall bristande färdighet
att översätta en litterär
prosatext så att
innehållet i källtexten
återges på ett
ekvivalent sätt.

Studenten visar i flera
fall bristande färdighet
att skapa en måltext
som är stilistiskt
anpassad till kraven i
målgenren.

Studenten visar i flera
fall bristande förmåga
att ge relevant och
konstruktiv
översättningskritik.

Studenten visar i flera
fall bristande förmåga
att diskutera centrala
element i
översättningsprocessen
och centrala element i
redaktörsarbetet.

F

Studenten visar i
många fall bristande
färdighet att översätta
en litterär prosatext så
att innehållet i
källtexten återges på
ett ekvivalent sätt.

Studenten visar i
många fall bristande
färdighet att skapa en
måltext som är
stilistiskt anpassad till
kraven i målgenren.

Studenten visar i
många fall bristande
förmåga att ge relevant
och konstruktiv
översättningskritik.

Studenten visar i många
fall bristande förmåga
att diskutera centrala
element i
översättningsprocessen
och centrala element i
redaktörsarbetet.

Viktning
Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 och 2
vardera utgör 25 %, förväntat studieresultat 3 20 % och förväntat studieresultat 4 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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