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Innehåll och förväntade studieresultat 
 
Delkursen syftar till att ge en översikt över medieöversättning och medietillgänglighet. Fokus i 

delkursen ligger på dubbning, voice-over och undertextning, med särskild tonvikt på det sista. 

Delkursen undersöker även hur media kan göras tillgängliga för funktionsnedsatta. Under 

kursen tas även ämnen som lokalisering och nya medier upp. Delkursen har sin teoretiska bas i 

filmteori och översättningsteori. 
 

Efter genomgången delkurs förväntas studenten enligt kursplanen kunna 
 

1. redogöra för de olika förutsättningarna för undertextning, dubbning och 

medietillgänglighet 

2. producera undertexter till kortare filmklipp inklusive segmentering och tidkodning 

3. diskutera medieöversättning utifrån översättningsvetenskapliga och filmteoretiska 

perspektiv. 
 
 

Uppläggning och undervisning 
 
Den första halvan av kursen har huvudsakligen fokus på film- och översättningsteori, särskilt 

teorier om medieöversättning. Delkursen blir därefter mer praktiskt orienterad, då du 

förväntas tillämpa den teoretiska kunskapen på praktiska medieöversättningsuppgifter, dels 

under schemalagda workshoppar och dels i form av inlämningsuppgifter. Du förväntas aktivt 

engagera dig i undervisningen, bl.a. genom att muntligt redovisa ett specifikt 

medieöversättningsteoretiskt ämne för dina kurskamrater och även genom att delta i de 

teoretiska diskussioner och praktiska övningar som utgör seminariernas kärna. Källspråket i 

kursen är engelska och fokus i översättningsövningarna ligger lika mycket på anpassning till 

de speciella villkor, förutsättningar och begränsningar som de olika medierna har, som på 

språklig överföring. 
 

Mer specifikt ägnas de tre första seminarierna åt filmvetenskap och allmän 

översättningsvetenskap. Därefter följer seminarier och workshoppar om undertextning i teori 

och praktik, dubbning i teori och praktik, samt voice-over. Delkursen går vidare med 

workshoppar i medietillgänglighet: textning för döva och hörselskadade, samt syntolkning 

och avslutas med lokalisering, dels av nya medier, såsom dataspel, och dels i form av 

versionering av film och teveprogram. 
 

Inför varje seminarium förväntas du läsa översättningsvetenskapliga artiklar och/eller en del 

av delkursens huvudbok (Díaz Cintas & Remael 2021), svara på diskussionsfrågor och vara 

beredd att diskutera dessa på seminariet. Inför tre av seminarierna förväntas du även att göra 

en inlämningsuppgift i form av en filmanalys eller en medieöversättning med tillhörande 

kommentar. Inför ett av seminarierna förväntas du även förbereda och genomföra en 

presentation av ett specifikt ämne, ur en palett som presenteras på introduktionsseminariet. 

Dina inlämningsuppgifter granskas och kommenteras av läraren, eller en utomstående 

granskare. 
 

Undervisningen på delkursen utgörs av obligatoriska seminarier och workshoppar, i enlighet 

med schemat. 
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Kunskapskontroll och examination 
 

Kursen examineras dels löpande och dels i form av en hemtentamen. Den löpande 

examinationen utgörs av tre inlämningsuppgifter, dels i form av en filmanalys och dels i form 

av översättningar med tillhörande kommentarer. I kommentarerna ska du 

översättningsvetenskapligt analysera och även motivera hur du har valt att lösa de problem 

som källtexten innehåller, i relation till de specifika villkor som aktuellt medium har. Vidare 

består den löpande examinationen av en muntlig redovisningsuppgift om ett 

medieöversättningsvetenskapligt ämne och aktivt deltagande på seminarier och i diskussioner. 

Samtliga uppgifter och redovisningar måste vara avklarade för att få godkänt betyg. 

Slutexaminationen sker i form av en hemtentamen. Oförmåga att hålla inlämningstider 

påverkar betyget negativt. 
 
 

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 åtta seminarier. 

(Se kursplanen för ytterligare information.) 
 
 

Betygskriterier 
 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-05-06.] 

 
 1. ... redogöra för de olika 

förutsättningarna för 

undertextning, dubbning 

och medietillgänglighet 

2. ... producera undertexter 

till kortare filmklipp 

inklusive segmentering och 

tidkodning 

3. ... diskutera 

medieöversättning utifrån 

översättningsvetenskapliga 

och filmteoretiska perspektiv 

E Studenten redogör tillräckligt 

väl för de olika 

förutsättningarna för 

undertextning, dubbning och 

medietillgänglighet. 

Studentens undertexter är 

acceptabla, men uppvisar 

smärre fel när det gäller 

språk, segmentering och/eller 

tidkodning. 

Studenten diskuterar 

medieöversättning utifrån 

tillräckligt teoretiskt 

perspektiv. 

D Studenten redogör 

tillfredsställande för de 

olika förutsättningarna för 

undertextning, dubbning 

och medietillgänglighet. 

Studentens undertexter är i 

stort sett felfria när det gäller 

språk, segmentering och/eller 

tidkodning. 

Studenten diskuterar 

medieöversättning utifrån 

tillfredsställande teoretiskt 

perspektiv. 

C Studenten redogör väl för 

de olika förutsättningarna 

för undertextning, dubb-

ning och medietillgäng-

lighet. 

Studentens undertexter är bra 

när det gäller såväl språk, 

segmentering som tidkodning. 

Studenten diskuterar 

medieöversättning utifrån ett 

bra teoretiskt perspektiv. 
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B Studenten redogör mycket väl 

för de olika förutsättningarna 

för undertextning, dubbning 

och medietillgänglighet. 

Studentens undertexter är 

felfria när det gäller 

segmentering och tidkodning 

och uppvisar mycket bra 

översättningslösningar. 

Studenten diskuterar 

medieöversättning utifrån ett 

mycket bra teoretiskt 

perspektiv. 

A Studenten redogör för de olika 

förutsättningarna för 

undertextning, dubbning och 

medietillgänglighet på ett 

utmärkt sätt. 

Studentens undertexter är 

felfria när det gäller 

segmentering och tidkodning 

och uppvisar utmärkta och 

kreativa 

översättningslösningar 

Studenten diskuterar 

medieöversättning utifrån ett 

utmärkt teoretiskt perspektiv. 

Fx Studenten redogör bristfälligt 

för de olika förutsättningarna 

för undertextning, dubbning 

och medietillgänglighet. 

Studentens undertexter är 

otillräckliga när det gäller 

segmentering och tidkodning 

och/eller uppvisar smärre 

språkliga fel 

Studentens diskussion 

uppvisar smärre brister i 

teoretiskt perspektiv. 

F Studenten redogör helt 

otillräckligt för de olika 

förutsättningarna för 

undertextning, dubbning och 

medietillgänglighet. 

Studentens undertexter är helt 

otillräckliga när det gäller 

segmentering, tidkodning 

och/eller språk. 

Studentens diskussion 

uppvisar stora brister i 

teoretiskt perspektiv. 

 
 

 

Viktning 
 

Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 2 utgör 50 

% och förväntat studieresultat 1 och 3 vardera 25 % av delkursens betygsunderlag. Gängse 

avrundningsregler tillämpas. Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat 

samt uppfylla kurskraven för att bli godkänd på kursen. 
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[Totalt 382 s.] 
 
Ytterligare material i form av filmer och webbtexter (ej överstigande 40 sidor) tillkommer enligt 

anvisningar. 
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