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Innehåll och förväntade studieresultat 
 

Kursen ger fördjupade kunskaper i studiet av skönlitterär översättning. Det skönlitterära 

översättandet tematiseras ur olika synvinklar, och ett speciellt fokus läggs på kontrastiv analys 

av skönlitterära översättningar och deras källtexter. Studenten analyserar både egna 

översättningar (som görs inom ramen för kursen) och publicerade översättningar. Bland de 

frågor som diskuteras är hur översättningar skiljer sig från sina källtexter och varför översättare 

och andra som är involverade i översättningsprocessen gör de ändringar som de gör. 

 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 

1.   redogöra för och diskutera typiska strukturella och stilistiska drag som förekommer i 

olika typer av skönlitterära texter 

2.   redogöra för och diskutera typiska översättningssvårigheter i olika typer av 

skönlitterära texter 

3.   kontrastivt analysera olika typer av skönlitterära översättningar med avseende på 

textens semantik, struktur, stil, paratext och typiska översättningssvårigheter. 
 

 

Uppläggning och undervisning 
 

Undervisningen består av obligatoriska seminarier samt en obligatorisk skriftlig 

inlämningsuppgift. Kurslitteraturen används som modell för egna analyser av skönlitterära 

översättningar som delvis väljs fritt av studenten, delvis anvisas av läraren. 

 

I kursen ingår en muntlig individuell presentation (obligatoriskt moment). Den muntliga 

individuella presentationen kan kompenseras genom en inspelad muntlig presentation enligt 

lärares anvisning. 
 

 

Kunskapskontroll och examination 
 

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen (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 de obligatoriska 

föreläsningarna och seminarierna. (Se kursplanen för ytterligare information.) Vid frånvaro 

ska kompensationsuppgifter enligt lärarens anvisningar lämnas in. Dessutom krävs att du 

godkänts på det obligatoriska momentet, dvs. den muntliga presentationen. 
 

 

Betygskriterier 
 

[Fastställda av institutionsstyrelsen 2022-05-04.] 
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 1. … redogöra för 

och diskutera 

typiska strukturella 

och stilistiska drag 

som förekommer i 

olika typer av 

skönlitterära texter 

2. … redogöra för och 

diskutera typiska över-

sättningssvårigheter i 

olika typer av skönlitte-

rära texter 

3. … kontrastivt analysera 

olika typer av skönlitte-

rära översättningar med 

avseende på textens 

semantik, struktur, stil, 

paratext och typiska 
översättningssvårigheter 

E Studenten visar i flera 

fall förmåga att 

redogöra för och 

diskutera typiska 

strukturella och 

stilistiska drag som 

förekommer i olika 

typer av skönlitterära 

texter. 

Studenten visar i flera fall 

förmåga att redogöra för 

och diskutera typiska 

översättningssvårigheter i 

olika typer av skönlitterära 

texter. 

Studenten visar i flera fall 

förmåga att kontras-tivt 

analysera olika typer av 

skönlitterära översätt-

ningar med avseende på 

textens semantik, struk-

tur, stil, paratext och 

typiska översättnings-

svårigheter. 

D Studenten visar i många 

fall förmåga att 

redogöra för och 

diskutera typiska 

strukturella och 

stilistiska drag som 

förekommer i olika 

typer av skönlitterära 

texter. 

Studenten visar i många 

fall förmåga att redogöra 

för och diskutera typiska 

översättningssvårigheter i 

olika typer av skönlitterära 

texter. 

Studenten visar i många 

fall förmåga att kontras-

tivt analysera olika typer 

av skönlitterära 

översättningar med av-

seende på textens 

semantik, struktur, stil, 

paratext och typiska 

översättningssvårigheter. 

C Studenten visar i de 

flesta fall förmåga 

redogöra för och 

diskutera typiska 

strukturella och 

stilistiska drag som 

förekommer i olika 

typer av skönlitterära 

texter. 

Studenten visar i de flesta 

fall förmåga att redogöra 

för och diskutera typiska 

översättningssvårigheter i 

olika typer av skönlitterära 

texter. 

Studenten visar i de flesta 

fall förmåga kontrastivt 

analysera olika typer av 

skönlitterära översätt-

ningar med avseende på 

tex-tens semantik, struk-

tur, stil, paratext och 

typiska översättnings-

svårigheter. 
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B Studenten visar nästan 

genomgående förmåga 

att redogöra för och 

diskutera typiska 

strukturella och 

stilistiska drag som 

förekommer i olika 

typer av skönlitterära 

texter. 

Studenten visar nästan 

genomgående förmåga att 

redogöra för och diskutera 

typiska översättnings-

svårigheter i olika typer av 

skönlitterära texter. 

Studenten visar nästan 

genomgående förmåga att 

kontrastivt analysera olika 

typer av skönlitterära 

översättningar med 

avseende på textens 

semantik, struktur, stil, 

paratext och typiska 

översättningssvårigheter. 

A Studenten visar 

genomgående förmåga 

att redogöra för och 

diskutera typiska 

strukturella och 

stilistiska drag som 

förekommer i olika 

typer av skönlitterära 

texter. 

Studenten visar 

genomgående förmåga att 

redogöra för och diskutera 

typiska översättnings-

svårigheter i olika typer av 

skönlitterära texter. 

Studenten visar 

genomgående förmåga att 

kontrastivt analysera olika 

typer av skönlitterära 

översättningar med 

avseende på textens 

semantik, struktur, stil, 

paratext och typiska 

översättningssvårigheter. 

Fx Studentens redogörelse 

för och diskussion av 

typiska strukturella och 

stilistiska drag som 

förekommer i olika typer 

av skönlitterära texter är 

i flera fall bristfällig. 

Studentens redogörelse för 

och diskussion av typiska 

översättningssvårigheter i 

olika typer av skönlitterära 

texter är i flera fall 

bristfällig. 

Studentens kontrastiva 

analys av olika typer av 

skönlitterära översättningar 

med avseende på textens 

semantik, struktur, stil, 

paratext och typiska 

översättningssvårigheter är 

i flera fall bristfällig. 

F Studentens redogörelse 

för och diskussion av 

typiska strukturella och 

stilistiska drag som 

förekommer i olika typer 

av skönlitterära texter är 

i många fall bristfällig. 

Studentens redogörelse för 

och diskussion av typiska 

översättningssvårigheter i 

olika typer av skönlitterära 

texter är i många fall 

bristfällig. 

Studentens kontrastiva 

analys av olika typer av 

skönlitterära översättningar 

med avseende på textens 

semantik, struktur, stil, 

paratext och typiska 

översättningssvårigheter är 

i många fall bristfällig. 

 

 

Viktning 
 

Det slutliga betyget på kursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 utgör 20 % 

och förväntat studieresultat 2 och 3 vardera utgör 40 % av kursens betygsunderlag. Du måste 

ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfylla kurskraven för att bli 

godkänd på kursen. 
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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 2020-06-03, reviderad 2021-06-02, 2022-05-04.] 
 
Litteratur som anges som tillgänglig som e-tidskrift, e-bok eller via databas nås via biblioteket 
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anges finns litteraturen att låna på biblioteket eller att köpa i handeln. 

 

Alvstad, Cecilia. 2021. Literary Translator Ethics. I: K. Koskinen & N. Pokorn (red.). The 

Routledge Handbook of Translation and Ethics. London: Routledge. S. 180–194. 

(Tillgänglig som e-bok.). [15 s]. 
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Nadine Gordimer’s Get a Life”. I: C. Alvstad et al. (red.). Textual and Contextual Voices of 

Translation. Amsterdam: John BenjaminsS. 208–229. [21 s.] (Tillgänglig som e-bok.) 

Hermans, Theo. 1996. The Translator's Voice in Translated Narrative. Target. 8:1. S. 23–48. 

(Tillgänglig som e-tidskrift). [26 s.] 

DOI: https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1075/target.8.1.03her 

Jay-Rayon Ibrahim Aibo, Laurence. 2020. The Politics of Translating Sound Motifs in 

African Fiction. Amsterdam: John Benjamins. S.67–132 (Tillgänglig som e-bok.).  [65 s.] 

Kullberg, Christina. 2017. Fanon in Scandinavia: Words and Action. I: K. Batchelor & S.-A. 

Harding (red.). Translating Frantz Fanon Across Continents and Languages. London: 
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https://pure.strath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/73237382/Deane_Cox_Translation_2017_Remembering_witnessing_and_translation_female_experiences_of_the_nazi_camps.pdf
https://pure.strath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/73237382/Deane_Cox_Translation_2017_Remembering_witnessing_and_translation_female_experiences_of_the_nazi_camps.pdf
https://www-jbe-platform-com.ezp.sub.su.se/content/journals/15699986
https://www-jbe-platform-com.ezp.sub.su.se/content/journals/15699986/18/1
https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1075/target.18.1.03gru
https://benjamins.com/catalog/btl.137.11gul
https://benjamins.com/catalog/btl.137.11gul
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May, Rachel. 1994. The translator in the text: on reading Russian literature in English. 

Evanston, Ill.: Northwestern Univ. Press. S. 65-79. (Tillgänglig på lärplattformen.) [14 s.] 

Narayan, Shweta. 2009. The way in which text worlds are furnished: response to Elena 

Semino’s Text Worlds. I: G. Brône och J. Vandaele. (red.) Cognitive Poetics. Goals, 

Gains and Gaps. De Gruyter Mouton. S. 73–77. (Tillgänglig som e-bok.) [5 s.] 

Semino, Elena. 2009. Text Worlds. I: G. Brône och J. Vandaele. (red.) Cognitive Poetics. 
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Ytterligare litteratur om maximalt 40 sidor kan tillkomma enligt instruktioner vid kursstart. 
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