
Snart tid att söka till
litterärt översättarprogram 

i Göteborg!
Arabiska – Engelska – Tyska

Programmet
Vårterminen 2014 startar ett magisterprogram i litterär översättning inom  
Litterär gestaltning vid Akademin Valand i Göteborg. Programmet ges på konst-
närlig grund och bygger på erfarenheterna från Litterärt översättarseminarium 
på Södertörn – flera av lärarna där sitter med i vår styrgrupp för utbildningen. 
Programmet varar i ett år och omfattar 60 högskolepoäng. Meningen är att du 
under året i första hand arbetar med egna litterära översättningar – och att ditt 
eget arbete utvecklas i dialog med kolleger och insiktsfulla lärare.

Vem?
Vi riktar oss till litterära översättare ”i zonen av en debut”, dvs. sådana som 
har debuterat eller som är på väg att debutera och som ser litterär översättning 
som en betydelsefull del av sin framtid. Vi vänder oss också till mer erfarna 
översättare och författare som vill utvecklas, kanske byta genre, språk, inrikt-
ning. 

Hur?
Utöver diskussion och textkritik i grupp ingår också individuell handledning 
och teoretiska inslag (motiverade av gruppdiskussionerna) samt en dialog med 
författare, förläggare och andra framstående företrädare för professionen. Ut-
bildningen ligger på avancerad nivå och den är forskningsförberedande inom 
konstnärlig forskning.

Under läsåret 2014 fokuserar översättarprogrammet på översättning till 
svenska från engelska, tyska och arabiska. 



När?
Undervisningen äger rum en helg varje månad (fredag lunch till söndag efter-
middag). Under fredagen har vi gemensamma summeringar, gästföreläsningar 
och samkväm, dit också översättare som inte går utbildningen är välkomna. 
Inbjudan till detta gäller också studenter på andra översättarutbildningar inom 
och utom Göteborgs universitet. Lördagen och söndagen ägnas arbete i språk-
specifika grupper där man presenterar sitt arbete, får kritik och diskuterar 
principiella spörsmål.

Lärare är Erik Andersson (engelska), Niclas Hval (engelska), Tetz Rooke 
(arabiska), Linda Östergaard (tyska) och Johan Öberg (koordinator).

Hur söker man?
Du kan söka till den här utbildningen mellan den 15 september och 15 
oktober. Sista dagen för att skicka in arbetsprover är den 20 oktober.

Antagning sker på konstnärlig grund efter bedömning av en jury. 

Är du intresserad av att få inbjudningar till våra översättarsamkväm eller av 
mer information? Maila i så fall till johan.oberg@akademinvaland.gu.se – så 
sätter vi upp dig på vår utskickslista.

För mer information om kursen, och för instruktioner om hur man söker – gå 
in på Litterär gestaltning, http://www.akademinvaland.gu.se/litterar-gestaltning/

Välkommen med din ansökan!
Erik, Niclas, Tetz, Linda, Johan


