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Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen ger en översikt över den rörliga bildens plats i svenskt kultur- och samhällsliv under ett sekel alltmera
präglat av rörliga bildmedier. Den svenska film- och televisionskulturen presenteras i relation till
internationella utvecklingsmönster på medieområdet. Formmässiga infallsvinklar samverkar med social- och
kulturhistoriska perspektiv, såväl breda underhållningsgenrer som avantgarde-experiment belyses. Industriella
praktiker och verkanalys varvas med nedslag kring enskilda kreatörer. Kritik och reception uppmärksammas i
några fallstudier.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten ha:
- en översiktlig kunskap om de rörliga bildmedierna i en svensk kontext;
- kännedom om olika metoder för kritisk analys av film- och TV-material;
- kännedom om huvuddragen i det aktuella forskningsläget beträffande svensk film och television.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt visningar av film och annat mediematerial.
Föreläsningar och seminarier är obligatoriska. Undervisningen sker på engelska.
För mer information se kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättningen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
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B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter (enligt a) och
uppfyllt närvarokrav om 80%. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna
framgår av betygskriterierna.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss
obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig
kompenserande uppgift.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som
fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx
eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, dvs fått betyget Fx. Uppgiften
ska lämnas in inom två veckor efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte medtas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med kursen. Kursen överlappar med kursen
FV1015 i sin helhet kan därför inte tas med i samma examen.
Övrigt

Kursen hade tidigare kurskoden FV1015.
Kurslitteratur

Kurslitteraturlistan publiceras på institutionens hemsida senast en månad innan kursstart.
www.ims.su.se
Inom ämnet filmvetenskap betraktas film-, teve- och övrigt mediematerial som visas inom kursens ram som
obligatoriskt och därmed likställt med kurslitteraturen.
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