Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH03, Swedish Film, 7,5 högskolepoäng
Swedish Film, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-10-05 att gälla från och med
2007-10-05, vårterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Ämne: Filmvetenskap
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Filmvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de viktigaste linjerna i den svenska filmens historia, samt
kunna relatera dem till den samhälleliga utvecklingen
• kunna karaktärisera olika sorters filmer, samt redogöra för förutsättningarna för
deras produktion, distribution och visning
• på en grundläggande nivå förstå hur filmmediet fungerar och kunna beskriva det
med centrala filmvetenskapliga begrepp

Färdighet och förmåga
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• kunna använda filmvetenskapliga begrepp i analys av filmer
• kunna placera in olika filmer och enskilda element ur filmer, i relevanta
filmhistoriska och samhälleliga sammanhang
• kunna tydligt presentera filmvetenskapliga resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på en grundläggande nivå kunna diskutera filmers och filmmediets betydelse,
bland annat beträffande konstnärlig ambition och representation av samhälle och
skilda grupper i samhället.

Kursens innehåll
I kursen tecknas svensk films historia, från dess begynnelse till nutid.
Förutsättningarna för produktion, distribution och visning av olika sorters film (såväl
dokumentär och konstnärlig som populär film) diskuteras i relation till bland annat
samhällelig, estetisk- och filmindustriell utveckling. Under kursens gång introduceras
grundläggande filmvetenskapliga begrepp och filmanalytiska förhållningssätt.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar i kombination med filmförevisningar. Om
möjligt, görs under kursen en exkursion till filmmuseum.

Kursens examination
Kursen examineras med skriftliga inlämningsuppgifter, i form av hemtentamen eller
skriftlig redovisning. Utöver detta kan även examinerande seminarier förekomma där
de skriftliga inlämningsuppgifterna presenteras och diskuteras.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ersätter SAS119.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. För tillträde till kursen krävs grundläggande högskolebehörighet. Generellt
undantag för kravet på kunskaper i svenska medges för internationella studenter.

3/ 3

Prov/moment för kursen SASH03, Swedish Film
Gäller från H07
0701 Swedish Film, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

