Humanistiska och teologiska fakulteterna

FIVL01, Film och audiovisuella medier i gymnasieskolan, 3
högskolepoäng
Film and Audiovisual Media in Upper Secondary School, 3 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-03-23 att gälla från och med 202103-23, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå
eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för centrala begrepp för att analysera och diskutera film och
audiovisuella medier,
• översiktligt kunna redogöra för hur medietexter och kontexter formar
åskådares tolkning och upplevelse av film och audiovisuella medier,

Färdighet och förmåga
• kunna analysera film, audiovisuella medier och angränsande medietexter,
• kunna utarbeta ett ämnesdidaktiskt relevant undervisningsupplägg i anslutning till
film- och audiovisuella medier inom ett eller flera gymnasieämnen,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna göra bedömningar av eget och andras undervisningsupplägg,
• kunna värdera syfte och förutsättningar för undervisning i anslutning till film och
audiovisuella medier inom gymnasieskolan.

Kursens innehåll
Kursen ger en grund för att analysera film och audiovisuella medier, samt förmåga att
omsätta dessa kunskaper i praktiska undervisningsmoment inom gymnasieämnen
som svenska, engelska, moderna språk, historia, religions- och
samhällskunskap. Fokus ligger på förutsättningar för tolkning, ämnesdidaktiska
förberedelser inför filmvisningar och efterföljande analys. I huvudsak anknyts till
samtida europeisk film och television, och de multimodala medietexter som bidrar till
kulturell, samhällelig och historisk kontextualisering av dem.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar såväl enskilt som i grupp.

Kursens examination
Kursen examineras genom skriftlig redovisning av ett eget
utarbetat undervisningsupplägg, förankrat i kursinnehåll och gymnasieskolans
styrdokument, samt genom kamratrespons på andra studenters arbeten.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på kamratresponsen och
undervisningsupplägget. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl
godkänt på undervisningsupplägget.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
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1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma gymnasielärare, men kan
sökas även av andra, exempelvis sökanden som arbetar med film i skola.
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Prov/moment för kursen FIVL01, Film och audiovisuella medier i
gymnasieskolan
Gäller från V21
2101 Film och audiovisuella medier i gymnasieskolan, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

