Humanistiska och teologiska fakulteterna

HTXA04, Filmen och folkhemmet, 7,5 högskolepoäng
Film and the Swedish Folkhem, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-10-23 att gälla från och med
2007-10-23, vårterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Ämne: Historia
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: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse för samspelet mellan
samhällsutveckling och film under den svenska folkhemsepoken
• kunna visa insikter i historisk och filmvetenskaplig forskning samt i ämnenas
metoder och teorier

Färdighet och förmåga
• kunna tolka och kritiskt värdera för kunskapsområdet relevant information
• på egen hand kunna formulera och lösa enklare forskningsrelaterade uppgifter.
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Kursens innehåll
Under kursen studeras bl.a. folkhemsepoken i ett samhällshistoriskt perspektiv samt
hur sociala förhållanden och förändringsprocesser speglas och gestaltas i
folkhemsepokens filmproduktion. Särskilt fokus läggs vid film som historisk källa,
filmens position som kulturförmedlare i samhället samt hur senare tiders
folkhemsskildringar på film ständigt omstöper bilden av folkhemsepoken. Vidare
behandlas representationer av klass, genus och etnicitet i periodens filmer, genre och
genresystem, den samhällskritiska filmen, populärfilm samt film och ungdomskultur.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, filmvisningar, metodövningar och
diskussionsseminarier. Studenterna förväntas delta aktivt under samtliga
undervisningsmoment.

Kursens examination
Den studerandes insatser bedöms inom ramen för undervisningen samt på grundval
av en skriftlig uppgift som ventileras vid ett gemensamt slutseminarium.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Övrigt
1. Kursen ersätter HTX060
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensam med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen HTXA04, Filmen och folkhemmet
Gäller från V08
0701 Filmen och folkhemmet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

