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Kursbeskrivning 

FV1001 Filmvetenskap I, GK1 – vt17 

Lärare:   Kim Khavar Fahlstedt, kim.fahlstedt@ims.su.se 

Seminarieledare: Anne Bachmann, anne.bachmann@ims.su.se 

  Gert Jan Harkema, gert.jan.Harkema@ims.su.se 

Kursstart: 16/1, kl. 9-11 i F-salen 

 

Beskrivning: 

Delkursen ger en introducerande presentation av ämnet filmvetenskap samt grundläggande 
filmvetenskaplig terminologi i ett övergripande medievetenskapligt sammanhang. Kursen består av tio 
föreläsningar, tio filmvisningar, tre seminarier, och en biblioteksvisning. 

 

Kursens lärandemål:  

Efter avslutad delkurs skall studenten: 

·ha fått en elementär inblick i filmvetenskapen som forskningsfält och olika perspektiv på film som 
populärkultur, konstnärligt uttryck, industri, teknologi, berättelse och medierepresentation. 

·ha tillägnat sig grundläggande terminologiska verktyg för analys av film och rörliga bilder (med 
avseende på iscensättning, foto, klipp och ljud). 

·ha lärt sig elementa inom vetenskapligt skrivande med korrekt not- och källhantering. 

 

Kunskapskontroll och examination:  

Kursen examineras genom en hemtenta och tre seminarier med tillhörande uppgifter.  

Närvaro är obligatorisk för seminarierna. Kursens filmer är att likställa med kurslitteratur och är en del 
av examinationsunderlaget. 

Skriftliga examinationsuppgifter ska författas och kunna presenteras elektroniskt. Kontroll av 
examinationsuppgifter kan komma att ske med verktyget Urkund. Eventuellt fusk, såsom plagiat, 
behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av universitetets Disciplinnämnd. Rättade tentor kan 
hämtas av studenten på studentexpeditionen. 
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Betygssättning:  

Betygssättningen sker enligt en sjugradig betygsskala: A (utmärkt), B (mycket bra), C (bra), D 
(tillfredsställande), E (tillräckligt), Fx (otillräckligt), F (helt otillräckligt). För att få godkänt resultat på 
hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser samt att studenten deltagit på alla 
obligatoriska seminarier och studiebesök.  

 

Examinationstillfällen: 

1. Lämnas ut: 8/2, Lämnas in: 15/2 
2. Lämnas ut: 22/3, Lämnas in: 29/3 (omtenta) 
3. Lämnas ut: 3/5, Lämnas in: 10/5 (omtenta) 
 
Aktualiserad information om kursens tentamenstillfällen finns på TimeEdit 

 

Betygskriterier: 

Meddelas vid kursstart. 

Bedömningsområden 

 Vetenskaplig argumentation och analytisk förmåga 

 Tillgodogörande av kursmaterial och behärskning av relevant terminologi 

 Behärskning av formalia 

 

https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/ri159235X21Z02Q5Z16g1Yy0yZ096Y42Q0lgQY5Q5576y692oQe8Z7a4u%C3%A4d%C3%A42ZujQ5n6qu8L56l5QWaWa7nbWK5uclXWo34oYr6WVW7Wu5xoo685byYXx6Wb5Qu40ZVp53ZZQ6ZXcZ76a9oQlQcZQxl30m4QbYZql5Z3uuZ0Zo692030k3mQ53Xb5ogQQ6xZQQ1c8c8133Y4XY893616534.html

