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Kursbeskrivning 

FV3000 Kandidatkurs i filmvetenskap 

KK1 – ”Filmer som säljer” – reklam i rörliga bilder – vt17 

Lärare: Bo Florin , bo.florin@ims.su.se , 08-674 76 16 

Kursstart: 16/1 kl. 11-13 i F-salen 

 

Beskrivning: 

Syftet med delkursen är att belysa olika aspekter av reklam i rörliga bilder, utifrån ett perspektiv som 
omfattar ett antal olika filmer producerade från tidigt 1900-tal till 2000-tal, och med en rad skilda 
infallsvinklar, med en fallstudie kring Roy Anderssons filmer som konkret exemplifiering. Delkursen 
kommer att ta sig an historieskrivning och angreppssätt, former och praktiker samt arkiv och källor vad 
gäller rörlig reklam. Vidare uppmärksammas frågor relaterade till visningsfönster, produktplacering, 
intermedialitet samt metaaspekter avseende reklamfilm. Kursen syftar även till att förbereda för det 
självständiga arbetet och behandlar därmed olika aspekter relaterade till detta. 

 

Kursens lärandemål:  

Efter avslutad delkurs ska studenten: 

 ha förvärvat fördjupade kunskaper om reklam i rörliga bilder 

 ha utvecklat sina insikter om kursens grundläggande begrepp och frågeställningar 

 kunna problematisera och reflektera över kursinnehållet på en metanivå 

 ha visat prov på förmåga till självständig reflektion och analys, som grund för det självständiga 
arbetet 

 

Kunskapskontroll och examination:  

Tre hemuppgifter 

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 (vid hemtenta inlämning en vecka efter utlämning, om inte annat 
överenskommits): 

1. Lämnas ur 13/3, lämnas in 20/3 
2. Lämnas ur 24/4, lämnas in 1/5 (omtenta) 
3. Lämnas ur 15/8, lämnas in 22/8 (omtenta) 

 
Aktualiserad information om kursens tentamenstillfällen finns på TimeEdit 

 

Betygskriterier: 

 
Bedömningsområden  

 Vetenskaplig argumentation och analytisk förmåga 

 Teoretisk och metodologisk medvetenhet (självständighet, relevans och reflexivitet)  

 Förankring i kursmaterial (innefattande kurslitteratur och visningsmaterial) 

 Behärskning av formalia 
 

 

Betygskriterier 

A För betyget A gäller  

 Att nedanstående villkor uppfylls och dessutom:  

 Att examensarbetet visar prov på hög grad av medvetenhet kring och förmåga att 
problematisera samt är väl förtrogen med forskningen inom examensarbetets område.  

 Att författaren på ett självständigt och genomtänkt sätt kan använda teoretiska och 
metodologiska traditioner som är relevanta för examensarbetets frågeställning och 
problemområde.  

 Att uppsatsen presenterar en övertygande vetenskaplig argumentation. 

B För betyget B gäller 

 Att nedanstående villkor uppfylls och dessutom:  

 Att examensarbetet har en tydlig forskningsanknytning.  

 Att examensarbetet omfattar en fördjupad teoretisk diskussion (relaterad till för ämnet 
relevant forskning).  

 Att författaren reflekterar kring sitt eget val av tillvägagångssätt och presenterar den valda 
teorins och metodens användbarhet och begränsningar. 

 Att uppsatsens formalia är oförvitlig. 

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

 Att nedanstående villkor uppfylls och dessutom:  

 Att examensarbetet visar prov på en självständigt genomförd analys.  

 Att examensarbetet är ett genomgående gediget arbete.  

 Att uppsatsens formalia är väl genomförd. 

D För betyget D gäller 

 Att nedanstående villkor fylls och dessutom:  

 Att examensarbetet innehåller en tydligt sammanhållen presentation av frågeställning, 
metod, analys och slutsats, där slutsatserna tydligt bygger på ett resonemang som 
redovisas i examensarbetet.  

E För betyget E gäller 

 Att examensarbetet lämnas in i tid. 

 Att examensarbetet har en tydlig avgränsning, koncentrerad kring en akademisk 
frågeställning med klar anknytning till temat för KK1. 

 Att examensarbetet innehåller en mestadels sammanhållen presentation av frågeställning, 
metod, analys och slutsats.  

 Att examensarbetet är förankrad i för ämnet relevant forskning.  

 Att de faktauppgifter som lämnas i uppsatsen är korrekta.  

 Att det i examensarbetet finns en notapparat och källförteckning som följer lathunden.  

FX  Nästan alla kriterier för godkänd uppfylls. Viss komplettering krävs. 

F  Tentamen kännetecknas av att merparten av kriterierna för E ej uppfylls och/eller 

kursdeltagaren har inte deltagit i kursens samtliga obligatoriska moment. Omfattande 

komplettering krävs. 

 
För Chicago standard, se  
< http://library.osu.edu/sites/guides/chicagogd.php > 
< http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html > 
 
 
 
 


