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Kursbeskrivning 
FV3002 Kandidatkurs i filmvetenskap 

KK1 – Visuella dokument: Arkiv, Minne, Historia (15hp), vt 2018 

Lärare: Nadi Tofighian, nadi.tofighian@ims.su.se 

Kursstart: onsdag 17 januari 2018, kl. 11 i Bio Mauritz 

 

Beskrivning: 

Kandidatkursen behandlar dokumentärfilmens historia och dess olika uttrycksformer. Vi diskuterar 
dokumentärfilmens relation till verkligheten, dess politiska syfte samt dess olika metoder för att belysa 
viktiga samhälleliga och historiska skeenden. Gästföreläsningar, ny forskning och besök till arkiv ger 
oss ett antal olika infallsvinklar till dokumentära filmer och arkiv. Ett specifikt fokus för kursen är hur 
olika former av arkivbilder/-filmer används av dokumentärfilmer, och hur dessa arkivbilder bidrar till att 
skriva historia och skapa (gemensamma) minnen. 

 

Kursens förväntade studieresultat:  

Efter genomgången kurs förväntas studenten: 
� kunna redogöra för teoretiska begrepp, historia och uttrycksformer vad gäller dokumentära 

representationer i film och andra rörliga bilder 
� kunna problematisera, kritiskt reflektera kring och för forskning använda sig utav olika former 

av skriftliga och audio-visuella arkiv 
� ha utvecklat förmågan att självständigt söka, samla och kritiskt diskutera relevant information 

beträffande en problemställning inom dokumentärfilmen  

 

Kunskapskontroll och examination:  

Kursen examineras genom: 
(I) Forskningsuppgift som kan utformas för att underlätta och stimulera arbetet 
med kandidatuppsatsen (70%) 
(II) Grupparbete och muntlig presentationer (30%). 
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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 ut 14/3, lämnas in 19/3 
2. Lämnas ut 23/4, lämnas in 30/4 (omtenta) 
3. Lämnas ut 14/8, lämnas in 21/8 (omtenta) 

 
Aktualiserad information om kursens tentamenstillfällen finns på TimeEdit 

 

Betygskriterier: 

 
Bedömningsområden  
x Vetenskaplig argumentation och analytisk förmåga 
x Teoretisk och metodologisk medvetenhet (självständighet, relevans och reflexivitet)  
x Förankring i kursmaterial (innefattande kurslitteratur och visningsmaterial) 
x Behärskning av formalia 
 

 

Betygskriterier 

A För betyget A gäller  

x Att nedanstående villkor uppfylls och dessutom:  
x Att examensarbetet visar prov på hög grad av medvetenhet kring och förmåga att 

problematisera samt är väl förtrogen med forskningen inom examensarbetets område.  
x Att författaren på ett självständigt och genomtänkt sätt kan använda teoretiska och 

metodologiska traditioner som är relevanta för examensarbetets frågeställning och 
problemområde.  

x Att uppsatsen presenterar en övertygande vetenskaplig argumentation. 
B För betyget B gäller 

x Att nedanstående villkor uppfylls och dessutom:  
x Att examensarbetet har en tydlig forskningsanknytning.  
x Att examensarbetet omfattar en fördjupad teoretisk diskussion (relaterad till för ämnet 

relevant forskning).  
x Att författaren reflekterar kring sitt eget val av tillvägagångssätt och presenterar den valda 

teorins och metodens användbarhet och begränsningar. 
x Att uppsatsens formalia är oförvitlig. 
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C För betyget C gäller  

x Att nedanstående villkor uppfylls och dessutom:  
x Att examensarbetet visar prov på en självständigt genomförd analys.  
x Att examensarbetet är ett genomgående gediget arbete.  
x Att uppsatsens formalia är väl genomförd. 

D För betyget D gäller 

x Att nedanstående villkor fylls och dessutom:  
x 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 

x Att examensarbetet lämnas in i tid. 
x Att examensarbetet har en tydlig avgränsning, koncentrerad kring en akademisk 

frågeställning med klar anknytning till temat för KK1. 
x Att examensarbetet innehåller en mestadels sammanhållen presentation av 

frågeställning, metod, analys och slutsats.  
x Att examensarbetet är förankrad i för ämnet relevant forskning.  
x Att de faktauppgifter som lämnas i uppsatsen är korrekta.  
x Att det i examensarbetet finns en notapparat och källförteckning som följer lathunden.  

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

F x 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 > 
 
 
 
 


