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Kursens mål
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om den rörliga bildens funktioner och 
uttrycksformer. Tyngdpunkten ligger vid kulturvetenskaplig analys av centrala 
genrebildningar i filmens, televisions och digitalfilmens historia. Kursen består av den 
filmhistoriska delen som är indelad i stumfilmsperioden, ljudfilmens uppkomst, amerikanska 
studiosystem, europeisk efterkrigsfilm, tv och digital film. Den andra delen fokuserar på 
tolkning och filmvetenskapens tillämpningsområden utifrån estetiska och sociala perspektiv.
De studerande skall visa kunskap om och förståelse för:
• filmens industriella, estetiska och sociala villkor
• de rörliga bildernas historia, teori och mottagande
• genrer och stilar i relation till kulturhistoriska processer
• olika filmvetenskapliga perspektiv och deras relevans

De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• analysera filmens och televisionens förhållande till grundläggande kategorier som 

kön, klass, etnicitet, politisk och sociologisk kontext
• formulera och avgränsa ett område för självständig fördjupning, undersöka detta 

problem med lämpliga metoder och redovisa arbetet i valbar form
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att:
• kritiskt använda filmvetenskapliga begrepp för att beskriva, analysera och tolka olika 

audiovisuella uttrycksformer
• reflektera över sin egna vetenskapliga framställning i kombination med viss 

fördjupning inom ett självvalt område

Behörighetskrav
 Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examinationen sker muntligt och skriftligt i form av mindre individuella inlämningsuppgifter 
samt en uppsats som görs enskilt samt diskuteras vid seminarium.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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