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Kursplan 

Processintervju, 5 högskolepoäng 
Interview, 5 credits 

 

Kurskod: S6144G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Kandidatprogrammet Idé- och 
projektutveckling för scen, film och 
media, inriktning TV  

Termin 3 2017-01-30 

   
   
Utbildningsnivå: Grundnivå Revideringsdatum: 20XX-XX-XX 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2017 
Utbildningsområde:  
Media 100%  
   
   

 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: - 

Urval 

Studenter på programinriktningen har platsgaranti på kursen.  

Undervisningsspråk 

Svenska som huvudspråk, därtill kan andra nordiska språk och engelska förekomma. 

Syfte 

Kursen syfte är att studenten utvecklar sin förmåga att använda processintervju som metod. 
Syftet är även att att studenten får fördjupade teorier och gör praktiska erfarenheter om 
processintervju. 

Kursinnehåll  

Introduktion av metoden processintervju genom föreläsningar och praktiksa övningar. 

Intervjuövningar där studenten ska ges möjlighet att fördjupa sin förståelse och kunskap i 

inteervjuteknik med inriktning på processintervju. Seminarier med uppsel och analys av 

studentövningar där frågor kring intervjurollen och val av metod och genomförande diskuteras.   

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. 
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Lärandemål  

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 kunna visa förmåga att använda sig av processintervjun som intervjumetod 

 kunna förverkliga egna idéer och frågeställningar under intervjuprocessen   

 i dialog med andra i gruppen argumentera, motivera och förklara egna val i 

processintervjuövningen  

 på ett fördjupat och självständigt sätt kunna resonera kring etiska frågor och metodfrågor i 

diskussion kring sitt eget och andras arbete i processintervjun. 

Examination  

Examination sker i seminarieform, som uppspel, vid i förväg schemalagda tillfällen där 

studenterna tillsammans spelar upp och lyssnar på kortare delar av de praktiska 

intervjuövningarna som genomförts med processintervjun som metod. Antalet 

examinationstillfllen är begränsat till fem. 

 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter Personintervju 4,5hp S6016G.  

Överlappar annan kurs 

Kursen överlappar Personintervju 4,5hp S6016G och kan inte ingå i examen tillsammans med 

denna. 

Betygskriterier  

För betyget godkänt: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen  

Läromedel 

Litteratur och exempel som kursens lärare väljer ut och presenterar. 

Bengt Bok, (2008), Möte med den andre: tankar kring intervjuer. Carlssons förlag 

Film och radioexempel baserade på djupintervjuer.  

Kursvärdering 

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 

inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 

studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

Övrigt 

- 


