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Kursplan 

Physical cinema rörelsebaserad scenkonst och film, 7,5 
högskolepoäng 
Physical cinema, 7,5 credits 
 

Kurskod: S7125G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för scenkonst Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 

Valbar kurs inom 
kandidatprogrammen Bild, ljud och 
rum för scen, film och media, Idé- 
och projektutveckling för scen, film 
och media samt Regi och 
skådespeleri för scen, film och 
media, 180 hp vardera. 

Valbar kurs inom 
Masterprogrammasterprogrammet i 
dokumentärfilm, 120 hp. 

Fristående kurs. 

 2017-04-04 

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

 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. med undantag för Svenska 1, 2 och 3. 

Särskild behörighet: 30 hp inom huvudområdet Scen och media eller motsvarande 

Urval 

Programstudenter: Genom lottning efter studentens eget val och rangordning av kurser. 

Fristående studenter: Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt 

brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt vid behov intervjuer i ett andra 

steg.  

Undervisningsspråk 

Engelska som huvudspråk. 

Syfte 

Kursens övergripande syfte är att introducera studenten till ett utforskande arbete av 

rörelsebaserad scenkonst och koreografi specifikt för kameran och att fördjupa förståelsen för 
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hur rörelse/dans/koreografi utförd för rörliga bildmedia är beroende av andra förutsättningar än 

sceniska verk.  

Kursinnehåll  

Kursen behandlar arbete idéarbete, med rörelse och koreografi specifikt för kameran och 

omfattar filmvisningar, arbete med film som media och praktiskt arbete individuellt och i grupp. 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Samtal, seminarium och workshop. 

Lärandemål  

Studenten ska efter avslutad kurs: 

 Studenten ska efter avslutad kurs:  

 Kunna redogöra för de metoder och verktyg som utvecklats inom kunskapsområdet 

rörelsebaserad scenkonst för kameran  

 kunna diskutera physical cinema i relation till dramaturgi, uttryck och erfarenhet inom olika 

medier och målgrupper  

 visa grundläggande kunskap om relevanta filmtekniska verktyg och diskutera olika 

visualiseringsmodeller  

 kunna planera och förbereda ett  projekt som relaterar till och använder sig av 

kunskapsområdet physical cinema 

Examination  

Kursen examineras genom att studenten i mitten av kursen presenterar ett arbete som relaterar 

till och använder sig av kunskapsområdet physical cinema. Samt genom en skriftlig reflektion i 

slutet av kursen. 

 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 

uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella behandlare. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 

- 

Betygskriterier  

För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

 

Läromedel 
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Aggiss, Liz m fl (red) (2006) Anarchic Dance/edited by Liz Aggiss and Billy Cowie with Ian  

Bramley. Abingdon, Oxon; N.Y.: Routledge (197 sid. + 1 DVD-ROM) 

McPherson, Katrina, (2006) Making video dance: a step-by-step guide to creating dance for the  

screen, London: Routledge. (valda delar ca 100 s) Referensläromedel:  

Mitoma, Judy (red) (2002) Envisioning dance on film and video. (Inkl. DVD) New York: 

Routledge (ISBN 0-415-94170-9) www.routledge-ny.com  

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 

Studenten ska delta i alla obligatoriska moment. Komplettering krävs vid frånvaro. 


