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Kursplan 

Introduktionskurs i Film och Media, 60 högskolepoäng 
Introductory course in Film and Media, 60 credits 
 

Kurskod: S6142G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Fristående kurs  2017-01-30 
   
   
Utbildningsnivå: Grundnivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2017 
Utbildningsområde:  
Media 100 %  
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: - 

Urval 
Ingen tidigare erfarenhet av utbildning inom området film och/eller media eller praktiskt arbete 
med film och/eller media krävs. Urvalet görs i två steg där det första är en skriflig ansökan med 
motivering om varför den sökande vill gå kursen samt ett CV. Steg två är en intervju med de 
sökande som antagningsgruppen bedömer vara bäst lämpade att ta till sig utbildningen. 

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

Syfte 
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskap i praktiskt arbete inom film och 
media. 

Kursinnehåll  
Kursen innehåller praktiskt arbete i grupp där studenterna arbetar med förelagda uppgifter inom 
Radio, TV, Animera film, Fiktionsfilm och Dokumentärfilm. Kursen innehåller även en delkurs 
i kritisk reflektion med teoretiska inslag.   

Kursen består av följande delkurser:  

Reportag i ljud och bild, 12 hp Reportage, 12 credits 
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Berättande animera film, 12 hp Animated Film, 12 credits 

      
 

Fiktionsfilm, 15 hp Narrative Film, 15 credits 

      
 

Dokumentärfilm, 15 hp Documentary film, 15 credits 

      
 

Kritisk reflektion, 6 hp Critical reflextion, 6 credits 

      
 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Grupparbeten och seminarier  

Lärandemål  
Reportag i ljud och bild, 12 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• Kunna identifiera och använda grundläggande verktyg för intervju och gestaltning i ljud 
och rörlig bild. 

 

Berättande animera film, 12 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• Kunna identifiera och använda grundläggande verktyg för animerad film. 
 

Fiktionsfilm, 15 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• Kunna identifiera och använda grundläggande verktyg för filmisk gestaltning. 
 

Dokumentärfilm, 15 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• Kunna identifiera och använda grundläggande verktyg för dokumentärfilm 
 

Kritisk reflektion, 6 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• Kunna beskriva och kritiskt reflektera över praktiska erfarenheter gjorda inom film och 
media. 

 

Examination  
Reportag i ljud och bild, 12 hp 
De för delkursen angivna lärandemålen examineras i ett muntligt seminarium vid delkursens 
slut. 

 

Berättande animera film, 12 hp 
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De för delkursen angivna lärandemålen examineras i ett muntligt seminarium vid delkursens 
slut. 

 

Fiktionsfilm, 15 hp 
De för delkursen angivna lärandemålen examineras i ett muntligt seminarium vid delkursens 
slut 

 

Dokumentärfilm, 15 hp 
De för delkursen angivna lärandemålen examineras i ett muntligt seminarium vid delkursens 
slut 

 

Kritisk reflektion, 6 hp 
De för delkursen angivna lärandemålen examineras med en skriven inlämningsuppgift vid 
delkursens slut 

 

Ersätter tidigare kurs 
- 

Överlappar annan kurs 
- 

Betygskriterier  
Reportag i ljud och bild, 12 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna läromålen 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnåt de angivna läromålen. 
 

Berättande animera film, 12 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna läromålen 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnåt de angivna läromålen. 
 

Fiktionsfilm, 15 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna läromålen 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnåt de angivna läromålen. 
 

Dokumentärfilm, 15 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna läromålen 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnåt de angivna läromålen. 
 

Kritisk reflektion, 6 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna läromålen 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnåt de angivna läromålen. 

Läromedel 
Meddelas vid kursstart 
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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 
- 
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