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Kursplan 

Upphovsrätt inom konstnärlig och kreativ verksamhet, 7,5  
högskolepoäng 
Copyright in the Artistic and Creative Field, 7,5  credits 
 

Kurskod: FM106G 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  2020-02-03 
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2020 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet:  

- 120 hp inom film och media eller motsvarande.     

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än platser på kursen så kommer ett urval ske baserat på 
inkomna ansökningshandlingar.  

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

Syfte 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande teoretisk och praktisk kunskap 
om upphovsrätt inom konstnärligt skapande av berättande på olika plattformar inom fältet film 
och media. 

Syftet är också att utöka förståelsen för upphovsrättens betydelse, både juridiskt och 
ekonomiskt, i den kreativa processen från idéutveckling till slutgiltiga verk, produktion eller 
produkt.  

 

Kursinnehåll  
Kursen behandlar upphovsrätt och dess historia, avtalsformer och grundläggande avtalsrätt. 
Kursen belyser vad olika uppdragsformer, eget bolag kontra anställd, innebär för det 
konstnärliga projektet. Kursen går vidare igenom begreppet verkshöjd samt ideella och 
ekonomiska rättigheter. Fördjupning i ekonomiska rättigheter och vad en upplåtelse av dem 
innebär, samt genomgång av vilka olika ersättningsmodeller som praktiseras i branschen.  
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Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Föreläsningar, seminarier, enskilt arbete, grupphandledning och studiebesök. 

Lärandemål  
 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna redogöra för ekonomiska konsekvenser och juridiska aspekter av ett konstnärligt 
projekt 

• kunna redogöra för bindande avtal, upphovsrätt och dess historia samt tolka dess innebörd 

• kunna identifiera och problematisera upphovsrättsliga problemställningar inom konstnärlig 
verksamhet.  

 

Examination  
Skriftlig inlämningsuppgift och ett muntligt seminarium i slutet av kursen. 

 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 
studenten. 

Kurskrav 
      

Betygskriterier  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

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

Läromedel 
Delar av Bernkonventionen. 

Upphovsrättslagen och avtalslagen med kommentarer. 

 

Det tillkommer aktuella artiklar, avtalsexempel och utdrag ur aktuell juridisk litteratur. 

 

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. 

Ersätter tidigare kurs 
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Kursen ersätter      .  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar       och kan inte ingå i examen tillsammans med Klicka och välj. 

Övrigt 
      


	Behörighetskrav
	Urval
	Undervisningsspråk
	Syfte
	Kursinnehåll
	Lärandemål
	Examination
	Betygskriterier
	Läromedel
	Kursvärdering
	Ersätter tidigare kurs
	Överlappar annan kurs

