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Kursplan 

Autentiska färger på film, 7,5 högskolepoäng 
Authentic Colour in Film, 7.5 credits 
 

Kurskod: S6238G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Valbar kurs inom kandidat- och 
masterprogram 
 
Fristående kurs. 

 2019-02-14 
 

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2019 
Utbildningsområde:  
Media 100%  
   

 

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

Särskild behörighet: 60 hp inom huvudområdet Scen och media. 

Urval 
Fristående kurs: Sökanden lämnar ett cv och skriver ett personligt brev på en sida med 
motivering för kursen. Intervjuer görs vid behov i ett andra skede. 

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

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk. 

Syfte 
Kursens mål är att ge studenterna en bättre förståelse för hur och varför färg kan användas i 
filmskapande. 

Kursinnehåll  
Färghistoria, färgteori, verktyg för färggradering, jämförande betraktelse är grunden för kursen. 
Genom praktiska och teoretiska ingångar i dessa frågor diskuteras hur och varför färg kan 
användas i film. Under kursen ska studenterna öva sin färdighet att diskutera sina behov och 
förväntningar i fråga om färg med sina kreativa partner och färgläggare. Under kursen ska 
studenterna arbeta med att förklara sina färgval med hjälp av historiska och teoretiska exempel. 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 
Föreläsningar/visningar, workshoppar, läsningar, fallstudier samt seminarier. 
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Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna diskutera historiska aspekter av färg i film utifrån flera olika perspektiv 

• kunna analysera en films färgpalett och diskutera såväl de tekniska som de teoretiska 
färgtekniker som används i filmen för att skapa en starkare berättelse 

• kunna redogöra för sina egna avsikter när det gäller de färger och tekniker som används i det 
egna arbetet 

• kunna relatera sitt eget arbete till andras kreativa och teoretiska arbete 

• kunna planera och kommunicera färgkombinationer med koloristen. 

Examination  
Examinationen sker muntligt, praktiskt och skriftligt. 

Den skriftliga examinationen består i att studenterna ska skriva en essä om en aspekt av 
färgteori, färghistoria eller färgestetik baserat i kurslitteraturen. Essän presenterar studenten 
sedan muntligt vid ett examinationstillfälle och ska under presentationen använda exempel från 
det egna arbetet under graderingsövningar. 

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. 

Kurskrav 
Studenten ska delta i minst 80% av undervisningen för betyget Godkänd. Vid ytterligare 
frånvaro krävs komplettering. 

Betygskriterier  

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

Läromedel 
Color and the Moving Image: History, Theory, Aesthetics, Archive, Simon Brown, Sarah Street, 
och Liz Watkin (red.), 2012 

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 
Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar -. 
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Övrigt 
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