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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-09-11
och gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: FVGADF
DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik, 30.0 hp
(DOC.MOB!: Theory and Practice of Documentary Film, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2 eller 2 med undantag för
aktuellt språk steg 3).

Huvudområde

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- visa grundläggande kunskaper i den dokumentära filmens historia samt huvudsakliga teoretiska
problemställningar,
- utföra kvalificerade analyser av enskilda dokumentära filmer,
- placera in den dokumentära filmen i en politisk, estetisk och retorisk kontext och
- visa grundläggande kunskaper i hur man planerar, förbereder och praktiskt genomför ett
dokumentärfilmsprojekt, från idé, till filmande och klippning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens teoretiska del är strukturerad kring analyser av enskilda filmer samt hur dessa kan placeras i en vidare
teoretisk och historisk kontext. Dessa analyser utförs i grupp eller individuellt och resultatet redovisas såväl
muntligt som skriftligt. Kurserna tar sin utgångspunkt i den samtida forskningen kring den dokumentära filmen.
Urvalet av filmer är hämtade från hela filmhistorien och ett stort antal länder. Kursens praktiska del är
strukturerad kring workshops/praktiska övningar som resulterar i planerandet och genomförandet av en färdig
film.

I kursen ingår följande delkurser:
Delkurs 1: Dokumentärfilmens historia och centrala problemställningar (7.5 hp)
Delkurs 2: Analysövningar av dokumentärfilm (7.5 hp)
Delkurs 3: Filmpraktik (15 hp)

Delkurserna omfattar föreläsningar, filmvisningar och seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter



individuellt och i grupp. Delkurs 1 och 2 löper efter varandra men parallellt med delkurs 3.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

De teoretiska delkurserna, delkurs 1 och 2, examineras skriftligt och individuellt med hemtentamen. Delkurs 3
examineras genom att varje student gör en dokumentärfilm.

Betyg

Varje delkurs bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 16 av kursens 30 högskolepoäng.
För godkänt krävs att uppgifterna under kursen genomförs enligt anvisningar och tidsplan och att studenten har
tillägnat sig kursens lärandemål på ett tillfredsställande sätt. De skriftligt inlämnade redovisningarna skall vara
språkligt och grammatiskt korrekta.

För väl godkänt krävs dessutom att studenten visar förmåga till självständigt reflekterande i relation till
kurslitteratur och uppgifter samt att studenten har tillägnat sig lärandemålen på ett kvalificerat sätt, samt att
filmarbetet uppvisar förmåga till självständigt och innovativt gestaltande.

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande och utveckling
under kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen och inhämtas med hjälp av skriftlig kursutvärdering. Studentrepresentanter
sammanfattar och analyserar utvärderingarna och avlägger en muntlig rapport av dessa vid ett ämnesrådsmöte.
Studenten informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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