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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-08 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för interkulturella teorier om film och andra audiovisuella medier,
- använda interkulturella tolkningsmodeller på audiovisuella estetiska gestaltningar,
- klargöra betydelsen av film och andra audiovisuella framställningar för utvecklingen av interkulturell
teoribildning
- redogöra för hur filmer kan användas som särskilda kunskapskällor för interkulturalitet.

Innehåll
Kursen ger en grundläggande introduktion till interkulturella studier av film, tv och andra
audiovisuella medier. I kursen presenteras olika teorier om interkulturella perspektiv samt verktyg för
interkulturell film- och medieanalys. Nedslag görs på film, tv och andra audiovisuella medier i
afrikanska, arabiska, latinamerikanska, nordamerikanska och europeiska kulturkretsar. Under kursen
ska studenten presentera en egen analys vid ett seminarium, samt skriftligt sammanställa en
självständig interkulturell analys av ett audiovisuellt material.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga individuella analysuppgifter, deltagande i
seminariediskussioner, individuell seminariepresentation, samt genom ett individuellt skriftligt arbete.



Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

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