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KONTAKTA OSS
Lärare
John Lynch
Lektor i filmvetenskap
Tel: 054-700 19 10 
john.lynch@kau.se

Stina Bergman
Adjunkt i filmvetenskap 
Tel: 054-700 18 13 eller 070-473 44 87
stina.bergman@kau.se

Patrik Sjöberg
Lektor i filmvetenskap  
Tel: 054-700 18 12
patrik.sjoberg@kau.se

Studie- och karriärvägledare
Jannika Magnusson
Tel: 054-700 17 25 (mån-fre kl.11-12)
jannika.magnusson@kau.se



På ämnet Filmvetenskap vid Karlstads universitet  
får du chansen att göra verklighet av dina drömmar. 
Enskilt eller i grupp jobbar du med hela processen,  
från idé till färdig film. Vi pratar, ser, analyserar och 
gör film. Kurserna handlar om rörlig bild i bred  
bemärkelse för olika media – film, TV och film  
på sociala medier. Praktik varvas med teori, där  
målet är att på djupet förstå den rörliga bildens  
estetiska, kulturella, sociala och teknologiska  
historia. Genom kortare uppgifter och det egna  
projektet, lär du dig filmarbetets olika praktiska  
moment – oavsett om du jobbar dokumentärt eller 
med fiktion. Du får även kompetens i kunskapsför-
medling och kommunikation med hjälp av rörlig bild.

Film är internationellt och mångkulturellt, ofta  
med världen som arbetsmarknad. Till våra kurser 
kommer både svenska studenter och utbytes- 
studenter från hela världen. Därför har vi valt att  
ge kurserna i filmvetenskap på engelska och på  
en nivå som passar de flesta. Det ger en kreativ, 
stimulerande och spännande miljö.

Ämnet Filmvetenskap är med och arrangerar film-
visningar och filmfestivaler, både på nätet och på 
olika platser. Vi samarbetar med Region Värmlands 
filmkonsulenter och det betyder att du som student 
kan få kontakt med arbetslivet inom film.

Filmvetenskap kan vara huvudområde i  
kandidat- och magisterexamen.

Se några av filmerna som studenterna på  
Filmvetenskap producerat på vimeo.com/kaufilm

Filmvetenskap I 30 hp

Filmvetenskap II 30 hp

Filmvetenskap III 30 hp

Filmvetenskap IV 30 hp

Dok.Mob! Dokumentärfilm i teori och praktik 30 hp

Theory and Practice of Animation 7,5 hp

Cut/uncut. Klippningens teori och praktik 15 hp

Farlig film – sex, våld, censur och filmpåverkan 7,5 hp

Sounding Out: Filmljudets teori och praktik 15 hp

TV-seriens kulturhistoria: Från följetong till HBO 7,5 hp

KURSER 
(30 hp = en termins studier på heltid)GESTALTA IDÉER, DRÖMMAR, FANTASI  

ELLER VERKLIGHET MED FILM
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