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Kursplan 

Kompletterande kurs i filmregi, 30 högskolepoäng 
Supplementary Course in Film Directing, 30 credits 
 

Kurskod: S6150G Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 2017-04-04 
   
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2017 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet: Dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört minst ett filmprojekt i någon 
av filmteamets A-funktioner. 

Urval 
Urvalet sker genom bedömning av personligt brev, beskrivning av en filmidé samt i ett andra 
steg genom intervju. 

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

Syfte 
Syftet med kursen är att filmare som saknar en kandidatutbildning i filmregi ska ges möjlighet 
att komplettera sina kunskaper i filmregi och projektutveckling.  

Kursinnehåll  
Under kursen utvecklar studenten ett filmprojekt och parallellt med detta ges undervisning i 
filmisk gestaltning, personinstruktion, analys och mise-en-scène. Studenten axlar också det 
konstnärliga ledarskapet i genomförandet av ett filmprojekt, antingen individuellt eller i grupp. 
Kursen innehåller delmoment som består av utveckling av manus och/eller research av projekt, 
personinstruktion, visuell gestaltning och analys. 

Kursen består av följande delkurser:  

Projektutveckling , 7,5 hp Project Development, 7,5 credits 

      
 

Filmregissörens verktyg , 7,5 hp Film Directing Tools, 7,5 credits 
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Självständigt projekt, 15 hp Independent Project, 15 credits 

      
 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Kursen innehåller både lärarledd undervisning och eget arbete. Kursen är projektbaserad och 
studenterna söker också med förslag på projekt de vill utveckla under kursen. 1-3 studenter kan 
söka med samma projekt. Under kursens gång varvas praktiska lärarledda workshops med 
handledning av projekt både individuellt och i grupp. 

Lärandemål  
Projektutveckling , 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna använda (ta och ge) feedback som verktyg för utveckling av ett filmprojekt 

• kunna redogöra för konstnärliga val gjorda i processen. 
 

Filmregissörens verktyg , 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna använda filmregissörens grundläggande verktyg för personinstruktion och mise-en-
scène. 

 

Självständigt projekt, 15 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna kommunicera kring gestaltningsval och vision. 

Examination  
Projektutveckling , 7,5 hp 
Examination sker i seminarieform vid kursen slut. Där bedöms studentens förmåga att 
använda feedback som verktyg för utveckling av ett filmprojekt, samt studentens förmåga att 
kunna redogöra för konstnärliga val gjorda i processen. 

 

Filmregissörens verktyg , 7,5 hp 
Examination sker i seminarieform vid kursens slut. Där bedöms studentens förmåga att 
använda filmregissörens grundläggande verktyg för personinstruktion och mise-en-scène. 

 

Självständigt projekt, 15 hp 
Examination sker i seminarieform vid kursens slut. Där bedöms studentens förmåga att 
kommunicera kring gestaltningsval och vision. Studenterna opponerar även i peer-to-peer 
konstellationer på varandras verk. 

 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
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Kursen överlappar Kompletterande kurs i filmregi, 30 högskolepoäng (S6077G)  och kan inte 
ingå i examen tillsammans med denna. 

Betygskriterier  
Projektutveckling , 7,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått det angivna lärandemålen. 

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

Filmregissörens verktyg , 7,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått det angivna lärandemålen. 

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

Självständigt projekt, 15 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått det angivna lärandemålen. 

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

Läromedel 
Referensmaterial och filmer anges vid kursstart.   

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. 

Övrigt 
I kursen tränas följande generella förmågor. 

-Problemlösning 

-Kritiskt förhållningssätt. 

-Förmågan att arbeta i grupp 
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