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Unik sammansättning av utbildningar 
På Stockholms konstnärliga högskola, med de ingående  

högskolorna DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahög- 

skolan och Stockholms dramatiska högskola, ges en unik  

sammansättning av utbildningar. Här har du som student  

utmärkta möjligheter till möten med andra konstarter och  

samarbeten över konst- och yrkesgränserna.  

Flexibelt yrkeskunnande
På Stockholms konstnärliga högskola får du spetskompetens 

inom din inriktning och utvecklar en egen konstnärlig eller 

pedagogisk identitet. Genom samarbetsövningar får du även 

bredd i dina kunskaper. Under din utbildning bygger du upp ett 

yrkeskunnande för en arbetsmarknad i ständig utveckling –  

vid examen ska du ha relevanta kunskaper, rätta förutsättningar 

och handfasta verktyg för ett konstnärligt yrkesliv i en föränder-

lig omvärld.
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Stockholms konstnärliga högskolas utbildningar ges vid 

DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och 

Stockholms dramatiska högskola – det är tre kreativa, ut- 

manande och stimulerande miljöer som ställer krav på dig 

som sökande och student. Antagningen till högskolans utbild-

ningar är uppdelad i flera steg och studieperioden är intensiv.

Låter det tufft? Motsatsen är otänkbar. Som student ska du 

vara säker på att din tid är väl investerad. Hos oss skapar du 

en solid grund för ditt konstnärliga yrkesliv.

En del av våra utbildningar startar varje år men många har 

antagning vartannat år. På UNIARTS.SE finns aktuella datum 

för utbildningsstart och ansökan.

Så här söker du
Behörighet
För att studera på våra program behöver du ha grundläg-

gande behörighet för högskolestudier. Läs mer om vad det 

innebär för just dig på ANTAGNING.SE.

Om du inte har grundläggande behörighet för högskole- 

studier kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat  

dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är be-

hörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens 

lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på 

grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens 

lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Två av våra utbildningar har engelska som undervisningsspråk 

och för dessa kräver vi inte att du har kurserna Svenska 1, 2 och 3.

Några av våra utbildningar har krav på godkänt behörighets-

prov som särskild behörighet. Information om detta hittar du 

på utbildningens sida.

 
Antagning
Vem som antas till utbildningen avgörs genom arbetsprov 

och praktiska prov, inte utifrån betyg eller meritpoäng.  

Vilka prov du ska göra beror på vilken utbildning du söker.

Antagningen är uppdelad i flera steg. Efter varje steg får du 

veta om du gått vidare till nästa. En särskild antagningsgrupp 

ansvarar för antagningen till varje utbildning.

Ansökan är webbaserad, så du söker via en länk på varje 

utbildnings sida på UNIARTS.SE. Där får du all information du 

behöver för att kunna söka. Observera att du inte kan söka 

via ANTAGNING.SE.

Eftersom antagningsprocessen är utsträckt under en lång 

tidsperiod ligger sista ansökningsdag till kandidat- och äm-

neslärarutbildningarna 7–8 månader före utbildningsstart.

 

Studiemedel 
Som student på Stockholms konstnärliga högskola kan du 

söka studiemedel från CSN.

 

Avgifter
Studierna är avgiftsfria för dig som är medborgare i Sverige, 

något annat land inom EU/EES eller Schweiz. För övriga  

länder gäller särskilda regler för avgifter.

SÖK TILL 
STOCKHOLMS 
KONSTNÄRLIGA 
HÖGSKOLA 
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Att arbeta med animerad film
Animationen uppstod ur experiment med ljus och bild och  

fungerade som en brygga från ett text- och tryckbaserat sam-

hälle till ett samhälle präglat av kamerans bilder. Än idag fort-

sätter animationen att omdefiniera hur rörliga bilder kan se ut 

och distribueras. Digitala tekniker har förenklat processen och 

möjliggör ett eget skapande oberoende av stora produktions-

apparater vilket medför en mångfald av uttryck. Animerad film 

är en växande bransch och det behövs fler som kan jobba som 

animatörer, manusförfattare, tecknare av bildmanus eller dock-

makare. Högskolans många inriktningar inom film, media, teater 

och skådespeleri ger oss möjligheter att utforska animationens 

olika yrkesroller i samarbeten och produktionsövningar.

Utbildningen
Under utbildningen varvar vi teori och praktik och du får ut-

veckla din egen konstnärlighet, samt fokusera på teknik och 

samarbete eftersom de alla är nödvändiga delar för att göra 

animerad film.

År 1 arbetar vi med att utveckla idéer i animationsworkshoppar  

där vi även studerar animationshistoria, teori och filosofi.  

Vi utvecklar idéer till manus och arbetar praktiskt med anima-

tionsstudion och möjliga yrkesroller.

År 2 fokuserar vi på praktik och att lära känna branschen, vi 

övar på att utveckla en egen karaktär och på att var och en  

ska hitta sin berättelse.

År 3 gör vi varsin film och hittar vår väg in i branschen.

Vi arbetar med både digitala och analoga tekniker och har till 

exempel kurser i mjukvaror och teori och har workshoppar i allt 

från lera, dockarmaturer, teckning, manus, regi, dramaturgi,  

ljus och ljud. Vi gör fria projekt samt tematiska workshoppar  

där vi förhåller oss till givna ramar i de konstnärliga uttrycken. 

Under utbildningen erbjuds föreläsningar i dramaturgi, film-

historia, filmklippning, dokumentärt berättande och ljuddesign. 

Vi har gemensamma produktionsövningar med kandidatu- 

tbildningarna i tv och film och det finns en livlig kontakt med  

skådespelar- och mimstudenter och även en dialog med 

kandidatutbildningarna i scenografi, kostymdesign, mask- och 

perukdesign samt ljusdesign.

Du har hela tiden kontakt med film-, tv- och mediebranschen. 

Yrkesutövare bjuds in som gästlärare, föreläsare och handledare.  

Genom din praktik kan du också prova på olika yrkesroller inom 

produktionen av animation.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det viktigaste är att du har berättarglädje, bildintresse, tålamod 

och samarbetsförmåga. Du behöver också en stark vilja att 

berätta i rörlig bild och ett brinnande intresse för animerad film.

Praktisk erfarenhet från film-, spel- eller mediebranschen är bra 

att ha, men inget krav. Förberedande konstskola, serietecknar-

kurs, skrivarkurs eller liknande är också meriterande.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

BERÄTTANDE 
ANIMERAD FILM
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Att arbeta med cirkus
Att arbeta som artist inom samtida cirkus innebär många möjlig- 

heter. Du kan komma att arbeta renodlat med din cirkusdisciplin 

eller i ”fusion” med andra konstformer. Samtida cirkus presen-

teras i olika former och i olika miljöer. Det kan vara en kortare 

föreställning, en installation eller en sextimmars happening.  

I kontakten med publiken finns friheten att skapa visuell cirkus-

konst eller en ”story-line” för att gestalta känslor och skeenden. 

Det finns en frihet att arbeta både nationellt och internationellt, 

som solist eller i ensemble.  

Utbildningen
Kandidatprogrammet i cirkus tar avstamp i cirkustekniska  

kvalitéer och konstnärliga traditioner för att uppnå en hög 

teknisk och konstnärlig nivå. Utbildningen har ett starkt fokus 

på att utveckla din cirkusdisciplin under alla tre åren samtidigt 

som du får möta många olika rörelseuttryck för att utvecklas 

som cirkusartist. Utbildningen ger dig redskap att utveckla din 

kreativitet för att kunna skapa egna nummer och föreställningar 

samt för att samarbeta med andra i ensembleföreställningar. 

Du förväntas därför tillägna dig kunskaper om koreografi, regi, 

konstnärliga processer och entreprenörskap. Praktik och teori 

förstärker varandra då det förutom cirkusdisciplin ingår kurser 

i exempelvis koreografi, musik, olika former av dans och teater, 

riggning, cirkusartistens hälsa, entreprenörskap och cirkus i 

omvärlden. Målet är att du ska utveckla en stark konstnärlig och 

teknisk kompetens och ska kunna göra självständiga estetiska 

val och bidra till utvecklingen av cirkus som konstform. 

Ur innehållet
Utbildningen omfattar tre huvudsakliga områden:
n Cirkusdisciplinträning och rörelsetekniker inom andra konst-

former som till exempel dans och clownteknik
n Teoretiska kurser som behandlar kulturhistoria, cirkus- 

historia, hälsa och mental träning, riggning och säkerhet. 
n Kurser med fokus på det kreativa och konstnärliga  

skapandet. 

 

 

Du arbetar redan från början med att presentera ditt arbete i 

olika kurser och utvecklar förmågan att möta olika sorters  

publik. Det görs i form av återkommande redovisningar under 

alla tre åren. Under det första året arbetar du tillsammans med 

övriga studenter med ett mindre föreställningsprojekt. Det andra 

året genomförs ett ensembleprojekt tillsammans med en regissör  

som presenteras för en publik. Under det tredje året gör du ett 

konstnärligt forskningsinriktat självständigt arbete på hösten 

och under våren presenterar du och övriga studenter slutföre-

ställningen Closing Acts – ett collage av de nummer som ni har 

skapat under utbildningen.

Behörighet
Grundläggande behörighet, med undantag av Svenska 1, 2 och 

3 och Engelska 6. Utbildningen ges på engelska, därför behövs 

inte kurserna i svenska.

Värdefulla förkunskaper
För att bli antagen till kandidatprogrammet i cirkus behöver du 

har förkunskaper i en cirkusdisciplin. Det är bra om du har ett 

intresse för det visuella och det dramaturgiska och tycker om 

att stå på scen. Du kanske har sysslat med dans, parcour,  

gymnastik eller andra rörelseformer. Du tycker om att skapa och 

att träna fysiskt. Du har förmåga att arbeta både självständigt 

och i grupp och är nyfiken på de möjligheter som finns inom 

cirkus. 

CIRKUS 180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
DOCH, DANS OCH 

CIRKUSHÖGSKOLAN
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180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
DOCH, DANS OCH 
CIRKUSHÖGSKOLAN

Att arbeta med dans
Att arbeta som danskonstnär handlar om att kunna fördjupa  

sig i olika fysiska, koreografiska och intellektuella praktiker.  

Det handlar om att förhålla sig till det egna konstnärskapet, 

individuellt och i kollektiva processer. Det handlar även om att 

kunna arbeta med hur, vad och varför man vill kommunicera på 

en scen framför publik samt att förhålla sig till ett konstfält som 

är i ständig förändring.

Utbildningen
Kandidatprogrammet i dans vänder sig till dig som är intres-

serad av att utbilda dig genom dans och som vill arbeta som 

konstnär inom det professionella samtida dansfältet. Utbild-

ningen skapar möjlighet för dig att utveckla din fysiska och intel-

lektuella potential samt ditt konstnärskap. Genom att dagligen 

experimentera, undersöka och fysiskt arbeta med tekniker och 

praktiker inom samtida dans och koreografi, arbetar du såväl 

utifrån traditioner som med att ifrågasätta etablerade konventio-

ner. Utbildningen lägger stor vikt på eget skapande och du får 

arbeta enskilt eller i kollektiva processer. Detta ger dig kunskap  

om konstnärliga metoder, projektutveckling, förmåga att artiku-

lera din/er idé samt olika presentationsformer. Genom det 

sammanflätade arbetet med praktik och teori i form av analys, 

diskussion och kritiskt granskande utvecklar du färdigheter och 

får kunskap om ett konstfält som är i ständig rörelse. I möten 

med professionella danskonstnärer, teoretiker och internationellt 

och nationellt erkända pedagoger får du förmånen att skapa ett 

brett internationellt kontaktnät. Efter examen är du förberedd för 

att arbeta som självständig danskonstnär i olika verksamheter 

inom scenkonst - eller för vidare studier på avancerad nivå.

Ur innehållet
Under utbildningen arbetar du dagligen med några av nedan 

nämnda praktiker/teorier:
n Improvisation
n Balett for samtida dansare
n Modern dans
n Samtida dans
n Yoga

n Somatiskt arbete
n Korografiska praktiker och teorier
n Repertoar och interpretation
n Konstnärligt skrivande och textstudier
n Organisation och projektarbete
n Eget arbete

Behörighet
Grundläggande behörighet, med undantag för Svenska 1, 2  

och 3 och Engelska 6, och särskild behörighet i form av  

behörighetsprov. Utbildningen ges på engelska, därför behövs 

inte kurserna i svenska. För information om behörighetsprovet 

se hemsidan.

Värdefulla förkunskaper
För att kunna bli antagen till kandidatprogrammet i dans be-

höver du ha förkunskaper i dans. De flesta av våra studenter har 

dansat på fritiden eller gått någon form av förberedande dans-

utbildning såsom estetiskt gymnasieprogram eller folkhögskola 

innan de börjar hos oss.

DANS
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Att arbeta med danspedagogik
Kandidatprogrammet i danspedagogik ger dig grunden för ett 

yrkesliv inom det danspedagogiska området. Att arbeta som 

danspedagog handlar om att skapa goda förutsättningar för 

olika människors lärande och kreativitet i dans. Det innebär 

också att kunna förstå och kommunicera dansens roll och värde 

i samhället. Danspedagogens yrke är i ständig utveckling och 

inom danspedagogik finns därför utrymme att vara en kreativ 

och självständig entreprenör som väljer att arbeta med dans 

och skapande på olika sätt. Många av våra tidigare studenter 

har bildat konstnärliga kollektiv och kompanier som arbetar med 

dans både sceniskt, pedagogiskt, socialt och med undervisning 

i dans i nya sammanhang.

Utbildningen
Kandidatprogrammet i danspedagogik vänder sig till personer 

som har vilja och mod att försätta dansen i många olika sam-

manhang, konstnärliga och pedagogiska såväl som sociala.  

Här förenas dans som konstform med pedagogik som veten-

skapligt ämne.

Utbildningen erbjuder utrymme för nytänkande, kreativitet och 

kritisk reflektion och DOCH strävar efter att utbilda självständiga 

danspedagoger med stark förankring i både konst och veten-

skap. Under utbildningen integreras danstekniska färdigheter, 

kroppsliga och estetiska uttryck med konstnärliga och pedago-

giska perspektiv.

Under utbildningen fördjupar du dig inom en vald huvudinriktning  

och i flera andra dansgenrer som du väljer själv. Då danspeda-

gogik bygger på ämnet pedagogik utgör teoristudier inom 

pedagogik, didaktik och dansteori/dansvetenskap en stor del  

av utbildningen. 

Termin 1–2: utvecklas den valda dansinriktningen och andra 

dansgenrer. Du studerar pedagogik och dans som vetenskap-

liga ämnen liksom vetenskaplig metod och utvecklar kunskap 

om dansämnets historia, dansdidaktik och konstnärlig metod. 

Termin 3–4: läser du kurser i entreprenörskap, specialpeda-

gogik och dansdidaktik i form av dans för barn och unga.  

Den valda dansinriktningen och valda genrer utvecklas vidare. 

Koreografiska, konstnärliga metoder fördjupas och du skapar 

en föreställning tillsammans i grupp för att åka på en turné.

Termin 5–6: fördjupas kunskaper i vald dansinriktning och  

valda genrer liksom entreprenörskap. Du läser dansdidaktik 

med valbar inriktning och fördjupar din kunskap om dansteori. 

Stort fokus läggs på vetenskaplig metod för att du under sista 

terminen ska genomföra ett självständigt arbete med utgångs-

punkt i en danspedagogisk frågeställning.

Ur innehållet
n Pedagogik, didaktik, specialpedagogik och dans för barn 

och unga
n Dans, improvisation, musik, pilates, KleinteknikTM med mera
n Dansteori och dansanalys
n Undervisningspraktik
n Koreografi, konstnärliga metoder och turné
n Entreprenörskap 
n Vetenskaplig metod och självständigt arbete

Behörighet
Grundläggande behörighet, inklusive Engelska 6/B eller mot-

svarande, och särskild behörighet i form av behörighetsprov. 

För information om behörighetsprovet se hemsidan.

Värdefulla förkunskaper
För att kunna bli antagen till kandidatprogrammet i danspeda-

gogik behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du 

söker. För att bli en bra danspedagog är det också viktigt att du 

tycker att det är spännande att undervisa och förmedla dans  

till olika målgrupper.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN FILOSOFIE  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
DOCH, DANS OCH 

CIRKUSHÖGSKOLAN

DANSPEDAGOGIK
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300 HÖGSKOLEPOÄNG 
10 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN  
ÄMNESLÄRAREXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
DOCH, DANS OCH 
CIRKUSHÖGSKOLAN

Att arbeta som gymnasielärare
Ämneslärarprogrammet riktar sig till dig som vill undervisa i 

dans på gymnasiet. Att vara ämneslärare i dans handlar i första 

hand om att vara lärare. Med en tydlig förankring i lärarrollen 

och gymnasieskolans styrdokument undervisar du i dans och 

i ett annat ämne. I arbetet som lärare får du förmånen att följa 

och bidra till unga människors utveckling, skapa förutsättningar 

för deras lärande och möjlighet att växa som individer.

Utbildningen
På DOCHs lärarutbildning integreras danstekniska färdigheter, 

kroppsliga och estetiska uttryck med konstnärliga och peda-

gogiska/vetenskapliga perspektiv. Under utbildningen fördjupar 

du dig inom en vald huvudinriktning och i flera andra dansgenrer 

som du väljer själv. Utbildningen ger möjlighet att utveckla ett 

självständigt, kritiskt och ansvarstagande förhållningssätt till 

lärarrollen. 

Du inleder och avslutar dina studier med ämnet Dans vid DOCH.  

Under termin 1–4 och 8–10 integreras ämnet Dans med kurser 

inom utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhets-förlagd 

utbildning. Under termin 5–7 läser du Dans med fördjupning 

i koreografi vid DOCH eller ett annat skolämne som läses vid 

Stockholms universitet.

Termin 1–2: studeras ämnet Dans genom den valda dansinrikt-

ningen och valda dansgenrer. Du studerar pedagogik och dans  

som vetenskapliga ämnen liksom vetenskaplig metod och ut- 

vecklar kunskap om dansämnets historia, dansdidaktik och 

konstnärlig metod. 

Termin 3–4: läser du kurser på Stockholms universitet som  

Teorier om lärande, Utbildningshistoria och Läroplansteori.  

På DOCH utvecklar du kunskap i specialpedagogik och ämnet 

Dans genom vald dansinriktning, dansdidaktik och koreografiska,  

konstnärliga metoder som fördjupas. Du skapar en föreställning 

i grupp för att åka på en turné. 

Termin 5–7: väljer du att läsa; antingen Dans med fördjupning 

koreografi med kurser som exempelvis Dansteori, Samtida 

koreografiska praktiker och Konstnärlig produktion, alternativt 

annat skolämne som läses vid Stockholms universitet.

Termin 8–10: fördjupas kunskaperna i ämnet Dans i form av ex-

empelvis kurserna Dansämnets kroppsliga praktiker och Dans, 

media och mediering. Stort fokus läggs på vetenskaplig metod 

och självständigt arbete. En lång period av verksamhetsförlagd 

undervisning genomförs.

Ur innehållet
n Dans 120 hp – dans, dansdidaktik, improvisation, koreografi 

och konstnärliga metoder
n Annat ämne 90 hp – Dans med fördjupning koreografi eller 

annat skolämne
n Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 
n Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp – pedagogik, special-

pedagogik, teorier om lärande, utbildningshistoria med mera

Behörighet
Grundläggande behörighet, inklusive Engelska 6/B eller mot-

svarande, och särskild behörighet i form av behörighetsprov. 

För information om behörighetsprovet se hemsidan.

Värdefulla förkunskaper
För att kunna bli antagen till Ämneslärarprogrammet i dans  

behöver du ha förkunskaper i den dansinriktning du söker.  

För att bli en bra lärare är det viktigt att du också har ett genuint 

intresse för pedagogik och lärande och tycker att det är spän-

nande att förmedla dans till och att arbeta med unga människor.

DANS
ÄMNESLÄRARE
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Att arbeta med design för film och tv
Produktionsdesignern arbetar med att ge en produktion ett ge-

mensamt visuellt uttryck genom användning av scenografi, rek-

visita, grafik m.m. Detta gör man i samråd och nära samarbete 

med fotograf, ljus, regissör, vfx, ljud, kostym, mask samt övriga 

avdelningar. Produktionsdesign skapar stämning, atmosfär och 

ramen för en film- eller tv-produktion genom uttrycksfull och 

meningsfull användning av utrymme, objekt, ljus, färg och form.

Att arbeta med design för film och tv handlar till stor del om 

teamarbete, arbetsledning och även budgetarbete. Det handlar 

också om att tillsammans med de andra i teamet komma fram 

till det bästa sättet att visuellt gestalta en berättelse.

Utbildningen
Syftet med utbildningen är att tillsammans med regissören och 

fotografen, samt den övriga konstnärliga och tekniska personal-

en, ge dig färdigheter att ta ansvar för planering och genom-

förande av den visuella utformningen och funktionella helheten av 

olika produktioner. Vid sidan av den professionella kompetensen 

uppmuntras du att intressera dig för experimentell och utfors-

kande scenografi även när det gäller visuella framställningar 

inom andra typer av medier samt att utveckla nya arbetssätt.

Den som har genomfört sina studier i design för film och tv har 

färdigheter att:
n arbeta som scenograf/production designer i film-, tv- och 

andra visuella produktioner
n identifiera och aktivt utveckla sin konstnärliga vision
n agera konstruktivt som medlem av ett konstnärligt team och 

förstå sitt ansvarsområde i relation till de andra i teamet
n identifiera och dra nytta av praxis, begrepp, forsknings- 

resultat och konstnärliga uttryckssätt inom sin bransch
n skaffa nödvändig information och komplettera sitt kunnande
n leda och motivera arbetsgruppen som bygger upp sceno-

grafin
n hantera och följa budget i en produktion
n fortsätta sina studier i ett masterprogram.

En viktig del av utbildningen är att söka sig fram till ett eget visu-

ellt uttryck. Du får både individuell handledning och handledning  

i team för att utveckla din kreativitet, konstnärlighet och ditt eget 

berättande. Studierna består av övningar och produktioner, ofta 

med studenter från andra områden. Under filmövningarna jobbar  

du intensivt ihop med studenterna på de andra filmkandidat- 

utbildningarna. Första året innehåller mer teori än det andra och 

tredje året, då vi jobbar mer praktiskt med produktionsövningar.

Ur innehållet
Via kurser och krävande övningsarbeten lär du dig att behärska 

helheten av konstnärlighet, produktion och teknik inom ditt 

yrkesområde. I samband med produktionsövningarna får du 

insikter i den professionella praxisen och utvecklar din förmåga 

att arbeta i grupp. Du lär dig att tänka kritiskt och analytiskt 

och bli insatt i tradition och trender inom den egna branschen. 

Under utbildningen blir du insatt i scenografiplaneringens olika 

arbetsskeden samt de konstnärliga aspekterna och produktions- 

faktorerna i samspelet inom film- och tv-produktioner.

Utbildningen innehåller bland annat följande moment: 

dramaturgi, visuellt berättande, ljussättning, kamerateknik, 

att teckna och skapa modeller, ritningsteknik både för hand 

och i dator, materialkunskap och färglära, konstruktion och  

hållbarhetslära, specialeffekter/VFX, 3D-tekniker, inblick i 

kostymdesign och mask- och perukdesign, teaterscenografi, 

arkitektur, digitala media, budget samt filmhistoria.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det viktigaste är att du har ett bildintresse och en vilja att berätta  

filmiskt. Du kanske har sysslat med fotografi eller måleri. Någon  

form av förutbildning inom film är meriterande och du vill ut-

veckla visuellt, rumsligt och dramaturgiskt tänkande och ha 

förmågan att arbeta både självständigt och i grupp.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

DESIGN FÖR  
FILM OCH TV
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Att arbeta med dokumentärfilm
En dokumentärfilmare arbetar med att göra filmer om något 

som angår honom eller henne. Det kan vara personliga, politiska  

eller experimentella berättelser. Dokumentärfilmaren arbetar 

med bild, ljud, klipp och text. 

Som dokumentärfilmare måste du ha något väsentligt att be-

rätta och du måste vara envis och öppen för nya idéer. 

Dokumentärfilmaren arbetar både ensam och i team. Detta  

kräver en god kunskap i att kommunicera, att behärska fotografi,  

klipp, produktion och postproduktion samt teknisk skicklighet 

som ljudtekniker.

Utbildningen
Vi vill utbilda orädda och självständiga dokumentärfilmare med 

stark konstnärlig integritet, kunskap om bransch och omvärld 

och förmåga att skapa en yrkesidentitet. 

Undervisningen delas in i olika praktiska delområden som regi, 

foto, ljud, klipp och produktion. Du får förfina ditt personliga 

uttryck och fördjupa dina kunskaper såväl enskilt som i team. 

Målet är att du ska få verktyg för att hitta nya och egna sätt att 

utveckla det dokumentära filmberättandet. 

Utbildningens kärna är praktisk. Kurserna innehåller alltid en 

teoretisk del i form av föreläsningar, seminarier samt redovisning  

med analys och utvärdering. Huvudsakligen kommer du att  

arbeta praktiskt i övningar och produktioner. Under vissa 

övningar arbetar du ensam, under andra i team med studenter 

från andra kandidatutbildningar inom film såsom filmljud, film-

klippning, filmfoto och filmproduktion. Under utbildningens gång 

lägger vi också vikt vid egen reflektion av arbetsprocessen, ofta 

i skriftlig form.

År 1 består av flera kortare kurser där vi går in på grundläggande  

filmfoto, filmljud och filmklippning.

År 2 är ett fördjupande år där du arbetar med en första längre 

produktion i form av en porträttfilm som är ett teamarbete.

År 3 ägnas åt din examensfilm samt en fördjupande kurs i  

produktion inför yrkeslivet.

Ur innehållet
Urval av kurser som ges under utbildningen:
n Processintervju
n Cinéma direct
n Filmfoto, filmklippning och filmljud
n Individuell kunskapsfördjupning
n Att skriva för film
n Överlevnadskurs
n Examensfilm

Vissa kurser har vi tillsammans med andra utbildningar. Till  

exempel med studenterna på filmklippning, filmfoto, filmljud, 

radio och tv. Tidigare har vi dessutom haft samarbeten med 

filmskolor i Palestina, Burkina Faso samt med den ryska film-

skolan i Moskva. 

Utbildningen på StDH är upplagd så att dokumentärfilmaren 

också blir en god ljudtekniker, fotograf och klippare. Detta öppnar  

vägar för en bredare arbetsmarknad i dagens medievärld.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är viktigt att ha viljan att berätta – och att kunna formulera 

sig mycket väl både muntligt och i text. Goda språkkunskaper, 

gärna flera olika språk, och ett stort intresse för människor och 

samhälle är en bra bas att stå på. Kunskaper i filmproduktion 

och i digitala medier är meriterande.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

DOKUMENTÄR-
FILM
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Att arbeta som dramatiker/dramaturg
En dramatiker skriver teaterpjäser, alltså den text som ligger till 

grund för en teaterföreställning. Dramaturg är den yrkesfunktion 

på teatern som har med repertoarläggning och textens gång 

genom teaterprocessen att göra. En dramaturg åtar sig bear-

betningar och dramatiseringar samt fungerar som dramaturgisk 

samtalspartner åt andra dramatiker.

Utbildningen
Det går inte att enbart studera dramaturgi på kandidatnivå på 

StDH. Fokus under utbildningen är att i första hand göra dig 

till dramatiker. Som student får du utveckla ditt dramatiska 

skrivande och du får en grundlig orientering i dramaturgens 

samtliga uppgifter på teatern.

Utbildningen innehåller många praktiska övningar, ofta i sam-

arbete med andra studenter inom scenkonst, men även inom 

film och media. Vi samarbetar både inom StDH och med andra 

skolor.

Du får också individuell handledning i det egna skrivandet för 

att utveckla din konstnärliga förmåga och förmågan att arbeta i 

process med andra konstnärer.

Vi tar upp frågor  från olika yrkesfunktioner inom teatern rörande 

teatertexten. Inte minst viktigt är det att du som dramatiker  

kan förstå hur skådespelare läser text. En mycket god arbets-

disciplin är ett måste. Eftersom pjäsuppdrag kräver anpassning 

till teaterns repertoarplanering, tränas dramatikstudenterna i att 

skriva inom pressade tidsramar.

Utbildningen ger en klar bild av hur det konstnärliga samman-

hanget fungerar och vilka krav det ställer. Målet är att du ska 

utveckla en yrkesidentitet och ett eget konstnärskap; du ska 

få möjlighet att utveckla ditt eget skrivande till en nivå där du 

kan arbeta i ett professionellt sammanhang med dramatik och 

dramaturgi.

Ur innehållet
Utbildningen innehåller exempelvis följande moment:
n Eget skrivande – kärnan i utbildningen är det handledda 

skrivandet, allt från de första terminernas övningar till större 

pjäser och dramatiseringar längre fram.
n Kortfilms- och radioteatermanus – även andra gränsöver-

skridande inslag förekommer.
n Praktik – en längre praktik på teatrar med tonvikt på drama-

turgi ingår i utbildningen.
n Teori – flera teoretiska inslag förekommer under hela utbild-

ningen: repertoarkunskap, dramaturgiska seminarier, research-

metodik, orientering i upphovsrättsliga frågor med mera.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Någon form av praktik på det kulturella fältet är meriterande, 

gärna inom teater/scenkonst. Det är bra om du har kunskap om 

pjäser och pjäsförfattare och kan läsa fler språk än de skandi-

naviska och engelska.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

DRAMATIK/ 
DRAMATURGI
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Att arbeta som filmfotograf
Att arbeta som filmfotograf i filmproduktioner handlar till stor del 

om teamarbete och arbetsledning. Grunden för en filmfotograf 

är personligt berättande, hantverk och teamarbete.

Filmfotografi handlar om ett visuellt berättande, att förmedla en 

stämning och en känsla som stöder det man vill berätta. Sam-

arbetet med regissören är det väsentliga – och att tillsammans 

med de andra i filmteamet komma fram till det bästa sättet att 

gestalta en berättelse.

Filmfotografen har helhetsansvar för det visuella berättandet i en 

film tillsammans med regissören och designern för film och tv. 

Målet är att på bästa sätt utveckla kunnandet i att utnyttja ljus, 

komposition och rörelse i berättandet.

Utbildningen 
Personligt berättande, hantverk och teamarbete är kärnan i 

utbildningen. Med berättelsen som grund ska du kunna förverk-

liga vision till en konkret bild. 

En viktig del av utbildningen är att söka sig fram till ett eget visu-

ellt uttryck. Hantverket och tekniken är viktiga för att du ska bli 

fri i ditt kreativa tänkande. Du får både individuell handledning 

och handledning i team för att utveckla din kreativitet, konstnär-

lighet och ditt eget berättande.

Studierna består av övningar och produktioner, ofta tillsammans 

med studenter på andra utbildningar. Samskapande är en viktig 

del i undervisningen. Under filmövningarna jobbar fotograferna 

intensivt ihop med de andra kandidatutbildningarna inom film 

såsom filmregi, filmproduktion, filmklippning, filmljud och design 

för film och tv.

Första året innehåller mer teori än det andra och tredje året, då 

vi jobbar mer praktiskt med produktionsövningar. Under det 

tredje och sista året gör vi den så kallade slutfilmen.

 

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat följande moment:
n Dramaturgi
n Visuellt berättande
n Ljussättning
n Kamerateknik
n Specialeffekter
n Grading

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det viktigaste är att du har ett starkt bildintresse och en vilja att 

berätta filmiskt. Du kanske har sysslat med fotografering eller 

måleri. Någon form av förutbildning inom film är meriterande.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

FILMFOTO
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Att arbeta som filmklippare
En filmklippare färdigställer filmen av det inspelade filmmaterialet.  

Det viktigaste inom yrket är känsligheten inför materialet och 

god samarbetsförmåga med filmens regissör och producent. 

Arbetsplatsen kan till exempel vara ett produktionsbolag inom 

tv och film.

Som filmklippare behöver du naturligtvis ha känsla för tajming 

och estetik, men i första hand handlar filmklippning om berät-

tande, om att beskriva människor och deras känslor.

Utbildningen
Filmklippningen är det sista stadiet i filmens tillkomst. Under 

utbildningen får du därför inblick i såväl manusarbete som 

inspelningsarbete.

I klippningen formas den definitiva berättelsen, så du får ge 

återkoppling till både manusförfattare och regissör.

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera större filmproduk-

tioner inklusive långfilmsformat. Du får också personlig erfaren-

het av att klippa olika typer av film som dokumentär, konstfilm, 

reklam och trailers.

Under utbildningen får du många tillfällen till oväntade möten 

och kontakter över traditionella yrkesgränser, eftersom du får 

inblick i andra produktionsverksamheter som exempelvis radio, 

tv och skådespeleri.

Utbildningen består av återkommande gemensamma praktiska 

och teoretiska övningar för alla filmutbildningar. Utöver dessa 

kurser bedrivs yrkesspecifik undervisning med klipplärare och 

gästlärare för att du ska få fördjupad kunskap inom ditt ämne.

Målet är att ge dig möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och 

ett eget konstnärskap. Tanken är att du ska finna din egen 

klippmetodik, men du får även viss inblick i filmproduktionens 

historia.

Ur innehållet
I filmklipparutbildningen ingår bland annat undervisning i:
n Redigeringsprogram och deras grundläggande tekniska  

specifikationer
n Musikhistoria
n Dramaturgi
n Textanalys
n Filmanalys
n Filmhistoria

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det viktigaste är att du har lust och vilja att berätta och att  

beskriva människor och deras känslor. Det är meriterande med 

praktisk kännedom om filmklippning.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

FILMKLIPPNING
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Att arbeta som filmmanusförfattare
Filmmanusförfattaren skriver för film och tv. Hon eller han ge-

staltar idéer och har därför kunskaper om filmiskt berättande. 

Manusförfattaren har ett stort ansvar när berättelsen tar form 

och lämnar därefter över till de övriga i teamet för att filmen  

ska få sin slutliga form.

En manusförfattare har fyra uppdrag:
n Formulera idén, ensam eller tillsammans med regissör, pro-

ducent eller andra.
n Behärska form, struktur och frihet inom det filmiska  

berättandet.
n Skriva manuset själv och se till att den överenskomna berät-

telsen överlever skrivprocessen.
n Skriva färdigt och vid en given tidpunkt lämna över  

ansvaret för manuset till andra.

Utbildningen
Filmmanus handlar om berättelser, så du får utveckla din förmåga  

att finna en berättelse, gestalta den och möta publiken med 

den. Du blir hemmastadd i en värld av samarbete och tränar din 

fantasi och din förmåga att diskutera idéer och material med 

producenter, regissörer och finansiärer.

Under utbildningen utvecklar du din förmåga att i manusform 

gestalta en berättelse till en praktisk manual för filminspelning 

och gestaltning.

Det kan vara din egen berättelse eller någon annans; den kan 

vara exempelvis politisk, social, historisk eller mytisk. Manus-

studenternas manus ligger till grund för många av filmregi- 

studenternas övningar.

Filmen står inför stora utmaningar – format, presentationsformer  

och berättarstrategier förändras. Interaktivt berättande, alter-

nativ dramatisk form, installationer och olika musikaliskt eller 

performativt inspirerade former är exempel på det. Som film-

manusstudent får du möjlighet att undersöka dessa genrer i 

samarbete med spännande nytänkare.

Ur innehållet
Under utbildningen får du redskap för att utföra de fyra upp-

dragen som vi beskriver ovan, till exempel:
n Workshoppar
n Skriv- och filmövningar
n Praktiska och teoretiska seminarier
n Möten med andra filmförfattare och filmskapare

Efter utbildningen ska du bland annat kunna
n förstå och diskutera filmmanusprocessen
n kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga  

förhållningssätt till filmmanuset
n självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna och  

andras idéer.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är bra om du har sysslat med någon form av berättande 

inom media eller kultur. Dessutom ser vi gärna att du förstår 

människor, tycker om dem och inte ryggar för konflikt i ditt 

berättande.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

FILMMANUS
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Att arbeta med filmproduktion
En student som genomgått kandidatutbildningen i filmproduk-

tion ska kunna läsa ett manus och genom innehållsanalys, 

ekonomisk nedbrytning, inspelningsplanering, postproduk-

tionsanalys och värdering av distributionsmöjligheter bedöma 

dess genomförbarhet. Efter genomgången utbildning kan 

filmproduktionsstudenterna arbeta som produktionsledare inom 

fiktionsprojekt samt producera kortfilm, novellfilm och fiktion i 

varierande format med i första hand inhemsk finansiering.

Utbildningen
Utbildningen i filmproduktion lägger grunden för verksamhet 

som produktionsledare och juniorproducent med inriktning mot 

berättande fiktion för film och tv. Utbildningen ger grundläg-

gande kunskaper i hur man utvecklar, planerar och genomför 

ett filmprojekt från idé till distribuerad film.

Kandidatutbildningen i filmproduktion består av undervisning i 

projektutveckling, dramaturgi, produktionsledning, budgetering, 

inspelningsplanering, inspelning, juridik – framför allt avtals- och 

upphovsrätt, postproduktion, finansiering, marknadsföring och 

distribution.

Kunskaperna tillämpas praktiskt i produktionsövningar – från ett  

par dagars inspelning till novellfilmsproduktioner i full skala – där 

studenterna fungerar som produktionsledare och ansvariga 

producenter i en handledd miljö.

Team och samarbete är en viktig del av filmproduktionsutbild-

ningens pedagogiska metod och alla produktionsövningar görs 

tillsammans med studenter på StDH:s övriga filminriktningar. 

FIlmproduktionsstudenterna utvecklar sin förmåga att utveckla, 

arbetsleda och kommunicera både kring en films praktiska 

planering och konstnärliga vision.

Utbildningen är förberedande för utbildning i producentskap på 

avancerad nivå.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Denna utbildning ska man välja om man är en bra organisatör  

som är ekonomiskt intresserad och nyfiken på människor.  

En person som gillar berättelser och vill få ut dessa till en stor 

publik.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

FILMPRODUKTION
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Att arbeta som filmregissör
Som regissör är du både en kreativ konstnär och en inspire-

rande och lyhörd arbetsledare.

Filmregissören har tre uppdrag:
n Förstå vad som är en berättelse. Det är regissörens ansvar 

att tillsammans med producent och manusförfattare utveckla 

berättelsen.
n Berätta berättelsen. Regissören måste behärska det filmiska 

berättandet.
n Samarbeta med team, skådespelare och andra medarbetare. 

Regissören ska kunna mycket om hur man förlöser andras 

fantasi och begåvning.

Utbildningen
Under utbildningen får du studera filmskapandets hela dyna-

miska process: idébildningen och tolkningen av manustexten, 

iscensättningen av det filmiska rummet, utvecklingen av en 

visuell form, det omfattande samarbetet med filmteamets övriga 

funktioner, gestaltningsarbetet tillsammans med skådespelare, 

klipp- och ljudläggningsprocessen samt mötet med publiken.

Du får genomgripande kunskap om filmregins funktion, så att 

du efter utbildningen kan göra egna självständiga konstnärliga 

val i samband med en films tillblivelse.

Målet är att du, efter utbildningen, ska ha de grundläggande 

kunskaper som krävs för att genomföra en professionell film-

produktion, men också den integritet och självständighet som 

krävs för att du, om du vill, ska kunna hitta dina egna vägar 

inom ditt framtida filmskapande. Du ska kunna ta konstnärligt 

ansvar för hela den process av självständighet och komplexa 

samarbeten som krävs för att en film ska bli till.

Efter utbildningen ska du bland annat kunna
n analysera och reflektera kring ett material och utifrån det 

formulera de gestaltningssätt som lämpar sig bäst
n fungera som arbetsledare och en konstnärligt samlande kraft 

för filmteam och skådespelare

n använda din konstnärliga röst och teknik som regissör i ett 

professionellt sammanhang.

Ur innehållet
Under utbildningen får du göra olika typer av produktions- 

övningar. Vi arbetar med regissörens verktyg, exempelvis:
n Personregi
n Pramaturgi
n Filmisk gestaltning

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är bra om du har provat på någon form av filmskapande, 

men det viktigaste är att du har en stark konstnärlig drivkraft 

och en vilja att berätta filmiskt.
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Att arbeta som kostymdesigner
Kostymdesignern fungerar självständigt i samarbetet med 

regissör, scenograf och andra teammedlemmar. Som kostym-

designer är du en del av ett konstnärligt team som arbetar fram 

en föreställning.

Du behöver förståelse för skådespelarens arbete och kunska-

per i dramaturgi och textanalys för att kunna designa kostymer 

till en föreställning. Du måste också vara väl insatt i kultur- och 

stilhistoria.

Som kostymdesigner ska du med skisser kunna utveckla dina 

kostymidéer och kommunicera dem till andra medlemmar i 

produktionsteamet inför en föreställning. Kostymdesignern har 

ett nära samarbete med en kostymateljé där hen ofta har en 

arbetsledande funktion.

Utbildningen
Under utbildningen varvas produktionsövningar i team med 

mindre uppgifter i skiss- och modellformat, oftast med ut- 

gångspunkt i olika dramatiska verk. Studier i pjäsanalys,  

dramaturgi och research görs utifrån svenska och interna-

tionella dramatiska texter. Kostymdesignstudenterna  ingår i 

många samarbeten under utbildningstiden, framförallt med de 

andra kandidatutbildningarna på Institutionen för scenkonst. 

Även samarbete med skådespelarstudenterna ingår, exempelvis  

med rörelsemoment i historisk kostym.

Mer specifikt för denna utbildning är studier i stilhistoria,  

kostymhistoria samt textil- och materialkunskap. Du får även 

lära dig att presentera och vidareförmedla dina idéer utifrån 

skisser och materialprover.

I utbildningen ingår en praktikperiod där du samarbetar med 

professionella regissörer och skådespelare. Många verksamma 

utövare inom scenkonstområdet föreläser och undervisar på 

StDH.

 

 

Målet med utbildningen är att utbilda till självständiga kostym-

designers med möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett 

eget konstnärskap.

Ur innehållet
Fokus ligger på följande områden:
n Pjäsanalys: du lär dig att analysera och tolka en dramatisk 

text.
n Teamövningar: studenterna från olika utbildningar samverkar 

i ett konstnärligt team, ofta i fullskaliga produktionsövningar.
n Modellprojekt: du tränar din konstnärliga gestaltningsför-

måga genom skissarbete, modellarbete, tillskärning och 

mönsterkonstruktion.
n Konstnärliga uttryck: kurser ges också i friare, ej scenkonst-

relaterade, övningar.
n Teori: teater- och konsthistoria. 
n Praktik: du arbetar i din profession i ett konstnärligt team.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Någon typ av grundläggande konstnärlig utbildning är merite-

rande, gärna också en tillskärarutbildning.

Praktik på en teater, i vilken funktion som helst, är bra men inget 

krav. Det är viktigt att du har ett stort intresse av teater och an-

nan scenkonst, läser dramatik och exempelvis tecknar kroki.
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Att arbeta med filmljud
Filmljudyrket består av två huvuddelar: inspelning och efter-

arbete. Under inspelningsdelen är du en i filmteamet som spelar 

in scenerna. Det är både ett tekniskt och ett kreativt arbete, 

som kräver att du kan samarbeta med övriga teammedlemmar 

och med skådespelarna. Det gäller att snabbt hitta lösningar på 

problem som dyker upp.

Under efterarbetet ljudlägger du filmen sedan den blivit klippt. 

Det är den mest kreativa delen av arbetet där du får skapa ett 

ljudlandskap som blir en del av filmberättelsen. Här ingår även 

inspelning av ljudeffekter och steg, det vi kallar tramp. Du ska 

dessutom ofta samarbeta med en kompositör som skriver 

filmens musik.

Att arbeta med spelljud
Även spelljudarbetet består av två delar. Många av arbetsupp-

gifterna är lika de som gäller i filmljud, men det ställs andra krav 

på hur ljuden spelas in gentemot vad som gäller inom filmen. 

Efterarbetet har också en del avgörande skillnader, framförallt  

i hur du samarbetar med det övriga produktionsteamet. De  

kunskaper i dramaturgi som ingår i utbildningen är mycket efter-

frågade bland spelföretagen.

Utbildningen
Detta är en yrkesförberedande högskoleutbildning; du kan gå 

direkt från utbildningen till en yrkeskarriär i film-, spel- och tv-

branschen. 

Utbildningen innebär en stor del eget arbete under handled-

ning. Korta teoretiska kurser mynnar ut i praktiska övningar där 

teorin kan tillämpas. Du lär dig hur samarbetet i stora och små 

film- och produktionsteam går till genom övningar i form av 

kortfilmsinspelningar. Du får lära dig både dokumentärfilms- och 

spelfilmsarbete, liksom grunderna för ljudarbete i spelvärlden.

År 1 innehåller korta kurser och övningar där du får undersöka 

dina berättarverktyg.

År 2 innehåller längre produktioner med högre svårighetsgrad 

både tekniskt och innehållsmässigt.

År 3 består av praktik och slutfilm eller spelproduktion.

Du lär dig mycket genom att arbeta med studenter från andra 

utbildningar. Du läser både kurser som är specifika för ljud 

och mediegemensamma kurser. Produktionsövningarna görs i 

samarbete med de andra kandidatutbildningarna inom film. Om 

du väljer att inrikta dig på spel, gör vi produktionsövningar med 

spelutvecklarstudenter vid andra högskolor.

Ljudets allt viktigare roll i produktioner gör, att det ställs högre 

krav på ljudteknikerns förmåga att tolka ett manus och förstå 

dramaturgiska koncept. Dessutom måste du kunna kommunicera  

i dramaturgiska termer med de andra i teamen. Utbildningen 

spänner därför över både teknik och gestaltning.

Ur innehållet
Utbildningen innehåller exempelvis följande moment:
n Filmljuddramaturgi
n Ljudläggning och mix
n Ljudteknikerns yrkesroll
n Ljudteknikerns verktyg

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är bra om du har någon erfarenhet utöver gymnasiekompe-

tens, även om du har gått mediegymnasium. Det kan vara  

någon form av ljudarbete, till exempel musik-, film- eller teater-

ljud, eller arbete med film och/eller tv. Vissa folkhögskoleutbild-

ningar kan också vara meriterande.
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Att arbeta som ljuddesigner
Från början existerade ljuddesign bara som begrepp vid någon 

av de stora musikalscenerna på Broadway eller på West End. 

Nu börjar en ny spännande grupp av ljuddesigners växa fram, 

de som skapar en konstnärlig ljuddesign bestående av musik 

och ljud till en scenkonstproduktion. Ljuddesignern måste 

även ta hänsyn till rummet och scenografin för att på bästa sätt 

placera högtalare och andra ljudkällor. 

Ibland arbetar en ljuddesigner nära en kompositör eller med 

musiker och sångare. Ljuddesignern arbetar med allt från 
talteateruppsättningar på stora och små scener till dansföre-
ställningar och olika sceniska projekt och gestaltar med hjälp 
av ljudeffekter, ljudlandskap och musik det sceniska verket. En 
ljuddesign kan även bestå av en komplicerad högtalarrigg och 
mängder av ”myggor” för en musikal och då är själva ljudbil-
den, eller den musikaliska mixen, central.

Utbildningen
Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med ljud/musik 

inom scenkonstområdet. Då behöver du bland annat lära dig 

att:
n skapa ljud
n följa ljudkedjan genom en ljudanläggning
n koppla och arbeta med alla de komponenter som ingår i 

ljudkedjan
n arbeta i datorprogrammen Pro Tools, Qlab och Ableton Live
n bygga enklare elektronikapplikationer
n tolka ett manus eller ett sceniskt förlopp och utifrån detta 

skapa en ljuddesign
n öva dig i att arbeta i team
n öva dig i att presentera dina idéer inför en grupp.

Utbildningen ger dig en gedigen bas inom ljudteknik, ljuddesign 

och grundläggande dramaturgi och pjäsanalys. Du kommer 

att få göra ljud till flera övningsproduktioner med studenter på 

andra utbildningar. Orienteringskurser inom musik och kompo-

sition ingår. Vi arbetar i team där det konstnärliga arbetet utgör 

en del av helheten. Utbildningen innehåller även moment inom  

ljudkonst och vi nosar på användningen av ljud inom andra 

konstformer. 

Genom samtal, handledning och presentation övas du i att bli 

en orädd och självständig konstnär. Praktik utgör ett viktigt 

inslag. Målet är att du ska kunna skapa en ljuddesign, både 
tekniskt och konstnärligt, för en scenkonstproduktion. Du blir 
även rustad för att mixa ljudet till olika sorters scenkonstföre-
ställningar, vilket ger en naturlig kontakt med skådespelare, 
dansare, musiker med flera. Därför betonar vi samarbetsför-
måga under utbildningen. 

Ur innehållet
n Ljudteknik
n Ljuddesign
n Teamövningar där du ingår som ljuddesigner
n Friare konstnärliga teamövningar
n Orienteringskurser inom musik
n Dramaturgi
n Pjäsanalys
n Harmonilära med kompositionsuppgifter anpassade till din 

förmåga
n Ljudkonst och elektroakustisk musik med mera

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Om du tidigare har arbetat med teater eller annan scenkonst 

så är det en fördel. Viss erfarenhet av ljudteknik och ljuddesign 

och/eller en musikalisk bakgrund är också bra.
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Att arbeta som ljusdesigner
Arbetet som ljusdesigner är en spännande kombination av 

konstnärlighet, kreativitet och tekniskt kunnande. Ett arbete 

som kräver självständighet, samarbetsförmåga och stor förstå-

else för materialet. Som ljusdesigner analyserar och tolkar du 

den text, den musik eller den koreografi du arbetar med och 

skapar ljus utifrån din personliga tolkning och gestaltningsidé, 

allt i samklang med en för teamet gemensam tanke om hur 

helheten ska gestaltas.

Idéarbetet sker i huvudsak i samarbete med andra yrkesfunk-

tioner i ett team inom olika typer av scenkonst. Ljusdesignern 

arbetar med teater, dans, musik och liknande sammanhang.  

En ljusdesigner kommunicerar sina idéer och visioner med hjälp 

av exempelvis skisser eller bilder och presenterar det slutliga 

resultatet i form av ritningar och tydlig teknisk dokumentation.

Utbildningen
Utbildningens vision är att utbilda orädda och självständiga 

konstnärer som lyckas utmana scenkonstens traditionella 

språk. Därför är målet i utbildningen att ge dig möjligheter att 

utveckla ditt yrkeskunnande och konstnärskap.

Det gör vi dels genom att fullskaligt arbeta i hela team där vi  

tränar många saker samtidigt som exempelvis ljusteknik, 

gestaltning och samarbete. I mindre sammanhang och kurser 

tränar du upp din tekniska färdighet och ditt konstnärliga arbete 

och du får möjlighet att bredda dig i utbildningens yrkesöver-

skridande projekt.

Ur innehållet
Utbildningen innehåller exempelvis följande moment:
n Ljusteknik
n Ljusdesign
n Dramaturgi
n Ritteknik
n Praktik

Övningsproduktioner
Vid ett flertal tillfällen har vi samarbeten med studenter från 

andra utbildningar, både inom Stockholms konstnärliga hög-

skola och från andra konstnärliga högskolor. Samarbeten med 

scenkonstinstitutioner och teatrar med flera förekommer också. 

Vi strävar efter att bredda utbildningen så att den täcker in hela 

scenkonstområdet.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Om du vill jobba inom det här yrket är det viktigt att du har viljan 

och lusten att visualisera berättelser med hjälp av ljusdesign.

All tidigare erfarenhet inom scenkonstområdet är av värde. Om 

du har någon typ av grundläggande konstnärlig utbildning i bild, 

text eller teknik är det bra, men inget krav.
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Att arbeta som mask- och perukdesigner
Mask- och perukdesignern arbetar tillsammans med produk-

tionsteamet fram ett gemensamt koncept och bidrar med sitt 

eget konstnärskap och hantverkskunnande. Arbetsplatserna 

finns inom scenkonstområdet, film och tv.

Masköryrket har under åren utvecklats från ett renodlat hant-

verksyrke till att omfatta även idéarbete samt maskens och 

perukens dramaturgi, med konstnärliga val och konstnärlig 

formgivning. Mask- och perukdesignern kan därför ge skåde-

spelaren möjlighet till motstånd och hjälp i karaktärsarbetet 

genom att problematisera och konkretisera.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat idéarbete, tillverkning av 

peruker och lösa masker, klippning av eget hår, frisering, tand-

maskering, maskering samt föreställningsarbete.

Utbildningen
Mask- och perukdesignutbildningen är unik i Norden. Eftersom 

utbildningen på StDH är sammanlänkad med de övriga utbild-

ningarna inom scenkonst, får du möjlighet att arbeta med olika 

yrken i team och därmed synliggöra ditt eget konstnärskap i 

relation till de andra yrkena. Utbildningen är i grunden inriktad 

på scenkonst. Film, dans och andra konstformer ingår, om än  

i liten utsträckning.

Under utbildningen varvas praktik med teori och samarbets-

övningar. Den första halvan av utbildningen fokuserar vi på 

färdighetsträning och teamövningar. Därefter arbetar vi med 

större samarbetsövningar varvat med individuell praktik utanför 

högskolan. Utbildningen avslutas med en examensproduktion.

Du får ta del av såväl gamla traditioner och metoder som  

moderna tillämpningar. Hantverket har en grundläggande  

betydelse för den moderna, konstnärligt brett utbildade och 

medvetna, maskören och perukmakaren.

Vi balanserar ständigt mellan yrkesspecifika hantverkskurser, 

teori och idéarbete samt praktik. Den egna yrkesspecifika  

 

kunskapen varvas med undervisning i idéarbete och textanalys. 

Utöver undervisningen här på StDH får du träffa gästlärare och 

ha praktikperioder utanför högskolan.

Målet med utbildningen är att du tekniskt skickligt ska kunna 

presentera ett konstnärligt idéarbete. I bästa fall lyfter maske-

ringen scenen och tillför föreställningen ett konstnärligt mer-

värde.

Ur innehållet
Här är några exempel på vad vi jobbar med under utbildningen:
n Idéarbete, teori (teaterhistoria, pjäsanalys)
n Perukmakeri
n Frisering, klippning
n Lösmask, lösa delar
n Maskering

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på 4.

Värdefulla förkunskaper
Många av våra studenter har gått en förberedande konstskola 

med fokus på masköryrket. Värdefulla förkunskaper är till  

exempel
n praktisk erfarenhet som assistent på en teater eller inom 

filmproduktion
n studier i teater-, film- eller litteraturhistoria
n känsla för färg och form
n ett genuint intresse för teater och film.
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Att arbeta som mimskådespelare
Har en mimskådespelare alltid randig tröja och vita handskar? 

Eller står hen blickstilla i en guldskrud på Ramblas i Barcelona?

Nej, den sortens mimare finns det inte så många av inom 

modern scenkonst. Vanligare är en rörelsemässigt välutbildad 

och mångsidig scenkonstnär som kan finnas inom snart sagt 

alla scenkonstens områden: mim, dans, cirkus, textbaserad 

teater, performance…

Som färdigutbildad mimskådespelare har du stora möjligheter 

att arbeta i nyskapande sammanhang med kollegor från olika 

konstområden. Du blir särskilt bra på allt som handlar om fysisk 

gestaltning, vare sig du agerar själv eller arbetar som koreograf 

eller regissör.

Utbildningen
Huvudämnet heter mimgestaltning och där tränas du redan från 

början i ett eget kreativt arbete med scener och redovisningar. 

Genom att du blir fast förankrad i en scenisk teknik utvecklar  

du en säkerhet som du kan utveckla åt precis vilken scenform 

du vill. Mimgestaltningen innebär daglig träning av kroppen.  

Du lär dig att visualisera och förkroppsliga tankar och känslor. 

Teknikträning varvas med improvisation och eget skapande. 

Text kan användas som komplement, men är sällan huvudsaken.

År 1 är ett grundläggande år med fokus på inlärning och träning 

i mimgestaltning.

År 2 fördjupar du dina kunskaper i mimgestaltning och skåde-

speleri.

År 3 är produktionsinriktat och du utvecklar och befäster dina 

kunskaper.

Vi samarbetar med studenter från andra utbildningar på olika 

sätt. Vi har till exempel produktionsövningar med ljusdesign-, 

ljuddesign- och teaterregistudenter samt med skådespelar-

studenter.

Ur innehållet
Mimgestaltningen kompletteras av bland annat:
n Grundläggande skådespelarträning
n Dans och Corporeal Mime (Decroux-teknik)
n Akrobatik
n Röst, textinterpretation
n Dramaturgi, föreställningsskapande
n Teatervetenskap och yrkesmöten

Som färdigutbildad mimskådespelare är du en skådespelare 

och teatermakare med en särskild och djup kunskap om krop-

pens sceniska möjligheter och om skapandet av rörelsebaserad 

scenkonst. Du har under utbildningen börjat utveckla ett eget 

konstnärskap.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Om du vill bli mimskådespelare ska du ha en uttalad lust att 

gestalta med kroppen.

Det finns inga formella förkunskapskrav utöver avslutad gym-

nasieutbildning, men de flesta av våra studenter har ägnat sig åt 

olika discipliner som har med fysisk uttrycksförmåga att göra, 

till exempel fysiskt skådespeleri, dans och cirkustekniker. Några 

har spelat amatörteater eller gått någon form av förberedande 

utbildning, som estetiska gymnasieprogram, studieförbund, 

folkhögskolor eller skolor utomlands.
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Att arbeta som operasångare
En operasångare gestaltar med sin röst och kropp människors 

tankar, känslor och relationer i en stark och levande närvaro på 

scen. Opera handlar ofta om stora dramatiska skeenden och

känslor, men en operasångare ska också kunna gestalta män-

niskans innersta hemligheter, koncentrerat och uttrycksfullt. 

Som student på Operahögskolan tränar du din förmåga att

gestalta musikdramatiskt. Denna förmåga bygger på en både 

medveten och intuitiv kunskap som ständigt måste utvecklas 

och tränas i en livslång process. En operasångare ska kunna

samarbeta med många andra yrkesgrupper, och inte minst 

utveckla sin gestaltningsförmåga i mötet med publiken.  

Operahögskolans undervisning är förankrad i en sångtradition,

men vi vill utbilda sångare som kan bidra till att utveckla och 

förnya operakonsten.

Utbildningen
Operahögskolan har som mål att utbilda sina studenter till själv-

ständiga, konstnärligt medvetna och reflekterande operasångare.  

Det sker genom träning av sångrösten, genom instuderingar 

tillsammans med pianist av hela eller delar av operaroller och i 

det sceniska arbetet där gestaltningen fördjupas ytterligare till 

ett fullödigt musikdramatiskt uttryck. Arbetet presenteras både  

i interna redovisningar, föreställningar och konserter. Genom 

konstnärlig reflektion både i skrift och i samtal får studenten 

sätta ord på sin arbetsprocess, sitt konstnärskap och sätta det  

i relation till omvärlden. Genom undervisningen i gehör och  

musiklära lär sig studenten att tolka notbilden och arbeta själv-

ständigt med instuderingar. I rörelseträning och undervisning i 

lyrisk diktion på flera språk utvecklas de gestaltande verktygen.

Termin 1: Mötet mellan text och musik – grundläggande musik-

dramatiska gestaltningsövningar, metod och praktik.

Termin 2: Den kollektiva arbetsprocessen – samarbetet på scen 

och arbetet med dirigent och regissör. Studenterna redovisar 

sitt arbete för publik.

Termin 3: Språk, uttryck och publik – att sjunga på främmande 

språk och vidareutveckla förmågan till musikdramatisk kommuni- 

kation. Det första orkestersamarbetet i en offentlig konsert.

 

Termin 4: Opera, samtid och historia – en stor övning med  

dirigent och orkester där studenternas samarbets- och  

gestaltningsförmåga tränas ytterligare. Roller och klassisk  

operarepertoar prövas och diskuteras ur ett samtidsperspektiv.

Termin 5: Examensarbete och yrkesförberedelse – en stor  

operaproduktion med orkester och dirigent och ett reflekte-

rande arbete där studenterna fördjupar sig som självständiga 

konstnärer. Provsjungningsträning, förberedelser inför yrkeslivet.

Termin 6: Plats, möte, händelse – hur rummet och olika sätt att 

möta publiken påverkar det musikdramatiska uttrycket. Terminen  

och utbildningen avslutas i det traditionella operarummet,  

genom en föreställning på Kungliga Operan i Stockholm.

Ur innehållet
n Musikdramatiska gestaltningsövningar
n Sånglektioner, instuderingar och musikalisk gestaltning
n Rörelseträning, mötet mellan kropp och röst
n Lyrisk diktion på bland annat italienska och tyska
n Musikteori, gehör och musiklära
n Operahistoria, samtidsopera, mental träning, provsjung-

ningsträning
n Publikmöten, konserter och föreställningar
n Reflektion i skrift och samtal, seminarier

Behörighet
Du behöver grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Som student på Operahögskolan måste du ha en stark musikdra-

matisk uttrycksvilja. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen 

måste du som sökande ha goda musikteoretiska kunskaper, goda 

sångtekniska färdigheter samt goda kunskaper i språk, framförallt 

italienska och tyska. Våra studenter har som regel arbetat med 

musik i skolan och de har ofta gått en förberedande musikalisk 

eller musikdramatisk utbildning vid exempelvis en musikhögskola, 

folkhögskola eller ett studieförbund.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
OPERAHÖGSKOLAN

OPERASÅNG
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Att arbeta med radio
En radiojournalist/producent arbetar i skiftande genrer, från 

dagsjournalistik till längre gestaltande program. Exempel på 

arbetsområden är kultur- och samhällsprogram, barn- och 

ungdomsprogram samt dokumentärer. Att arbeta med radio 

kan också vara att regissera eller producera radioteater eller 

att arbeta med ”nya plattformar” som podd- och webbaserade 

program. Det kan också vara att arbeta med ljudinstallationer, 

audiowalks med mera.

Utbildningen
Vi börjar med att gå igenom radioberättandets grundstenar i 

kortare övningar, för att avsluta med mer genomarbetade pro-

gram. Återkommande genom hela utbildningen är att söka sin 

personliga stil, sitt uttryck. Att lära sig lyssna till sig själv. Vem är 

jag som berättare? Var står jag i världen? Hur formulerar jag mig 

kring idéarbeten och idéprocesser? Hur driver jag min idé?                                                                                                                     

Du ges under utbildningen tillfälle att experimentera med form 

och tilltal för att hitta nya ingångar i ditt berättande. Vi ser också 

hur olika berättargenrer i ett gränsöverskridande möter varan-

dra. Utbildningen utgår då från ett kreativt radioberättande där 

det personliga engagemanget och uttrycket tillsammans med 

en förmåga att gestalta är avgörande. Målet är att utbilda radio-

berättare med kunskap och färdigheter inom fler journalistiska 

och konstnärliga discipliner. Du får lära dig att producera inspelat 

material, i såväl dokumentär som fiktiv genre, och att bearbeta 

materialet. Du får skapa, förverkliga och uttrycka dina egna idéer 

och öva på att identifiera, formulera och lösa journalistiska och 

konstnärliga problem. En viktig del av utbildningen är den indivi-

duella handledningen och att övningarna sker i mindre grupper 

där du får pröva dina färdigheter.

Vi gör korta och längre övningar av olika karaktär, från research, 

reportage och radiodokumentärer till radioteater, barnprogram 

och konstnärliga formexperiment. Övningarna är både styrda och 

friare och analyseras alltid, så att din förmåga att reflektera över 

ditt eget och andras arbete byggs upp under utbildningens gång.

Ur innehållet
Utbildningen innehåller exempelvis följande moment:
n Intervju och reportage
n Längre gestaltande produktioner
n Grävande journalistik
n Redigering, manus, dramaturgiskt arbete med radioteater 

och barnprogram
n Konstnärligt inriktade formövningar
n Ett flertal praktikperioder på radioredaktioner och produk-

tionsbolag
n Nya produktions- och distributionsplattformar inom radio och 

andra angränsande uttryck
n Entreprenörskap där du får verktyg för att möta arbetsmark-

naden efter examen

Målet är att du med den kunskap och erfarenhet som utbildningen 

ger ska kunna förändra och förnya den bransch du ska verka i.

Efter utbildningen ska du bland annat kunna
n förstå hur olika radioprogram utformas från idé till färdig 

produktion
n diskutera programmets innehåll och form med hjälp av dina 

journalistiska, konstnärliga och analytiska kunskaper
n sovra, lyfta fram, välja bort – och arbeta självständigt som 

berättare inom radiojournalistik och inom andra konstnärliga 

gestaltningsformer.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av radiomediet. 

Utbildningen vänder sig till dig som
n är en god lyssnare med musikalitet och rytmkänsla
n har lust och förmåga att berätta i tal och skrift
n har ett levande intresse för samtiden och för andra människor.

RADIO
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Att arbeta som scenkonstproducent
En scenkonstproducent kan arbeta med teater, dans, opera, 

cirkus, musikteater, performance och blandningar mellan dessa 

former. 

Som producent är du arbetsledare med personalansvar, ut-

vecklar och driver produktioner och projekt utifrån de konstnär-

liga och ekonomiska förutsättningarna. Du klargör sambanden 

mellan konstnärliga och ekonomiska frågor och är insatt i hur en 

produktion organiseras, planeras, finansieras och kommuniceras.  

Dessa uppgifter ställs i relation till den konstnärliga processen 

och alltid med ett tydligt publikperspektiv.

Utbildningen
Scenkonstproducenten på StDH utbildas till att utveckla och att 

ta del i det konstnärliga ansvaret för en scenkonstverksamhet. 

Olika typer och former av scenkonst ingår och fördjupas utifrån 

studentens eget behov.

Syftet är att ge dig en helhetssyn på scenkonst och kunskaper i 

hur du driver organisationer och leder produktioner och projekt. 

Du får ett scenkonstspråk och verktyg för att kunna arbeta som 

producent med de processer som ingår i scenkonsten. Du får 

metoder för planering, organisation, finansiering, budgetering, 

kostnadsuppföljning samt intern och extern kommunikation. 

Vi lägger också stor vikt vid producentens ledarskap i produk-

tionsarbetet.

Vi utbildar genom teoretisk undervisning, resor, nätverkande, 

studiebesök och praktik. Vi samarbetar med StDH:s övriga 

kandidatutbildningar vid Institutionen för scenkonst i teoretisk 

undervisning, produktions- och projektövningar. Samspelet 

med övriga scenkonststudenter är förutsättningen för din  

fördjupning inom yrket.

Du får lära dig att initiera, driva och utvärdera hela organisa-

tioner, produktioner och projekt. Som producent ska du kunna 

utveckla processer inom scenkonstverksamhet från idé till  

utvärdering, och måste därför ha förståelse för sambandet 

mellan konst, ekonomi och resurser och de processer som styr 

detta.

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat följande moment:
n Vision och mål för scenkonstorganisationer, produktioner  

och projekt 
n Ledarskap, medarbetarskap och teamarbete
n Konstteori, pjäsanalys, helhetsgestaltning och dramaturgi
n Organisation, kommunikation och planering
n Finansiering och ekonomi
n Marknadskommunikation för scenkonst och publikarbete
n Produktions- och projektutveckling
n Kulturpolitik
n Kunskap om scenkonstens övriga funktioner och yrken
n Möjlighet till att utveckla sitt eget konstnärskap

Du får praktik inom områden som vi inte kan undervisa i på 

StDH, till exempel att arbeta och producera i en scenkonst-

organisations linjeorganisation.

Efter utbildningen kommer du tillsammans med andra verk-

samma inom området att kunna utveckla scenkonsten på kort 

och lång sikt, inom nuvarande och framtida kulturpolitiska  

sammanhang.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är en fördel om du har
n utfört producentfunktioner
n erfarenhet av teamarbete och ledarskap i en scenkonst-

produktion
n förkunskaper i ekonomi
n andra yrkes- och studieerfarenheter. 

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

SCENKONST- 
PRODUCENT
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Att arbeta som scenograf
En teaterscenograf formger scenrum för scenkonstproduk-

tioner. Hen måste ha en egen konstnärlig drivkraft och fungera 

självständigt i samarbetet med regissör och andra yrkesfunk-

tioner. Scenografen har en stor kontaktyta med övriga verk-

samma på teatern och har en arbetsledande funktion i ateljéer 

och på verkstäder. Som scenograf är du en viktig del av det 

konstnärliga team som skapar föreställningen.

För att skapa lösningar till ett sceniskt konstverk behöver en 

scenograf ett stort kunnande kring regissörens, skådespelarens, 

kostym-, ljus- och ljud- designerns arbete och djupa insikter i 

dramaturgi och textanalys. En scenograf behöver även en bred 

kunskap i kultur- och stilhistoria, ljus-, bild- och filmprojektion.

Utbildningen
Det här är den enda svenska utbildningen som utbildar sceno-

grafer för scenkonst på högskolenivå. Här utbildas också ett 

brett spektrum av scenkonstnärer där även skådespelare finns 

med. När du har genomgått scenografiutbildningen är du väl 

rustad för att börja sin yrkesbana som scenograf inom teater, 

dans, cirkus, performance och musikdramatik.

Yrket är både teoretiskt och praktiskt. I StDH:s stora  

övningsproduktioner blandas därför teori och praktik på ett  

naturligt sätt. Produktionerna kompletteras med teoretiska 

kurser, yrkesspecifika kurser och praktik.

I de stora övningsproduktionerna samarbetar alla kandidat- 

inriktningar inom scenkonst med varandra. Därutöver sam- 

arbetar studenter ofta i mindre övningar med regissörer,  

kostymdesigners, maskörer samt ljus- och ljuddesigners.

Ur innehållet
Fokus ligger på följande områden:
n Modellprojekt – du tränar din konstnärliga gestaltnings-

förmåga genom analys av en dramatisk text, skissarbete, 

modellarbete och teknisk ritning.

n Teamövningar – studenter från olika utbildningar samverkar i 

ett konstnärligt team, ofta i fullskaliga projekt.
n Konstnärliga uttryck – du tränar den konstnärliga gestalt-

ningsförmågan i friare, ej scenkonstrelaterade, övningar.
n Pjäsanalys – du lär dig att analysera och tolka en dramatisk 

text.
n Teori – teori, historia och samtid med fokus på scenkonst.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Kunskaper i teater- och konsthistoria och grundläggande 

konstnärlig utbildning är bra att ha men inte något krav. Att ha 

erfarenhet av praktik på en teater i vilken funktion som helst, är 

också värdefullt, men inte heller något krav. 

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

SCENOGRAFI



28

Att arbeta som skådespelare
Skådespelarkonst handlar om att leva sig in i hur andra män-

niskor tänker, känner och handlar under specifika omständig-

heter och sedan medvetet kunna gestalta skeenden, tankar 

och känslor med sin röst och sin kropp. Det är en intellektuell 

process såväl som fysisk och emotionell. Gestaltningen bygger 

på ett möte mellan skådespelaren och uppgiften, men också på 

mötet med de andra medverkande och inte minst publiken.

Här beskriver vi kandidatutbildningen Skådespeleri för dig som 

vill bli skådespelare. Målet är att utbilda framtidens självstän-

diga och konstnärligt medvetna skådespelare för professionell 

verksamhet inom teater, film, tv, radio med mera.

Utbildningen
Skådespeleri bygger på ett självständigt konstnärligt skapande i 

en kollektiv process som involverar flera olika yrken. Efter utbild-

ningen har studenterna erövrat en fördjupad kunskap om sina 

uttrycksmedel för att kunna göra medvetna val. De har känne-

dom om de övriga yrkesfunktionerna inom teater, film, radio och 

tv, i synnerhet regissörerna som utbildas inom samma program. 

Under utbildningen utvecklar studenterna sin konstnärliga för-

måga genom att undersöka olika uttryck och pröva olika typer 

av gestaltning. Att kunna samarbeta och skapa tillsammans 

med andra är ett viktigt lärandemål och det mesta av undervis-

ningen sker därför i helklass.

Under utbildningen har varje termin sitt fokus:

Termin 1: Intryck: mötet med kroppen. Första året ägnas till 

största delen åt hantverk och teknik. Att lära sig använda sin 

kropp och sin röst.

Termin 2: Uttryck: mötet med texten. Träningen av rösten och 

andningen fördjupas och studenterna gör ett längre textarbete 

och har en första filmkurs.

Termin 3: Genrer och fördjupning. Studenterna arbetar i olika 

genrer och har även valbara kurser för att bredda och fördjupa 

sina kunskaper.

Termin 4: Publiken: omvärld, samtid. Genom att arbeta med de 

stora uttrycken och arbeta med clownteknik, undersöker  

studenterna mötet med publiken. De gör även ett större arbete 

mot den unga publiken.

Termin 5: Mitt konstnärskap. Att vara skådespelare är ett aktivt 

val. Studenten arbetar hela tiden med sig själv och lånar ut sin 

kropp och röst till sina gestaltningar. Här ges studenterna tillfälle 

att utveckla det egna uttrycket bland annat genom att arbeta 

fram föreställningar, både individuellt och i grupp.

Termin 6: Produktion. Studenterna arbetar tillsammans i en 

fullskalig scenkonstproduktion.

Ur innehållet
Här är några exempel ur innehållet:
n Grundläggande skådespelarövningar, formbunden text, 

clownteknik, film- och radioskådespeleri
n Dans, fysisk gestaltning, rytmik, mimteknik, yoga
n Röst, språklig gestaltning, sånggestaltning
n Kunskapsreflektion och teatervetenskap
n Produktionsövningar, både individuellt och i grupp

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Om du vill bli skådespelare är det bra om du har ett levande  

intresse för kultur- och samhällsfrågor och en önskan att berätta 

och gestalta.

Det finns inga obligatoriska förkunskapskrav utöver grundläg-

gande behörighet för studier på grundnivå. De flesta av våra 

studenter har spelat amatörteater eller gått någon form av 

förberedande teaterutbildning som estetiskt gymnasieprogram, 

på studieförbund eller folkhögskola innan de börjar hos oss.

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

SKÅDESPELERI
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Att arbeta som teaterregissör
En teaterregissör ansvarar för helhetsgestaltningen i en uppsätt-

ning. Som regissör är du driven av en idé – en vision. Du formu-

lerar hur man ska kommunicera den till en publik och leder det 

konstnärliga arbetet.

Eftersom regissören har det konstnärliga ansvaret för teaterföre- 

ställningen innebär det att du är både en kreativ konstnär och 

en lyhörd arbetsledare som kan ta till vara andras kreativitet.  

För att klara detta uppdrag bör du ha inblick i hur alla andra 

funktioner fungerar på teatern: dramatikern, scenografen,  

kostymdesignern, ljud- och ljusdesignern, maskören, produ-

centen och inte minst, skådespelarens process.

Utbildningen
Under utbildningen får du analysverktyg för drama och andra 

texter och grundläggande kännedom om teaterns språk inom 

dramaturgi, analys och visuell gestaltning.

Under många av övningarna får du individuell handledning i det 

egna arbetet. Du får samarbeta med studenter på andra kandi-

datinriktningar: dramatikern, scenografen, kostymdesignern, 

ljud- och ljusdesignern, maskören och producenten, men vi gör 

också vissa gemensamma övningar/kurser inom film, media och 

radioteater med studenter på berörda kandidatinriktningar.

Vi samarbetar också med teatrar och andra högskolor för att du 

ska få en så bred bild av yrket som möjligt.

Ur innehållet
Du får bland annat lära dig
n dramaturgins betydelse för helheten
n hur du använder analysverktygen i regiarbetet
n ljudets och ljusets dramaturgiska användning
n ljusets, rummets och scenografins verkan
n vad kostym och mask betyder för helheten.

Under utbildningen fogar vi samman dessa kunskaper så att du 

kan göra ett gestaltningsförslag och genomföra det.

Du får också
n övning och färdighet i att arbeta med professionella skåde-

spelare
n inblick i hur produktionsform, teknik och säkerhet påverkar 

helheten
n en klar bild av hur det konstnärliga sammanhanget fungerar 

och vilka krav det ställer
n utveckla dina egna praktiska kunskaper i regiarbetet så du 

kan arbeta i ett professionellt sammanhang.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är meriterande om du har praktiska erfarenheter av att ha 

arbetat med regi i något sammanhang. Det är också mycket 

viktigt att du har en stark konstnärlig drivkraft – en vilja att be-

rätta och gestalta för en publik.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA
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Att arbeta med teaterteknik
Det teatertekniska yrket har sina rötter i tidigare generatio-

ners sjömanskunskap, eftersom de flesta som då arbetade på 

scenen var sjömän. På sjön hissade och halade de segel och på 

scenen fick de hissa och hala rår med fonder och kulisser. 

Men idag handlar arbetet med teaterteknik om att skapa och 

vara kreativ samt att vara en länk mellan tekniska och konstnär-

liga visioner. Dessutom måste du kunna hantera en rad data-

program och styrsystem och – inte minst – förstå risker och 

säkerhetsfrågor. Under produktionsperioden arbetar du mycket 

nära det konstnärliga teamet med regissör/koreograf, sceno-

graf, kostymdesigner, ljusdesigner, ljuddesigner och mask-  

och perukdesigner . Det tekniska teamet arbetar sedan under 

föreställningsperioden vidare och tillsammans med ensemblen 

upprätthålls det konstnärliga arbetet.

Utbildningen
Utbildningen ger dig bred kunskap om de tre huvudämnena 

scenens, ljusets och ljudets teknik. Utöver detta kan du göra en 

personlig fördjupning. Lika betydelsefull som utbildningens tek-

niska färdigheter, är kunskapen kring den konstnärliga arbets-

processen som du är en viktig del av och aktivt bidrar till. Allt du 

lär dig kan du naturligtvis använda inom hela scenkonstområdet 

och eventbranschen, men utbildningen har det teatertekniska 

området som utgångspunkt.

År 1 får du grunden inom scen, ljud och ljus.

År 2 fokuserar du på breddning.

År 3 får du specialisering inom ämnena.

Ur innehållet
Utbildningen innehåller bland annat följande moment:
n Teater, scen, ljud och ljus – dessa kurser ges i block om 

några veckors sammanhängande studier som varvas.
n Praktik på arbetsplats – du får återkoppling till yrkeslivet 

genom besök på någon av landets teatrar.
n Projekt – utbildningen avslutas med ett projekt inom ramen 

för något av våra huvudämnen.

I samband med övningsproduktioner får du praktisera din egen 

yrkesinriktning i mötet med studenter på andra kandidatinrikt-

ningar såsom scenkonstproducenter, teaterregissörer, sceno-

grafer, ljus- och ljuddesigners och skådespelare. Du har också 

gemensamma föreläsningar för att fördjupa samtalet i såväl 

konstnärliga som tekniska frågor.

Efter utbildningen kan du jobba i scenkonst- eller eventsamman- 

hang och där planera och leda det tekniska arbetet kring en 

produktion, från idé till premiär och därefter under hela föreställ-

ningsperioden. Du kan då:
n Utveckla en teaterteknisk idé i samarbete med de andra i det 

konstnärliga teamet.
n Behärska processen att gå från teaterteknisk idé till fullskalig 

produktion.
n Reflektera kring ditt eget arbete och det konstnärliga resultatet.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Det är viktigt att du har ett aktivt intresse av scenkonstområdet 

och vill lära dig mer om hur teknik kan bidra till det konstnärliga 

slutresultatet. Beroende på din personliga fördjupning är det 

även bra med viss kunskap om andra konstarter såsom dans, 

musik, film, bild, konst, fotografi med mera.

Många av våra studenter har redan viss erfarenhet från scen-

konstområdet. Alla tidigare erfarenheter inom området är av 

värde. 

180 HÖGSKOLEPOÄNG
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER

LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG  
KANDIDATEXAMEN

UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 

HÖGSKOLA

TEATERTEKNIK
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Att arbeta med tv
Tv är ett visionärt, kreativt och brett fält som spänner över 

många genrer och arbetsuppgifter. Du ska behärska allt från att 

ta fram och presentera bärande idéer för innehåll och gestalt-

ning, göra research, planera och genomföra inspelning och 

efterbearbetning till att förstå hur du bäst når din publik.

Våra studenter arbetar oftast på produktionsbolag eller -kanaler 

efter examen. Arbetsuppgifterna varierar: researcher, inslags-

producent, redaktör, redaktionell medarbetare, programutveck-

lare, arbete med produktionsplanering, inspelning eller efter-

bearbetning. För att arbeta som ytterst ansvarig tv-producent 

krävs också en tids arbetslivserfarenhet i någon av de andra 

positionerna för att bygga upp ett förtroende hos produk-

tionsbolag och -kanaler. Det är vanligt att arbeta som frilans i 

projektform, men även fasta anställningar förekommer.

Utbildningen
Inriktningen väver samman praktiska övningar med teoretisk 

reflektion och balanserar mellan en fast branschförankring och 

ditt eget konstnärliga uttryck i egna projekt.   

Du utvecklar din förmåga att jobba i team genom att arbeta 

med inslagsproduktion och med utveckling och pitch av  

programformat och programserier. Du prövar alla rollerna i  

tv-studio och kontrollrum där du lär dig ledas och leda andra  

i arbete. Dina praktiska erfarenheter möter teorier i grupp- 

dynamik och ledarskap.

Du fördjupar dig i olika former av tv-berättande genom att 

arbeta med intervjuer, reportage och kortare tv-fiktion. I slutet 

av utbildningen väljer du en praktikplats där du finslipar dina 

kunskaper och får möjlighet att pröva dem i verkligheten.  

Sista terminen ägnar du åt en självständig produktion.

Ur innehållet
n Tv-analys, synopsis och pitch
n Tv-fabriken (programutveckling, studio och kontrollrum)
n Branschseminarium

 

n Reportage
n Personintervju
n Praktik
n Fritt tv-projekt

Behörighet
För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet för 

högskolestudier på grundnivå. Läs mer på sid 4.

Värdefulla förkunskaper
Du har en stark lust att berätta, är idérik och trivs bra med att 

arbeta i grupp. Det är också en fördel om du har erfarenhet av 

journalistiskt arbete och kan hantera kamera och ljud.

180 HÖGSKOLEPOÄNG 
6 TERMINERS HELTIDSSTUDIER
LEDER TILL EN KONSTNÄRLIG 
KANDIDATEXAMEN
UTBILDNINGEN GES VID 
STOCKHOLMS DRAMATISKA 
HÖGSKOLA

TV
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Berättande animerad film
Design för film och tv
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Filmfoto
Filmklippning
Filmmanus
Filmproduktion
Filmregi
Kostymdesign
Ljud för film och spel
Ljuddesign
Ljusdesign
Mask- och perukdesign
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Skådespeleri
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Stockholm University of the Arts, Uniarts, consists of DOCH 

School of Dance and Circus, University College of Opera, and 

SADA Stockholm Academy of Dramatic Arts. In this unique, 

creative and challenging environment high demands are put on 

you as an applicant and as a student. 

We offer courses and programmes on the BA and MA level. 

Most of our programmes on the BA level are taught in Swedish, 

but there are some exceptions. 

PROGRAMMES ON THE BA LEVEL

Acting
Animated Film
Cinematography
Circus (In English)
Costume Design
Dance Pedagogy
Dance Performance (In English)
Documentary Film
Film Directing
Film Editing
Film Production
Lighting Design
Make-up and Wig Design
Mime Acting
Playwriting/Dramaturgy for the Dramatic Arts
Production Design
Production Management for the Performing Arts
Opera – Vocal Performance
Radio
Screenwriting
Set Design
Sound Design
Sound for Film and Games
Teacher Education Programme in Dance
Technical Theatre
Television
Theatre Directing

STOCKHOLM 
UNIVERSITY OF 
THE ARTS, UNIARTS
ENGLISH SUMMARY

UNIARTS.SE
Telefon: +46 8 49 400 000
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