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Kandidatprogram Bild, ljud och rum för scen, film och media  
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Inriktning: Scenografi  
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Scenografen är en del av det konstnärliga teamet och ger en dramatisk text, koreografiskt 

synopsis, musikdramatiskt verk eller en konceptuell idé en rumslig gestaltning.  

 

Utbildningens mål är att studenten ska kunna:  

- utveckla en egen scenografisk idé, i samarbete med övrigt konstnärligt team, så att den blir en 

del av en konstnärlig helhet 

-i kurs och övning kunna omfatta en kostym design  

- kommunicera sin gestaltnings idé i form av modell, skisser och tekniska ritningar 

 

Fokus i utbildningen ligger på: 

- förståelse av processen från idé till helhetsgestaltning och scenografens roll  

- modellprojekt, där studenterna utvecklar sin konstnärliga gestaltningsförmågan genom 

idéarbete, skiss och modell samt teknisk ritning 

- att studenten utvecklar sin kunskap inom kostym design  

- genom verktygskurser får grundläggande kunskap i angränsande områden såsom ljus och ljud  

- konstnärliga uttryck, där studenterna tränar sin konstnärliga gestaltningsförmåga 

- teamövningar, där studenterna i samarbete med studenter från andra inriktningar gör 

fullskaleprojekt 
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Inriktningen består av följande kurser: 

Termin 1, 30 hp Semester 1, 30 ECTS  

Inriktningskurser  Specialisation courses 

Från analys till helhetsgestaltning, 7,5 hp  From analysis to comprehensive 

presentation, 7,5  credits 

Konstnärliga uttryck 1, 3,0 hp Artistic expressions 1, 3,0  credits 

Scenografens verktyg 1, 13,5 hp Scenographers Tools 1, 13,5 credits 

Introduktion till övningsproduktion, 4,5 hp Introduction to production, 4,5 credits 

Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 

Perspektiv på konstnärliga processer,  

delkurs 1, 1,5  hp 

Perspectives on the artistic pocess, 

module 1, 1,5 credits 

  

 

Termin 2, 30 hp Semester 2, 30 ECTS 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Konstnärliga uttryck 2, 3,0 hp Artistic expressions 2, 3,0 credits 

Scenografens verktyg 2, 7,5 hp Scenographers Tools 2, 7,5 credits 

Samtidsteater och konst, 6,0  hp Contemporary Theatre and Art, 6,0 credits 

Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 

Perspektiv på konstnärliga processer, delkurs 

2, 1,5 hp 

Perspectives on the artistic process, module 

2, 1,5  credits 

Programgemensam kurs Programme requirement courses 

Övningsproduktion 1, 12 hp Produktion excercise 1, 12 credits 

 

Termin 3, 30 hp Semester 3, 30 ECTS 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Performance, 3,0 hp Performance, 3 credits 

Scenografens verktyg 3,, 9,0 hp Scenographers Tools 3, 9,0 credits 

Introduktion Temaprojekt, delkurs 1, 3,0 hp Introduction to themic project, module 1 , 3,0 

credits 

Konstnärliga uttryck 3, 3,0 hp Artistic expressions 3, 3,0 credits 
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Programgemensam kurs Programme requirement courses 

Perspektiv på konstnärliga processer, delkurs 

3, 4,5 hp 

Perspective on artistic process, module 3, 

4,5 credits 

Valbara kurser Elective courses 

Valbara kurser, 7,5  hp Elective courses, 7,5 credits 

  

 

Termin 4, 30 hp Semester 4, 30 ECTS 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Kostymdesign, 6,0 hp Costume Design, 6,0 credits 

Helhetsgestaltning 2, yrkesverksam regissör 

X dramatiker X scenograf, 12,0 hp 

Production exercise 2, 12,0 credits 

Programgemensam kurs Programme requirement courses 

Temaprojekt, delkurs 2, 12 hp Thematic projekt, module 2, 12 hp credits 

 

 

Termin 5, 30 hp Semester 5, 30 ECTS 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Praktik, 21 hp Internship, 21 credits 

Scenografens verktyg 3, 7,5 hp Scenographers Tools 3, 7,5 credits 

Valbara kurser Elective courses 

Valbara kurser, 1,5 hp Elective courses, 1,5 credits 

  

 

Termin 6, 30 hp Semester 6, 30 ECTS 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Examensproduktion, 24,0 hp Degree projekt, 24,0 credits 

Valbara kurser Elective courses 

Valbara kurser, 6,0 hp Elective courses, 6,0 credits 

  

 

Summa: 180 hp Total: 180 credits 

 


