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Inriktningsbilaga 

Kandidatprogram Bild, ljud och rum för scen, film och media, 180 
högskolepoäng 
 

Inriktning: Filmfoto  
  Gäller från: Höstterminen 2018  
Beslutad: 2014-11-03 
Reviderad 2017-01-30, 2017-10-17 
 

Filmfotografi handlar om att förmedla en berättelse visuellt, genom att gestalta stämning och 
känsla med hjälp av ljus, färg, form, rum, komposition, sceneriläggning, rörelse samt 
kameratekniska val.  Filmfotografen samarbetar med regissören och de andra konstnärliga 
funktionerna i filmteamet i syfte att komma fram till det bästa sättet att berätta och gestalta en 
film. 

I arbetet som filmfotograf ingår att leda och fördela arbetet i det team som omger 
filmfotografen. Här ingår även ansvar för budget och tekniskt kunnande i pre-, post- och under 
produktion. 

Undet studierna varvas övningar, workshops, produktioner och teori, ofta tillsammans med de 
andra inriktningarna i teamarbeten. En viktig del av utbildningen består i studentens sökande 
efter sitt eget konstnärliga och visuella uttryck.  

Inriktningen består av följande kurser: 

Termin 1, 30 hp Semester 1, 30, Credits 
Inriktningskurser  Specialisation courses 
Filmfoto verktyg 1, 3 hp  Cinematography tools 1, 3 credits 

Den naturliga berättelsen, 12 hp The natural narrative, 12 credits 

Idé och gestaltning - gemensamma verktyg,  
dramaturgi, mise en scène och idébildning, 9 
hp 

Concept and expression - common tools, 
dramatic structure/dramaturgy, mise-en-scène 
and idea creation, 9 credits 

Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 
Perspektiv på konstnärliga processer, 6 hp Perspectives on the artistic process, 6 credits 

Termin 2, 30 hp Semester 2, 30, Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 
Filmfoto verktyg 2 - dramaturgiska verktyg, 
arbetsledning, hantverk och fallstudie, 9 hp 

Cinematography tools 1 - dramaturgical tools, 
staff management, crafts and case study, 9 
credits 

Studioworkshop, 7,5 hp Studio workshop, 7,5 credits 

Genreövning, 12 hp Genre exercise, 12 credits 
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Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 
Perspektiv på konstnärliga processer, 1,5 hp Perspectives on the artistic process, 1,5 

credits 

Termin 3, 30 hp Semester 3, 30, Credits 
Inriktningskurser Specialisation courses 
Filmfoto verktyg 3 - ljus, bild och rum, 7,5 hp Cinematography tools 2 - lighting, image and 

space, 7,5 credits 

Kortfilmsövning, 12 hp Short-film exercise, 12 credits 

Programgemensam kurs Programme requirement courses 
Temaprojekt, delkurs 1, 3 hp Thematic project, module 1, 3 credits 

Valbara kurser Elective courses 
Valbara kurser enligt lista, 7,5 hp Elective courses according to list, 7,5 credits 

 

Termin 4, 30 hp Semester 4, 30, Credits 
Inriktningskurser Specialisation courses 
Dramaserie, 13,5 hp Drama series, 13,5 credits 

Filmfoto verktyg 4 , 4,5 hp Cinematography tools 4, 4,5 credits 

Programgemensam kurs Programme requirement courses 
Temaprojekt, delkurs 2, 12 hp Thematic project, module 2, 12 credits 

 

Termin 5, 30 hp Semester 5, 30, Credits 
Inriktningskurser Specialisation courses 
Filmfoto verktyg 5 - konstnärliga uttryck, 7,5 
hp 

Cinematography tools 4 - artistic expression, 
7,5 credits 

Examensfilm - förproduktion (Självständigt 
arbete), 9 hp 

Graduating film – pre-production (degree 
project), 9 credits 

Trampolinkurs - bransckunskap och 
entreprenörskap, 4,5 hp 

Springboard course - knowledge of the 
industry, entrepreneurship, 4,5 credits 

Dokumentär essäfilm 1 , 7,5 hp Documentary essay 1, 7,5 credits 

Camera Image Filmfestival , 1,5 hp Camera Image Film Festival, 1,5 credits 

 

Termin 6, 30 hp Semester 6, 30, Credits 
Inriktningskurser Specialisation courses 
Dokumentär essäfilm postproduktion , 3 hp Postproduktion, 3 credits 
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Examens film (Självständigt arbete), 12 hp Graduating film (degree project), 12 credits 

Filmfoto verktyg 6, 13,5 hp Cinematography tools 6, 13,5 credits 

Trampolinkurs - publikmöte, 1,5 hp Springboard course - meeting the audience, 
1,5 credits 

 

Summa: 180 hp Total: 180 Credits 
 


