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Inriktningen kostymdesign handlar om att ge studenterna kunskap i skapandet av kostymer för 

teater, dans, opera etc. Utbildningen är konstnärlig, praktisk, teoretisk och utforskande. 

Berättandet står i centrum och kostymdesignern utvecklar en kostymidé utifrån det konstnärliga 

teamets gemensamma koncept.  

Målet med utbildningen är att skapa självständiga kostymdesigners med möjlighet att utveckla 

en yrkesidentitet och ett eget konstnärskap. Specifikt för inriktningen kostymdesign är studier i 

stilhistoria, kostymhistoria, textil- och materialkunskap, studier i 

tillskärning/mönsterkonstruktion, färgning/patinering, kroki och stoffteckning. Studenterna lär 

sig också att presentera och vidareförmedla sina idéer utifrån skisser och materialprover.  

Under utbildningen görs många större och mindre samarbetsövningar där studenterna tränar 

förmågan att arbeta i process med andra konstnärer mot en färdig uppsättning eller mot ett 

färdigt förslag till uppsättning.  

På skolan undervisar många gästlärare som är verksamma inom scenkonstområdet.  

Studenterna har praktikperioder ute på teatrarna och får kunskap om professionella 

samarbetsformer. Utbildningen sker i nära relation till branschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Stockholms dramatiska högskola är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola. 

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 

Kostymteori 1, 3,0 hp Costume theory, 3,0  credits 

Kostymdesignerns verktyg 1, 13,5 hp Costume designers 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 

Kostymdesignerns verktyg 2, 7,5 hp Costume designers 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 

Kostymdesignerns verktyg 3, 9,0 hp Costume designers 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, 28,5 hp Internship, 28,5 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 

 


