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Inriktningsbilaga 

Kandidatprogram Idé- och projektutveckling för scen, film och 
media, 180 högskolepoäng 
 

Inriktning: Dokumentärfilm 
  
Gäller från: 
Beslutad: 

HT 2016 
2015-10-05 

Reviderad: - 

Den dokumentära genren av filmkonsten grundar sig i berättelser om verkligheten. Berättelsen 

kan vara subjektiv och behöver inte vara liktydig med en objektiv sanning. Att vara 

dokumentärfilmare handlar om att närma sig människor och filmiskt gestalta berättelsen om 

deras liv. Yrket kräver en ingående förståelse för alla olika delar av den filmiska processen. I 

dokumentärfilmskapandet ingår att välja bilder och ljud och sätta samman dem på ett sätt som 

skapar en berättelse och förhöjer det regissören vill visa. 

Utbildningen syftar till att ge studenten genomgripande kunskaper om 

dokumentärfilmskapandet. Flera produktionsövningar genomförs som teamövningar i samarbete 

med studenter på olika filminriktningar. Studenten genomför också egna självständiga arbeten. 

Efter genomgången utbildning ska studenten kunna utveckla och genomföra en idé till en 

professionell dokumentärfilmsproduktion. Studenten ska även på ett grundläggande plan 

behärska den filmteknik som används i yrket. Målet är att studenten ska få verktyg för att hitta 

nya och egna sätt att utveckla det dokumentära berättandet.  

Inriktningen består av följande kurser: 

Termin 1, 30 hp Semester 1, 30 credits  

Inriktningskurser  Specialisation courses 

Introduktion till dokumentärt berättande, 10,5 

hp  

Introduction to documentary narration, 10.5 

credits 

Att berätta med bilder, 9 hp Storytelling through pictures, 9 credits 

Cinema diréct, 9 hp Cinema diréct, 9 credits 

Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 

Perspektiv på konstnärliga processer, 

delkurs 1, 1,5 hp 

Perspectives on the artistic process 

module 1, 1.5 credits 

Termin 2, 30 hp Semester 2, 30 credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Att berätta med ljud, 4,5 hp Storytelling through sound, 4.5 credits 

Processintervju och gestaltning, 12 hp Process interview and visual storytelling, 12 

credits 

Essäfilm, 7,5 hp Essay film, 7.5 credits 
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Idéutveckling, 4,5 hp Development of ideas, 4.5 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 

Termin 3, 30 hp Semester 3, 30 credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Dokumentärfilm verktyg 1, 6 hp Tools of the documentary 1, 6 credits 

Porträttövning, delkurs 1, 9 hp Portrait exercise, module 1, 9 credits 

Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 

Perspektiv på konstnärliga processer,  

delkurs 3, 4,5 hp 

Perspectives on the artistic process,  

module 3, 4.5 credits 

Programgemensam kurs Programme requirement courses 

Temaprojekt, delkurs 1, 3 hp Thematic project, module 1, 3 credits 

Valbara kurser Elective courses 

Valbara kurser, 7,5 hp Elective courses, 7.5 credits 

Termin 4, 30 hp Semester 4, 30 credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Porträttövning, delkurs 2, 10,5 hp Portrait exercise, module 2, 10.5 credits 

Dokumentärfilm verktyg 2, 7,5 hp Tools of the documentary 2, 7.5 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 

Dokumentärfilm produktion (Självständigt 

arbete 1), 28,5 hp 

Documentary film production (Degree project, 

part 1), 28.5 credits 

Valbara kurser Elective courses 

Valbara kurser, 1,5 hp Elective courses, 1.5 credits 

Termin 6, 30 hp Semester 6, 30 credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Dokumentärfilm efterproduktion (Självständigt 

arbete 2), 19,5 hp 

Documentary film post-production (Degree 

project, part 2), 19.5 credits 

Entreprenörskap, 4,5 hp Entrepreneurship, 4.5 credits 
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Valbara kurser Elective courses 

Valbara kurser, 6 hp Elective courses, 6 credits 

Summa: 180 hp Total: 180 credits 

 


