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Utbildningen ger en god grund för verksamhet som producent inom film och tv-drama. 
Studenten får goda kunskaper i hur man initierar, utvecklar och genomför ett filmprojekt från idé 
till publik, samt kunskaper inom arbetsledning, budgetering, finansiering och juridik i första hand 
gällande avtal och upphovsrätt. Som producent har man även ett stort konstnärligt och 
kvalitetsansvar och studenten lär sig analysera manuskript och värdera de artistiska 
ambitionerna i förhållande till genomförbarhet och tillgängliga resurser. På skolan ges 
möjligheter för studenten att utveckla sin förmåga och känslighet att diskutera det 
gemensamma filmprojektet med övriga funktioner i teamet. Inriktningen för filmproduktion 
använder team och samarbete om pedagogisk metod 

 

Inriktningen består av följande kurser: 

 

Termin 1, 30 hp 

 

Semester 1, 30 Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 
Ide 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 

Den naturliga berättelsen, 12 hp 

 
Filmproduktion verktyg 1, 3 hp 

Concept and expression exercise - the natural 
narrative and team exercise, 12 Credits 

Film production tools 1, 3 Credits 

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



  
 

2 
Stockholms dramatiska högskola är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola. 
 

Termin 2, 30 hp Semester 2, 30 Credits 

Inriktningskurser 
Filmproduktion Verktyg 2 - 
produktionsplanering, studioworkshop och 
manusanalys, inklusive resa till filmfestival, 15 
hp 
 
Genreövningen, 13,5 hp 

Specialisation courses 
Film production tools 2, - production planning, 
(basic) studio workshop and script analysis, 
including trip to filmfestival 15 Credits 
 
 
Genre exercise, 13,5 Credits 

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 
Dramaserie – idéutveckling, 12 hp Drama series, theory and practice, 12 Credits 

Filmproduktion verktyg 3, 7,5 hp Film production tools – 3, 7,5 Credits 

Valbara kurser Elective courses 

Valbara kurser enligt lista, 7,5 hp 

Programgemensamma kurser 

Temaprojekt delkurs 1, 3 hp 

Elective courses according to list, 7,5 Credits 

Program requirement courses 

Thematic project module 1, 3 Credits 

 

Termin 4, 30 hp 

 

Semester 4, 30 Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 
Dramaserie – produktion, 12 hp Drama series- production, 12 Credits 

Filmproduktion verktyg 4 – postproduktion, 
projektutveckling, 6 hp 

Programgemensamma kurser 

Temaprojekt delkurs 2, 12 hp 

Film production tools 4 – postproduction and 
project development, 6 Credits 

Program requirement courses 

Thematic project module 2, 12 Credits 

 

Termin 5, 30 hp 

 

Semester 5, 30 Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 
Filmproduktion verktyg 5 - finansiering, avtal, 
rättigheter 7,5 hp 

Examensfilm – idéutveckling och 
förproduktion (självständigt arbete del 1), 18 
hp 

Film production tools 5, - financing, contract, 
rights 7,5 Credits 

Graduating film - development and pre-
production (degree project part 1), 18 Credits 

Trampolinkurs – branschkunskap och 
entreprenörskap, 4,5 hp 

Springboard course - knowledge of the 
industry, entrepreneurship, 4,5 Credits 
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Termin 6, 30 hp Semester 6, 30 Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Filmproduktion verktyg 6, samproduktion, 
marknadsföring, distribution 10,5 hp 

Examensfilm - inspelning och postproduktion 
(Självständigt arbete del 2), 18 hp 

Film production tools 6, co-production, 
marketing, distribution, 10,5 Credits 

Graduating film production and post 
production (degree project part 2), 18 Credits 

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

 

Summa: 180 hp Total: 180 Credits 
 


