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Kursplan 

Narrativ design, 60 högskolepoäng 
Narrative Design, 60 credits 
 

Kurskod: FM105A Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Successiv fördjupning: AXX 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs       
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fastställd av: Utskott för beslut om kurs- och 

utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå 
inom institutionerna för film och media, scenkonst 
och skådespeleri 

Ämnesgrupp: SM1 Fastställandedatum: 2020-02-03 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Media 100% Giltig från: HT 2020 

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå. 

Särskild behörighet:  

- Konstnärlig kandidatexamen inom scenografi, produktionsdesign, film, media, animation, 
kostym eller annat relevant ämne eller motsvarande. 

- Engelska 6. 

Urval 
Om det är fler behöriga sökande än platser på kursen så kommer ett urval ske baserat på 
inkomna ansökningshandlingar. Vid behov tillkommer ett andra urvalsprov bestående av 
intervju. 

Urvalskriterier:  

1. Den sökandes förmåga att lösa givna uppgifter, problem eller frågeställningar.  

2. Den sökandes gestaltande förmåga.  

3. Den sökandes förmåga att reflektera över det egna och andras konstnärliga uttryck.  

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk.  

Syfte 
Kursen syftar till att studenter med designerfarenhet ska tillägna sig visuella 
konceptutvecklingsverktyg för narrativa idéer, komplexa karaktärer och gestaltningsbara miljöer 
inom scenkonst, film och media. 

Studenten ska även tillägna sig teoretisk och praktisk kunskap inom olika metoder för visuell 
kommunikation så som analoga och digitala ritningar, modeller och visuell research.  
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Studenten ska utveckla fördjupad kunskap om ett antal metoder för analys och tolkningsarbete 
inom scenkonst, film och media. 

Kursinnehåll  
      

Kursen består av följande delkurser:  

Idéutveckling, 7,5 hp Ideas Development, 7.5 credits 

Introduktion till analysmetoder, konceptutvecklingsmodeller, "world building" och visuell 
research. Samskapande, samarbete och konceptutveckling i team.  

 

Visuella verktyg, 7,5 hp Visual Tools, 7.5 credits 

De viktigaste visuella kommunikations- och designverktyg inom film, media och scenkonst, 
så som visuell research, teknisk ritning (analog och digital), skalenligt modellbygge och olika 
visualiseringsmetoder.  

 

Audiovisuell essä, 7,5 hp Audio Visual Essay, 7.5 credits 

Audiovisuellt berättande som metod för utforskning av den egna konstnärliga praktiken 
genom kritisk reflektion och teoretisk insikt.  

 

Rekonstruktion, 7,5 hp Reconstruction, 7.5 credits 

Rekonstruktion av ett tvådimensionellt klassiskt eller samtida verk genom fördjupad 
gestaltning i form av scenografi i en studio för kamera. Kunskapsutveckling kring bild, 
perception, modellbygge, ljussättning och dekormåleri. Produktion av en kortare film i 
scenografin.  

 

Gestaltningsövning, 7,5 hp Design and Build, 7.5 credits 

Praktisk övning, individuellt eller i team i syftet att undersöka de metoder, processer och den 
teknologi som används för att gestalta visuella världar inom scenkonst, film eller andra 
former för rörliga bildupplevelser.  

 

Scenografi och kostymdesign, 7,5 hp Scenography and Costume, 7.5 credits 

Arbete med visuella konceptutvecklingsverktyg för narrativa idéer, komplexa karaktärer och 
scenografier som är gestaltningsbara för olika upplevelsesplattformar. Plats, arkitektur, 
kostym och objekt används som berättande verktyg. Fokus ligger även på att träna och 
tillämpa metoder att se och tolka klädkoder på ett medvetet och konstnärligt sätt. 

Projektarbete och exposition, 15 hp Project and Expostition, 15 credits 

Självständig utveckling av eget gestaltningsprojekt. Utveckling och presentation av en 
expositionsidé för det egna projektet i relation till hur studenten vill kommunicera det och 
vem som är mottagare. Den valda expositionsformen ska relatera till andra projekt och deras 
expositionsformer.  

 

Undervisningsformer 

Föresläsningar, seminarier, självständigt arbete enskilt och i grupp. Praktiska övningar, 
workshops och handledning enskilt och i grupp. Muntliga och praktiska presentationer.  
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Lärandemål  
Idéutveckling, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna använda sig av vissa relevanta analysmetoder, konceptutvecklingsmodeller och 
modeller för "world building" samt visuell research, 

• enskilt och i grupp kunna formulera en gestaltningsidé, 

• kunna diskutera och reflektera kring konstnärliga val på ett fördjupat sätt.  
 

Visuella verktyg, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna förstå och effektivt använda relevanta designverktyg och relevant terminologi, 

• kunna kommunicera en konstnärlig vision genom en palett av olika visuella 
kommunikationsverktyg.  

 

Audiovisuell essä, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna använda audiovisuellt berättande som metod för utforskning av den egna 
konstnärliga praktiken, 

• kunna kritisk reflektera över egen och andras audiovisuella essäer. 
 

Rekonstruktion, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• utifrån ett kameraperspektiv kunna transformera tvådimensionell bild till skalmodell, 

• utifrån en skalmodell bygga scenografi i studio för en fast kamera, 

• kunna analysera, samtala och reflektera kring sina konstnärliga val på ett fördjupat sätt, 

• kunna dokumentera och kommunicera sin reflektion över den egna processen på ett 
fördjupat sätt. 

 

Gestaltningsövning, 7,5 hp 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• på ett fördjupat sätt förstå de metoder, processer och den teknologi som används för att 
gestalta visuella världar inom scenkonst, film eller andra former för rörliga bildupplevelser, 

• kunna gestalta en visuell värld inom scenkonst, film eller annan form för rörliga 
bildupplevelser, 

• kunna formulera och reflektera kring sin egen konstnärliga process på ett fördjupat sätt. 
Scenografi och kostymdesign, 7,5 hp 

Studenten ska efter avslutad kurs: 

• på avancerad nivå kunna använda konceptutvecklingsverktyg för narrativa idéer, komplexa 
karaktärer och scenografier som är gestaltningsbara för olika upplevelsesplattformar, 

• använda plats, arkitektur, kostym och objekt som berättande verktyg, 

• tolka klädkoder för att kunna använda sig av dessa på ett medvetet och konstnärligt sätt. 
 

Projektarbete och exposition, 7,5 hp 
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Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna på ett självständigt sätt planera och organisera ett omfattande gestaltningsarbete, 

• visa kreativ förmåga att utveckla expositionsformat för det egna projektet i relation till 
syfte och metoder, 

• kunna definiera tänkbara adressater för det egna projektet och analysera hur det tänkta 
expositionsformatet skapar dialog med dessa, 

• kunna granska och kritiskt reflektera över ett annat projekt i dess helhet,  

• reflektera kritiskt och fördjupande kring egen verksamhet och konstnärliga frågeställningar 
i dialog med andra.   

Examination  
Idéutveckling, 7,5 hp 
Examination sker genom en muntligt och visuell redovisning vid kursens slut.  

 

Visuella verktyg, 7,5 hp 
Examination sker genom en muntlig och praktisk redovisning vid kursens slut. 

 

Audiovisuell essä, 7,5 hp 
Examination sker genom inlämning av audiovisuell essä samt en gruppdiskussion vid kursens 
slut. 

 

Rekonstruktion, 7,5 hp 
Examination sker vid kursens slut genom en presentation av scenografi och film samt 
inlämning av individuell text.   

 

Gestaltningsövning, 7,5 hp 
Examination sker genom inlämning av visuell processdokumentation vid kursens slut. 

Scenografi och kostymdesign, 7,5 hp 

Examination sker genom en praktisk redovisning av framtaget scenografi- och 
kostymkoncept.  

 

Projektarbete och exposition, 7,5 hp 
Examination sker vid kursens slut genom redovisning av projektarbetet, en exposition samt 
en gruppdiskussion. 

 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 
studenten. 

Kurskrav  
      

Betygskriterier  
Idéutveckling, 7,5 hp  
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För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
 

Visuella verktyg, 7,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
 

Audiovisuell essä, 7,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
 

Rekonstruktion, 7,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
 

Gestaltningsövning, 7,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
Scenografi och kostymdesign, 7,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      
Projektarbete och exposition, 7,5 hp  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

      

Läromedel 
Adolphe Appia – Texts on Theatre. By Richard C. Beacham. Routledge 

Production Design. By Fionnuala Halligan. Focal Press 

Costume in Performance – Materiality, Culture and the body. By Donatella Barbieri. 
Bloomsbury 

Drawing the Line: Technical Hand Drafting for Film and Television. By David McHenry. Focal 
Press 

Model making - materials and methods. By David Neat. Crowood 
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The Actor in costume. By Aoife Monks. Macmillan International Higher Education 

Beyond Scenography. By Rachel Hann. Routledge 

Production Design for Screen, Visual Storytelling in Film and Television. By Jane Barnwell. 
Bloomsbury Visual Arts  

 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter      .  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar med SC108G Rekonstruktion - gestaltningsövning för kamera, 7,5 hp och 
kan inte ingå i examen tillsammans med denna. 

Övrigt 
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