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Kursplan 

Skriva för olika medier, 7,5 hp 
Writing for media, 7.5 credits 
 

Kurskod: FM198G Huvudområde: Scen och media  
Institution: Institutionen för film och media  Successiv fördjupning: G2F 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs        
Valbar kurs  Inom kandidat och masterprogram på Stockholms 

konstnärliga högskola 
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare  Fastställd av: Utskottet för kursplaner på grundnivå  
Ämnesgrupp: FM1 Fastställandedatum: 2021-05-19 
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 2021-08-31 
Media 100% Giltig från: VT 2022 

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet:  

för studier på grundnivå   

Särskild behörighet:  

60 hp inom huvudområdena Scen och media, Cirkus, Dans, Koreografi och Opera eller 
motsvarande 

Valbar kurs: Antagen till program vid Stockholms konstnärliga högskola 

Urval 
Fristående studenter: Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt 
brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt vid behov intervjuer i ett andra 
steg. 

Programstudenter: Genom lottning efter studentens eget val och rangordning av kurser. 

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk.  

Kursinnehåll  
Studenten undersöker olika sätt att skriva texter som ska höras: speaker till dokumentärt 
material, voice over eller till exempel en monolog. Olika sätt att skriva prövas i övningar. 
Kursen innehåller analys av dramaturgiska grepp samt diskussion och reflektion över stil, 
berättarperspektiv och ton i egna och studiekamraters berättarövningar.   

Undervisningsformer 

Självständigt arbete och grupparbete under handledning, korta praktiska övningar, seminarier 
och föreläsningar. 
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Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

1) kunna skriva en text som ska höras, 

2) kunna redogöra för grundläggande dramaturgiska grepp i skrivarbetet, 

3) kunna resonera kring det egna arbetet med en text samt hur stil och berättarperspektiv 
förhåller sig till dramaturgi och gestaltning, 

4) kunna läsa in och regissera någon annan som läser in en skriven text, 

5) kunna dokumentera och kommunicera sin reflektion över de egna processerna kring 
kunskapsinhämtning och det praktiska arbetet i kursen. 

Examination  
 
(1001) Muntlig redovisning och seminarium, 1 hp, avseende lärandemål 1-5, betyg 
Underkänd (U) eller Godkänd (G) 

(1001) Oral presentation and seminar, 1 credit, regarding Learning outcomes 1-5, grades Fail 
(U) or Pass (G)  

(1002) Inlämning av skrivet och medierat material, 5 hp, avseende lärandemål 1 och 4, betyg 
Underkänd (U) eller Godkänd (G).  

(1002) Submission of written and mediated material, 5 credits, regarding Learning outcomes 
1 and 4, grades Fail (U) or Pass (G). 

(1003) Skriftlig reflektion, 1,5 hp, avseende lärandemål 5, betyg Underkänd (U) eller 
Godkänd (G) 

(1003) Written reflection, 1.5 credits, regarding Learning outcome 5, grades Fail (U) or Pass 
(G) 

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  
- 
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Läromedel 
Norrmalmstorgsdramat [Strömmat radioprogram] av Helen Ardelius. (2013) Tillgängligt på 
Internet 2021-08-15: https://sverigesradio.se/avsnitt/241036 (2021-08-15) 

Terrorattacken på Utöya [Strömmat radioprogram] av Hugo Lavett. (2016) Tillgängligt på 
Internet 2021-08-15: https://sverigesradio.se/avsnitt/terrorattacken-pa-utoya (2021-08-15) 

En tisdag i september [Strömmat radioprogram] av Lotta Erikson. (2011) Tillgängligt på 
Internet 2021-08-15: https://sverigesradio.se/avsnitt/55781 (2021-08-15) 

Åh vilket party! [Strömmat radioprogram] av Lotta Erikson. (2009) Tillgängligt på Internet 
2021-08-15: https://sverigesradio.se/artikel/2665781 (2021-08-15) 

Taxidriver [DVD], Martin Scorsese (1975) 

Maffiabröder [DVD], Martin Scorsese (1990) 

Fyren [DVD], Kristian Petri (2000) 

Belleville baby [Strömmad film] av Mia Engberg (2013). Tillgänglig på Internet: 
https://www.cineasterna.com/sv/ (2021-08-15) 

India Song [Strömmad film] av Maugerite Duras (1975). Tillgängligt på Internet: 
https://www.cineasterna.com/sv/ (2021-08-15) 

Jag är Ingrid [Strömmad film] av Stig Björkman (2015). Tillgängligt på Internet: 
https://www.cineasterna.com/sv/ (2021-08-15) 

 

Referensläromedel kan tillkomma under kursen. 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar och kan därför inte ingå i examen tillsammans med . 

Övrigt 
- 


