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En filmregissörs uppgift är att filmiskt berätta en historia som berör, som väcker tankar och 
känslor och som kan förändra politik, tankesätt, vanor och kanske till och med människors liv. 

Regissören vet hur man använder bilder, ljus och ljud för att levandegöra berättelsen, kan 
kommunicera kring, och utveckla en films vision tillsammans de andra i teamet. Regissören har 
också insikt i skådespelarens arbete och kan kommunicera kring filmens gestaltning. Regissören 
är en kreativ konstnär, en inspirerande och lyhörd arbetsledare och en drivande kraft i 
filmskapandets kollaborativa process.  

Utbildningen har som övergripande mål att ge studenten den teoretiska och praktiska träning 
som ger redskapen till att arbeta och verka som filmregissör. För att uppnå detta jobbar 
studenterna i workshops, i filmövningar med samskapande team, deltar i praktiska och 
teoretiska seminarier samt studerar de olika metoder och tekniker som finns inom ämnet. 

Inriktningen består av följande kurser: 

Termin 1, 30 hp Semester 1, 30 Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Idé 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 

Filmregissörens verktyg 1 – 
skådespelarträning, 3 hp 

The natural narrative, 12 credits 

Film Directing tools 1 – Acting trainging, 3 
credits 

Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 

Perspektiv på konstnärliga processer, 6 hp Perspectives on the artistic process, 6 credits 

 

 

Termin 2, 30 hp Semester 2, 30 Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Filmregi verktyg 2 – personinstruktion, Film directing tools 2 - directing actors 
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studioworkshop och manusanalys, 15 hp (basic), studio workshop and script analysis, 
15 credits 

Genreövning, 13,5 hp 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 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Filmregi verktyg 3 - previsualisering och 
manusanalys, 7,5 hp 

Film directing tools 3 - previsualisation and 
script analysis, 7,5 credits 

Kortfilmsövning, 12 hp 

Programgemensamma kurser 

Temaprojekt, delkurs 1, 3 hp 

Short-film exercise, 12 credits 

Program requirement courses 

Thematic project module 1, 3 credits 

Valbara kurser Elective courses 

Valbara kurser enligt lista, 7,5 hp Elective courses according to list, 7,5 credits 

 

Termin 4, 30 hp Semester 4, 30 Credits 

Inriktningskurser Specialisation courses 

Filmregi verktyg 4 - postproduktion och 
projektutveckling, 6 hp 

Film directing tools 4 - postproduction and 
project development, 6 credits 

Dramaserie, 12 hp Drama series, 12 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 

Filmregi verktyg 5 - fördjupad  
personinstruktion, sceneriläggning och eget 
projekt, 7,5 hp 

Film directing tools 5 - directing actors 
(advanced), blocking and individual project, 
7.5 credits 

Examensfilm - idéutveckling och 
förproduktion (Självständigt arbete del 1), 18 
hp 

Trampolinkurs - bransckunskap och 
entreprenörskap, 4,5 hp 

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

 

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 

Filmregi verktyg 6 - eget konstnärligt uttryck, 
10,5 hp 

Film directing tools 6 - personal artistic 
expression, 10,5 credits 

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

Graduation 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 
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