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Inriktningsbilaga 

Kandidatprogram Bild, ljud och rum för scen, film och media, 180 
högskolepoäng 
 

Inriktning: Filmklippning  
  Gäller från: 
Beslutad:  

Höstterminen 2018 
2014-11-03 

Reviderad: 2017-01-30, 2017-10-17 
 

I klippningen formas den definitiva berättelsen. Studenterna lär sig att se filmskapande från 
manus till färdig film som en process, där sista manusversionen klipps fram i klipprummet. Det 
viktigaste är känslighet inför materialet samt god samarbetsförmåga med regissör och 
producent.  

Under utbildningen får studenten verktyg och erfarenhet av att klippa olika typer av film, till 
exempel spelfilm, dokumentärfilm och konstfilm - för olika plattformar och i korta och långa 
format. Studenten ges möjlighet att hitta sin egen klippmetodik och lär sig hantera digitala 
klipp-program. Målet är att ge studenterna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och påbörja 
ett eget konstnärskap.  

Utbildningen består av återkommande gemensamma övningar med andra inriktningar i 
teamarbeten. Utöver dessa kurser bedrivs yrkesspecifik undervisning med klipplärare och 
gästlärare, som ger fördjupad kunskap, både praktisk och teoretisk.  

 

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, 10,5 hp The natural narrativ, 10,5 credits 

Filmklipp Verktyg 1, 4,5 hp Editing tools 1, 4,5 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 
Filmklipp verktyg 2, 15 hp Editing tools 2, 15 credits 

Genreövning, 13,5 hp Genre exercise, 13,5 credits 
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Högskolegemensam kurs Degree requirement courses 
Perspektiv på konstnärliga processer, del 2, 
1,5 hp 

Perspectives on the artistic process, part 2 , 
1,5 credits 

 

Termin 3, 30 hp Semester 3, 30 Credits 
Inriktningskurser Specialisation courses 
Filmklipp verktyg 3, 9 hp Editing tools 3, 9 credits 

Kortfilmsövning (delkurs 1), 10,5 hp Short-film exercise, 10,5 credits 

Programgemensam kurs Programme requirement courses 
Temaprojekt, del 1, 3 hp 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 
Filmklipp verktyg 4, 10,5 hp Editing tools 4, 10,5 credits 

Dramaserie, 4,5 hp Drama series, 4,5 credits 

Kortfilmsövning, delkurs 2, 3 hp Short-film exercise,module 2, 3 credits 

Programgemensam kurs Programme requirement courses 
Temaprojekt, del 2, 12 hp Thematic project, module 2, 12 credits 

 

Termin 5, 30 hp Semester 5, 30 Credits 
Inriktningskurser Specialisation courses 
Filmklipp verktyg 5, 9 hp Editing tools 5, 9 credits 

Dokumentär essäfilm 1, 10,5 hp Documentary essay 1, 10,5 credits 

Kortfilm - idéutveckling (Självständigt arbete 
del 1), 6 hp 

Short-fiction film – development (degree 
project, part 1), 6 credits 

Trampolinkurs - bransckunskap och 
entreprenörskap, 4,5 hp 

Springboard course - knowledge of the 
industry, entrepreneurship, 4,5 credits 

 

Termin 6, 30 hp Semester 6, 30 Credits 
Inriktningskurser Specialisation courses 
Dokumentär essäfilm 2, 1,5 hp Documentary essay 2, 1,5 credits 

Filmklipp verktyg 6, 12 hp Editing tools 6, 12 credits 
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Kortfilm  - postproduktion (Självständigt arbete 
del 2), 15 hp 

Short-fiction film – post-production (degree 
project, part 2), 15 credits 

Trampolinkurs - publikmöte, 1,5 hp Springboard course – knowledge of the 
industry, entrepreneurship and meeting the 
audience, 1,5 credits 

 

Summa: 180 hp Total: 180 credits 
 


