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Kursplaner Manusförfattare (200 p)              

Yrkeshögskoleutbildning Distans Alma Löv Education 

Kuser och yrkeshögskolepoäng         

Manusutveckling 60                 
Manus för dramaserie 50           
Dramaturgi 30                             
Lärande i arbete I 25                         
Lärande i arbete II 25          
Manusförfattarens villkor 10 

Summa yrkeshögskolepoäng 200  

Utbildningens syfte 

Att utbilda studenter till självständiga aktörer som behärskar den spetskompetens inom 
dramaturgi, filmisk gestaltning, storytelling som krävs inom manus för film, dramaserie och andra 
former av rörlig bild.  

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna: 

Arbeta som självständig manusförfattare inom rörlig bild, film och dramaserie utifrån 
originalidé och adaption.  
Utveckla manusidéer självständigt och i samarbete.            
Skriva för och analysera traditionella och nya berättarformer i olika genrer.                
Genomföra analyser av egna och andras manuskript.                   
Redogöra för vilka lagar, rättigheter och avtal som reglerar olika delar av 
manusförfattarens verksamhet.                 
Professionellt pitcha manusidéer för finansiär eller extern uppdragsgivare. 
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Yrkesroller 

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta som: 

Manusförfattare för film och dramaserie.  

Konceptutvecklare eller manusförfattare inom andra former av rörlig bild.  

Lektör, dramaturg, manusredaktör. 

Dramaturg och konsulent inom verksamheter som regionala resurscentra, produktionsbolag eller 
andra berörda verksamheter där kompetens inom storytelling och dramaturgi krävs. 

Utbildningens karaktär och uppbyggnad 

Undervisningen bygger på projektbaserat lärande och innehåller både föreläsningar och 
individuell handledning i nära samarbete med yrkesverksamma dramaturger och 
producenter. Kurserna genomförs i form av föreläsningar, teoretiska och praktiska övningar samt 
eget arbete. 

Deltagande i närträffarna är obligatoriskt enligt kursplanering. Studenterna får både möjlighet att 
utveckla egna originalidéer för film och dramaserie, samt skriva på uppdrag för olika format och 
genrer.   

Undervisningen bedrivs främst på distans med onlineworkshop med olika inriktning och teman. 
Lärare med specialistkompetens inom respektive område samt pedagogisk erfarenhet håller i 
undervisningen. 

Utöver onlineundervisning arrangeras sex veckolånga närträffar under utbildningsperioden 
förlagda till Sunne, Köpenhamn, Göteborg, Stockholm och Berlin. Närträffarna innefattar möten 
med filmkonsulenter, producenter, jurister, regissörer, manusförfattare och manusredaktörer.  

Genomgång av de studerandes manusprojekt, workshops, föreläsningar, filmanalys och pitch för 
producent Samarrangemang med andra aktörer, filmskolor, filmfestivaler med exempelvis 
gemensamma föreläsningar, workshops eller offentliga arrangemang. 

Distansupplägg 

Distansformen liknar det sätt vilket arbetet med manusutveckling sker inom branschen, med 
regelbunden mailkontakt, handledning och telefonkontakt. Distansundervisningen sker med 
webbaserat program specialanpassat för distansstudier. De studerande är indelade i grupper 
och samarbetar med varandra inom respektive grupp. För varje grupp ansvarar en tilldelad 
handledare, yrkesverksam manusförfattare med pedagogisk erfarenhet. 

Underlag för bedömning av samtliga kurser  utgörs av inlämningsuppgifter, redovisning, 
grupparbete, loggbok och rapportskrivning. 
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Manusutveckling YH1501 (60p) 

Kursen ska ge den studerande praktisk erfarenhet av att utforma ett  manuskript utifrån egna och 
andras idéer. Kursen ska ge insikt om filmmanuskriptets olika villkor och användningsområden 
utifrån manusförfattarens, regissörens och producentens perspektiv. Kursen ska ge den 
studerande insikt i betydelsen av rewrite processen och erhålla verktyg för analys av egna och 
andras manus. Kursen ska ge den studerande förutsättningar att utveckla sin konstnärliga 
förmåga och gå in i en kreativ skrivprocess, individuellt och i samarbete med andra. 

Innehåll 

- Manusutveckling för olika format.  

- Praktiskt skrivarbete integrerat med teoretiska moment.  

- Föreläsningar och diskussioner om manusförfattarens uppdrag samt filmbranschens villkor.  

- Föreläsningar, workshops och masterclass med manusförfattare, regissörer och producenter.  

- Pitchträning i samarbete med coach samt i skarpt läge inför yrkesverksam producent. 

 

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs 

- Att arbeta professionellt som manusförfattare med utveckling av egna och andras idéer.  

- Att kunna presentera ett flertal manusidéer och concept för olika genrer och format.  

- Att behärska olika tekniska manusformat och termer som används inom manusutveckling.  

- Att redogöra för manusförfattarens arbetsverktyg, yrkesroll, villkor och rättigheter.  

- Att kunna formulera idéer och pitcha projekt för finansiär eller producent. 

Kriterier för betyget Godkänt 

Den studerande utvecklar manuskoncept för olika format. dramaturgisk modell, genre och 
format. Den studerande presenterar sitt projekt för finansiär eller producent. Den studerande har 
ett välfungerande samarbete med dramaturg. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Den studerande utvecklar manuskoncept för olika format och använder verktygen på ett 
personligt sätt. Den studerande värderar och diskuterar olika modellers inverkan på innehåll och 
produktionsprocess. Den studerande analyserar val av dramaturgisk modell, genre och format ur 
ett större perspektiv. Den studerande samarbetar på ett professionellt sätt med dramaturg. 
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Manus för dramaserie YH1502 (50p) 

Kursen ger en teoretisk överblick över grundförutsättningarna för att skriva för dramaserie, 
genrespecifika manusformat och konceptbeskrivning. Syftet är att fördjupa sig i de 
förutsättningar och branschvillkor som gäller för utveckling av dramaserie för TV och andra 
plattformar. Den studerande utvecklar koncept för dramaserie individuellt och i grupp. 

Innehåll 

- Onlineworkshops med teori och praktik. § Konceptutveckling individuellt samt i grupp.  

- Föreläsningar av manusförfattare och producenter för dramaserie.  

- Branschkunskap.  

- Pitch /presentation av idéer. 

 

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs 

- Att utveckla koncept för dramaserie för TV eller webb.  

- Att ha god kännedom om förutsättningarna för att utveckla dramaserier utifrån givna ramar.  

- Att arbeta självständigt och att ingå i en kreativ process i samarbete med andra medförfattare. 

 

Kriterier för betyget Godkänt 

Den studerande visar grundläggande förståelse för dramaserie som form samt branschens villkor 
och förutsättningar. 

Den studerande slutför individuellt arbete samt grupparbete med manus för dramaserie. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Den studerande slutför individuellt arbete samt grupparbete med manus för dramaserie med 
hög standard. Den studerande visar ingående förståelse av dramaserie som form. Den 
studerande visar ingående förståelse för branschens specifika villkor och karriärvägar. 
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Dramaturgi YH1503 (30p) 

Kursen ska ge den studerande kunskap om grundläggande dramaturgiska teorier. Kursen ska ge 
den studerande kännedom om olika former av struktur/berättarmodeller Kursen ska ge den 
studerande kunskap om olika genrer, dess specifika kännetecken, strukturella tyngdpunkter, 
begränsningar och möjligheter. Kursen ska ge den studerande verktyg för analys av egna och 
andras manuskript. Kursen ska ge grundläggande kunskap om dramaturgi både ur ett 
historiskt perspektiv och i ett modernt sammanhang. 

Innehåll 

§ Manusanalys. § Dramaturgiska modeller, 3- akt struktur, ickelinjärt berättande och uppbruten 
struktur. § Gruppdiskussioner med utgångspunkt från artiklar och relevant kurslitteratur. § 
Essäuppgift om manusskrivande och dramaturgi utifrån egna erfarenheter och förvärvade 
kunskaper. § Praktiskt manusarbete under handledning. § Feedbacksessioner individuellt och i 
grupp. 

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs 

§ Grundläggande kunskaper i dramaturgi samt analys av manus och film. § Kännedom om olika 
genrer, struktur och berättarmodeller. 

§ Kännedom om klassisk dramaturgi och gränsöverskridande former. § Förmåga att analysera 
egna och andras manuskript och ge konstruktiv feedback. 

Kriterier för betyget Godkänt 

Den studerande beskriver förutsättningarna för olika berättarmodeller och behärskar att skriva 
för olika genrer och format. Den studerande analyserar egna och andras manuskript och ger 
konstruktiv feedback. 

Kriterier för betyget Väl Godkänt 

Den studerande använder sig av dramaturgi och berättarmodeller på ett kreativt sätt i det egna 
skrivandet. 

Den studerande rör sig lätt mellan olika genrer och format samt behärskar även avancerade 
berättar- modeller. Den studerande analyserar egna och andras manuskript utifrån ett bredare 
perspektiv. 
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Lärande i arbete LIA I YH1504 (25 p) 

Kursen ska lägga en grund för utveckling i arbetslivet och förtrogenhet med ett eller flera 
yrkesområden inom film eller andra former av rörlig bild. Utifrån ett valt yrkesmoment eller 
yrkesområde ska den studerande fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper i nära 
samarbete med yrkesverksam professionell inom området rörlig bild. 

De studerande ska under perioden erhålla teoretiska och praktiska kunskaper inom 
filmproduktion i nära samarbete med professionella yrkesutövare inom branschen. Under LIA – 
perioden ska de studerande praktiskt delta i hela eller delar av de arbetsprocesser som berör 
filmskapande efter överenskommelse med handledare. 

Den studerande ska erhålla en större förståelse för manusförfattarens roll ur ett helhetsperspektiv 
och erhålla kunskaper om produktionsvillkor samt områden som regi, klippning 
produktionsvillkor. Få en större förståelse för hur beslut tagna i manusprocessen påverkar 
produktion, ekonomi och slutresultat. 

Kursen syftar även till att förstå och bygga upp nätverk samt etablera värdefulla kontakter inom 
branschen samt att hitta fram till ett eget förhållningssätt och en arbetsmetod som passar för 
varje studerande. 

 

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs 

- Grundläggande praktisk och teoretisk kunskap inom valt yrkesmoment eller yrkesområde.  

- Erfarenhet av professionellt samarbete med yrkesutövare inom branschen.  

- Erfarenhet av analys och problemlösning inom valt yrke eller yrkesområde. 

Kriterier för betyget Godkänt 

Den studerande genomför LIA i nära samarbete med yrkesutövare inom branschen och visar god 
förståelse för professionella villkor för filmproduktion. 

Den studerande reflekterar över arbetsvillkor och samarbetsprocesser skriftligt och muntligt. 

Kriterier för betyget Väl Godkänt 

Den studerande visar utöver ovanstående kriterier djupgående förståelse för professionella 
villkor för filmproduktion. 

Den studerande reflekterar över och analyserar sin egen yrkesmässiga utveckling. 
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Lärande i arbete LIA II YH1505 (25 p) 

Kursen ska lägga en grund för fortsatt utveckling i arbetslivet och förtrogenhet med ett eller flera 
yrkesområden inom film, dramaserie eller andra former av rörlig bild. Den studerande ska under 
perioden erhålla teoretiska och praktiska kunskaper inom filmproduktion. Kursen ska även ge en 
djupare förståelse för manusförfattarens roll ur ett helhetsperspektiv. Kursen syftar även till att 
bygga upp ett nätverk och etablera värdefulla kontakter inom branschen samt att hitta fram till 
ett eget förhållningssätt och en arbetsmetod som passar för varje studerande. 

Utifrån ett valt yrkesmoment eller yrkesområde skall den studerande fördjupa sina praktiska och 
teoretiska kunskaper. Den studerande ska samarbeta professionellt med andra yrkesutövare 
inom film, reklam, TV, interaktiva medier eller annan form av rörlig bild. Den studerande ska 
sätta upp personliga mål och analysera hur liaperioden kan vara till fördel för fortsatta 
karriärvägar. Den studerande ska spela en aktiv roll i form av initiativtagande och självständigt 
agerande. 

Under LIA – perioden ska de studerande praktiskt delta i och självständigt genomföra hela 
eller delar av de arbetsprocesser som berör filmskapande efter överenskommelse med 
handledare. Kursen syftar till att få en större förståelse för manusförfattarens roll ur ett 
helhetsperspektiv och erhålla kunskaper om andra områden inom filmproduktion, regi, 
klippning, produktionsvillkor. Få en större förståelse för hur beslut tagna i manusprocessen 
påverkar produktion, ekonomi och slutresultat. 

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs 

- Praktiska och teoretiska kunskaper inom valt yrkesmoment eller yrkesområde.  

- Erfarenhet av professionellt samarbete med yrkesutövare inom branschen.  

- Erfarenhet av analys och problemlösning inom valt yrke eller yrkesområde.  

- Erfarenhet av initiativtagande och intern/extern kommunikation. 

Kriterier för betyget Godkänt 

Den studerande genomför LIA på ett självständigt sätt och i nära samarbete med yrkesutövare 
inom branschen. Den studerande redogör för och analyserar villkoren för professionell 
filmproduktion utifrån givna förutsättningar. 

Kriterier för betyget Väl Godkänt 

Den studerande visar utöver ovanstående kriterier djupgående förståelse för kreativa 
samarbetsprocesser inom filmproduktion. Den studerande utmärker sig genom självständigt 
agerande och kreativa lösningar.  

Den studerande reflekterar över och analyserar sin egen yrkesmässiga utveckling och 
framtidsplaner.  
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Manusförfattarens villkor YH1506 (10p)  

Kursen ger en inblick I filmpolitik samt de avtal och rättigheter, ekonomiska och juridiska villkor 
som gäller för manusförfattare. Syftet är att förbereda de studerande för yrkesrollen.  

Kursens innehåll  

- Föreläsningar och samtal med företrädare för Dramatikerförbundet samt producentföreningen.  

- Studiebesök och insamlande av fakta och information genom intervjuer, möten samt Internet.  

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs  

- Den studerande har god kännedom om de avtal och rättigheter samt juridiska villkor som gäller 
för manusförfattare.  

- Den studerande har etablerat ett nätverk och kan enkelt hitta information kring filmpolitiska och 
juridiska frågor. 

- Den studerande är insatt i de strukturer och filmpolitiska förutsättningar som gäller för 
produktion av film och TV.  

Kriterier för betyget Godkänt 

Den studerande redogör för de avtal och rättigheter samt juridiska villkor som gäller för 
manusförfattare. Den studerande är uppdaterad inom rådande filmpolitiska frågor.  

Kriterier för betyget Väl Godkänt 

Den studerande analyserar de avtal och rättigheter samt juridiska villkor som gäller för 
manusförfattare. Den studerande argumenterar självständigt kring filmpolitiska frågor.  

 

 


