
 
 

Om Alma Manusutbildning  
 
Yrkeshögskoleutbildningen Manusförfattare är en vidareutbildning inom Manus för Film och Dramaserie. 
Utbildningen riktar sig främst till dig som vill arbeta professionellt som manusförfattare med egna projekt och på 
uppdrag eller för dig som redan är verksam i branschen och vill fördjupa dina kunskaper inom manus. 
Utbildningen verkar även som fortbildning åt ex producenter, skådespelare eller regissörer som vill fördjupa sina 
manuskunskaper. För att vara behörig att söka utbildningen krävs tidigare erfarenhet; minst ett års högre studier på heltid 
eller ett års yrkesverksamhet inom film eller skrivande i någon form (exempelvis filmmanus, skönlitteratur, dramatik, journalistik, 
skådespeleri, regi, filmproduktion). 
 
Utbildningsanordnare är Alma Löv Museum/ Alma Löv Education och utformning av innehåll och upplägg sker i 
samarbete med en ledningsgrupp bestående av representanter från arbetslivet samt universitet och regionala 
resurscentran. 
 
Utbildningens omfattning är tre terminer och 300 YH – poäng. En vecka motsvarar 5 poäng. Utbildningen bedrivs 
på helfart och kräver en hel del självständigt arbete samt erfarenhet av att arbeta med större textmaterial.  
Om du skulle bli antagen på utbildningen är det viktigt att du kan närvara vid alla närträffar och prioritera utbildningen. 
Det är exempelvis inte möjligt att kombinera utbildningen med heltidsarbete.  
 
Utbildningen sker på helfart och  delvis på distans med veckolånga närträffar i Sunne, Stockholm, Köpenhamn, Malmö och 
Göteborg. Det är viktigt att du kan närvara vid träffarna. Uppstartsträffen är obligatorisk och sker i Sunne Värmland 22-29.8. 
 
Distansundervisningen bedrivs med nätbaserat program med onlineworkshops med fokus på ex bildspråk, dialog, 
adaption, etc samt utveckling av egna projekt och uppdrag. I upplägget ingår olika delar och utöver uppgifter och praktik  
producerar de studerande under utbildningen: 
 
• Kortfilmsmanus, max 45 minuter. 
• Idé och outline, bibel,  manus för dramaserie  
• Synopsis, treatment samt ett antal sidor i manusformat för långfilm. 
• Text som ingår i delkursen Filmiska Processer. 
 
Övergripande mål med utbildningen är att lära sig hantverket och både kunna fullfölja sina egna idéer och projekt,  
utveckla sin konstnärliga förmåga samt kunna skriva på uppdrag och utveckla andras idéer i olika format. 
 
Undervisande lärare är yrkesverksamma manusförfattare, regissörer, producenter, filmkonsulenter samt  
ett flertal andra yrkesroller för att få en inblick i olika förhållningssätt och arbetsmetoder. 
Under utbildningen ingår 10 veckors praktik LIA (Lärande i arbete) under sista terminen.  
För att få en inblick i hur branschen fungerar och förberedas inför ett liv som yrkesverksam 
manusförfattare. 
 
Innehållet och kurslitteraturen består av en blandning av olika förhållningssätt, från Rainer Maria Rilke och  
Andrej Tarkovskij till klassisk dramaturgi som Robert McKee, Linda Seger och John Truby, John Yorke, etc.  
Under utbildningen samarbetar vi med andra skolor och institutioner. 
 
Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad men resor till träffarna och logi bekostas av kursdeltagarna.  
Det tillkommer även kostnader för kurslitteraturen. Undervisningen bedrivs på svenska med undantag för vissa föreläsningar 
samt kurslitteratur som är på engelska. 
 
 
 
 
 
 
info@almamanusutbildning.com  
www.almamanusutbildning.com 
www.facebook.com/Almamanusutbildning 
 


