
Kursplan Manusutbildning för film, tv-serier och teater 
Denna kursplan gäller för läsåret 2023-2024 med reservation för ändringar både i 
utbildningen och gällande samarbeten med andra utbildningar. 

Sigtuna folkhögskolas manusutbildning för film, tv-serier och teater är en ettårig utbildning 
på helfart. Den bedrivs i nära samarbete med skolans film- och skådespelarutbildning i 
lokaler på skolan och på Sigtunastiftelsen. 
 
Syfte 
Utbildningen syftar till att ge vuxna som vill studera på folkhögskola möjlighet att få 
kunskaper i manusskrivande i ett nära samarbete med film- och skådespelarutbildningen. 
Samarbete ger värdefulla erfarenheter och insikter kring hur text blir i gestaltad form. 
Utbildningen syftar också till att få möjlighet att utveckla texter genom feedback i 
deltagargruppen och från lärare.  
 
Innehåll 
Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om skrivprocessen från idé till färdigt 
manus. En del av deltagnas arbeten omsätts till film och iscensättningar i samarbete med 
film- och skådespelarlinjen, andra blir material till readings och workshops. Ytterligare andra 
utvecklas i etapper till längre teaterpjäser, tv-serie- eller långfilmsmanus. Utbildningen 
innehåller även teoretiska moment som dramaturgi samt film- och teaterhistoria. 
 
Utbildningen ger även kunskap om manusskrivande och manustraditioner i ett historiskt 
perspektiv, samt träning i manusprogram som används av film- och teaterdramatiker idag. 
Deltagarna får också studera berättande i film och teater genom att se och analysera filmer 
och teaterföreställningar. I analysarbetena ingår att förstå vad som skiljer sig åt mellan 
medierna film och teater. 
 
En del av undervisningen innehåller gemensamma lektioner med övriga kulturutbildningar, 
såsom besök av gästlärare, workshops och möten med spännande kulturutövare.  
 
Undervisningsmiljön utgörs av lokaler på Sigtuna folkhögskola och Sigtunastiftelsen. 
Deltagarna får ta del av Sigtunastiftelsens verksamhet och program med och av verksamma 
författare.  

Utvecklingsmål  

• Utveckla kunskaper och färdigheter i skrivande som konstnärlig gestaltning 
• Utveckla förståelse för manusprocessens olika delar  
• Utveckla kunskaper om produktionsarbete inom teater och film 
• Utveckling av det egna personliga skrivandet 
• Utveckla kunskaper i kulturhistoria  



Terminstider  
 

Former  
Kursen motsvarar 40 veckor på heltid. Undervisningen sker i huvudsak på skolan. Viss del av 
undervisningen sker på Sigtunastiftelsen, exempelvis genom att ta del av de författarbesök 
som stiftelsen anordnar. I undervisningen ingår även studiebesök, besök av gästlärare samt 
att se teaterföreställningar och filmer. Utöver det kan andra undervisningsformer och –
platser tillkomma. 

Examination  
För intyg på genomförd kurs krävs deltagande och aktiv närvaro under minst 80 % av 
obligatorisk tid. Dessutom ska samtliga obligatoriska arbeten och studieuppgifter redovisas 
enligt studieplanen och lämnas in i tid.  

Kursbevis  
Intyg för genomförd kurs enligt ovan utfärdas av Sigtuna folkhögskola. 

Läsårsplan  
Utbildningen är indelad i olika block med obligatoriska uppgifter. Läsårsplanen utarbetas 
mer i detalj när beslut finns om att utbildningen ska ges. 

Ansvarig lärare 
Mer information kommer. 

Övriga lärare 
Skolans övriga kulturlärare kommer att undervisa i film, teater och kulturhistoria. 
 
 


