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Om Den norske filmskolen
Den norske filmskolen (DNF) tok i mot sine første studenter ved lokalene knyttet
til Høgskolen i Lillehammer høsten 1997. Skolen ble opprettet i tett dialog med
den norske film- og tv-bransjen og har fortsatt som mål både å forberede
kandidater til kreativt skapende arbeid i den norske film- og tv-bransjen og å
bidra til utvikling av norsk film som kunstform og kulturuttrykk.
I dag tilbyr DNF en treårig kunstfaglig bachelorgrad på Lillehammer, en toårig
kunstfaglig mastergrad i Oslo og samt et stipendiattilbud (Ph.d.-nivå) i
kunstnerisk utviklingsarbeid.
Å lage film, tv-drama og beslektede fortellinger handler om å fortelle historier
med levende bilder. Formålet med masterutdanningen er å gi kvalifiserte
studenter et utviklingsrom innenfor serielle formater og nye og tradisjonelle
plattformer, med fokus på kunstnerisk utvikling. Vi er en fremtidsrettet
utdanning som samtidig tar vare på det tradisjonelle håndverket innen hvert
fagområde. Den norske filmskolen ønsker å utvikle den enkelte students
kunstneriske uttrykkskompetanse og personlige refleksjon.

Undervisning og produksjonsøvelser
Undervisningen ved skolen er jevnt fordelt mellom fellesundervisning og
linjeundervisning som er spesialtilpasset hver enkelt studieretnings behov. En
stor del av fellesundervisningen omfatter teoretiske emner knyttet til et antall
praktiske produksjonsøvelser.
Gjennom hele studiet benytter skolen seg av erfaringsbasert pedagogikk hvor
studentene skal tilegne seg kunstnerisk uttrykkskompetanse ved å erfare
gjennom praksis, reflektere over prosessen og resultatet og anvende det de har
lært i påfølgende undervisning og øvelser.
På denne måten utvikles studentenes kompetanse og ferdigheter gjennom
praktiske øvelser, samtaler og evalueringer, samt gjennom utveksling av
erfaring.
All undervisning og evaluering på DNF er obligatorisk. Det er flere årsaker til
dette: det første og viktigste er at i en erfaringsbasert utdanning forutsetter
læringen at man er til stede å delta i aktiviteter og workshops. I tillegg til dette
er film, slik det er praktisert på Filmskolen, en kollektiv kunstform — alles
læring og utvikling forutsetter at alle deltar. I tillegg er erfaringsutveksling
mellom studenter et helt sentralt element i utdanningen.

1!

Vi legger stor vekt på studentdeltagelse i evalueringer og oppfordrer alle til å
bidra i diskusjoner, og til å komme med konstruktive tilbakemeldinger til
hverandre og til prosjektene. Vi mener at dette er med på å stryke den enkeltes
forståelse for faget og for filmproduksjonens kompleksitet.

Opptak
Vi har opptak annethvert år. Opptak på Master er i partallsår, mens opptak til
Bachelor er til studiestart i oddetallsår. Alle søkere må levere inn en omfattende
skriftlig søknad tilpasset den linjen de søker på, mens det endelige opptaket er
på grunnlag av omfattende opptaksprøver og intervjurunder.
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Innledning
Bakgrunn
Det reviderte mastergradsstudiet i film, med fokus på serieformater og nye
medier hører til Den norske filmskolen (DNF). Skolen startet i 1997 med et 3-årig
forløp for 6 linjer: Manus, regi, produsent, foto, lyd og klipp. I forbindelse med
Universitets- og høgskolereformen i 2003-04 ble skolens linjer til kunstfaglige
bachelorstudier. I 2004 opprettet skolen ny bachelorlinje i produksjonsdesign og
høsten 2015 startet skolen 2 nye bachelorlinjer – i kreativ dokumentar og digital
visuell design (nå kalt VFX design) — og samtidig opprettet den en kunstfaglig
master.
DNF har gjennom medlemskap i de internasjonale filmskoleorganisasjoner
CILECT, GEECT og NORDICIL bygget opp et internasjonalt samarbeid og
nettverk med mer enn 300 timelærere fra hele verden, som har arbeidet, eller
fortsatt arbeider ved DNF. Dette nettverket er stadig voksende, på samme måte
som skolens samarbeid med film- og TV-bransjen i Norge.
DNF har bygget opp et miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid, og i 2009
uteksaminerte DNF sin første kunststipendiat (tilknyttet det nasjonale
Stipendprogrammet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)).
Ytterligere to stipendiater har disputert i henholdsvis 2011 og 2013. Ved slutten
av 2018 har DNF totalt 7 stipendiater registrert i PKU, og er i dialog med flere
institusjoner om å opprette en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid som
kunnskapsdepartementet opprettet i januar 2018.
Bologna-avtalen og tilpasningen til kvalifikasjonsrammeverket er en velkommen
mulighet for en nødvendig fordypning av filmstudiets kunstfaglige dimensjon.

Undervisning og øvelser
Undervisningen ved masterstudiet er jevnt fordelt mellom fellesundervisning og
undervisning som er spesialtilpasset hver linjes behov. I store deler av
fellesundervisningen inngår et antall praktiske produksjonsøvelser hvor
studentene jobber i team sammensatt av skolen.
Gjennom hele studiet benytter skolen seg av erfaringsbasert pedagogikk hvor
studentene skal tilegne seg kunstnerisk uttrykkskompetanse ved å erfare
gjennom praktiske øvelser, reflektere over prosessen og resultatet og anvende det
de har lært i påfølgende undervisning og øvelser. På denne måten utvikles
studentenes kompetanse og ferdigheter.
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Skolen legger stor vekt på studentdeltagelse i evalueringer og til å komme med
konstruktive tilbakemeldinger til hverandre og til prosjektene. Alle kurs blir
evaluert både individuelt og kollektivt.

Opptak
Opptak på Master er annen hvert år. Alle søkere må levere inn en omfattende
skriftlig søknad tilpasset den linjen de søker på, mens det endelige opptaket skjer
på grunnlag av omfattende opptaksprøver og intervjurunder.

Overordnet struktur
Master i Film er en 2-årig kunstfaglig utdannelse av 120 studiepoengs omfang,
med fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor serieformater og nye medier.
Opptakene til studiet forutsetter en BA fra film/TV eller tilsvarende kunstfaglig
utdanning.
Masterstudiets navn er Master i film (På engelsk: Master of Fine Arts in Film).

Målsetting
Utdanningen utgjør et naturlig og nødvendig ledd mellom den eksisterende
bachelorutdanningen og Stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid1
(ph.d.-nivå). Samtidig står film- og TV-bransjen og Dnf overfor store utfordringer
som følge av de betydelige forandringene som den nye digitale teknologien skaper
for produksjon, distribusjon og visning av audiovisuelle verker. Målet for Dnf er å
ligge i forkant av utviklingen ved å gi avgangs-studenter så oppdatert
kompetanse som mulig. Det er spesielt fokus på å utvikle den enkelte students
kunstneriske uttrykkskompetanse og personlige refleksjon innenfor fagområdet.
Studiet skal gi den enkelte kandidat større erfaring og sikkerhet i bruken av
audiovisuelle fortelleelementer, samt større fordypning og forståelse av nye
medier, nye plattformer og de kunstneriske uttrykksmuligheter de innebærer.
Masterstudiet i Film for serieformater og nye medier tilbys på følgende fem
studieretninger:
• Regi fiksjon
• Regi konseptuell dokumentar
Det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ble opprettet som en del av Program
for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) i 2003 og var beregnet som det kunstfaglige alternativ til
akademiske ph.d.-grader. I 2018 vedtok Regjeringen at Stipendiatprogrammet skal avvikles og erstattes av
institusjonelle ph.d.-grader i kunstnerisk utviklingsarbeid. Ved slutten av 2018 hadde Kunsthøgskolen i
Oslo (KHiO), Norges Musikkhøgskole (NMH) og Universitetet i Bergen (UiB) opprettet ph.d. i KU. Siste
opptak til Stipendiatprogrammet skjer i 2019, og DNF planlegger å ha en ph.d.-grad på plass til 2020.
1
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• Produsent
• Manus
• AV-design

Studiets emner:
Strukturen for masterprogrammet består av 3 obligatoriske emner:
1.
2.
3.

Felles del: kunstfilosofi, empati, estetikk, visuelle konsepter, etikk og
cinematurgi. — 30 studiepoeng
Fordypning innen eget fagfelt. — 30 studiepoeng
Masteroppgave. — 60 studiepoeng

Det overordnede læringsmålet er å oppnå større innsikt og erfaring i eget
fagområde og på dette grunnlag videreutvikle eget kunstnerskap og
formidlingsevne. Utdanningen representerer et kreativt samhandlingsrom for
kritisk og reflekterende diskusjon og kompetanseutvikling innen alle former for
audiovisuell kommunikasjon.
Studiet krever et stort personlig engasjement. Hver student må by på seg selv og
sine erfaringer for å berike både utdanningen og medstudentenes kunstneriske
utvikling. En betydelig del av studiet er selvstudier, hvor studentene arbeider
med sitt personlige fordypningsprosjekt. Denne tiden skal studenten selv
planlegge og disponere, men har tilgang på individuell veiledning.

Læringsutbytte
Det særegne ved de kunstfaglige utdanningene er at det å oppnå kunnskapsmål
som oftest også er knyttet til å oppnå kompetansemål, fordi kunnskapsmålene
først realiseres når kunnskapen manifesteres som kompetanse i egen
instrumentell kunstnerisk praksis. Kunnskapsmålene blir slik internalisert og
overgår til såkalt ”formidlings-kompetanse”. Det er viktig å ha dette i mente når
læringsutbyttene for kunnskap, ferdighet og kunstnerisk uttrykkskompetanse
beskrives i det følgende.
For alle masterstudenter utgjør masterutdanningen en kunstfaglig fordypning og
spesialisering som basis for å forløse kunstneriske intensjoner.
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Overordnet læringsutbytte
Mastergradsstudiets generelle, overordnede læringsutbytte kan beskrives slik:
Overordnet læringsutbytte
Kunstnerisk
uttrykkskompetanse

Kunnskap

Ferdigheter

Kandidaten har inngående
kunnskap om audiovisuelle
fortellerformer og kan
anvende og analysere film- og
fjernsynsfaglige
problemstillinger med
utgangspunkt i tradisjoner,
stil og estetikk.

Kandidaten kan vise
selvstendighet i møte med
krevende kunstneriske
utfordringer og kan initiere,
gjennomføre og lede ulike
prosjekter.

Kandidaten har evne å
kommunisere en reflekterende
holdning til filmfortellende
kunnskap, uansett plattform.

Kandidaten har inngående
kunnskap om serieformatets
forteller-tradisjoner og
estetikk i et instrumentelt
fortellende og kunstfaglig
perspektiv.

Kandidaten kan realisere og
formidle sine kunstneriske
intensjoner med en tydelig
personlig profil

Kandidaten kan gjennomføre
selvstendig kunstnerisk
utviklingsarbeid innen eget
fagfelt og evner å reflektere og
kommunisere dette.

Kandidaten har kunnskap om
ulike kunstfilosofiske
retninger og inngående
kunnskap om dramaturgi og
cinematurgi

Kandidaten kan ivareta
kunstnerisk- og
ledelsesansvar innen eget
fagfelt i gjennomføringen av
en seriell produksjon.

Kandidaten kan bidra til
utvikling og fornyelse av norsk/
nordisk film, TV og relevante
formater og plattformer

Arbeids- og undervisningsformer
Den kunstfaglige utdannelsen ved Masterstudiet vektlegger historiefortelling
med levende bilder og lyd. Undervisningsopplegget er skapt for å utvikle den
enkelte students kunstneriske uttrykkskompetanse og studentene anvender både
tradisjonelle og innovative metoder og verktøy for å oppnå en kunstnerisk
intensjon, særlig i samspill med studenter fra de andre studieretningene.
Det er tilknyttet faste lærerkrefter som ivaretar en faglig bredde i utdanningen.
Ut over disse stillingene benytter skolen lærere fra BFA samt fra egne
kjernegrupper av lærere. Hver kjernegruppe består av 2-3 personer med særlig
stor bransjeerfaring innen sitt fagområde og som er avtalebundet til
programmets undervisningsstruktur. Siden skolen ønsker å benytte aktive
bransjefolk gir dette forutsigbarhet i forhold til tilgang på lærekrefter.
Medlemmene i kjernegruppene benyttes i tillegg som konsulenter i forhold til
programmets oppbygging og gjennomføring. Den faste tilknytningen gjør at de
oppnår et nært forhold til studentene og større muligheter for å følge studentenes
kunstneriske progresjon.
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I tillegg til ordinære forelesninger benyttes workshops og Master-classes som
viktigste undervisningsformer.
Intensjonserklæringer
Et av de meste sentrale verktøyene ved Den norske filmskolen er
intensjonserklæringen. Denne inneholder den enkelte students egne intensjoner
for en øvelse, et prosjekt eller en konseptutvikling og danner grunnlag for videre
vurdering, kritisk refleksjon og bevissthet om egen læring.
Normalt vil intensjonserklæringen ta for seg tre hovedspørsmål:
• Hvilket kunstnerisk resultat vil jeg oppnå?
• Hvilke grep/teknikker/verktøy vil jeg anvende for å oppnå dette resultat?
• Hvordan skal dette bidra til min utvikling som kunstner innenfor mitt fagfelt?
Faglærere og medstudenter skal kunne se de grepene studenten har ønsket å
anvende for å oppnå sin hensikt og evaluere om disse har lykkes eller ikke. I
tillegg skal studenten selv kunne vurdere eget læringsutbytte fra øvelsen ved å
ha vært konkret om hva han eller hun ønsket å utvikle.
Intensjonserklæringene skrives før studenten skal i gang med hoveddelen av sitt
eget arbeide og skal godkjennes av hovedlærer før den endelige versjonen leveres.
Dette gir veileder eller hovedlærer mulighet for å sørge for at studenten gir seg
selv utfordringer som kommer til å føre til en god faglig utvikling.
Kursevalueringer
Etter hvert kurs vil studentene bli bedt om å levere en skriftlig evaluering av
kurset. Det foreligger standard svarformular som leveres pr epost. I tillegg til
disse har den enkelte student kontinuerlige samtaler med sin hovedlærer/
veileder, hvor egen faglig og kunstnerisk utvikling evalueres. Evaluering av
enkeltkurs er viktig for Filmskolen og det er en meget sentral del av læringen.
En godt gjennomført evaluering vil gi de kursansvarlige og lærerne et innblikk i
om studentene har fått det forventede utbytte av kurset, og er uvurderlig i
planlegging av fremtidige kurs.
Kunstnerisk utviklingsarbeid
I den norske universitets- og høgskoleloven er kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)
sidestilt forskning. Det vil si, blant annet, at på samme måte som en akademisk
utdanning skal være forskningsbasert skal en kunstfaglig utdanning være basert
på kunstnerisk utviklingsarbeid. Gjennom målrettet bruk av verktøy som
intensjonserklæringer og evalueringer lærer studentene å fokusere på

Revisjon vinter 2019

7!

sammenheng mellom prosess og kunstnerisk produkt, samt å reflektere og dele
refleksjon om dette.
Bruk av begrepet «kunstnerisk uttrykkskompetanse» i læringsutbyttebeskrivelser synliggjør fokuset på den enkeltes kunstneriske utvikling og evne til
å reflektere over denne utviklingen.

Arbeidsomfang i masterstudiet som helhet
Arbeidstid/studietid/studiepoeng
Et fullt studieår ved heltidsstudium tilsvarer normalt mellom 1500 – 1800 timer
samlet studiearbeid. Dette omfatter all undervisning uavhengig av arbeidsform,
herunder selvstendig arbeid pålagt i forbindelse med oppgaver og øvelser i de
disipliner som studeres, nødvendig for- og etterarbeid, arbeid knyttet opp mot
visninger, presentasjoner, eksamener med videre.
I tråd med dette krever et studiepoeng en arbeidsinnsats på minimum 25 timer
fordelt over de samme aktiviteter. Selvstendig arbeid pålagt gjennom
studieprogrammet vektes likt med forelesninger, workshops og øvelser, ledet av
faglærere.
Studentene må ut over dette påregne en del ekstra arbeidstid i forbindelse med
egne fordypningsprosjekter og egeninnsats i forhold til workshops og ikke minst
selve masteroppgaven. For å oppnå fullt utbytte av programmet er det viktig at
studentene både arbeider selvstendig med hvert enkelt emne og samtidig deltar
aktivt i samhandling med de øvrige, i grupper og i teams.
Studiearbeid:
Arbeidet i semester 1 følger en praktisk-teoretisk undervisningstradisjon der
studentene arbeider med problemstillinger ut fra felles forelesninger innenfor
Emne 1.
Hovedtrekk i studiearbeidet innebærer:
• Bruk av tradisjonell kunnskapsformidling gjennom forelesninger og
presentasjoner med tilhørende diskusjoner.
• Kreative prosesser der studenten sammen med andre arbeider seg igjennom
en kreativ prosess og fram til et felles resultat.
• Utarbeide refleksjonsnotater (blogg)
• Veiledning individuelt og i grupper.
• Evalueringer
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• Ingen obligatorisk pensumlitteratur er tilknyttet studiet, men den enkelte
veileder kan anbefale litteratur som studenten bør anskaffe. (Se vedlegg 1)
Programmet legger spesielt vekt på veiledning underveis i alle fire semestrene.
Veilederne velges i samarbeid med den enkelte student ut fra behov i forhold til
eget fordypningsprosjekt og i selve masteroppgaven.
Hver student forutsettes å ha — eller skaffe seg — privat bærbar PC eller Mac.
Programvare suppleres av Filmskolen.

Emneplaner
Emner og modulsammensetning med studiepoeng:
Emne 1
Modul 1: EMPATI - forelesninger

25 timer

1 studiepoeng

Modul 1: Tverrfaglig øvelse VR og/eller dokumentar

75 timer

3 studiepoeng

Modul 1: Tverrfaglig øvelse AR og/eller dokumentar

60 timer

2 studiepoeng

Modul 2: ESTETIKK, DRAMATURGI, SoMe,
Cinematurgi, forelesninger

35 timer

1,5 studiepoeng

Modul 2: Webisode kurs 16 d.

127 timer

5 studiepoeng

Modul 2: Kunstfilosofi forelesn.

12,5 timer

0,5 studiepoeng

Modul 2: Story World øvelser. Dokumentar egne øvelser 40 timer

1,5 studiepoeng

Modul 3: KREATIV VISJON - Kunstfilosofi 2

25 timer

1 studiepoeng

Modul 3: Kreativ visjon

70 timer

3 studiepoeng

Modul 4: Etikk – forelesninger

35 timer

1,5 studiepoeng

Modul 4: Øvelser – etikk, linjevis. Dokumentar egne
øvelser

125 timer

5 studiepoeng

Modul 1- 4: Eksaminering forb.

25,5 timer

1 studiepoeng

Egenstudier

95 timer

4 studiepoeng

Tilsammen

750 timer

30 studiepoeng

750 timer

30 studiepoeng

1500 timer

60 studiepoeng

Emne 2:
Fordypningsprosjekt

Emne 3:
Masteroppgaven
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Emnene i studieprogrammet
Emne 1: Visuell konseptutvikling, estetikk, etikk, empati,
cinematurgi, kunstfilosofi. (30 studiepoeng)
Denne delen er felles for alle studieretninger og fyller samlet ca. 12 uker av
studiets første semester og 4 uker av andre semester. Emnet skal utfordre og
fordype studentenes kunnskap om og relasjon til serielle formater. Dette skjer i
en nær samhandling mellom forelesninger og praktiske øvelser hvor studentens
egeninnsikt og refleksjon over eget kunstnerisk ståsted blir de viktigste
øvingselementer.
Emnet består av 4 moduler. Innen hver av modulene ligger det tverrfaglige
workshops og øvelser. Studentene har tilgang på forelesningssal, bruk av studio,
VR-utstyr, HD-kameraer, klippesuiter, lydsuiter og grupperom til gjennomføring
av øvelsene.
Fellesundervisning: Mandager i semester 1 og i første del av semester 2 er avsatt
til fellesundervisning. Denne fellesundervisningen er tverrfaglig og gjelder
uansett hvilke øvelser som ellers er programmert.
Aftensang: Hver torsdag ettermiddag i semester 2 og 3 (så langt det passer i
planen) er det ”Aftensang” på felles timeplan. Her presenteres studentene for
aktuelle gjester, både innenfor film/TV, teater, litteratur, bildende kunst og
andre kunstformer.
Enkeltmoduler i emne 1:
Modul 1: Empati.
Introduksjonsmodul hvor det overbærende tema er empati. Gjennom
forelesninger og tverrfaglige øvelser undersøkes alt fra fortellerstandpunkt og
forståelse/ bestemmelse /styring av publikums opplevelser.
Dokumentarstudentene undersøker ”Det personlige billedspråk” og
”Kjæresteportrett”. Egne forelesninger med oppfølgende øvelser.
Modul 2: Estetikk og dramaturgi (Cinematurgi)
Denne modulen består av flere forelesninger kombinert med lengre tverrfaglige
øvelser hvorav den største er ”Webisodes”. I dette kurset skal studentene selv
skape ideer og utvikle konseptet for en webserie på minimum 4 episoder a maks
11 min.
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I forkant av øvelsen ligger forelesninger og workshops om visuell
konseptutvikling, sett i forhold til estetikk, cinematurgi og dramaturgi. (Denne
modulen er en videreutvikling av modul 1B ”cinematurgi” fra Kull 1).
I modulen inngår også Story World-kurs hvor studentene benytter egne
fordypnings-prosjekter som utgangspunkt for en dypere forståelse og tolkning av
sine egne mål og visjoner.
Modul 3: Kreativ visjon
Studentene skal fordype seg i hva det innebærer å skape en kreativ visjon for
eget kunstnerisk virke. Gjennom forelesninger og øvelser skal de få fordypet
kunnskap om og forståelse for kunstens relasjon til det å ha en visjon og kunne
formidle denne til andre. De vil også få innsikt i filosofiske ideer i et historisk og
kulturelt perspektiv, samt kunne skaffe seg fordypet ferdighet i å tilegne seg og
forstå kunstneriske visjoner i filmiske verk og overføre slik kunnskap til den
egne kunstneriske virksomheten i film og TV og andre audiovisuelle medier.
Kurset inneholder også utforskning av kunst og filosofi i det ”pre-moderne” frem
til modernismens gjennombrudd. Forelesninger og workshops med øvelser.
Modul 4: Etikk og kunstnerisk virke
Et personlig provokativ workshop om etikk og etiske problemstillinger. Den
åpner opp for at studentene selv kan prøve ut sitt kunstneriske ståsted – sine
dilemmaer – sin dømmekraft, sin egenart og identitet. Stikkord: Fra sansing til
uttrykk. Forelesninger og øvelser.
Læringsutbytte (overordnet Emne 1)
Studieprogrammets forventede læringsutbytte:
Emne

Felles del :
Kunstfilosofi,
estetikk, empati,
dramaturgi og
cinematurgi.
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Læringsutbytte
Kunnskap

Ferdigheter

Kunstnerisk
uttrykkskompetanse

Kandidaten har god
kjennskap til
kunstfilosofiske
oppfattelser og en
reflektert forståelse av
kunsttradisjonenes
egenart.

Kandidaten har
gjennom komparative
undersøkelser og
selvstendige øvelser
tilegnet seg et språk
om kunstnerisk
virksomhet og uttrykk.

Kandidaten kan
kommunisere både
profesjonelt og i
forhold til
allmennheten om
kunstfaglige
problemstillinger
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Kandidaten kan
analysere film og andre
audiovisuelle verker
med utgangspunkt i
filmens og fjernsynets
historie, dramaturgi,
tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet

Kandidaten kan bruke
relevante metoder fra
empatisk forståelse og
kunstfilosofisk
erkjennelsesarbeid i
eget utviklingsarbeid.

Kandidaten kan
analysere relevante
yrkesetiske
utfordringer

Læringsutbytte spesifisert:
Kunnskaper — kandidaten

• har inngående kunnskap om fortellertradisjoner og estetikk i film og TV, i et
fortellende og kunstfaglig perspektiv.
• har bred kunnskap om grunnleggende teorier innenfor kunstfilosofi,
cinematurgi, etikk og estetikk som kan bidra til å forklare og belyse den
kontekst ens kunstneriske arbeid inngår i, men også i en bredere
samfunnsmessig betydning.
• har solid forståelse for grunnleggende kjennetegn ved film og TV-mediet, ved
andre nyere audiovisuelle medier, ved sosiale medier og for de muligheter
moderne digital teknologi gir for å holde seg oppdatert innen eget og andres
fagområder.
• kjenner sentrale milepæler i utviklingen av nye medier, samt har en
nødvendig kjennskap til det historiske bakteppet for filmens utvikling ikke
bare teknisk men også i en samfunnsmessig betydning.
Ferdigheter — kandidaten
• kan benytte sine nye kunnskaper til å utvikle og bearbeide sitt eget
kunstneriske ståsted.
• kan reflektere over en gitt problemstilling i en gitt kontekst, vurdere ulike og
varierte løsninger, reflektere over hvordan ulike løsninger vil kunne fungere i
forhold til mål og målgruppe, presentere dette for sine medarbeidere samt
kunne reflektere over og endre egen praksis så vel som utvide sin egen
fagforståelse ut fra de tilbakemeldinger som gis.
• vise selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og kan
analysere og agere i forhold til yrkesetiske utfordringer.
Kunstnerisk uttrykkskompetanse — kandidaten
• kan gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid innen eget fagfelt
og evner å reflektere og kommunisere dette.
• kan vurdere etiske prinsipper opp mot de valg som tas og de metoder som
benyttes i gjennomføringen av ens arbeid og ivareta en transparens i eget

Revisjon vinter 2019

1
! 2

arbeid, og kan fremstå med åpenhet og redelighet i kommunikasjon med andre
medarbeidere/ kollegaer.

Emne 2: Faglig fordypning
Emne 2 utgjør 30 studiepoeng.
Studenten får avsatt tid i semester 1, 2 og 3 til å gjennomføre et undersøkelses/
forskningsprosjekt innen sitt fagområde, benevnt som fordypningsprosjekt. Tema
for prosjektet vil selvsagt variere fra fagretning til fagretning, men et absolutt
krav er at det har relevans for fagområdet, er av undersøkende karakter og er
gjennomførbart innenfor gitte tidsmessige- og økonomiske rammer. Arbeidet
skal dessuten vise faglig integritet, intellektuell modenhet og analytisk styrke.
Fordypningsprosjektet må ha en klar problemstilling. Når studenten har fått
godkjent sitt prosjekt, vil faglærer i samarbeid med studenten velge veileder for
fordypningen. Ved å benytte veiledere med spisskompetanse innen fagområdet,
vil studenten kunne øke sin instrumentelle spesialkompetanse og slik fordype sin
kunstfaglige identitet og egenart. Faglærer og student vil sammen legge en plan
for gjennomføringen av den enkeltes personlige fordypningsprosjekt.
Det er muligheter for at deler av prosjektet kan gjøres ved institusjoner i
utlandet. Film, fjernsyn og beslektede medier er i dagens verden, internasjonale
bransjer. Samarbeidspartnere, finansiering, inspirasjon og ny kunnskap hentes
på tvers av landegrenser. Studiet har sterke bånd til både et skandinavisk og
internasjonalt fellesskap.
Skolen oppfordrer til tverrfaglig samarbeid i gjennomføringen av fordypningsprosjektene. Emnet fyller i alt min. 16 uker og er integrert i to semestre med
egen eksamen i semester 3.
Komposisjonsstudenter.
Komposisjonsstudenter fra NMH som tar deler av sitt masterstudium på DNF,
skal inngå i samarbeid med en eller flere medstudenter om deres faglige
fordypningsprosjekter. Tema for prosjektet/prosjektene vil variere, men for
komposisjonsstudentens del er det avgjørende at det musikalske bidraget som gis
til prosjektet skal ha relevans for studentens musikalske utvikling. Studenten
skal formulere sin egen problemstilling som utforskes i løpet av samarbeidet med
sine medstudenter. Når studenten har fått godkjent sitt prosjekt, vil faglærer i
samarbeid med studenten og studentens hovedveileder velge en biveileder for
fordypningen.
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Undervisning og læringsformer
Arbeidet i emnet vil bestå av selvstendig arbeid, research og veiledning. Det kan
også inngå lærerstyrt undervisning og studieturer knyttet til prosjektet.
Læringsutbytte for emne 2
Emnets læringsutbytte beskrives slik:
Kunnskap
Etter endt fordypningsprosjekt skal kandidaten kunne formulere, dokumentere
og reflektere den kunnskap som er framkommet gjennom hans/hennes
prosjektarbeid og formidle dette til andre.
Ferdigheter
Etter endt fordypningsprosjekt skal kandidaten:
• kunne benytte sine nye kunnskaper til å utvikle og bearbeide sitt eget
kunstneriske ståsted.
• kunne arbeide på høyt profesjonelt nivå i samhandlingen med andre
kunstnerisk (og teknisk) involverte i lignende prosjekter av undersøkende
natur.
Kunstnerisk uttrykkskompetanse
Etter endt fordypningsprosjekt skal kandidaten:
• kunne skape, utvikle, presentere og formidle undersøkelsesprosjekter på
særedels høyt nivå, noe som vil være berikende for den enkeltes fagområde
innen film-, TV- og mediebransjen.
• kunne planlegge og gjennomføre oppgaver og oppdrag knyttet til større
oppgaver innen eget fagfelt og evner å kommunisere komplekse saksforhold og
sammenhenger på en slik måte at andre (i teamet eller utenfor teamet) forstår
og kan identifisere seg med de beskrivelser som gis og de løsninger som velges,
og på denne måten bidra til å omforme teori til god praksis.
• kan bidra til utvikling og fornyelse av norsk/nordisk film, serieformater og nye
medier på nye plattformer.
Eksamen i emne 2
Fordypningsprosjektet eksamineres i starten av semester 3 av faglærer og
minimum én ekstern ekspert fra det aktuelle fagområde fra film- TV, eller
mediebransjen. Oppgaven eksamineres som et individuelt arbeid. Kandidaten er
selv ansvarlig for presentasjons-form overfor eksamenskomiteen. I tillegg til
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framlegging av oppgaven skal det leveres et skriftlig refleksjonsarbeid omkring
prosessen og resultatet.
Studentens presentasjonen og forsvar av sin oppgave besvares med bestått/ikke
bestått. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng.
Kontinuasjon
Dersom oppgaven er vurdert til ikke bestått, kan omarbeidet oppgave
leveres til sensur på nytt én gang, til avtalt tidspunkt. (Lovdata §6-7)

Emne 3. Masteroppgaven
Masteroppgaven gir 60 studiepoeng.
Oppgavens formulering
Masteroppgaven er i utgangspunktet en del av studentens søknad inn til studiet.
Mange har kanskje en formulert tanke om hvordan deres ide skal gestaltes. Men
de fleste studenter vil nok oppleve at ideen om oppgaven og dens form endrer seg
i takt med deres egen kunstneriske progresjon.
Hva er masteroppgaven?
Oppgaven kan være et manus, et konsept til en TV-serie, et VR-prosjekt, et spill,
en installasjon eller et annet selvstendig kunstnerisk arbeid innenfor studentens
eget fagområde. Det stilles krav til individuelt uttrykk og personlig kunstnerisk
signatur.
Arbeidet skal være individuelt, men forutsettes å inngå i kreativ samhandling
med studenter fra de andre linjene. Har verket behov for kreativ bistand fra
andre fagområder som ikke dekkes av masterstudiet - til for eksempel
innspilling, redigering og postproduksjon av en pilot eller av en annen
produksjonsform, kan eksterne medarbeidere benyttes. Det er viktig at
eventuelle eksterne medarbeidere avtalefestes for å unngå rettighetsproblemer.
Undervisning og læringsformer (se også side 5-7)
Arbeidsformene innen emnet vil i hovedsak være studentens personlige arbeid
med det kunstneriske prosjektet. Det kan være i form av idéutvikling,
konseptutvikling og selvstudier nødvendige for prosjektets utvikling og fremdrift.
Hver student skal ha en veileder for sin masteroppgave, men studenten er selv
ansvarlig for progresjonen i masterarbeidet, og må selv sørge for å gjøre jevnlige
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avtaler med/levere materiale og eller påsynskopier til veileder slik at den
planlagte progresjonen opprettholdes.
Masteroppgaven legger beslag på deler av semester 3 og hele semester 4.
Masteroppgaven og refleksjon
Selv om masterprosjektet hovedsakelig dreier seg om å skape et verk, skal det
også leveres et refleksjonsarbeid omkring prosessen og resultatet. Det kan skje i
form av et skriftlig refleksjonsnotat, et essay og/eller en audiovisuell
dokumentasjon.
Finansiering av oppgaven
Filmskolen yter et økonomisk bidrag til hver produksjon. Det er tillatt å oppfinansiere. Det kan for eksempel skje ved sponsorering og eller salg av opphavs-/
visningsrett. Skolen har ingen begrensning i forhold til distribusjon og visning av
produksjonene, da
alle opphavsrettighetene til verket tilhører den enkelte
student. (Se Studentretnings-linjene § 3) Imidlertid kan ingen offentlig visning
skje før masteroppgaven er sensurert ved endelig eksamen.
Eksamen i emne 3:
Masteroppgaven eksamineres av faglærer og minimum én ekstern ekspert fra det
aktuelle fagområde fra film- TV, eller mediebransjen. Oppgaven eksamineres
først og fremst som et individuelt arbeid. Men det er like aktuelt å eksaminere
den som et kollektivt arbeid for å evaluere kunstnerisk innsats fra deltagende
teammedlemmer fra andre linjer på masterstudiet.
NMH er ansvarlig for eksamineringen av komposisjonsstudentene.
Sensorene skal vurdere om masterstudentens samlede kunstfaglige og
håndverks-messige nivå er tilfredsstillende i forhold til det forventede
læringsutbytte, (som beskrevet i pkt. 5) og avgjør på det grunnlag om kandidaten
har bestått eller ikke bestått.
Masteroppgaven - læringsmål:
Kunnskaper – kandidaten
• har inngående kunnskap om filmens og fjernsynets fortellertradisjoner og
estetikk samt kunnskap om nye serieformater og plattformer i et
instrumentelt fortellende og kunstfaglig perspektiv.
• har bred kunnskap om grunnleggende teorier innenfor kunstfilosofi,
cinematurgi, empati, etikk og estetikk som kan bidra til å forklare og belyse

Revisjon vinter 2019

1
! 6

den kontekst ens kunstneriske arbeid inngår i, men også i en bredere
samfunnsmessig betydning.
• har solid forståelse og kunnskap om grunnleggende kjennetegn ved film og TVmediet, ved andre, nye visuelle medier, ved nye sosiale medier og for de
muligheter moderne digital teknologi gir for å holde seg oppdatert innen eget
og andres fagområder.
• kjenner sentrale milepæler i utviklingen av filmmediet, samt har bred
kjennskap til det historiske bakteppet for de audiovisuelle medienes utvikling
ikke bare teknisk men også i en større samfunnsmessig betydning.
• har ervervet betydningen av kunstnerisk uttrykkskompetanse
Ferdigheter - kandidaten
• kan benytte sine nye kunnskaper til å utvikle og bearbeide sitt eget
kunstneriske ståsted.
• kan reflektere over en gitt problemstilling i en gitt kontekst, vurdere ulike og
varierte løsninger, reflektere over hvordan ulike løsninger vil kunne fungere i
forhold til mål og målgruppe, presentere dette for medarbeidere, samt kunne
reflektere over og endre egen praksis så vel som utvide sin egen fagforståelse
ut fra de tilbakemeldinger som gis.
• vise selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og kan
initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter.
Kunstnerisk uttrykkskompetanse - kandidaten
• kan gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid innen eget fagfelt
og evner å reflektere og kommunisere dette.
• kan planlegge og gjennomføre oppgaver og oppdrag knyttet til
konseptutvikling og produksjon innen eget fagfelt og evner å kommunisere
komplekse saksforhold og sammenhenger på en slik måte at medarbeidere
forstår og kan identifisere seg med de beskrivelser som gis og de løsninger som
velges, og på denne måten bidra til å omforme teori til god praksis.
• kan vurdere etiske prinsipper opp mot de valg som tas og de metoder som
benyttes i gjennomføringen av ens arbeid og ivareta en transparens i eget
arbeid, og kan fremstå med åpenhet og redelighet i kommunikasjon med
oppdragsgivere og kollegaer.
• kan bidra til utvikling og fornyelse av norsk/nordisk film, TV og nye serielle
formater og plattformer.
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Studieretningene i masterstudiet:
•
•
•
•
•

Regi fiksjon
Regi konseptuell dokumentar
Produsent
Manus
Audiovisuell design

Regi fiksjon
Regissøren utdannes til å arbeide med fortellinger i serielle og digitale formater
samt å videreutvikle sin personlige fortellerstemme og til å kunne lede et
kreativt team. Samarbeid med forfatter, produsent, og audiovisuelle designere
om utviklingen av innhold til fiksjonsuniverser, er sentralt. Regissøren må kunne
arbeide med prosjektutvikling fra idé til fullt utviklet format i forhold til
forskjellige medier og nye plattformer. Regissøren skal kunne arbeide
profesjonelt med skuespiller instruksjon og mise-en-scene. Utdanningen er
praktisk orientert og innebærer testing og utprøving av ideer, utviklet i
preproduksjon med sikte på realisering av prosjektet i sin helhet. Studiet
omfatter ikke utvikling av konvensjonelle novelle- og spillefilmprosjekter.
Første semester: faglig fundering og visjonsdannelse
Regissørenes formulering av kunstneriske visjoner og utarbeidelse av
fortellingen bygger på faglig bakgrunnskunnskap og relevant teori. Gjennom
praktiske øvelser blir deres filmspråk og tilnærming til forskjellige plattformer
og nye formater satt i en større sammenheng. Studentene får erfaring med hele
produksjonsprosessen og arbeider med målsetting for publikumsengasjement,
samtidig som deres kunstneriske og kommersielle visjoner utvikles. I løpet av
første semesteret oppbygger studentene også et kjennskap til internasjonale
tendenser og potensialer for forskjellige plattformer og nye formater, samt
introduseres til formatenes markedsførings- og kommunikasjons kanaler.
Det er særlig fokus på:
• Innsikt i utviklings- og kvalitetssikrings-metoder for digitale/serielle formater
• Forståelse av fortellerstruktur, regi og audiovisuelt uttrykk i digitale/serielle
formater
• Utvikling av målsetning for publikums engasjement i forhold til formater
• Tverrfaglig samarbeid med manusforfatter, designer, produsent og andre
relevante fagspesialer
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Andre semester: faglig fordypning og utvikling av formatideer
I andre semesteret utdypes studentenes kunnskap og praktiske ferdigheter i takt
med deres utvikling av ideer til innhold og formater. Selvstendig anvendelse av
verktøy og begreper fra 1. semester kombineres med faglig bakgrunnskunnskap
og erfaring med kunstnerisk utvikling, kreativ ledelse og praktiske ferdigheter
innenfor preproduksjon. I semesteret påbegynnes også regissørene sitt
kunstneriske fordypningsprosjekt.
Det er særlig fokus på:
• Å undersøke innhold og formater som engasjerer publikum emosjonelt
• Utforskning av karakterutvikling og empati som fortellergrep i forskjellige
formater
• Samarbeid med manusforfatter, produsenter, designer og evt. andre faglige
funksjoner i utviklingsfasen
• Målsetting og presentasjon av plan for selvstendig kunstnerisk
utviklingsarbeid
Tredje semester: faglig utforskning og masteroppgave
I tredje semester avslutter studentene sitt eget fordypningsprosjekt i form av en
evaluering med ekstern sensor. De påbegynner deretter sin masteroppgaven.
Denne kan inneholde skisser og tester som krever selvstendig anvendelse av
verktøy og begreper fra 1 og 2. semester og underbygges av faglige opplegg eller
oppgaver med fokus på utviklings-, ledelses-, og kvalitetssikrings metoder
innenfor serielle og andre formater.
Ved semesterets avslutning skal regissøren presentere en fullstendig prosjektbeskrivelse og intensjon for masteroppgaven.
Det er særlig fokus på:
• Videreutvikling av regissørens faglige ståsted og evnen til å utfordre og fornye
sitt regigrep
• Kunstneriske og fortellermessige skisser, tester, evaluering og refleksjon over
feedback fra testpublikum og profesjonelle mentorer
• Etablering av eventuelle samarbeider med eksterne partnere med henblikk på
masteroppgaven
Fjerde semester: masteroppgave
I fjerde semesteret gjennomføres produksjonen som er masteroppgaven. Her skal
regissøren produsere en større skisse eller pilot som viser hvordan innhold, regi,
audiovisuelt uttrykk og format fungerer sammen. Masteroppgaven krever at
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studentene selvstendig anvender verktøy og begreper introdusert gjennom
studieforløpet. Dette underbygges av feedback på studentenes fremleggelser av
delresultater og refleksjoner, samt individuell veiledning.
Det er særlig fokus på:
• Produksjons- og postproduksjons samarbeid med manusforfatter, produsenter
AV-designer og evt. eksterne partnere
• Strukturering av innhold, karakter oppbygning, skuespillerinstruksjon, mise
en scene og audiovisuelt uttrykk
• Produksjon og presentasjon av masteroppgaven for ekstern sensor
Læringsmål
Kunnskaper – Kandidaten har
• Kjennskap til internasjonale tendenser for serielle og nye formater uavhengig
av plattform
• Kunnskaper om historiske og aktuelle formaters struktur og estetikk
• Inngående kunnskap om ulike formaters muligheter og begrensninger
• Forståelse for dramaturgiske modeller
• Inngående forståelse av relevante utviklings- og produksjons- metoder
Ferdigheter – Kandidaten kan
• Vise selvstendighet i møte med krevende etiske og kunstneriske utfordringer
og kan initiere, gjennomføre og lede ulike kunstneriske prosjekter
• Vise selvstendighet i arbeidet med utviklingen av sitt kunstneriske utrykk og
sin oppbygning av ny kunnskap innenfor sitt fag
• Instruere skuespillere samt utvikle mise en scene
• Lede kunstnerisk utvikling og produksjon i tverrfaglige samarbeider
• Omsette personlig visjon til dramatisk fortelling og engasjerende opplevelse
• Tilrettelegge prosesser og velge metoder ut fra format
• Skape en prosjektbeskrivelse som inneholder pitch, salgspakke og format
presentasjon
Kunstnerisk uttrykkskompetanse – Kandidaten kan
• kommunisere en reflekterende holdning til filmfortelling i forhold til format og
plattform
• Lede prosjekter på tvers av plattformer og formater
• Bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og
andre audiovisuelle opplevelseformer i stadig nye formater og på nye
plattformer
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Konseptuell dokumentarregi
Regissøren utdannes til å skape konseptuelle dokumentarserier med
utgangspunkt i sitt personlige formspråk og sin motivkrets. Gjennom praktiske
øvelser og tester, utvikler regissøren sitt visuelle uttrykk og det serielle
konseptet. Regissøren undersøker formatets karakterer og de fysiske,
scenografiske rammene for serien som skal utvikles. I løpet av studiet utforskes
forteller strukturer, metoder og dokumentariske former for iscenesettelse.
Utdanningen avsluttes med produksjon av en dokumentarisk pilot for en serie
eller en episode, med tilhørende konseptbibel, pitch materiale og pilot.
Første semester: personlig formspråk og serielle parametere
Semesteret innledes med en intensiv workshop, hvor regissøren gjennom
filmatiske skisser og evalueringer undersøker sitt personlige formspråk og sin
motivkrets. Resten av semesteret vil være en vekselvirkning av filmatiske
undersøkelser av formatbærende størrelser innen seriell produksjon samt
fellesundervisning. Gjennom de filmatiske undersøkelsene trenes regissøren i å
forholde seg håndverksmessig og kunstnerisk til konseptets grunnleggende
parametre: rom, lys, lyd, bevegelse og karakter.
Andre semester: konseptutvikling og spesialiseringsprosjekt
Semesteret fokuserer på filmatiske undersøkelser som fundament for utvikling
av konsept til seriell produksjon. Det arbeides med:
•
•
•
•
•
•
•

Fortellingens arena
Karakterutvikling
Casting av medvirkende, metoder og teknikker
Dokumentariske inngrep og iscenesettelsesgrep
Fortellermessige struktureringsformer
Utvikling av musikalske uttrykk og lyd univers/soundscape
Utvikling av visuell stil og scenografisk univers

I semester 2 starter også studentene med det individuelle fordypningsprosjektet.
Prosjektets tematikk, metode og gjennomføring fastlegges.
Fordypningsprosjektet vil fortsette gjennom hele semesteret.
Tredje semester: evaluering av fordypningsprosjekt - produksjon av
en seriell episode og masteroppgave
I starten av semester 3 evalueres fordypningsprosjektet. Det skjer med ekstern
sensor. Etter evalueringen produserer studentene en skisse til en episode i en
dokumentarserie basert på:
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• Egne opptak
• Egen redigering
• Eget lydetterarbeid
Etter dette påbegynnes masteroppgaven. Den fortsetter gjennom semester 3.
Fjerde semester: masteroppgaven
Semesteret er fokusert på masteroppgaven. Denne er et samlet opplegg til en
dokumentarisk serie basert på det foregående semesters produksjon av en skisse
til seriens første episode. Det skal arbeides med:
• Konseptbibel
• Den dramatiske, overbærende struktur
• Seriens mulighet for sidespor, nye karakterer, arenaer, historier og
problemstillinger
• Visuelle eksempler på konsept, formbærende visuelle elementer, karakterer og
rom
• Produksjon av pilot i et teamsamarbeid
• Avsluttende produksjon av pitch-materiell
Regissøren skal være i stand til å fremlegge prosjekter på et høyt kunstnerisk og
profesjonelt nivå. I løpet av semesteret vil regissøren besøke relevante tvstasjoner og produksjonsselskaper i Skandinavia, hvor regissøren får mulighet
for å presentere seg selv og sine prosjekter.
Læringsmål
Kunnskaper – kandidaten har
• Kunnskaper om filmatiske fortellerformer både i en historisk og kontemporær
kontekst
• Kunnskap om filmens og TV-mediets estetikk
• Forståelse av filmatiske struktureringsformer og dramaturgiske modeller
• Inngående kunnskap om dokumentarfilmens estetikk og metoder
• Kunnskap om kunst- og musikkhistorie
• Kunnskap om forskjellige formaters kunstneriske og fortellermessige
muligheter og begrensninger
Ferdigheter – kandidaten kan
• Utvikle og produsere en dokumentarserie fra ide til ferdig konsept og
produksjon
• Arbeide metodisk med personlig formspråk og visuelt uttrykk

Revisjon vinter 2019

2
! 2

• Utvikle og produsere konsept, konseptbibel og visuelle skisser til en
dokumentarserie
• Produsere pitch materiale (pilot samt showreel)
• Pitche og presentere prosjekt for nasjonale og internasjonale finansiører og
distributører
Kunstnerisk uttrykkskompetanse – kandidaten kan
•
•
•
•

Reflektere over intensjoner, prosess og resultat i forhold til eget arbeid.
Gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nasjonalt nivå
Lede utvikling og produksjon av en dokumentarserie fra ide til ferdig serie
Kommunisere en reflekterende holdning til audiovisuelle fortellinger for
serieformat, andre formater og nye plattformer
• Utvise forståelse for sine medvirkende og egen kunstnerisk
uttrykkskompetanse
• Bidra til utvikling og fornying av nasjonal og internasjonal film, TV språk på
relevante plattformer

Produsent
Produsenten arbeider tett med alle andre linjer, og må derfor forstå og kunne
bidra til kunstneriske ide- og utviklingsprosesser, samt uttesting av nye
produksjonsmetoder. Produsenten kan også utvikle et eget kunstnerisk prosjekt
der prosessen og utforskingen er knyttet opp mot rollen som produsent i et
medielandskap der tradisjonelle roller utfordres. Produsenten skal arbeide med å
utvikle planer og strategier for gjennomføring av et prosjekt. I løpet av studiet
gjennomføres en rekke tester og øvelser som omfatter kvalitetssikring av både
innhold og prosess, ledelse, økonomi, salg og distribusjon. Programmet avsluttes
med produksjon av et prosjekt, pilot eller annet, utviklet i pre-produksjon med
sikte på realisering.
Første semester: faglig fundering og visjonsdannelse
I første semester utvikles produsentens forståelse av sin faglige rolle og
kunstneriske ståsted. Faglig bakgrunnskunnskap koblet med en teoretisk
tilnærming, underbygger evnen til å anvende strategi og konseptualisering som
utviklingsmetoder. Produsentens anvendelse av filmspråk, interaksjonsbegreper
og innovasjon, settes i sammenheng med praktiske øvelser og workshops.
Produsenten anvender preproduksjonsverktøy for konseptutvikling og arbeider
med målsetting både for publikums engasjement og finansiering. I løpet av første
semesteret oppbygger studentene også et kjennskap til internasjonale tendenser
og potensialer for digitale/serielle formater. De introduseres til internasjonale
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markedsførings- og kommunikasjons kanaler, finansiering og coproduksjonsavtaler.
Det er særlig fokus på:
•
•
•
•

Forståelse og erfaring med utviklings- og kvalitetssikringsmetoder
Forståelse og erfaring med innovasjon og entreprenørskap
Utvikling av visjon, målsetting og strategi for konsepter
Tverrfaglig samarbeid med regissør, manusforfatter, av-designer og andre
relevante fagområder
Andre semester: faglig fordypning og konseptutvikling

I andre semesteret utdypes produsentens kunnskap og praktiske ferdigheter
innenfor serielle og andre formater i takt med produsentens utvikling av
konsepter og strategier for nasjonalt og internasjonalt publikum. Selvstendig
anvendelse av verktøy og begreper fra 1. semester kombineres med undervisning
i virksomhetsutvikling, ledelse og praktiske ferdigheter innenfor preproduksjon.
I semesteret starter produsenten også sitt fordypningsprosjekt.
Det er særlig fokus på:
• Undersøking av strategier med sikte mot internasjonale
finansieringsmuligheter og distribusjonskanaler
• Preproduksjons samarbeid med regissør, manusforfatter, audiovisuell designer
og andre fagfunksjoner
• Målsetting og gjennomføring av eget utforskningsprosjekt
Tredje semester: Evaluering av fordypningsprosjekt - videreutvikling
av faglig kunnskap og prosjektutvikling og start masteroppgave
I starten av tredje semester avsluttes fordypningsprosjektet med en evaluering
med ekstern sensor. Straks etter leverer produsenten en prosjektbeskrivelse som
forbereder masteroppgaven. Den kan inneholde skisser og tester som bygger på
prosjekter fra 1 og 2. semester og underbygges av faglige opplegg eller oppgaver
med fokus på utviklings-, ledelses-, og kvalitetssikrings metoder innenfor
relevante plattformer og formater. Ved semesterets avslutning presenterer
produsenten den ferdige prosjektbeskrivelsen og intensjonen for
masteroppgaven.
Det er særlig fokus på:
• Videreutvikling av produsentens faglige ståsted og evnen til å utvikle og
tilpasse sitt entreprenørskap og strategiske overblikk
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• Tester, evaluering og refleksjon over feedback på konsepter og skisser fra
andre studieretninger på programmet
• Etablering av eventuelle samarbeider med eksterne partnere med henblikk på
masteroppgaven
Fjerde semester: masteroppgave
I fjerde semesteret produseres masteroppgaven. Her skal produsenten
samarbeide med andre studieretninger i fremstillingen av en pilot eller et
prosjekt som viser hvordan innhold, regi, audiovisuelt uttrykk og format fungerer
sammen. Masteroppgaven krever at produsenten selvstendig anvender verktøy
og begreper introdusert gjennom studieforløpet. Dette underbygges av
tilbakemeldinger mottatt under evalueringer av delresultater og individuell
veiledning.
Det er særlig fokus på:
• Produksjons- og postproduksjons samarbeid med manusforfatter, regissør, AVdesigner og evt. eksterne partnere
• Prosjektledelse, kvalitetssikring, budsjett ansvar, ressursallokering,
kontrakter og distribusjons- og salgskanaler
• Produksjon og presentasjon av masteroppgavens resultater
Læringsmål
Kunnskaper – Kandidaten har
• Kjennskap til internasjonal finansiering og co-produksjonsavtaler
• Kjennskap til internasjonale tendenser og potensialer for digitale formater
• Inngående kunnskaper om serielle og andre formaters dramaturgiske
strukturer og estetikk
• Inngående kunnskaper om serielle og andre formaters kunstneriske
muligheter og begrensninger
• Forståelse for tradisjonelle og nye dramaturgiske modeller
• Inngående forståelse av relevante utviklings- og produksjons- metoders
muligheter og begrensninger, i en tverrfaglig sammenheng
Ferdigheter – kandidaten kan
• Vise selvstendighet i møte med krevende etiske og strategiske utfordringer
• Initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter med sikte mot digitale/serielle
formater
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• Vise selvstendighet i arbeidet med å tilrettelegge ressursmessige rammer for
produksjoner og produksjonsteam både hva gjelder tid, økonomi og
organisering
• Tilrettelegge og lede utvikling av strategi og plan for digitale/serielle formater,
fra ide til ferdig produkt, med særlig fokus på samarbeid med regissør,
manusforfatter, audiovisuell designer og andre fagfunksjoner
• Planlegge og utvikle finansieringsplaner for produksjoner
• Utvikle og vurdere strategier for internasjonale co-produksjoner
• Initiere og utvikle distribusjons- og salgsavtaler
• Presentere en produksjon gjennom en prosjektbeskrivelse der inneholder
pitch, produkteksempler, salgs- og PR materiale
Kunstnerisk uttrykkskompetanse – Kandidaten kan
• Kommunisere en reflekterende holdning til audiovisuell fortelling i forhold til
format og plattform
• Ta ansvar for et prosjekts ressurser mht tidsbruk, stab og økonomi
• Ta ansvar for og lede strategier, planer og rutiner for preproduksjon,
produksjon og postproduksjon av innhold for digitale/serielle formater på tvers
av plattformer og formater
• Bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og
andre audiovisuelle opplevelseformer i stadig nye formater og på nye
plattformer

Manus
Manusforfatteren utdannes til å ha rollen som serieskaper/hovedforfatter for
serielle formater, TV- og web-serier, samt konseptuell forfatter for nye formater
som for eksempel VR / AR / MR. Det arbeides individuelt og i forfatterrom, med
tematikk, premiss, karakterbuer og struktur. Parallelt vil det være fokus på hva
som er den enkelte students særegne narrative stemme. Samarbeide med
regissør, produsent, og andre som deltar i konseptualiserings- og
realiseringsprosessen er sentralt. Masteroppgaven kan bestå av å utvikle en tvserie eller et VR-prosjekt, hvor det skal skrives manus til en pilot med tilhørende
premiss, tema, karakterbibel, karakterbuer og synopsis/plotline til minimum en
sesong.
Første semester: faglig fundering og visjonsdannelse
Første semester vil i tillegg til fellesundervisning ha en introduksjon til det å
være hovedforfatter for web- og tv-serier samt å være konseptuerende forfatter
for andre plattformer. Parallelt med workshops og forelesninger vil det være rom
til å arbeide med skriveoppgaver. Manusforfatteren vil møte en rekke norske/
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nordiske tv-serie-skapere hvor man sammen gjennomgår konkrete cases, i tillegg
til å se på utvikling av karakterer og idéopplegg.
Det arbeides bl.a. med:
•
•
•
•
•

Filmens og TV-mediets estetikk
Dramaturgiske fortellerformer
Analyse av serielle produksjoner for forskjellige formater og plattformer
Samarbeid med regissør, produsent, audiovisuell designer
Utvikle kunnskap om å arbeide med karakteroppbygging og karakterbuer
Andre semester: faglig fordypning og utvikling av formatidéer

Arbeidet med workshops og cases samt møter med forfattere av nordiske og
internasjonale serier fortsetter. Alle studentene får øvelse i rollen som
hovedforfatter. Semesteret vil også inneholde møter med produksjonsmiljøer som
er spennende og nyskapende innenfor både tradisjonelle og nye formater og
plattformer. Oppstart av eget fordypningsprosjekt hvor studentene skal
undersøke og utforske et selvvalgt tema innenfor sitt fagfelt, være seg en Tv/web
serie eller også et VR-prosjekt. Dette prosjektet utgjør hoveddelen av studentens
arbeid i semester 2.
Det arbeides videre med:
•
•
•
•

Emner fra 1. Semester
Den kreative prosessen med forfatterteam og ledelse av forfatterrom
Pitching og presentasjon av egne prosjekter – internt
Gjennomføring av eget fordypningsprosjekt.
Tredje semester: faglig utforskning.

Eget fordypningsprosjekt evalueres i starten av semester 3 med ekstern sensor.
Dette semesteret har ellers fokus på oppstart av masteroppgaven.
Utover det arbeides det videre med:
• Forfatterrom
• Pitching og presentasjon av felles prosjekter overfor eksterne produsenter
• Presentasjon av opplegg for masteroppgave
Fjerde semester: masteroppgave
I hele dette semesteret settes hovedfokus på den avsluttende masteroppgaven.
Manusforfatteren skal skrive f.eks. 6 x 45 minutters episoder av en TV-serie eller
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kunne skrive ut en ferdig idé bestående av pitch, konseptbibel, etc. til en annen
plattform, i annet format.
Læringsutbytte
Kunnskaper – kandidaten har
• Inngående kunnskap om audiovisuelle fortellerformer i både en historisk og
aktuell kontekst
• Kunnskaper om filmens og TV-mediets estetikk.
• Kunnskap om dramaturgiske modeller for nye og tradisjonelle plattformer
• Inngående kjennskap til serielle formater
• Kjennskap til de nyeste teknologiske fremskritt innenfor både lineære og
interaktive fortellinger
• Inngående kunnskaper om karakteroppbygging og karakterbuer
Ferdigheter – kandidaten kan
• Organisere og lede utviklingen av en TV-serie/web-serie eller VR-prosjekt
• Arbeide metodisk med sitt personlig kunstneriske uttrykk og skrive ut et
ferdig prosjekt bestående av idé, innhold, premiss, karakterbibel,
karakterbuer og et pilot manus
• Samarbeide med andre i den kreative prosessen, som regissør, produsent,
visuell designer
• Lede et forfatterrom
• Pitche og presentere prosjektet for nasjonale og internasjonale finansiører og
distributører.
Kunstnerisk kompetanse – kandidaten kan
• Gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nasjonalt nivå
• Kommunisere en reflekterende holdning til filmfortellende kunnskap uansett
sjanger, form og/eller plattform
• Lede større kunstneriske prosjekter på tvers av alle plattformer og formater
• Lede et forfatterteam som hovedforfatter for serielle produksjoner
• Bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og
andre audiovisuelle opplevelsesformer på stadig nye plattformer.

Audiovisuell design
Audiovisuell design fokuserer på et verk eller konsepts lyd og visuelle utvikling,
fra preproduksjon og konseptualisering, gjennom opptak og ferdigstilling.
Audiovisuell design har derfor en helhetsorientert tilgang til alle elementer og
prosesser, som bidrar til en fortellings audiovisuelle sammenhengende kraft, og
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en bakgrunn som fotograf, produksjonsdesigner, vfx artist, lyddesigner, klipper
og komponist kan være relevant for dette programmet. Evne til samarbeid med
regissører, forfattere og produsenter er sentralt og praktiseres gjennom en rekke
tester, produksjoner og øvelser. Etter endt utdanning kan den audiovisuelle
designeren ha et hovedansvar for hele eller deler av prosessen med å formulere
og planlegge visualisering, strukturering og audiovisuell ferdigstilling av verk og
konsepter, rettet mot ulike formater og plattformer. Programmet avsluttes med
et pilotprosjekt produsert i tverrfaglig samarbeid og utviklet met sikte på
realisering.
Første semester: faglig fundering og visjonsdannelse
Kunstnerisk utviklingsarbeid, refleksjon og praktiske øvelser underbygger avdesignerens utvikling av konsepter og visjoner. Deres formspråk og utrykk testes
i forskjellige sammenhenger og prosesser, hvilket gir dem en mulighet til å
utvikle avanserte faglige og tekniske ferdigheter.
Studentene får forståelse av pre-produksjonsverktøy og prosess der målsettingen
er å vekke publikums engasjement, samtidig som deres kunstneriske og
profesjonelle visjoner utvikles.
I løpet av første semesteret bygger også studentene opp et fellesfaglig kjennskap
til internasjonale tendenser og potensiale for nye digitale formater og
introduseres til formatenes utviklings- og produksjons prosesser. Der er særlig
fokus på:
• Forståelse og erfaring med verktøy for forskjellige plattformer og digitale
formater
• Forståelse og erfaring med utviklings-, produksjons- og kvalitetssikringsmetoder for forskjellige formater
• Forståelse og erfaring med fortelling, redigering og uttrykk i forskjellige
formater
• Utvikling av kunstnerisk visjon og målsetting for audiovisuelle konsepter
• Tverrfaglig samarbeid med regissør, manusforfatter, designer, produsent og
andre fagfunksjoner
Andre semester: faglig fordypning og utvikling av konseptideer
I andre semesteret utdypes studentenes kunnskap og praktiske ferdigheter i takt
med deres utvikling av ideer til audiovisuelle konsepter. Selvstendig anvendelse
av verktøy og begreper fra 1. semester kombineres med faglig
bakgrunnskunnskap, kunstnerisk utvikling og praktiske ferdigheter innenfor
preproduksjon. Hoveddelen av arbeidet i semester 2 består i gjennomføringen av
eget fordypningsprosjekt.
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Det er videre fokus på:
• Anvendelse av hensiktsmessig arbeidsflyt og pipelines
• Preproduksjons samarbeid med regissør, produsent og evt. andre
fagfunksjoner
• Research, målsetting og gjennomføring av fordypningsprosjektet
• Utvikling av konsepter og målsetninger for masteroppgave
Tredje semester: Evaluering av fordypningsprosjekt, oppstart
masteroppgaven.
I starten av tredje semester avsluttes arbeidet med fordypningsprosjektet med
evaluering med en ekstern sensor. Videre arbeider studentene med
prosjektbeskrivelse og forberedelse av masteroppgaven. Denne kan omfatte
skisser og tester som krever selvstendig anvendelse av verktøy og begreper fra 1.
og 2. semester og underbygges av faglige opplegg eller oppgaver med fokus på
utviklings-, produksjons- og kvalitetssikringsmetoder.
Ved semesterets avslutning presenterer Av-designeren prosjektbeskrivelsen og
intensjonene for masteroppgaven, med særlig fokus på
• Videreutvikling av av-designerens faglige ståsted og evnen til å utfordre og
fornye sitt formspråk og uttrykk
• Kunstneriske/fortellermessige skisser, tester, evaluering og refleksjon over
feedback fra regissør eller produsent
• Etablering av eventuelle samarbeid med eksterne partnere
Fjerde semester: masteroppgave
I fjerde semesteret gjennomføres masteroppgaven. Her skal studenten produsere
et audiovisuelt verk som omfatter fortellingen, det kunstneriske uttrykket og
format. Konseptet kan typisk inngå i en pilot produsert i samarbeide med regi-,
manus- og produsentstudenter.
Masteroppgaven krever at studentene selvstendig anvender verktøy og begreper
introdusert gjennom studieforløpet. Dette underbygges av tilbakemeldinger
gjennom evaluering av studentenes presentasjoner av øvelser og skisser, samt
individuell veiledning. Der er særlig fokus på:
• Produksjons- og postproduksjons samarbeid med regissør, produsenter og evt.
eksterne produksjons- og postproduksjons faglige kompetanse
• Det audiovisuelle formspråkets samspill med innhold og formater
• Produksjon og presentasjon av masteroppgaven
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Læringsmål
Kunnskaper – Kandidaten har
•
•
•
•
•
•

Inngående kjennskap til internasjonale tendenser for digitale/serielle formater
Kunnskap om historiske og aktuelle formaters strukturer og estetikk
Inngående forståelse for digitale formaters muligheter og begrensninger
Kunnskap om dramaturgiske modeller
Innsikt i og kunnskaper om filmmusikkens historie
Inngående forståelse av relevante utviklings- og produksjons metoder

Ferdigheter – Kandidaten kan
• Vise selvstendighet i arbeidet med å etablere pipelines for utvikling, test og
produksjon av audiovisuelle utrykk
• Vise selvstendighet i arbeidet med utviklingen av sitt formspråk og sin
oppbygging av ny kunnskap innenfor sitt fag
• Organisere eget arbeide i forhold til utvikling og produksjon i tverrfaglig
samarbeid
• Omsette personlig utrykk til et audiovisuelt konsept
• Tilrettelegge prosesser og velge metoder ut fra format
• Skape en prosjektbeskrivelse som inneholder pitch, eksempler og
konseptpresentasjon
Kunstnerisk uttrykkskompetanse – Kandidaten kan
• Gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nasjonalt nivå
• Demonstrere en reflektert holdning til filmfortellingen i forskjellige format og
på nye digitale plattformer
• Bidra til kunstnerisk utvikling og produksjon av prosjekter på tvers av
plattformer og formater
• Bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og
andre audiovisuelle opplevelsesformer i stadig nye formater og på nye
plattformer

Studiet kvalifiserer til:
Masterstudiet utdanner kvalifiserte fagutøvere innen film/TV og interaktive
media til selvstendig profesjonsutøvelse på høyeste kunstneriske nivå. På denne
måten vil studenter herfra tilføre hele bransjen spisskompetanse og bidra til
videreutvikling av eksisterende kunnskaper og ferdigheter.
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Anbefalt litteratur
Masterstudiet har ingen obligatorisk pensumliste. Vedlagte liste inneholder noe
av den litteratur som anbefales/brukes for de forskjellige fagretninger.

Film philosophy
Flaxman, Gregory., Brain Is the Screen [electronic resource]
—, Deleuze and the Philosophy of Cinema [Electronic resource],
Ivakhiv, Adrian J., Ecologies of the moving image: cinema, affect, nature, Wilfrid
Laurier University Press, Ontario, 2013
Marks, Laura U., Enfoldment and infinity: an islamic genealogy of new media
art, MIT Press, Cambridge, Mass., 2010
Stam, Robert, Burgoyne, Robert & Flitterman-Lewis, Sandy, New vocabularies in
film semiotics: structuralism, post-structuralism, and beyond, Routledge, London,
1992

Art history
Berger, John., Ways of seeing, Penguin, London, 2008
Foucault, Michel, The order of things [Electronic resource] : an archaeology of the
human sciences, Routledge, London, 2002. First chapter: Las Meninas.
Riegl, Alois, Historical grammar of the visual arts, Zone Books, New York, 2004
Worringer, Wilhelm, Abstraction and empathy: a contribution to the psychology of
style, Martino Publishing, Mansfield Centre, Conn., 2014)
Plato, The State, excerpts
Aristotle, Poetics.
Kant, Immanuel, Critique of Judgement, excerpts
Nietzsche, Friedrich, The Birth of Tragedy, excerpts.
Greenberg, Clement, “Modernist Painting».
Sontag, Susan, “On Style».
Sobschach, Vivian, The Adresss of The Eye.
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Cavell, Stanley, The World Viewed.
Merleau-Ponty, “Cézanne's Doubt", og “Film and the New Psychology".
«The fine art of co-production»
«The film financing handbook»
Laurie Hutzler ”Emotional Toolbox”
Robert McKee, Story
—, Adaptation script & book
—, Dialogue
Steven Pressfield, The war of Art
David Mamet, On directing films
Directing: Film Techniques & Aesthetics (Fifth Edition, 2013) by Michael
Rabinger and Mick Hurbis-Cherries
On Film-making: An Introduction to the Craft of the Director (2005) by Alexander
Mackendrick, edited by Paul Cronin
David Sonnenschein: Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and
Sound Effects in Cinema
Sound-On-Film: Interviews with the creators of Film Sound
Larry Sider: Soundscape: The School of Sound Lectures 1998 – 2001
Rustad, Gry Cecilie & Krüger, Steffen (2017). Coping with Shame in a Mediasaturated Society: Norwegian Web-series Skam as Transitional Object. Television
& New Media.
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