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Animerad rollfigur, 5 hp
Animated character, 5 HE credits 
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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• grundläggande teorier om bildgestaltad kroppsrörelse som uttrycksmedel
• en animerad figurs kroppsrörelse i en två- och tredimensionell virtuell miljö ur ett 

såväl berättande som estetiskt perspektiv
• olika aspekter av ansiktsanatomi, psykologi och skådespeleri.

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• utföra en enklare praktisk övning inom givna tidsramar och under givna 

förutsättningar
• skapa känslomässiga uttryck genom attitydposer och kroppsrörelser hos både 

analogt och digitalt framställda rollfigurer.
 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att:
• reflektera kring de olika animationsprincipernas inverkan på betraktarens upplevelse
• reflektera över sina egna kreativa processer i förhållande till praktiska övningar
• fördjupa sig i olika metoder inom karaktärsanimation.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 45 hp på kurser inom ramen för första läsåret på programmet 
3D-animation och visualisering innefattande kurserna 3D-grafik 7,5 hp, TDB101 och 
Aminerad bild 7,5 hp, ANI200 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras enskilt genom följande uppgifter:
• Modell ark och konceptskisser (2 hp)
• Bildmanus och previz (2 hp)
• Skriftlig reflektion (1 hp)

Kursens innehåll
De studerande ska inhämta kunskaper genom att utföra två enklare praktiska övningar inom 
givna tidsramar och under givna förutsättningar. Syftet med övningar är att skapa känsla av 
rörlighet i tredimensionellt rum, formbarhet och uttrycksfullhet hos både analogt och digitalt 
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framställda figurer samt att skapa känslomässiga uttryck genom attitydposer och 
kroppsrörelser hos både analogt och digitalt framställda figurer.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
KAN400

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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