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Kursens mål
Denna delkurs behandlar användandet av audiovisuellt berättande i 3D animation genom 
produktionen av en av audiovisuella kortformer som musikvideo, reklam, påannons, trailer, 
animerad anekdot eller fabel.
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• hur rörliga figurer, föremål, miljöer, sång och musik skapar en sammanhållen 

animerad berättelse
• användning av 3D animation inom audiovisuellt berättande
• utvecklingen av användning av musik och andra ljud i produktionen

De studerande ska visa färdighet och förmåga att
• tillämpa praktiska kunskaper på en animerad produktion inom givna tidsramar och 

under givna förutsättningar
• tillämpa grundläggande strategier för konstnärligt arbete inom 3D-animation
• förmedla en upplevelse och/eller känsla på överenskommet tema
• definiera och lösa problem relaterad till den konstnärliga praktiken
• jobba i grupp som en funktionell del av arbetsteamet vid produktionen av en 

animerad kortform baserad på manus, bildmanus och/eller animatic åtföljd med 
kontinuerlig handledning

De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att:
• motivera olika konstnärliga metoders lämplighet beroende på omvärld och 

uppdragsgivare
• formulera och avgränsa ett område för självständig fördjupning, undersöka detta 

problem med lämpliga metoder och redovisa arbetet i valbar form.
• reflektera över sin egna konstnärliga process i förhållande till projektets 

genomförande

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp inom ramen för programmet 3D-animation och 
visualisering innefattande kurserna Visuell gestaltning 7,5 hp (VIG200), 3D-projekt I, 
konstnärligt perspektiv 7,5 hp (DPP101) och Karaktärsanimation 7,5 hp (KAN400) eller 
motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Seminarier samt en projektuppgift i grupp i form av en animerad sekvens baserad på manus, 
bildmanus och (eller) animatic.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: 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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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