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Kursens mål
Karaktärsanimation är en typ av animation som riktar uppmärksamhet mot mänskliga 
känslor och egenskaper genom stiliserade, överdrivna och ibland karikerade uttryck för de 
animerade figurernas gester, rörelser och allmänt uppträdande.
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• en animerad figurs kropp och rörelse i  en tredimensionell virtuell miljö ur ett såväl 

berättande som estetiskt perspektiv
• olika aspekter av ansiktsanatomi, psykologi och skådespeleri
• olika uttrycksformer som baseras på bildgestaltad kroppsrörelse
• utvecklingen och assimilering av tredimensionella datorgrafik i media samt 

karaktärsanimations betydelse i detta förlopp
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• skapa egen karaktärsanimerade produktion inom givna tidsramar och under givna 

förutsättningar
• skapa tredimensionell känsla av rörlighet, formbarhet och uttrycksfullhet hos digitalt 

framställda figurer
• skapa känslomässiga uttryck genom attitydposer och kroppsrörelser hos digitalt 

framställda figurer
• använda professionella verktyg för animation på en avancerad nivå

De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att:
• reflektera kring olika estetiska frågor kring 3D karaktärsanimation
• reflektera kring den rörliga bildens inverkan på betraktarens upplevelse
• reflektera över sin egna konstnärliga process i förhållande till projektets 

genomförande
• välja olika metoder inom karaktärsanimation, t.ex acceleration, överlappandet eller 

moving hold, för att animera och visa på metodens inverkan på slutresultatet

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 30 hp i medieproduktion och/eller informatik innefattande 
kursen TDB101 3D-grafik 7,5 hp eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuellt projektarbete med tillhörande projektrapport och individuella 
inlämningsuppgifter.
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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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