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Riggning och deformationer för 3D-animation, 5 hp
Character rigging and deformation for 3D-animation, 5 HE credits 
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____________________________________________________________________________

Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• vad en animationsrigg är, hur den fungerar och hur den bör utformas utifrån ett 

användarperspektiv
• hur man anpassar 3D-modeller för animation
• en animationsriggs olika delkomponenter
• riggningsbegrepp
• olika grund-ansiktsuttryck som är lämpliga för ansiktsanimation
• hur 3D-objekt är uppbyggda med egenskaper och attbribut.

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• designa och konstruera en s.k animations-rigg
• koppla ihop ett skelett och en 3D-grafisk modell, s.k skinning
• designa och utforma en ansiktsrigg
• utveckla animations-system i 3D-miljö genom att koppla flera objekt och deras 

egenskaper till varandra.
 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att:
• bedöma när olika tekniker och metoder är lämpliga att använda beroende på 

förutsättningar och slutprodukt
• förstå hur ett skelett för animation är uppbyggt, och vilka olika kontrollmetoder som 

lämpar sig bäst för olika sammanhang.

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
Praktiska individuella inlämningsuppgifter 3 hp samt individuell hemtentamen 2 hp.

Kursens innehåll
På kursen går vi igenom olika sätt att driva en animation. T.ex med hjälp av constraints, 
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kopplingar i nod-editorn och att driva animationskurvor via andra föremål.
Med detta som grund bygger vi upp en komplett animationsrigg med skelett och 
kontrollobjekt. Dessa utformas på ett sådant sätt så att animationsriggen blir lätt att använda.
Slutligen går vi igenom hur man kopplar skelettet till sin karaktärsmodell med en process 
som kallas skinning.

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
DIG200

Nivå
Grundnivå

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