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Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
• begrepp som hör samman med 3D-grafik (lärandemål 1)
• olika relevanta tillämpningar av 3D-grafik för stillbildsproduktion (lärandemål 2)
• produktionsprocessen inom 3D-grafik för stillbildsproduktion (lärandemål 3)
• modelleringssätt, materialhantering och ljussättning (lärandemål 4)
• stillbildskompositiom inom 3D-grafik (lärandemål 5)

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
• tillämpa 3D-grafiska kunskaper i genomgångna delar i produktionsprocessen 

(lärandemål 6)
• använda professionella verktyg för 3D-modellering (lärandemål 7)
• förmedla en upplevelse och uttryck med hjälp av 3D-grafiska element (lärandemål 8)
• leverera en färdig stillbildsprodukt inom givna tidsramar och under givna 

förutsättningar (lärandemål 9)
 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till att:
• reflektera över sina egna styrkor och svagheter inom den 3D-grafiska (lärandemål 

10)
• produktionsprocessen för stillbildsproduktion och agera därefter (lärandemål 11)
• göra rimliga användar- och utformningsmässiga ställningstagande under processen 

(lärandemål 12)
• självständigt söka och värdera kunskap (lärandemål 13)

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfodringar om 15 högskolepoäng i medieteknik/mediedesign innefattande 
kursen Digital grafik 15 hp, DGA101 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination på kursen är individuell och består av produktion av bilder (laboration), 
kritiksession samt rapporter. Samtliga examinationstillfällen består av integrerade praktiska 
och teoretiska moment, seminariedeltagande samt en produkt bestående av tematiska 
stillbilder.
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Kursen examineras genom:
- kritiksessioner och diskussion med aktivt deltagande (lärandemål 1, 3, 10 och 12) 
- reflektionstext (lärandemål 1, 3, 10 och 13)
- teknisk rapport (lärandemål 1, 2, 6, 7, 11 och 13) 
- produktion av stillbilder (lärandemål 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 11)
- muntlig presentation (lärandemål 1, 2, 3, 5, 8, 11 och 12)
 
Kursen bygger på aktivt deltagande och förmåga att omsätta och tillämpa kunskap under en 
given tidsram. Detta medför att vid omexamination ges nya eller ändrade uppgifter för att 
samma förutsättningar ska gälla. Närmare anvisningar, betygskriterier och tidsplan för 
samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt omprövning delges studenterna 
skriftligt i kurs-PM vid kursens start.

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.

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Informatik
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