
 

 
 

Stockholms dramatiska högskola (StDH) är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola. 1/2 

 

Kursplan 

3D-animation, 7,5  högskolepoäng 
3D Animation, 7,5  credits 
 

Kurskod: S6233G      Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: GXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fristående kurs Fastställandedatum: 2019-02-14 
Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2019 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på grundnivå. 

Särskild behörighet:  

60 hp inom huvudområdet Scen och media.  

Dokumenterad erfarenhet av arbete med 2D-animation och stop-motion animation. 

Urval 
Programstudenter: Genom lottning efter studentens eget val och rangordning av kurser. 

Fristående studenter: Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av personligt brev och 
arbetsprov samt vid behov intervjuer i ett andra steg.  

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma. 

Syfte 
Studenten ska lära sig att överföra kunskaper från 2D eller stopmotion-animation till att kunna 
använda dem inom 3D-animation. Vidare ska studenten få översiktliga kunskaper i modellering, 
riggning och rendering som stöd till 3D-animationskunskaperna samt kunna använda 
kunskaperna i 3D-animation till konstnärliga och kommersiella projekt där 3D- animation 
används. 

Kursinnehåll  
Översiktlig praktisk undervisning i modellering, riggning och rendering i 3D-programvara. 
Praktisk undervisning i 3D-animation. Introduktion till klassiska animationsprinciper i 3D-
animation samt ihopläggning av animation och ljud i Aftereffects för presentation 

Uppgifter och eget arbete i 3D-animation. 
 
 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 
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Praktisk undervisning i 3D-modellering samt handledning i konstnärligt utforskande av 3D-
animationens möjligheter. 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• visa grundläggande kunskaper i modellering, riggning och rendering i 3D. 

• visa goda kunskaper i 3D-animering av färdigriggade karaktärer. 

• visa förståelse för 3D-mediets förutsättningar för animation. 
 
 

Examination  
Examination sker i grupp vid ett avslutande seminarium där studenten presenterar genomförd 
uppgift. 

 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella behandlare. 

Kurskrav 
- 

Betygskriterier 
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått de angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen 

Läromedel 
 

Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 
studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter S6098G 3D Animation 7,5 hp.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar -  

Övrigt 
- 
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