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Kursplan 

Animerade subjekt, 6 högskolepoäng 
Subject and character in animation, 6 ECTS credit points 

  
Kurskod: S6020G Institution: Film och media 
Nivå: Grundnivå Gäller från: 2015-08-31 
Utbildningsområde: Media   Beslutad: 2014-12-15 
Huvudområde: Scen och media Reviderad: - 
Ämnesgrupp: SM1 

 

Stockholms dramatiska högskola är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga 
högskola. 

Språk 

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

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna 

Kursen ges termin 3 inom kandidatprogrammet Idé- och projektutveckling för scen, film och 

media, inriktning Berättande animerad film. 

Syfte 

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att utforska och utveckla ett animerat subjekt som 

kan aktivera och driva egna föreställningar. 

Mål med kursen 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 anpassa en grundläggande teknik för karaktärsanimation till en specifik 

karaktär/personlighet i projektform 

 utveckla ett eget subjekt/karaktär för animation med hjälp av egna och etablerade metoder 

och teorier i ett eget projekt 

 skriva en projektbeskrivning och processdagbok kopplat till eget projekt 

 identifiera och analysera roller och typer för animerade karaktärer. 

Huvudsakligt upplägg 

Studenten utforskar under kursen en egen karaktär eller subjekt där introducerade metoder och 

teorier prövas i praktiken. 

Studenten använder etablerade metoder för karaktärsutveckling eller utvecklar egna 

experimentella metoder. 
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I kursen får studenten pröva sätt att anpassa klassiska tekniker för karaktärsanimation till 

personliga uttryck och undersöka de olika rörelseparametrar som bidrar till att sammanställa en 

karaktärs uttryck. 

Undervisningen sker i form av eget projekt med utgångspunkt i studentens processdagbok. 

 

Undervisningsformer 

Undervisningen sker i form av filmseminarier, filmanalys och individuell handledning. 

Examinationsformer 

Examination sker vid ett antal seminarier och redovisning av inlämnat eget projekt, 

projektbeskrivning och processdagbok. Här bedöms studentens genomförda projekt utifrån 

följande: studentens förmåga att anpassa en grundläggande teknik för karaktärsanimation till 

en specifik karaktär/personlighet, samt att utveckla ett eget subjekt/karaktär för animation med 

hjälp av egna och etablerade metoder och teorier. Studenten bedöms också utifrån sin förmåga 

att skriva en projektbeskrivning och processdagbok, samt att identifiera och analysera roller och 

typer för animerade karaktärer. 

Betygsgrader 

På kursen ges betygen Underkänt (U) och Godkänt (G). 

Generella förmågor 

I kursen tränas följande generella förmågor: 

 Kreativ process 

 Aktivt och kritiskt förhållningssätt till filmens karaktärer 

 Driva och ta ansvar för att utveckla eget projekt. 

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. 

Förkunskapskrav 

Antagen till kandidatprogrammet Idé- och projektutveckling för scen, film och media, inriktning 

Berättande animerad film. 

Urval 

Se ovan. 

Kurslitteratur och övriga läromedel som ska användas 

Hooks, Ed, (2011), Acting for Animators, Routledge 

Bogle, Donald, (2015), Toms, Coons, Mulattoes, Mammies and Bucks: An Interpretive History 

of Blacks in American Films, Continuum Publishing Corporation 
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Seger, Linda, (2003), When women call the shots, iUniverse 

Deleuze. G. & Guattari. F, (2013), A Thousand Plateaus, University of Minnesota Press 

Textkompendium som presenteras vid kursstart. 


