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Kursplan 

Animatörens verktyg, 9 högskolepoäng 
Animator's tools, 9 ECTS credit points 

  
Kurskod: S6019G 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 studenten ska introduceras i tekniker, material och metoder för 

karaktärsdesign och karaktärsanimation. 

Mål med kursen 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 animera en karaktär med hjälp av etablerade tekniker  

 spela in dialog och animera enklare läppsynk till den 

 gestalta en karaktär för animerad film utifrån val av material, verktyg och program. 

Huvudsakligt upplägg 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, övningar och handledning. 

Examinationsformer 

Examination sker vid ett antal delredovisningar utifrån inlämnat material från enskilda 

övningar. Bedömning görs av studentens förmåga att animera en karaktär med hjälp av 

etablerade tekniker, att spela in dialog och animera enklare läppsynk till den. Här bedöms även 

studentens förmåga att gestalta en karaktär för animerad film utifrån val av material, verktyg 

och program. 
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Betygsgrader 

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

Generella förmågor 

I kursen tränas följande generella förmågor: 

 Följa instruktioner 

 Använda animatörens verktyg. 

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 

Williams, Richard, (2009), The Animator's Survival Kit, Faber & Faber 

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


