VT19-VT24

Animationshistoria och samtida animation och
experimentfilm
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till
kursstart av läraren.

Om kursen

Kursfakta

Innehåll
Kursens syfte är att ge en animation- och experimentfilmorienterad bildning.
Kännedom om och förståelse för området animation och experimentfilm,
dess uttryck och språk utifrån historiska och samtida perspektiv.

Utbildningen ingår i kursen
Animation och
experimentfilm

Mål
-Animation och experimentfilmens historia och samtid samt den konstnärliga
och tekniska utvecklingen inom den samma.
- Reflektera kring berättande och filmspråk i ett större sammanhang och
tillämpa relevanta begrepp inom film.
- Förhålla sig kritisk till egna och andras arbete med förståelse för den
kreativa processen.
- Animation och experimentfilmens form, struktur och discipliner samt
överblick över områden angränsade till dessa.
Undervisningsformer
Föreläsning, workshops och seminarier.
Kunskapskontroll
Kunskapskontroll görs genom muntliga genomgångar och
inlämningsuppgifter.
Principer för betygsättning
Intyg utfärdas när den studerande uppnått samtliga mål för kursen, aktivt
deltagit i undervisningen samt genomfört och redovisat kursens
delmoment/uppgifter.

Utbildningsnummer och
omgång
KK0024, omg 1
Beslutsdatum för kursplanen
2018 09 04
Kursens omfattning
2,0 veckor
Kursens lärar- eller
handledda verksamhet
36 timmar
Undervisningsspråk
Ges delvis på engelska

Berättande
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till
kursstart av läraren.

Om kursen

Kursfakta

Innehåll
Kunskap om klassik filmdramaturgi, episkt berättande och dramats
konstruktion samt alternativa berättarstilar och dokumentära uttryck.

Utbildningen ingår i kursen
Animation och
experimentfilm

Mål

Utbildningsnummer och
omgång
KK0024, omg 1

-Animation och experimentfilmens form, struktur och discipliner samt
överblick över områden angränsande till dessa.
- Kunskaper om filmiskt berättande och konstnärliga uttryck inom animation
och experimentfilm
- Reflektera kring berättande och filmspråk i ett större sammanhang och
tillämpa relevanta begrepp inom film.
- Förstå samspelet mellan teori och praktik.

Undervisningsformer
Föreläsningar, workshops och grupparbeten.
Kunskapskontroll
Kunskapskontroll görs genom muntliga genomgångar och redovisning.
Principer för betygsättning
Intyg utfärdas när den studerande uppnått samtliga mål för kursen, aktivt
deltagit i undervisningen samt genomfört och redovisat kursens
delmoment/uppgifter.

Beslutsdatum för kursplanen
2018 09 04
Kursens omfattning
2,0 veckor
Kursens lärar- eller
handledda verksamhet
36 timmar
Undervisningsspråk
Ges delvis på engelska

Fördjupning
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till
kursstart av läraren.

Om kursen

Kursfakta

Innehåll
Fördjupning där den studerande tillämpar berättarmodeller och tekniker
inom animation och experimentfilm, filmproduktion, analys och
projektarbeten.

Utbildningen ingår i kursen
Animation och
experimentfilm

Mål

Utbildningsnummer och
omgång
KK0024, omg 1

- Förstå samspelet mellan teori och praktik
-Slutföra och redovisa projekt inom animation och experimentfilm

Beslutsdatum för kursplanen
2018 09 04

- Reflektera kring berättande och filmspråk i ett större sammanhang och
tillämpa relevanta begrepp inom film

Kursens omfattning
34 veckor

-Ha ämnestekniska färdigheter och förstå vad som möjliggör ett individuellt
uttryck/formspråk

Kursens lärar- eller
handledda verksamhet
612 timmar

-Ha en realistisk bild av vad det innebär att studera animation och
experimentfilm samt att verka inom den bransch utbildningen syftar till
- Presentera sina ideér/idélösningar muntligt
- Förhålla sig kritiskt till egna och andras arbeten med förståelse för den
kreativa processen
Undervisningsformer
Handledning, workshops, föreläsningar.
Kunskapskontroll
Kunskapskontroll görs genom en eller flera slutproduktioner som analyseras,
diskuteras och examineras under arbetets gång.
Principer för betygsättning
Intyg utfärdas när den studerande uppnått samtliga mål för kursen, aktivt
deltagit i undervisningen samt genomfört och redovisat kursens
delmoment/uppgifter.

Undervisningsspråk
Ges delvis på engelska

Animation- verktyg och tekniker
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till
kursstart av läraren.

Om kursen

Kursfakta

Innehåll
Kursens syfte är att den studerande ska tillägna sig verktyg inom animation
och experimentfilm samt tillämpa dessa i övningsuppgifter inom berättande i
rörlig bild. Den studerande ställs i kursen inför utmaningar att skildra givna
eller egna formulerade berättelser i korta och längre filmiska sekvenser.

Utbildningen ingår i kursen
Animation och
experimentfilm

Mål

Utbildningsnummer och
omgång
KK0024, omg 1

- Kunskaper om filmiskt berättande och konstnärliga uttryck inom animation
och experimentfilm.

Beslutsdatum för kursplanen
2018 09 04

- Planera och genomföra projekt med animation och experimentfilm som
uttrycksform

Kursens omfattning
34 veckor

- Kreativt använda sig av relevanta digitala programvaror
- Tillämpa praktiska kunskaper , 2- och 3-dimensionellt, i teknik, process,
gestaltning och presentation
- Visa en god förmåga till kreativa lösningar inom det egna filmskapandet
- Ansvara för eget och gemensamt kreativt och tekniskt arbete med
yrkesrelaterade uppgifter

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier, enskilt arbete, grupparbete.
Kunskapskontroll
Kunskapskontroll görs praktiskt genom löpande individuell handledning,
tematiska uppgifter och muntliga genomgångar.
Principer för betygsättning
Intyg utfärdas när den studerande uppnått samtliga mål för kursen, aktivt
deltagit i undervisningen samt genomfört och redovisat kursens
delmoment/uppgifter.

Kursens lärar- eller
handledda verksamhet
612 timmar
Undervisningsspråk
Ges delvis på engelska

Teckning
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till
kursstart av läraren.

Om kursen

Kursfakta

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om och färdigheter i
teckning, skisstekniker och hur man kan visualisera en idé samt framställa
tecknade bilder i olika konstnärliga tekniker.

Utbildningen ingår i kursen
Animation och
experimentfilm

Mål

Utbildningsnummer och
omgång
KK0024, omg 1-4

- Teknik, process, gestaltning och presentation inom animation och
experimentell film.
- Tillämpa praktiska kunskaper. 2- och 3-dimensionellt, i teknik, process,
gestaltning och presentation.

Beslutsdatum för kursplanen
2018 09 04
Kursens omfattning
5 veckor

Undervisningsformer
Föreläsningar, workshops, enskilt arbete och grupparbeten.

Kursens lärar -eller
handledda verksamhet
90 timmar

Kunskapskontroll
Kunskapskontroll görs genom muntliga genomgångar och redovisning.
Principer för betygsättning
Intyg utfärdas när den studerande uppnått samtliga mål för kursen, aktivt
deltagit i undervisningen samt genomfört och redovisat kursens
delmoment/uppgifter.

Undervisningsspråk
Ges delvis på engelska

Digitala verktyg inom film och foto
Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under ”Alla filer och länkar” i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till
kursstart av läraren.

Om kursen

Kursfakta

Innehåll
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i
digitala verktyg för framställning av bildmaterial och bildbehandling inom
animation och experimentfilm.

Utbildningen ingår i kursen
Animation och
experimentfilm

Mål
- Teknik, process, gestaltning och presentation inom animation och
experimentell film

Utbildningsnummer och
omgång
KK0024, omg 1-5

-Kreativt använda sig av relevanta digitala programvaror

Beslutsdatum för kursplanen
2018 09 04

- Tillämpa praktiska kunskaper, 2- och 3-dimensionellt, i teknik, process,
gestaltning och presentation.

Kursens omfattning
3 veckor

Undervisningsformer
Föreläsning, handledning, workshops och övningsuppgifter.

Kursens lärar- eller
handledda verksamhet
54 timmar

Kunskapskontroll
Kunskapskontroll görs genom muntliga genomgångar och redovisning.
Principer för betygsättning
Intyg utfärdas när den studerande uppnått samtliga mål för kursen, aktivt
deltagit i undervisningen samt genomfört och redovisat kursens
delmoment/uppgifter.

Undervisningsspråk
Ges delvis på engelska

