
KURSPLAN

 
 

Introduktion till datorgrafik 
15 högskolepoäng
Introduction to Computer Graphics

 
 
 
 
 
Kursplan antagna: Höst 2023 Lp 1 -  Tills vidare

BESLUTSDATUM
2023-02-15

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon 0920-49 10 00 • Orgnr: 202100-2841



Introduktion till datorgrafik 15 högskolepoäng
Introduction to Computer Graphics

Grundnivå, W0012E
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G# Medieteknik Datateknik

Ingår i huvudområde

Medieteknik

Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Mål/Förväntat studieresultat
  Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Redogöra för processer och roller inom datorgrafikproduktion.1. 
Förklara grundläggande tekniska och vetenskapliga principer bakom datorgenererad 2D- och 3D-grafik.2. 
Utföra enklare uppgifter inom 2D- och 3D-grafik.3. 
Självständigt söka och utvärdera information för att formulera svar på frågeställningar inom ämnet. 4. 
Uppvisa goda färdigheter i datoranvändning, exemplevis att underhålla datorsystem och felsöka tekniska 
problem.

5. 

Uppvisa goda färdigheter i grundläggande skissteknik.6. 

Kursinnehåll
  Kursen behandlar följande ämnesområden:

Översikt av VFX- och spelindustrin, yrkesroller, arbetsprocesser och grundläggande färdigheter.•
Introduktion till 2D-grafik, grundläggande bild- och videobehandling, filformat och färgkorrigering.•
Introduktion till 3D-grafik, grundläggande modellering, animation och rendering.•
Introduktion till datoranvändning för datorgrafiker.•
Traditionell skissteknik.  •
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

  Kursens material är på engelska och du förväntas ha goda muntliga, skriftliga och informationssökande kunskaper 
på det språket.
 
Undervisningen bygger till största delen av självständigt arbete med praktiska uppgifter, och självstudier av angivet 
material. Du förväntas ha förmåga att på egen hand söka upp information för att lösa uppgifter. Detta behandlas 
sedan genom seminarier (både interna och externa), uppsatser och andra aktiviteter.
 
Under hela kursen kommer du att ha tillgång till en arbetsplats med ändamålsenlig dator och skärm. Men genom 
hela dina studier kommer du att jobba med teckning, digital painting och fotografering, därför behöver du införskaffa 
en lämplig digital ritplatta och en systemkamera.   

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

  Formativa bedömningar och feedback ges återkommande i kursens aktiviteter. Kursmålen examineras i olika former 
organiserade i provmoduler definierade i kursplanen. Examinationen sker både individuellt och i gruppform.
 
Varje provmodul kan i sig bestå av flera uppgifter, vilka framgår i studiehandledningen för kurstillfället. För alla 
uppgifter finns detaljerade beskrivningar i kursens lärplattform som förtydligar hur uppgiften ska utföras och 
examineras.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Seminarier U G# 2,5 Obligatorisk H21

0010 Övningsuppgift U G# 2,5 Obligatorisk H23

0011 Inlämningsuppgifter: praktisk U G# 5 Obligatorisk H23

0012 Inlämningsuppgifter: teori U G# 2,5 Obligatorisk H23

0013 Praktisk tentamen U G# 2,5 Obligatorisk H23

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.
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