
Här lär du dig att förmedla olika sorters 
budskap genom animationer i både stillbild 
och rörlig bild. 

Utbildningen är högskoleförberedande 
och du kombinerar kurser inom animation 
med kärnämneskurser. Efter utbildningen 
kan du studera till exempelvis Art 
Director, webbdesigner eller illustratör. 
Du får ytterligare behörighet i matematik, 
entreprenörskap och företagande vilket 
förbereder dig för vidare studier även utanför 
det estetiska området. 

Behovet av kunskaper inom två- och 
tredimensionell animation ökar i samhället, 
samtidigt som nya användningsområden 
öppnar vägar för nya yrken inom reklam, 
design och digital kommunikation. Animation 
och visualisering används också allt mer inom 
industri, medicin och underhållning. 

 ”I dag finns animationer överallt, inte bara 
i tecknad film. Hela tiden animeras bilder 
framför våra ögon. På webben, i mobilappar 
och i presentationer. Det här är kompetens 
som efterfrågas”, säger läraren Lars 
Halvarsson.

Specialanpassade studios 
Utbildningen har specialanpassade lokaler 
med bra arbetsmiljö och moderna verktyg 
för två- och tredimensionell animation. Vi har 
både tv-studio och fotostudio.  
Gästföreläsare kommer till oss och berättar 
om sitt yrke och hur de tänker när de arbetar.

Estetiska programmet arbetar med skarpa 
case i samverkan med lokala företag, 
utställningar, mässor och tidningar. Det 
ger dig viktig erfarenhet i hur arbetslivet 
fungerar.

Spetsutbildning 
Animation och visualisering är en 
riksrekryterande spetsutbildning, vilket 
innebär att elever från hela Sverige 
har möjlighet att söka utbildningen. 
Riksrekryterande utbildningar är godkända 
av Skolverket och anses vara nationellt 
angelägna – färdigheterna är efterfrågade.

För att få en naturlig koppling till vidare 
studier samarbetar vi med utbildningen 
Informativ illustration - informationsdesign 
på Mälardalens högskola samt det lokala 
näringslivet och övriga aktörer i kommunen. 

Till Animation och visualisering söker du via 
både betyg och arbetsprover.
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Animation och visualisering
Estetiska programmet

Du utvecklar din kreativitet inom animation och visualisering och 
får spetskompetens som efterfrågas i branschen. För dig som 
vill arbeta med reklam, design och digital kommunikation.
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