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Kursplan för  

Spelgrafik 
 

Syfte 

Kursen Dataspelsutveckling – Grafik är för personer som har någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Här får den studerande lära sig grunderna i 

att skapa 3D-grafik för dataspel. Syftet är att deltagarna ska utvecklas som individer 

och samtidigt få chansen att prova på om dataspelsutveckling kan vara något för 

dem. Kursen är förberedande för högskole- eller yrkeshögskolestudier och 

deltagaren ska vid slutförd kurs vara väl förberedd inför vidare studier inom 

området. Kursen ställer inga krav på förkunskaper inom grafikutveckling, men ett 

intresse för bild och form samt dataspelutveckling rekommenderas. 

 

Dataspelsgrafik är ett område som innefattar flera olika moment så som modellering, 

texturering och animering. Kopplat till detta finns flera andra arbetsuppgifter av 

olika karaktär. Den övergripande termen dataspelsgrafiker innefattar ett stort 

spektrum från mer konstnärliga roller som koncepttecknare till så kallade ”technical 

artists” vilka jobbar för att underlätta arbetet för det övriga grafikerteamet och 

fungerar som en brygga mellan grafiker och programmerare. På kursen fokuserar 

vi på konceptutveckling, 3D-modellering och texturering. Beroende på tidigare 

förkunskaper och individuella studiemål så finns det även utrymme för deltagaren 

att på egen hand förkovra sig inom övriga delar av dataspelsgrafik. Kursen fokuserar 

på praktiskt orienterade föreläsningar och övningar. Dessa syftar till att ge 

kursdeltagarna ett så stort tekniskt kunnande som möjligt inom grafikutveckling. 

Grafik diskuteras också ur ett estetiskt perspektiv för att främja deltagarnas lust att 

skapa och att utforska nya stilar, och därmed utveckla sitt eget estetiska uttryckssätt. 

Individuella uppgifter varvas med grupparbeten som syftar till att utveckla 

deltagarnas sociala färdigheter och förmåga att arbeta i grupp. 

 

Första året  

Vid uppstarten av kursen kommer deltagarna bekanta sig med grunderna inom spelhistoria och 
spelanalys samt lära sig vilka grundläggande beståndsdelar som definierar ett spel. Detta är ett 
gemensamt kursmoment för alla som går första året på Dataspelsutveckling och har som syfte att 
skapa gemenskap med deltagare från de andra dataspelsinriktningarna. 
Som grafiker kommer deltagaren att gå vidare med att lära sig de grundläggande färdigheter som 
krävs för att denne ska kunna skapa 3D-grafiskt material till spel. På kursen fokuserar vi på praktiskt 
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arbete med 3D-modellering och texturering, och deltagaren kommer att ställas inför olika bild- och 
formuppgifter relaterade till spel. Genom föreläsningar och mycket handledning kommer deltagaren 
att ges de verktyg de behöver för att lösa uppgifterna. 

 

Andra året  

Om du väljer att gå ett andra år så får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom spelgrafik 
genom att arbeta i ett mer självständigt projekt. Du kan också välja att prova på någon av de andra 
inriktningarna Dataspelsutveckling - Programmering eller Dataspelsutveckling - Design. 

 
Övriga kursmoment 
På spelgrafik ingår även inslag av teckning för att deltagaren ska öva upp sin känsla för form, 
proportioner och perspektiv. Detta kursmoment är gemensamt med speldesign och leds främst av 
gästande konstnärer. 
 
Gemensamt för alla tre inriktningar och årskurser på Dataspelsutveckling är kursmomenten boende, 
friskvård samt kreativt skrivande. Kursmomenten boende samt friskvård handleds av skolans 
elevassistenter och fritidsledare och har som syfte att deltagaren ska få stöd i att sköta sitt eget hem, 
samt att främja deras intresse för hälsa och motion. Kreativt skrivande handleds av personal på 
skolan och syftar till att deltagarna ska få utveckla sina kunskaper i berättande. 

 
Mål att sträva mot: 
Spelgrafikutbildningen skall hjälpa och uppmuntra deltagarna att sträva mot att: 

 känna till vilka verktyg som finns tillgängliga för att underlätta grafisk produktion för spel och ha 
erfarenhet av att använda dessa verktyg 

 kunna skapa visuellt tilltalande grafik 

 kunna hålla en enhetlig grafisk stil på ett projekt tillsammans med andra gruppmedlemmar 

 kunna ge och ta emot konstruktiv kritik på det grafiska arbetet 

 kunna presentera sin grafik inför en grupp 

 

Mål som kursdeltagaren bör uppnå är att: 
 känna till den grafiska arbetsprocessen från koncept till färdig produkt 

 självständigt kunna framställa grafik av egen design med hjälp av programmen Adobe 

 Photoshop och Blender 

 kunna utveckla grafiskt material utifrån andras konceptbeskrivningar och konceptbilder till 
färdig produkt 

 arbeta tillsammans med andra i ett gemensamt projekt mot ett gemensamt mål 

 

Föreläsningar – Exempel 

 Introduktionsföreläsningar: om spelhistoria och spelanalys 

 Lite om bildkomposition 

 Arbeta i bildhanteringsprogram – grunder 

 Introduktion till 3D-modellering 

 Introduktion till texturering 

 Ljussättning i 3D-miljö 

 Hur man skriver ett High Concept-dokument – inför projektarbete 

 Moodboards 

 Introduktion till att jobba i projekt 
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Projekt och uppgifter – Exempel 

Årskurs 1 
Individuella uppgifter: 

 skapa en bild med blandade tekniker i Photoshop 

 modellering av olika föremål 

 texturering av olika föremål 

 skriv ett High Concept-dokument att utgå ifrån i grafikprojektet 
Gruppuppgifter: 

 Grafikprojekt: skapa fingerade skärmdumpar på fiktivt spel (spelprototyp) 

 Spelprojekt 10 veckor: skapa ett spel tillsammans med dataspelsdesign och 
dataspelsprogrammering 

Årskurs 2 
Självständigt projekt där delatagarna väljer fokus för sina studier. 

 

Litteratur 
The Animators Survival Kit av Richard Williams 
Light for Visual Artists av Richard Yot 

 

Programvara som används som utvecklingsverktyg 

Blender (för aktuell version, se senaste versionen på www.blender.org) 
Adobe Photoshop Elements 12 
Unity 


