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Kursplan för  

Spelprogrammering  
 

Syfte 

Syfte 

Spelprogrammeringskursen är för dig som har någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Här lär du dig grunderna i programmering av C# inför att skapa 

spel. Du behöver inga förkunskaper om spelutveckling, men vi rekommenderar att du 

har ett intresse för programmering och problemlösning. Kursen är 

studieförberedande och ska motivera dig för vidare självständig utveckling. Kursen 

syftar till att du som deltagare ska vara förberedd inför vidare studier inom området, 

på högskole- eller yrkeshögskolenivå. Efter avslutad kurs ska du ha fått en inblick i 

om hur arbetsprocessen vid spelutveckling ser ut samt vad det innebär att arbeta 

som programmerare. Under kursen kommer du få chansen att utveckla din 

programmering genom att jobba både individuellt och i grupp. En programmerares 

uppgift är att bryta ner all mekanik till sina beståndsdelar för att sedan organisera 

och bygga upp dem i programmeringsspråket. En viktig del är tidsplanering där man 

behöver skapa sig en uppfattning om hur lång tid en lösning tar att skapa. Utöver 

detta så behöver man kunna ifrågasätta allt, även om det kan tyckas vara småsaker, 

då det är vanligt att man skriver på ett sätt som låter bra men som inte 

nödvändigtvis beskriver hur man menar. 

 

Kursen består av deltagare som är på olika nivåer i programmering och du startar på 

din kunskapsnivå i programmering och bygger därefter nya kunskaper. Du får mycket 

individuell handledning under kurstiden. Så länge man har motivation till att lära sig 

mer, finns möjligheten att gå snabbt fram i programmeringen. Inom programmering 

får man nytta av sina mattekunskaper i form av logik och matematisk förståelse. Då 

man inom spel använder sig till en början, av trigonometri och diskret matematik 

kommer vi att på ett lätt sätt formulera hur det fungerar för alla deltagare. 
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Första året  

Första läsåret består av ett flertal föreläsningar och uppgifter. Vid uppstarten kommer delagtagarna 
bekanta sig med grunderna inom spelhistoria och spelanalys samt lära sig vilka grundläggande 
beståndsdelar som definierar ett spel. I början av kursen så kommer man få bekanta sig med 
utvecklingsverktyget Visual Studio och hur man använder sig att detta för att organisera och 
strukturera sin framtida kod. Därefter börjar man direkt med att programmera små kodbitar för att 
få kännedom om grundstenarna inom programmering. 
Utbildningen sker i form av praktiskt arbete med mindre inslag av teori. 

 

Andra året  

Om du väljer ett andra år så får du möjlighet till vidareutveckling av programmering genom att 
arbeta i projektform med andra från speldesign och spelgrafik. Du kan även välja att prova på någon 
av de andra inriktningarna Dataspelsutveckling – Speldesign eller Dataspelsutveckling – Grafik. 

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

 känna till Visual Studio för att organisera och strukturera sina projekt 

 klara av att bryta ner en uppgift till dess beståndsdelar för att kunna organisera programmeringen 

 kunna arbeta självständigt med eget projekt eller i en arbetsroll i ett projekt tillsammans med andra. 

 kunna läsa andras kod och hjälpa till att felsöka. 

 kunna tolka, utvärdera och ifrågasätta en speldesign ur programmerings synvinkel. 
 

Mål som kursdeltagaren skall ha uppnått då spelprogrammeringskursen avslutas: 
 kunna programmera ett spel på egen hand. 

 klara av att strukturera sin kod utifrån pseudo-kod. 

 genom att bryta ner en uppgift till beståndsdelar kunna se hur man bygger den genom 
programmering. 

 

Delmoment för höstterminen: 

Grund 
Programmeringsmiljö 
Grundläggande kodande 
Kodstandard 
Variabler 
Strukturering 
 

Spelskapande 
Entities - Creation/Deletion 
Förändring, förflyttning 
Input 
Grafik - lager 
Kollisionshantering 
Event 
Filhantering 

 

Spelutsmyckning 
Text 
Ljud (musik och effekter) 
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Spelprojekt 1 
 
Game Jam 
 

Delmoment för vårterminen: 

Linjär algebra 
Spelprojekt 2 
Design – feedback 
Unity Game Engine 
10 veckors spelprojekt 

 

Föreläsningar och praktisk tillämpning 

Då alla deltagare har olika kunskapsnivåer och förmågor så sker det få föreläsningar som täcker stora 
delar, istället får varje deltagare den informationen som de behöver för sin egen nivå. Man arbetar praktiskt 
med programmeringen från start och kommer då direkt in på hur man gör och varför. Varje vecka har vi ett 
tillfälle då alla får delge feedback på veckan som har gått. 

 

Litteratur 
Inga böcker då informationen som behövs hittas via internet och föreläsningar. 
 
Programvara som används som utvecklingsverktyg 
Visual studio 2013 professional 
Monogame / XNA 
Unity Game Engine 
 


