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Kursplan för  
INDIE GAME STUDIO 
Indie Game Studio är en eftergymnasial, ettårig utbildning som pågår under 36 veckor. 
Studietakt är 100%. Man kan välja att studera på Indie Game Studio max två år.  

 
BEHÖRIGHETSKRAV  
Kursen är eftergymnasial  
Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier samt att du har kunskaper och 
erfarenheter av dataspelsutveckling. Du kan exempelvis ha fått erfarenheter genom tidigare studier på 
skolans dataspelsutvecklingskurs, men även ha studerat dataspelsutveckling på andra skolor eller fått 
erfarenhet genom arbete eller eget arbete.  
 
SYFTE OCH MÅL 
Du som studerar kursen Indie Game Studio får möjlighet att gå rakt ut i arbetslivet genom de 
kunskaper och erfarenheter du får på utbildningen. Antingen kan du välja att starta ett indieföretag 
själv eller tillsammans med andra. Du får kunskaper, erfarenheter och verktyg för ett arbete inom 
branschen eller du kan utveckla din portfolio som kan göra att det är lättare att bli antagen till 
yrkeshögskolor eller andra eftergymnasiala skolor.  
 

Att få kunskaper och erfarenheter av att driva ett företag  
Under studietiden på Indie Game Studio får du kunskaper och erfarenheter av att driva ett eget 
företag. Vi jobbar med marknadsföring, sociala medier, företagsekonomi, försäljning, redovisning, 
patent, företagsformer, skriva affärsplan, bokföring, avtal och lagar och annat som rör 
egenföretagande.  
 
Att utvecklas inom dataspelsutveckling 
Under utbildningen arbetar de studerande med dataspelsutveckling inom sitt gebit. Man kan vara 
programmerare, designer eller grafiker. Genom arbete med spelprojekt så utvecklar du dig och blir 
mer och mer skicklig inom det du väljer att fokusera på. De arbeten som skapats under kursen ger en 
god grund att skapa en bra portfolio.  Men det är viktigt att förstå att när man jobbar som 
indiespelutvecklare så måste man jobba där det behövs. Ibland får man lära sig om andra saker än den 
man är van vid. Behövs det stöd med t.ex programmeringen, så måste även grafiker och designer visa 
intresse av att hjälpa till och stötta.  
 
Att utvecklas personligen 
På Indie Game Studio ligger fokus på att ge deltagarna en stark plattform att stå på. Under varje 
termin har lärare och deltagare kontinuerliga enskilda coachingsamtal. Under samtalen talar man om 
här och nu och kikar på framtiden. Deltagaren har möjlighet att lära sig att sätta mål, skapa rutiner och 
att få en bra balans i livet. En balans som är livsviktig för alla men speciellt för någon som ska driva 
ett eget företag.  
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Att utveckla sin sociala kompetens och börja nätverka 
Under studietiden har du samarbeten med andra deltagare och även om du har fokus att starta egen 
studio så har du i början av terminen ett skarpt projekt tillsammans med andra studerande på 
utbildningen. Däremot kan du välja att jobba individuellt efter det skarpa projektet.  
 
Att driva en egen indiespelstudio innebär att kunna nätverka och marknadsföra sig själv och sina spel. 
En del i utbildningen är att lära sig hur man tar kontakt med andra under events och sociala medier. 
Att skapa konton på sociala medier där man marknadsför sig själv och når ut till andra.  
 
KURSINNEHÅLL 

 
● INTRODUKTIONSVECKAN  

Under introduktionsveckan ges tid för de studerande att lära känna varandra och 
skolan. Under veckan har vi gemensamhetsdagar med deltagare från 
dataspelsutvecklingskursen och övriga kurser på skolan.  

● SKARPT PROJEKT  
I några veckor arbetar ni i ett skarpt projekt, ett projekt där ni arbetar mot en extern 
kund. Man börjar redan under introduktionsveckan, så det blir ett par dagar mer än 
fyra veckor.  

● FÖRETAGSEKONOMI  & REDOVISNING 
En del av kursen är att få inblick och kunskaper i ekonomi och företagsekonomi. 
Under läsårets gång har ni block med ekonomilektioner.  

● AFFÄRSPLAN OCH ENTREPRENÖRSKAP  
Gästlärare kommer och föreläser om att göra en affärsplan och entreprenörskap. 
Använder sig av samma mall som Jönköping Science Park gör när man planerar sitt 
företagande och skriver affärsplan.  

● MARKNADSFÖRING 
Ni studerar marknadsföring i block och jobbar även med er marknadsföring under 
projektlektionerna.  

● PROJEKT 
Den största delen av tiden skapar man spel i projekt. Under projektdelen så lägger 
deltagarna upp en planering över läsåret. De väljer hur många spelprojekt som man 
vill göra. Vi rekommenderar att man skapar mindre spel under kortare tid, men det är 
deltagarna som väljer själva hur de vill göra.  

● PRAKTIK  
Man har möjlighet att ha praktik på en spelstudio/spelföretag i upp till fem veckor. 
Det är deltagarens ansvar att hitta praktikplats och boende där de vill praktisera. Men 
vi kan ge stöd i hur man kan gå tillväga.  

● BOENDE 
En eftermiddag i veckan har deltagarna boende och de som behöver får stöd i 
boendet. 

● BUH  - Balans, utveckling och hälsa - Work Life Balance.  
Under dessa lektioner fokuserar vi på personlig utveckling för att hitta balans i sitt liv. 
Att driva ett företag kräver att man har ork och välmående för uppgiften.  
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Under hösten så har man lektioner i hälsa var fjärde vecka med fokus på att förstå hur 
vi mår som bäst och vad som påverkar oss så som sömn, kost, motion.  
 

ÖVRIGT INNEHÅLL 
 

● SWEDEN GAME CONFERENCE 
I oktober reser vi till Skövde under en dag och närvarar på Sweden Game 
Conference.  

● DREAMHACK  
I slutet av november är vi på Dreamhack under en eftermiddag.  

● GAME JAM  
I december har vi “Game Jam”. Då är både deltagare från Indie Game Studio och 
dataspelsutvecklingskursen med och skapar spel under 24 timmar. Vissa år har vi 
även haft Game Jam under våren.  

● STUDIERESA  
Under vårterminen sker en studieresa med deltagarna från 
Dataspelsutvecklingskursen på skolan. Förra året åkte vi till Göteborg och i år åker vi 
till Stockholm.  

● SPELVISNING 
I maj varje år har vi en stor spelvisning där deltagarna från Indie Game Studio och 
kursen Dataspelsutveckling visar upp sina spel de skapat.  

 
 
KURSLITTERATUR  
Material skapas till de olika föreläsningarna och det finns litteratur att tillgå i klassrummet i ämnen 
som berör grafik, animering, design, narrativ, programmering, marknadsföring, entreprenörskap, 
projektplanering med mera.  
 
PROGRAMVAROR OCH IT 
De flesta deltagarna använder sig av Unity [Spelmotor] när de skapar spel, Unity börjar kosta pengar 
när man har inkomster över 100 000 SEK.  En del väljer att arbeta i Godot som är ett open source 
program. Grafiken skapas oftast i Blender och Krita. Vi väljer att arbeta med Open source program för 
att de är kostnadsfria och det är bra att använda sig av program som innebär minimala utgifter för 
företagen i framtiden.  
 
Om någon vill använda sig av andra program under projekten går det bra om det finansieras av 
deltagaren själv.  
 
Vi använder oss av bokföringsprogrammet Bokio när vi bokför.  

 
På skolan får alla deltagare en mail (förnamn.efternamn@adelfors.nu) och tillgång till ett obegränsat 
lagerutrymme på Google Drive under kursens gång.  
 
All information som är viktig att ta del av samt schema finns på en sité för deltagarna som studerar 
Indie Game Studio.  
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ANTAGNINGEN 
Du som är intresserad av att studera på Indie Game Studio kommer bli kallad till intervju. Under 
intervjun får du visa dina färdigheter inom ditt område. Du som söker kommer även att få lämna 
arbetsprover som du skickar in innan intervjun.  
 
Det är mycket viktigt att tänka på att man ska ha kunskaper att skapa spel innan man börjar på Indie 
Game Studio. För man ska arbeta med spelutvecklingen på egen hand eller i grupp.  

  
Frågor och kontakt: 
Du kan när som helst höra av dig till Ädelfors folkhögskola och Indie Game Studio med alla frågor du 
har.  

● E-mail: jessica.lycker@adelfors.nu 
● Telefon: 072 - 307 63 00, 0383 - 571 15 [Direkt: Jessica Lycker] 0383 - 57100 

[Växel] 
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