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Programmet ger dig verktyg att förstå och arbeta med spel på

professionell nivå, samt utrustar dig för att kunna utveckla

nya uttryck och upplevelser inom spelmediet. Programmet är

specialiserat på produktion av spelgrafik. Utexaminerade

studenter driver egna utvecklingsstudios eller arbetar på

framgångsrika spelföretag i och utanför Sverige. Programmet

ges på Uppsala universitet Campus Gotland, en miljö präglad

av närhet mellan lärare och studenter.

Ett flertal profiler inom spelindustrin och spelutbildningssektorn har givit kandidatprogrammet i speldesign och grafik strålande

betyg: 

“Ett av de bästa designprogram som jag har sett, särskilt den polyforma inställningen till design. Koden blir aldrig bättre än
spelupplevelsen, och det märks. Dessutom, finns det ett politiskt angreppssätt som modulerar design. Det ger många av oss hopp
om en mogen och komplex bransch i framtiden." –  Prof. Derek A. Burrill, University of California 

OM PROGRAMMET

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik ger en akademisk utbildning i huvudområdet speldesign och i biområdet gestaltning,

inriktat mot 2D- och 3D-grafik för spel. Du får färdigheter och kunskap i att utveckla spel liksom en god förståelse för hur de

fungerar och påverkar oss. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser inom speldesign och

biområdet. 

 

Som grafiker får du lära dig att producera grafik för 2D- och 3D-spel. Teoretisk och artistisk kunskap kombineras med de praktiska

och tekniska färdigheter som krävs för spelutveckling. Utvecklingsprocessen kräver normalt insatser av speldesigners, grafiker,

producenter, testare och programmerare. Därför kommer du också att få träna de samarbetstekniska färdigheter som en grafiker

behöver i ett mångsidigt, och i branschen ofta internationellt, spelutvecklingsprojekt. 

  

Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från

Campus Gotland har en tradition av att vinna priser för sina kreationer, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards. 

 

Institutionen för speldesign vid Uppsala universitet blev under hösten 2014 invald i Higher Education Video Game Alliance, en

sammanslutning av huvudsakligen nordamerikanska spelutvecklingsutbildningar på högskolenivå där såväl utbildnings- som

forsknings- och branschfrågor står på agendan.



EXAMEN

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med speldesign som huvudområde.

OM UNDERVISNINGEN

Programmet ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. 

 

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom salsundervisning, workshops, och små projekt. Merparten av kurserna

förutsätter grupparbete. Kurserna inom grafik ges samtliga i form av salsundervisning med löpande träning i teckning, datorgrafik

och modellering. 

 

Varje år innehåller en eller två projektkurser, under vilka studenterna jobbar med sin specifika roll i grupper för att producera

färdiga spel och där undervisningen tar formen av handledning under processen.

STUDERA UTOMLANDS

I dag finns, utöver Uppsala universitets utbytesstudieplatser även egna för institutionen för speldesign. Samarbetsavtal rörande

studentutbyten finns i dag med fyra lärosäten i Tokyo samt Erasmus-avtal med universitetet i Riga och Université d’Angers. Fler

samarbetsavtal är under utveckling.



UPPLÄGG

Programmet omfattar tre års studier där huvudområdet speldesign läses parallellt med biområdet gestaltning i såväl teoretiska kurser

som projektkurser. De projektbaserade kurserna ges inom ämnet speldesign. Du kommer att läsa kurserna i speldesign tillsammans

med studenter på övriga program inom speldesign vid Campus Gotland. 

 

Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) av de 180 hp som ges inom programmet, medan biområdet utgör minst 30 hp. I programmet

ingår därutöver 30 valfria hp, vilka kan ägnas åt ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområdet, alternativt

utlandsstudier. 

 

Programmen inom speldesign vid Campus Gotland växlar mellan teoretiska kurser, där gestaltning och speldesign läses samtidigt och

praktiska projektbaserade kurser, där såväl gestaltning som speldesignen omsätts i praktiken för att producera spel tillsammans med

studenter från samtliga speldesignprogram i Visby. Således ger programmet kontinuerligt möjligheten att testa och använda sina

kunskaper i realistiska scenarion, liksom projektkurserna visar på de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett arbetslag som

innehåller personer med bakgrunder inom många olika discipliner. Projekten liksom de teoretiska kurserna tränar akademiskt

skrivande och presenterande, som träning inför examensarbetet som avslutar det tredje året. 

 

Grafikkurserna börjar från grunden och kommer efter första terminen att leda till ett mindre spelprojekt, varpå undervisningen och

projekten tilltar i komplexitet och omfattning under de tre åren. Grafikkurserna behandlar perspektivlära, karaktärsdesign, digital

grafik, färglära, komposition, 3D-modellering, animation, motion capture-teknologi samt realtidsgrafik.

KURSER INOM PROGRAMMET

Termin 1 

Speldesign 1 – Introduktion, 15 hp 

Biområde, 15 hp 

 

Termin 2 

Speldesign 2 – Spelutveckling, 7,5 hp 

Spelproduktion 1 – Arkadspel, 15 hp 

Biområde, 7,5 hp 

 

Termin 3 

Speldesign 3 – Systemdesign, 15 hp 

Biområde, 15 hp 

 

Termin 4 

Speldesign 4 – Serious Games Design, 7,5 hp 

Biområde eller valfria kurser, 7,5 hp 

Spelproduktion 2 – Vertical Slice, 15 hp 

 

Termin 5 

Valfria kurser*, 30 hp 

*inom huvudområdet, biområde eller annat ämne, alternativt utlandsstudier. 

 

Termin 6 

Speldesign 5 – Teori och metod, 7,5 hp 

Speldesign 6 – Experimentell Speldesign, 7,5 hp 

Examensarbete 15 hp



KARRIÄR

Utbildningen inom programmet är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter

eller som egen företagare. 

 

En av utbildningens styrkor är dess mycket goda kontakter med spelbranschen, varför utbildningens före detta studenter ger dig ett särskilt

användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang inbjuds särskilt framstående profiler från den internationella spelindustrin, liksom

före detta studenter som nu jobbar med spelutveckling, vilket ger mycket goda möjligheter att skapa sig ett eget kontaktnätverk för

framtida arbete. 

 

Bland utexaminerade studenter återfinns såväl företagare med egen utvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen

både i och utanför Sverige, exempelvis Blizzard Entertainment, Massive Entertainment, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games,

Ubisoft, Avalanche, Lionhead, CCP, DICE och Might & Delight. Före detta studenter från programmet undervisar även vid ett flertal av

Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign. 

 

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor

efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom

industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden inom vad som kallas Serious Games. 

 

Efter programmet finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.
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