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Utbildningens namn 
  

Futuregames Spelprogrammerare 
  
Ansvarig utbildningsanordnare 
  

Changemaker Educations AB 
  
Organisationsnummer 
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Postadress och besöksadress 
  

  

Webbadress, telefonnummer och e-postadress 
  

Telefon                            0703513437 
Hemsida                          http://www.cmeducations.se 
E-post                             tom@cmeducations.se 
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Examen och examenskrav 
  
  
Examensbeteckning 
  

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen 
  
Examen 
  

Utbildningar som leder till en examen inom yrkeshögskolan ska uppfylla kraven i 2 
kap 13-14 §§ i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130) vad gäller kunskaper, 
färdigheter och kompetenser. 

  
Examensbenämning 
  

Yrkeshögskoleexamen Futuregames Spelprogrammerare 
  
  
  
  
  
  
  
  

Resultat av lärande 
  
  

Yrkesroller 
  

Yrkesroll 1:                            Spelprogrammerare 
  

Yrkesroll 2:                            Gameplay Programmer 
  

Yrkesroll 3:                            UI Programmer 
  

Yrkesroll 4:                            Tools Programmer 
  

Yrkesroll 5:                            Game System Designer 
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Yrkesroll 6:                            QA tekniker 

  

  
  
  
  
  
  
  

1. Kunskap om spelbranschen och dess aktörer, projekt, processer och 
utveckling 

  
2. Kunskap om spelbranschens teknik, plattformar och utvecklingsporcesser 
3. Kunskap om spelprogrammering i systemspråken C++ och C# 

  
4. Kunskap om tekniker och arbetsprocesser som används vid 

spelprogrammering 
5. Kunskaper i 3D grafik och olika tredimensionella objekt och ytor som t.ex. 
polygoner och ekvationer 
6. Kunskaper om styrkor och svagheter med egenskriven kod och existerande 
spelmotorer som UE4 och Unity 

  
7. Kunskaper om aktuella scriptspråk i branschen som t.ex LUA och Python 

  
8. Kunskap om hur man använder datastrukurer och algoritmer i spelutveckling 
9. Kunskap om spelfysik i spelutveckling 
10.  Programvarutestning och programeringsmetoder i spelutveckling 
11.  Artificiell Intelligens inom spelproduktion 
12.  Kunskap i projektmetodik, teamroller och aktörer i spelprojekt 

  

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att                  
(kopierad) 
  

1.  Spelprogrammera i C++ 
2.  Spelprogrammera i C# 

  
3. Kunna identifiera de unika metoderna för att programmera effektivt i moderna 
spelproduktioner 

  
4. Skapa algoritmer för att beräkna grundläggande grafiska element 
5.  Nyttja en spelmotor som Unreal Engine 4 i spelprogrammering 
6.  Nyttja en spelmotor som Unity i spelprogrammering 
7.  Skapa och implementera script till spelproduktioner 
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Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper 
om/i (kopierad) 



 

  
8. Kunna designa server/klient lösningar för dataspel 
9. Skapa ett multiplayerspel med ett flertal klienter 

  
10. Simulera och utvärdera datorprogram i komplexa situationer 
11. Kunna spelprogrammera strukturerat och kvalitativt 

  
12. Kunna skapa och applicera ett underhållande AI-system 

  
13. Anpassa spelutveckling med lärdomar från vanliga problemställningar 
14. Producera anpassade GUI och applikationer för en spelutvecklare 
15. Kunna rendera avancerad 3D grafik 

  
16. Arbeta självständigt och i team för planering, utveckling och produktion av 
spel 

  

  
1.Kompetens att förstå och använda för ett spelföretags olika behov och 
arbetsmetoder för att programmera dataspel. 

  
2.Kompetens att beräkna genom koncept och förstå de grundläggande 
principerna för 3D-grafik och spelfysik. 

  
3. Kompetens att spelprogrammera i systemspråket C++, samt kunna relatera 
och modifiera mot spelmotorn UE4. 

  
4.Kompetens att spelprogrammera i systemspråket C#, samt kunna relatera 
och modifiera mot spelmotorn Unity. 

  
5. Förstå olika scriptspråk och förstå hur man applicerar datadrivna 
metoder för att skapa värdefulla komplement till spelmotorer i en 
spelproduktion. 

  
6. Förstå problemställningar med nätverkprogrammering för spelproduktioner 
och kunna skapa en god kommunikation mellan en server och klient. 

  
7. Tillämpa spelprogrammering med olika datastrukturer och algoritmer 

  
8. Kompetens att identifera, producera en underhållande AI (Artificial 
Intelligence) till en spelproduktion 

  
Undervisning på engelska 
  

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska 
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Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser 
för att 

(kopierad
) 

  



 

  
  

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis (till stor del) på engelska 
  
  

Engelska är det dominerande arbets- och koncernspråk i spelbranschen. Vissa av 
våra yrkesverksamma föreläsare undervisar på engelska. Vissa föreläsningar 
kommer att ske på distans med föreläsare från andra länder där engelska är 
grundspråk. Vissa studerande kommer att ha sin LIA-period utomlands och 
kommer därför att ha löpande kontakt med företag på engelska. Viss 
kurslitteratur- och kursfilmer är på engelska, se t.ex Tedtalks, Youtube 

  
Ett flertal av de medverkande spelföretagen är globala och har utländska 
medarbetare och kunder runt om på alla kontinenter och främst i Europa och 
Asien. Deras företagsspråk är därför engelska. Det innebär att det material som 
de studerande ska producera och arbeta med vanligen är på engelska. 

  
Kursöversikt 
  
  
Obligatoriska kurser 
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Kurs 
Poän
g 

3D matematik för spelutveckling 20 

3D och shaderprogrammering 15 

Artificiell Intelligens inom spelproduktion 20 

Branchförberedande spelprogrammering 5 

Datastrukturer och algoritmer i spelutveckling 20 

Datorteknik för spelutveckling 10 

Design patterns för spelutveckling 10 

Examensarbete spelprogrammering 50 

LIA Spelprogrammering 150 

Marknadsanalys, CV och portfolio 15 

Multiplayergames 20 



 

  
  
  
  
Valbara kurser                                                                                                         (kopierad) 
  
  

{Det finns inga valbara kurser} 
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Nätverksprogrammering för spel 20 

Programvarutestning inom spelproduktion 10 

Projektmetodik inom spelutveckling 5 

Script och interpreterande spelprogrammering 25 

Spelfysik 15 

Spelprogrammering med C# 25 

Spelprogrammering med C++ 50 

Spelprojekt 1 20 

Spelprojekt 2 35 

Utvecklingsverktyg i spelprojekt 10 

Summa: 550 



 

  
  
Kurser 
  

Kursen har 21 huvudmoment/delkurs(er) 
  

Kursens namn:      3D matematik för spelutveckling 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            20 
  

Kursbeskrivning:    Kursens syfte är att skapa förståelse för den matematik 
som är vanligt 

  
förekommande inom spelutveckling. 

  
Målet är att den studerande ska kunna lösa vanligt 
förekommande matematiska problem inom 
spelutveckling. 

  
Kunskaper i att: 
-  Förstå och beräkna vektorer i koordinatsystem. 

  
-  Förstå och utföra matrisberäkningar. 
-  Förstå kvaternioner. 

  
Färdigheter i att: 

  
-  Applicera linjär algebra för spelutveckling. 
-  Applicera trigonometri för spelutveckling. 
-  Applicera geometri för spelutveckling. 

  
Kompetens att: 
Studenten ska förstå och utföra beräkningar för vanligt 
förekommande matematiska problem inom 3D-grafik och 
spelutveckling. 

  
  
  
  
  
  

Kursens namn:      3D och shaderprogrammering 
  

Kurstyp:                Standard 
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Valbar:                  Nej 
  
YH-poäng:  15 
  
  
  
  

Kursbeskrivning:    Syftet med kursen är att ge kunskaper om 
renderingspipelinen och hur du kan uppnå olika grafiska 
effekter genom att programmera shaders. 

  
Målet är att den studerande ska med hjälp av 
shaderprogrammering uppnå en grafisk effekt. 

  
Kunskaper i: 
-  Modernt renderings-API. 
-  Grundläggande kunskaper i en renderingspipline. 

  
-  Ljussättning och skuggor. 
-  Kunskaper om de olika typer av shaders. 
-  Visuella effekter. 

  
Färdigheter att: 

  
-  Implementera shaders för rendering av avancerad 3D 

grafik. 
-  Kunna skapa och modifiera ljussätning och skuggor i 

spelutveckling. 
  

Kompetenser att: 
Studenten ska kunna förstå hur den grafiska 
renderingspipelinen fungerar och kunna applicera shaders 
i en spelproduktion. 

  
  
  

Kursens namn:      Artificiell Intelligens inom spelproduktion 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            20 
  

Kursbeskrivning:    Syftet med kursen är att skapa kunskaper och färdigheter 
kring vanligt 

  
förekommande koncept inom AI för spel. 
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Målet är att studenten ska kunna förstå olika AI-lösningar för 
spelutveckling och implementera AI-beteenden för dataspel. 

  
Kunskaper i att: 
-  Förstå uppbyggnaden av AI-system inom spelutveckling. 

  
-  Förstå vanligt förekommande AI-beteenden inom 

spelutveckling. 
-  Förstå vanligt förekommande problem inom modern AI i 

dataspel. 
  

Färdigheter i att: 
  

-  Analysera och utvärdera olika AI-tekniker för 
spelproduktioner. 

-  Implementera AI i en spelproduktion. 
  

Kompetenser att: 
Studenten ska kunna förstå vanliga AI-koncept inom 
spelproduktioner och implementera AI för dataspel. 

  
  
  
  
  
  

Kursens namn:      Branchförberedande spelprogrammering 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            5 
  
  

Kursbeskrivning:     Kursens syfte är att ge förståelse för spelindustrins aktuella 
behov av spelprogrammerare och hur olika spelföretag 
arbetar med programmering. 

  
Målet är att ge studenten insyn inom spelprogrammering för 
kommersiella projekt av olika spelföretag och kunna anpassa 
sig efter branschens behov. 

  

Kunskaper i: 
-  Förstå spelindustrins aktuella behov av 

spelprogrammering. 
  

-  Förstå olika existerande yrkesroller inom 
spelprogrammering. 
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-  Få insikt i modern spelutveckling inom komersiella 
spelföretag. 

  
Färdigheter i att: 

  
-  Analysera den aktuella spelindustrins behov av 
spelprogrammerare och sin roll inom den. 

  
Kompetenser att: 
Studenten kommer ha kompetenser i att förstå 
spelföretags olika behov och arbetsmetoder för att 
programmera dataspel. 

  
  
  
  

Kursens namn:      Datastrukturer och algoritmer i spelutveckling 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            20 
  

Kursbeskrivning:    Kursens syfte är att ge förståelse och kunskaper i 
problemlösning för 

  
algoritmer. Ge kunskaper och färdigheter inom vanligt 
förekommande algoritmer och datastrukturer inom 
spelprogrammering. 

  
Målet är att lära sig problemlösningstekniker för att förstå 
eller skapa algoritmer för spelprogrammering. Att kunna 
analysera och begrunda val av vanligt förekommande 
datastrukturer för spelprogrammering. 

  
Kunskaper i att: 
-  Förstå hur studenten kan lösa problem. 

  
-  Analysera prestanda i algoritmer och datastrukturer. 
-  Implementera vanligt förekommande algoritmer inom 

spelprogrammering. 
  

-  Använda vanligt förekommande datastrukturer inom 
spelprogrammering. 

  
Färdigheter att: 

  
-  Grundläggande problemlösningstekniker. 
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-  Utvärdera algoritmer och datastrukturer i 
spelprogrammering. 

-  Implementera och använda sig av vanliga algoritmer 
och datastrukturer för spelprogrammering. 

  
Kompetenser att: 
Studenten ska förstå och kunna tillämpa      
spelprogrammering med olika datastrukturer och     
algoritmer samt lösa komplexa problem med hjälp av        
tekniker för problemlösning. 

  
  
  

Kursens namn:      Datorteknik för spelutveckling 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            10 
  

Kursbeskrivning:    Kursens syfte är att skapa grundläggande kunskaper om 
datorns 

  
uppbyggnad och funktion. 

  
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper 
om hur en dator behandlar kod och hur en 
programmerare kan optimera kod mot hårdvaran. 

  
Kunskaper i: 
-  Grundläggande förståelse för en dators olika 
komponenter och dess funktion. 

  
-  Grundläggande förståelse för hur datorns olika 
komponenter fungerar ur ett mjukvaruperspektiv. 

  
-  Grundläggande förståelse för hur kod omvandlas till ett 

körbart program. 
  

-  Objektorienterad vs datororienterad programmering. 
  

Färdigheter: 
  

-  Analysera kod för optimering mot hårdvaran. 
-  Implementera kod optimerad för hårdvara. 
-  Bygga ett exekverbart program från kod. 

  
Kompetenser: 
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Studenten ska ha förståelse för kopplingen mellan kod och 
hårdvara och kunna implementera optimerad kod för den. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Kursens namn:      Design patterns för spelutveckling 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            10 
  
  
  

Kursbeskrivning:     Kursens syfte är att förstå vanligt förekommande       
problem inom spelprogrammering och dess     
lösningar genom designmönster. 

  
Målet är att den studerande ska kunna anpassa och 
implementera vanliga designmönster inom 
spelprogrammering. 

  
Kunskaper i: 
-  Grundläggande förståelse för vanligt förekommande 
designmönster inom spelprogrammering. 

  
-  Förstå möjligheter och begränsningar hos grundläggande 

designmönster. 
  

Färdigheter att: 
  

-  Anpassa och implementera vanligt förekommande 
designmönster inom spelprogrammering. 
-  Analysera olika designmönster inom spelprogrammering. 

  
-  Anpassa spelutveckling med lärdomar från vanliga 

problemställningar. 
  

Kompetenser att: 
Anpassa och implementera 
programmeringslösningar till vanligt 
förekommande problem inom 
spelprogrammering. 
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Kursens namn:      Examensarbete spelprogrammering 
  

Kurstyp:                Examensarbete 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            50 
  

Kursbeskrivning:    Examensarbetet ska ge studenten en fördjupning i ett 
självvalt område 

  
inom spelutveckling och spelprogrammering med 
handledning av ämnesexperter från spelbranschen. Målet är 
att antingen med stöd av kursledare utforma en 
problemdefinition i form av ett simulerat uppdrag i ett 
fördjupat område eller tillsammans med ett företag 
identifiera ett skarpt uppdrag som leder till samma 
fördjupning. 

  
Kunskaper i: 
-  Reflektera sina kunskaper samt färdigheter med aktuellt 

branschbehov. 
  

-  Förstå ett specialiserat område inom 
spelutveckling och spelprogrammering. 
-  Förstå en specialicerad roll som 
spelprogrammerare inom 
dataspelbranschen. 

  
Färdigheter i: 

  
-  Strukturera ett fördjupningsarbete på uppdrag inom 

spelutveckling. 
-  Producera en avancerad del av modern spelutveckling. 
-  Redovisa ett fördjupningsarbete. 

  
Kompetenser att: 

Studenten ska kunna på ett självständigt sätt fördjupa sig i ett för branschen specialiserat 
område. Kunna strukturera och dra nytta av experter för att producera en avancerad del av 
spelutveckling. 
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Kursens namn:      LIA Spelprogrammering 
  

Kurstyp:                LIA 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            150 
  
  

Kursbeskrivning:    LIA syftar till att introducera och stärka studenten i sin nya 
yrkesroll i spelbranschen, samtidigt som studenten 
fortsätter sitt lärande under handledning i skarp kontext på 
en egenvald arbetsplats. Målet med LIA är en anställning 
hos LIA-företaget eller hos någon av dess 
samarbetspartners. Därmed är ytterligare ett syfte med LIA 
att studenten ska stärka och bredda sitt nätverk i 
spelbranschen. 

  
För att säkerställa måluppfyllnad utifrån studentens 
kompetensnivå och det anställande företagets behov 
förbereds LIA väl genom möten på skolan med potentiella 
LIA-företag, rekommendationer från tidigare studenter och 
dialog med utbildningsledningen och ledningsgruppen. Inför 
varje LIA-period skrivs ett LIA-avtal (handlingsplan för LIA) 
som godkänns av skolan (utbildningsledaren), LIA-företaget 
(handledaren) och studenten. 

  
LIA-handledaren kvalitetssäkras av skolan och förbereds 
för sin uppgift genom handledarträffar och skriftlig 
information om förväntningar och krav på handledningens 
innehåll och avstämningar. 

  
Under LIA-perioden sker löpande avstämningar och möten 
med skolan och utbildningsledaren. Om LIA-företaget eller 
dess partners ej har möjlighet att erbjuda anställning går 
skolan in och stöttar studenten i arbetet att söka jobb i den 
nya yrkesrollen. 

  
LIA-perioden avslutas med utvärdering från 
LIA-handledaren, samt utvärdering/reflektion och 
LIA-presentation/rekommendation från studenten. Detta 
utgör underlag för utbildningsledarens betygssättning av 
LIA. 

  
Färdigheter i: 

  
-  Det egna LIA-företaget, dess samarbetspartners, 
leverantörer och andra aktörer i branschen. 
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-  Branschens struktur, tillväxt, trender och möjligheter/hot. 
-  Den egna yrkesrollens arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. 
-  Övriga närliggande yrkesroller och kompetenser. 
-  Teamets uppbyggnad och nyckelpersoner. 
-  Kunder, sponsorer, finansiärer och andra intressenter. 

  
-  Trender, utvecklingstakt och nya tekniker. 

  
Färdigheter att: 

  
-  Omsätta och fördjupa sina kunskaper från utbildningen i 

praktiken. 
-  Producera programstruktur som en del av 

spelutvecklingen. 
-  Agera och producera som en nyckelkompetens i 

spelteamet. 
-  Planera och producera syntax för spel. 

  
-  Skapa funktioner utifrån kundens/beställarens och 
användarens behov och önskemål. 

  
-  Anpassa och kravställa programstruktur till befintlig 
spellayout och gränssnitt. 

  
-  Producera och utveckla som en nyckelkompetens i 

spelteamet. 
-  Deltagande vid produktion av spel på en riktig arbetsplats. 

  
-  Analys av det egna arbetet. Analysen beskrivs i en 
delrapport respektive en slutrapport. 

  
Kompetenser att: 
Studenten får genom sin LIA en tydlig insyn i sin 
utvecklande spelutvecklarroll i skarpa spelprojekt och får 
möjligheten att specialisera sig i de värdefulla roller en 
spelprogrammerare kan ta ansvar inom. 

  
  
  

Kursens namn:      Marknadsanalys, CV och portfolio 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            15 
  

Kursbeskrivning:    Syftet med denna kurs är att skapa omvärldsförståelse för 

16 
WWW.CMEDUCATIONS.SE 



 

  
dataspelsbranschens spelföretag och samtidigt kartlägga 
spelföretagens aktuella kompetensbehov. 

  
Målet är att studera och analysera ett större antal spelföretag 
och vidare lära sig relatera sin egen kompetens till 
spelföretagens behov. De studerande lär sig att skriva 
anpassade CVn och skapa digitala portfolios. 

  
Kunskaper i att: 
-  Kunskap om den svenska dataspelsbranschen 
-  Kunskap om Sveriges dataspelsföretag 

  
-  Förståelse för det egna karriärsvalet 

  
Färdigheter att: 

  
-  Skapa branschanalyser 
-  Skapa CV 
-  Skriva personliga ansökningsbrev 

  
-  Skapa anpassat och digitalt portfolio ämnat för 

dataspelsföretag" 
  

Kompetenser att: 
Kompetens att kartlägga dataspelsbranschen och relatera      
spelbolagen till egen kompetens och egna karriärval.       
Kompetens att skapa professionellt presentationsmaterial i      
form av CV och digital portfolio. 

  
  
  
  

Kursens namn:      Multiplayergames 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            20 
  

Kursbeskrivning:    I denna kurs så ska student förstå utamningarna med att 
programmera ett 

  
nätverksspel med flera användare. Målet är att skapa ett 
multiplayerspel med flera användare. 

  
Kunskaper i: 
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-  Förstå och problamatisera kring vanligt förekommande 
nätverkslösningar för olika nätverksbaserade spel. 
-  Förstå hur utvecklingen av spel mot olika nätverksmiljöer 

fungerar. 
-  Förstå asynkron programmering. 

  
Färdigheter att: 

  
-  Skapa ett multiplayerspel med flertal klienter i en modern 

spelmotor. 
-  Tillämpa tekniker och metoder för att uppnå ett fungerande 

nätverksspel. 
  

Kompetenser att: 
Studenten ska med erfarenhet kunna programmera ett 
nätverksspel för ett flertal användare. 

Kursens namn:      Nätverksprogrammering för spel 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            20 
  

Kursbeskrivning:    Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper av 
  

nätverkskommunikation inom spelutveckling. Ge 
kunskaper om vanligt förekommande nätverkstekniska 
problem och dess lösningar inom spelutveckling. 

  
Målet är att studenten ska kunna skapa enklare 
nätverksbaserade spel. 

  
Kunskap i att: 
-  förstå de vanligaste protokollen inom 

nätverkskommunikation. 
  

-  olika nätverksbegrepp. 
-  nätverkshantering för spelutveckling. 
-  att programmera nätverksspel i en modern spelmotor. 
-  lösa vanligt förekommande synkroniseringsproblem inom 

spelutveckling. 
  

Färdigheter att: 
  

-  Kunna designa och implementera server/klient lösningar 
för dataspel. 

-  Felsöka och hantera vanligt förekommande 
problem inom nätverksbaserade spel. 
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Kompetenser att: 
Studenten ska förstå problemställningar med 
nätverksprogrammering för spelproduktioner och kunna 
skapa enklare nätverksbaserade spel. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kursens namn:      Programvarutestning inom spelproduktion 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            10 
  
  
  
  

Kursbeskrivning:     Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter för olika          
kvalitetssäkrande tekniker inom mjukvaruutveckling för     
spelproduktioner. 

  
Målet är att den studerande ska kunna applicera olika 
tekniker för att kvalitetssäkra en modern 
spelproduktion. 

  
Kunskaper i: 
-  Förståelse för profileringsverktyg i modern spelutveckling. 

  
-  Enhetstestning. 
-  Integrationstestning. 
-  Systemtestning. 
-  Tid, kostnad och kvalité i spelprogrammering. 

  
-  Läsa och förstå andras kod. 

  
Färdigheter att: 

  
-  Förståelse för profileringsverktyg i modern spelutveckling. 
-  Enhetstestning. 
-  Intergrationstestning. 
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-  Systemtesning. 
-  Tid, kostnad och kvalite i spelprogrammering. 
-  Läsa och förstå andras kod. 

  
Kompetenser att: 
Studenten ska kunna applicera kvalitetssäkrande tekniker 
och producera kvalitativa mjukvarulösningar för en 
spelproduktion. 

  
Studenten ska även kunna anpassa sin kod och 
dokumentation för andra inom spelproduktionen. 

  
  
  
  
  
  

Kursens namn:      Projektmetodik inom spelutveckling 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            5 
  
  
  
  
  

Kursbeskrivning:    Syftet är att lära studenterna branchrelevant projektmetodik 
för att kunna samarbeta och genomföra ett spelprojekt i 
dataspelbranschen. Målet med kursen är att förstå, planera 
och tillämpa agila projektmetoder i utbildningens stora 
spelprojekt. 

  
Kunskaper i att: 
-  Förstå agila arbetsmetoder. 

  
-  Målgrupper och behovsanalyser i dataspelsbranschen. 
-  Insyn i branschrelevanta projektverktyg. 
-  Förståelse för branchrelevanta synkroniseringsverktyg. 

  
Färdigheter att: 

  
-  Genomföra ett effektivt spelprojekt med agil projektledning. 
-  Genomföra övningar som stärker gruppdynamik i agil 

projektledning. 
-  Planera roller i ett spelprojekt tillsammans med andra. 
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-  Kunna tillämpa agila metoder vid olika situationer vid ett 
spelprojekt 

  
Kompetenser: 
Att snabbt kunna sätta sig in i och förstå relevanta 
roller och agila arbetssätt i ett utvecklingsteam med 
en spelproduktion. 

 
  
  
  
  
  

Kursens namn: 
 
  
  
  
  
Script och interpreterande spelprogrammering 
 
  

Kurstyp: 
 
Standard 
 
  

Valbar: 
 
Nej 
 
  

YH-poäng: 
 
25 
 
  

Kursbeskrivning: 
 
Syftet med kursen är att förstå hur interpreterade programmeringsspråk fungerar och skiljer 
sig mot traditionella kompilerade språk. Även att förstå hur och varför de används inom 
spelproduktion. 
 
  

Målet är att kunna använda interpretade scriptspråk för 
spelutveckling. 
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Kunskaper i: 
-  Grundläggande förståelse för skillnaden 
mellan kompilerat programmeringsspråk och 
interpreterade scriptspråk. 
-  Grundläggande förståelse för vanligt förekommande 
scriptspråk inom spelutveckling. 
-  Förståelse för hur scriptspråk kan komplettera existerande 

spelmotorer. 
  

Färdighet att: 
  

-  Grundläggande färdighet i att utöka en existerande 
spelmotor med ett scriptspråk. 

  
-  Använda interpreterade scriptspråk för 

spelprogrammering. 
-  Använda interpreterade scriptspråk i en modern spelmotor. 

  
Kompetenser att: 
Studenten ska ha en inblick i olika scriptspråk och förstå 
hur denne kan utöka spelmotorer med hjälp av 
scriptspråk. 

  
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            15 
  

Kursbeskrivning:    Kursens syfte är att ge kunskaper om en modern 
fysikmotor för 

  
spelutveckling är uppbyggd. Ge kunskaper och färdigheter 
i att använda spelfysik i en spelproduktion. 

  
Målet är att förstå och använda spelfysik inom 
spelutveckling. 

  
Kunskaper i: 
-  Grundläggande förståelse för en modern spelfysikmotors 

uppbyggnad. 
  

-  Grundläggande förståelse för kollision inom spelfysik. 
-  Grundläggande förståelse för hur krafter appliceras inom 

spelfysik. 
-  Förstå vanligt förekommande fysikfel och dess 
lösningar inom spelutveckling. 
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Färdigheter att: 

  
-  Simulera kollision i en spelproduktion. 
-  Kontrollera krafter för en fysisk kropp i en spelproduktion. 

  
-  Använda en moden spelmotors 
fysikimplementering inom en spelproduktion. 

  
Kompetenser att: 
Studenten kommer kunna manipulera spelfysik och förstå 
dess effekt i en spelproduktion. 

  
  
  
  
  

Kursens namn:      Spelprogrammering med C# 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            25 
  
  

Kursbeskrivning:    Kursen syfte är att utveckla grundläggande kunskaper och 
färdigheter i C# mot spelutveckling samt ge kunskaper 
kunskaper om C# i en modern spelmotor. 

  
Målet är att den studerande ska kunna skapa enklare 
spel i C# samt använda C# i en modern spelmotor. 

  
Kunskaper i: 
-  Grundläggande programmering i C#. 

  
-  Grundläggande programmering i C# mot en modern 

spelmotor. 
-  Grundläggande felsökning- och felhanteringsmetoder. 
-  Förstå dataspels uppbyggnad. 
-  Grundläggande förståelse för en modern spelmotors 

uppbyggnad. 
  

Färdigheter i att: 
  

-  Programmera i C# 
-  Programmera mot en modern spelmotor. 
-  Bygga enklare spel 
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Kompetenser att: 
Studenten ska kunna spelprogrammering i 
programmeringspråket C# samt programmera mot en 
modern spelmotor. 

  
  
  
  
  
  
  

Kursens namn:      Spelprogrammering med C++ 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            50 
  
  

Kursbeskrivning:    Kursens syfte är att utveckla grundläggande kunskaper och 
färdigheter i C+ + mot spelutveckling samt kunskaper om 
C++ i en modern spelmotor. 

  
Målet med kursen är att den studerande ska kunna skapa 
enklare spel i C+ + samt använda C++ i en modern 
spelmotor. 
Den studerande ska kunna genomföra utbildningens 
spelprojekt ett och två i C++ med involverande spelföretag i 
skarpa spelprojekt. 

  
  

Kunskaper i: 
-  Grundläggande programmering i C++ för spel. 

  
-  Grundläggande programmering i C++ mot en modern 

spelmotor. 
-  Grundläggande felsökning- och felhanteringsmetoder. 
-  Förstå dataspelsuppbyggnad. 
-  Grundläggande förståelse för en modern spelmotors 

uppbyggnad." 
  

Färdigheter att: 
  

-  Programmera i C++. 
-  Programmera mot en modern spelmotor. 
-  Återskapa och felsöka egenskapad kod. 

  
-  Bygga enklare spel. 
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Kompeteser att: 
Student ska kunna spelprogrammering i systemspråket 
C++, samt kunna relatera och modifiera mot spelmotorn 
Unreal Engine 4. 

  
  
  
  
  

Kursens namn:      Spelprojekt 1 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            20 
  
  
  
  

Kursbeskrivning:    Spelprojekt 1 är ett kortare, mindre omfattande och mindre 
styrt spelprojekt 

  
som förbereder för längre, mer komplexa och mer 
omfattande 
spelproduktioner i kommande spelprojekt. 
Övergripande syfte är att genom ""Learning by Doing"" och 
""Learning by 

  
Reflection"" ge de studerande en inblick i hur skarp 
spelproduktion går till 
gällande både mål och metod. Genom att lägga stor vikt vid 
reflektionsfasen skapas en god förberedelsebas inför 
kommande 
spelprojekt. 

  
Projektets mål är att ta fram en spelprodukt i en modern 
spelmotorn. 

  
Produktionen genomförs i spelteam med studerande från 
parallella 
spelprogram och feedback ges av spelindustrins seniora 
utvecklare och 
projektledare. 

  
Kunskaper i: 
-  Förstå arbetsprocesser i ett spelprojekt med större 
arbetsgrupper under längre tid. 
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-  Förstå nyttan av planering och förberedelser med tydliga 
mål. 

-  Applicering av kunskap och färdigheter som 
förvärvats under utbildningens gång och 
framtida yrkesroll. 

  
-  Applicering av systemspråket C++. 
-  Förstå arbetsprocessen i en modern spelmotor. 
-  Kunskap om spelbranschens viktiga forum för 
presentation av nya spel såsom SGA. 

  
-  Kunskap om publik publicering av färdigställd spelprodukt 
på vedertagna plattformar så som Steam, Ichy.io. 

  
Färdigheter att: 

  
-  Att snabbt kunna sätta sig in och arbeta effektivt i 
en ny grupp med spelutvecklare. 
-  Kunna på ett effektivt och profesionellt sätt 
kommunicera i ett utvecklingsteam. 

  
-  Analysera och tillämpa agila projektmetoder i 

projektarbete. 
  

- Kunna tillämpa anpassade kunskaper från sin       
utbildning till en spelproduktion i systemspråket      
C++ med en modern spelmotor. 

  
Kompetenser att: 
Förstå och kunna applicera sina C++ kunskaper samt        
färdigheter på lämpligt sätt i rätt del av arbetsprocess         
med ett utvecklingsteam i ett modernt spelprojekt. 

  
  
  
  
  

Kursens namn:      Spelprojekt 2 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            35 
  
  
  

Kursbeskrivning: 
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Spelprojekt 2 bygger på kunskaper och färdigheter från tidigare kurser och 
  
spelprojekt, vilket gör de studerande redo för ett längre, mer omfattande 
och mer komplext spelprojekt. 
Projektet utförs i Unity, i syfte att lära de studerande ytterligare en av de 
  
mest vedertagna och använda open-source-verktygen för spelutveckling. 
Målet med att introducera en ny spelmotor är att de studerande ska kunna 
applicera sina kunskaper och färdigheter på olika verktyg (spelmotorer) i 
framtiden. 
  
Agil projektmetodik, anpassad för spelutvecklingsprojekt, tillämpas i projekt 
  
2, som en fördjupning av kursen för spelprojektmetodik som hålls innan 
spelprojekt 2 startar. 
Spelprojekt 2 är ett omfattande spelprojekt som under sju veckor simulerar 
spelindustrins kommersiella projekt. Branschen deltar aktivt under hela 
projektet. Spelprogramerarstudenter kopplas samman med studerande i de 
  
parallella spelutbildningarna hos Futuregames, för att arbeta i den yrkesroll 
  
man utbildas till. Seniora spelutvecklare från spelindustrin återkopplar 
löpande till studenterna och bedömer projektens utvecklingsprocess och 
resultat. 
  
Målet är att skapa en fungerade spelprodukt som håller professionell 
  
kvalitet och kan användas i den egna portfolion, samtidigt som de 
studerande får erfarenhet av ett mer omfattande spelprojekt. 
 
  

Kunskaper i: 
-  Förstå arbetsprocesser i ett spelprojekt med större 
arbetsgrupper under mycket längre tid. 
-  Förstå nyttan av planering och förberedelser med tydliga 

mål. 
-  Applicering av kunskap och färdigheter som 
förvärvats under utbildningens gång och 
framtida yrkesroll. 

  
-  Applicering av systemspråket C#. 
-  Förstå arbetsprocessen i en modern spelmotor som Unity. 
-  Kunskap om publik publicering av färdigställd spelprodukt 
på vedertagna plattformar så som Steam, Ichy.io. 

  
Färdigheter att: 

  
-  Applicera egna lösningar baserat på tidigare erfarenheter 
på optimalt och anpassat sätt. 
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-  Bygga nödvändiga utvecklingsverktyg till 
projektmedlemmar baserat på behov och projektuppdrag. 
-  Kunna snabbt sätta sig in och arbeta effektivt i 
en ny grupp med spelutvecklare. 

  
-  Kunna på ett effektivt och profesionellt sätt 
kommunicera i ett utvecklingsteam. 

  
-  Analysera och tillämpa agila projektmetoder i 

projektarbete. 
  

-  Kunna tillämpa anpassade kunskaper från sin 
utbildning till en spelproduktion i systemspråket C# 
samt i grafikmotorn Unity. 

  
Kompetenser att: 
Förstå och kunna applicera sina C# kunskaper samt 
färdigheter på lämpligt sätt i rätt del av arbetsprocess med 
ett utvecklingsteam i ett modernt spelprojekt. 

  
  
  
  

Kursens namn:      Utvecklingsverktyg i spelprojekt 
  

Kurstyp:                Standard 
  

Valbar:                  Nej 
  

YH-poäng:            10 
  
  
  
  
  
  

Kursbeskrivning:    Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter i hur en 
spelprogrammerare kan effektivisera sitt utvecklingsteam 
genom att skapa anpassade verktyg för ökad produktion. 

  
Målet är att studenten ska kunna skapa olika verktyg 
anpassade för olika spelproduktioner. 

  
Kunskaper i: 
-  GUI design. 
-  Aktuella branschverktyg för spelutveckling. 

  
-  Designa för användbarhet. 
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Färdigheter att: 

  
- Producera anpassade GUIn och applikationer för olika 
spelutvecklare. 

  
Kompetenser att: 
Studenten ska kunna identifiera behov hos andra 
spelutvecklare och skapa verktyg för att underlätta dennes 
arbetsprocess. 

  
  
  
Tillträde till utbildningen 

  
  

  
Särskilda förkunskaper krävs i följande 

  
  

Kurser 
  

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper 
  

Teoretiska kurser som finns på fler program 
  

•   Engelska 6, 100p 
  

•   Matematik 2, 100p 
  

•   Programmering 1, 100p 
  

Motivering förkunskaper kurser: 
  

Eng 6: Stor del av undervisningen sker på engelska. Våra 
skarpa projekt genomförs enligt spelbranschens standards 
och därmed sker de på engelska. Engelska är 
koncernspråk i flertalet stora spelbolag, vilka anställer våra 
studerande. 
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(kopierad
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Spelutvecklingsteam arbetar ofta globalt med 
kompetenser spridda över världen, där engelska är det 
dominerande språket för samarbete och projektstyrning. 

  
Matematik 2: Grunderna till den matematik som 
förekommer inom spelutveckling och grafikprogrammering 
är väsentlig för att den studerande ska kunna gå vidare 
inom utbildningens mer tekniska kurser. 

  
Programmering 1: För att kunna nå upp till den nivå som 
spelbolagen kräver av en anställd spelprogrammerare så 
behöver studenten vid utbildningsstart ha kunskap i 
Programmering 1. Utbildningen bygger vidare på 
Programmering 1 och går snabbt in på mer avancerad 
nivå av programmering. 

  
  
  
  
  
Urvalsgrunder 
  

En utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ska enligt 4       
kap 11§ YHF (2009:130) lämna de uppgifter som        
myndigheten begär för myndighetens tillsyn,     
kvalitetsgranskning, uppföljning och utvärdering.    
Anordnaren ska t ex vid tillsyn kunna påvisa att man har           
levt upp till författningarnas krav. 

  
Det innebär att det behöver finnas en fullständig 
och väl ordnad dokumentation av utbildningens 
styrdokument, organisation, administration och 
genomförande. 

  
Urvalsgrunder 
  

  

Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation 
  
  

30 
WWW.CMEDUCATIONS.SE 

Särskilt prov 

(kopierad) 

  

Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare 

(kopierad) 



 

  
  
Utbildningens upplägg 
  
  
  
Utbildningens upplägg och organisation 
  

PEDAGOGISKA METODER OCH MÅL 
  

Den centrala pedagogiska tanken i utbildningen är lärande genom tillämpning och 
efterföljande reflektion, action based learning (learning by doing, learning by 
reflection). Vi fokuserar på lärande genom tillämpning för att skapa största möjliga 
erfarenhetsackumulering kring yrkesrollen och branschen under utbildningsförloppet. 
Pedagogiken hos Changemaker Educations (CME) präglar hur vi organiserar, 
kommunicerar, leder och kvalitetssäkrar våra utbildningar. Pedagogiken präglar det 
dagliga didaktiska genomförandet av utbildningen som består av följande metoder: 

  
KURSMODULER 
Utbildningsplanen byggs upp av kurser där en viss kompetens eller 
produktionskunnande skall uppnås. Samtliga kurser ska resultera i en 
kunskapskontroll inom spelutveckling. Varje kurs har en detaljerad kursplan som 
gås igenom med de studerande i samband med kursstarten. Kurserna 
examineras separat och enligt YH:s regler för kunskapskontroller. 

  
HUVUDLÄRARE 

  
Varje utbildning, kurs eller ämnesområde har en huvudlärare för att säkerställa 
kontinuitet, röd tråd, kompetensöverföring och relevanta kunskapskontroller. 
Huvudläraren samarbetar med UL i alla moment och dokumenterar framsteg i 
lärprocesser till de studerande personligen och via vårt LMS. 

  
GÄSTFÖRELÄSARE 

  
Gästföreläsningarnas syfte är att involvera rekryterande företag in i utbildningen och 
ge konkreta exempel på metodik och mål. Genom skarpa case i företagens 
pågående spelutveckling får de studerande fördjupad kunskap kring företagskulturer 
och produktionsprocesser 

  
WORKSHOPS 
Nyckelintressenter från branschen (svenska eller utländska ämnesexperter) som 
arbetar med mindre grupper av studerande kring praktiska moment som tas upp 
under en specifik kursmodul. 

  
PROJEKT 
De studerande utför projekt under så produktionslika förhållanden som möjligt. 
CME strävar efter att projekten skall vara skarpa samarbeten med rekryterande 
företag samt uppmuntrar till interdisciplinära samarbeten mellan våra olika 
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yrkesrollsutbildningar. De studerande genomför "show & tell"- presentationer av 
sina resultat, dessa bedöms av en extern branschjury. 

  
UTVECKLINGSSAMTAL 
Studerande och utbildningsledning genomför utvecklingssamtal två gånger per 
läsår för att följa upp den individuella handlingsplanen och stötta den 
studerande i att reflektera och äga sin utbildningsprocess. Den studerande 
medvetandegörs om den egna läroprocessen och tränas i praktiska tekniker för 
livslångt lärande. Här definieras och hanteras behov av individuellt stöd för att 
ge varje student goda förutsättningar att nå de beskrivna utbildningsmålen. 

  
INDIVIDUELLA ANPASSNINGAR 
Vid särskilda individuella behov kan föreläsningar, lokaler, handledning och         
kunskapskontroller anpassas för att den studerande ska ha möjlighet att uppnå           
kunskapsmålen. Detta sker i dialog med, och i enlighet med, YH:s regelverk. 

  
  
  
Antal timmar lärar- eller handledarledd verksamhet utbildning omfattar 
  

1400 timmar 
  
Kvalitetssäkringen av utbildningen 
  

KVALITETSARBETE PÅ ALLA NIVÅER 
  

CME:s kvalitetsarbete genomsyrar hela vår organisation och involverar 
studerande och samarbetspartners. Huvudsyftet är att ständigt utveckla och 
förbättra våra utbildningar i linje med branschens kompetensbehov, samt för att 
varje studerande ska uppnå examen och få anställning i sin nya yrkesroll (våra 
två huvudmål). Kvalitetsarbetets syfte är också att omedelbart fånga upp och 
lösa (hantera) akuta problem och möjligheter till förbättring. Detta säkerställer vi 
genom att bygga in medbestämmande och utvecklingspotential i planering, 
genomförande, utvärdering och förbättring av våra utbildningsprocesser. 
KVALITETSARBETETS STYRDOKUMENT 

  
Vår kvalitetshandbok innehåller de styrdokument, värdegrunder, pedagogiska 
grunder och policys som ligger till grund för vårt operativa arbete och vårt 
utvecklingsarbete inom all verksamhet för skola, yrkeshögskola, folkhögskola, 
offentlig verksamhet, privat näringsliv och utvecklingsprojekt, såsom EU-projekt, 
integreringsprojekt, kulturprojekt. Kvalitetshandboken innehåller bl.a. 
studerandehandbok, medarbetarhandbok, studerandeavtal, LIA-avtal, 
studeranderättslig standard, handlingsplan vid disciplinåtgärder, 
likabehandlingsplan, kommunikationsplan och krisplan. LÖPANDE KONTROLL 
OCH UPPGRADERING 

  
Våra styrdokument är levande dokument som löpande gås igenom och 
uppdateras utifrån våra två huvudmålgruppers behov; De studerande och 
branscherna. Som grund för våra yh-utbildningar ligger MYH:s regelverk 
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tillsammans med godkända ansökningar och utbildningsplaner. MYH:s 
riktlinjer och spelbranschen (via aktiv ledningsgrupp) är viktiga kvalitetssäkrare 
av processen mot våra huvudmål. SYFTE OCH MÅL - NYCKELTAL 

  
Utbildningens mål är att de studerande ska erhålla yrkeshögskoleexamen och 
vara anställda eller anställningsbara efter examensdagen. Detta mäter vi genom 
examineringsgraden och vårt mål är 95-100 % examineringsgrad (100 % uppnått 
2017) samt anställningsgraden genom resultatuppföljning från MYH (95,5 % 
2017). 

  
UNDERLAG FÖR MÅLSTYRNING OCH KVALITETSSÄKRING 
Kunskapskontroller,utbildningsledares och huvudlärares feedback, samt 
dokumenterade individuella samtal två gånger per läsår är viktiga underlag för 
målstyrning. Löpande utvärderingar (öppna och anonyma) är viktiga 
kvalitetsindikatorer. Varje kurs utvärderas efter avslut genom retrospektion och 
kvantitativa anonyma utvärderingar. Vi har löpande dialog med våra 
studeranderepresentanter och vi har, utöver ledningsgruppsmöten, infört ett 
trivselråd för att säkerställa kvalitet i miljön och andan på skolan. Vi har också 
arbetsgrupper för specifika frågor inom våra ledningsgrupper. 
UTVÄRDERING; INFORMATION, ANALYS OCH UTVECKLING 
Vi utvärderar vårt kvalitetsarbete och dess resultat på alla nivåer i           
organisationen; Kvalitetsgranskning från MYH - resultatet delges,       
analyseras och styr prioriterade förbättringsområden 
Kvalitetsindikatorer och mål - examineringsgrad, anställningsgrad i rätt yrkesroll, 
entreprenörskap 

  
Löpande utvärderingar - kursutvärderingar, reflektioner, anonyma 
utvärderingar, ind.samtal Möten och forum - Ledningsgrupper, 
personalmöten, strategimöten, klassmöten, studeranderepresentantsmöten, 
pedagogiskt råd, trivselråd, branschmöten, rekryteringsdagar, MYH:s 
seminarier, alumniträffar mm är forum för beslut om kvalitetshöjande åtgärder. 
RESULTATANVÄNDNING OCH ÅTGÄRDER 
Resultatet från löpande utvärderingar sammanställs (kvantitativt och kvalitativt) 
och presenteras 
för ledningsgruppen i siffror (jämförbara över tid) och i text (kvalitativa förslag). De 
studerande är 
anonyma i dessa utvärderingar om ej annat överenskommits. Frågorna diskuteras 
och 
åtgärdsdelegeras till respektive operativt ansvarig eller till utsedda arbetsgrupper i 
LG eller 
pedagogiska rådet eller trivselgruppen. Processen dokumenteras i 
ledningsgruppsprotokoll och i 
bilagor till dessa. 
LEDNINGSGRUPPEN 

  
Ledningsgruppen ansvarar för kvalitetssäkringen av utbildningen och följer upp att          
utbildningen genomförs kvalitets- och kursplansmässigt i enlighet med YH:s         
förordningar. Ledningsgruppen följer YH:s anvisningar och ansvarar för antagning         
och examinering av de studerande. 
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Ledningsgruppen träffas 1-2 gånger per termin. Ledningsgruppen består av strategiskt 
utvalda representanter från högskola, skolväsende, branschföretag, 
utbildningsanordnare och studerande. 

  
UTBILDNINGSLEDAREN (UL) 
UL ansvarar för att genomföra utbildningen enligt kursplanen, given budget och 
gällande 
regelverk. UL koordinerar och kommunicerar till alla utbildningens intressenter; 
studenter, 

  
föreläsare, LIA-företag, CMEs ledning, ledningsgruppen, MYH, branschorg. m fl. 
UL är 

  
kontaktperson och coach för samtliga stud. UL ansvarar för samtliga 
kunskapskontroller i 
samverkan med huvudlärare och föreläsare. UL ansvarar för samordning av 
individuella samtal 
och individuella studieplaner. 
UNDERVISANDE PERSONAL 

  
UL är tillsammans med huvudlärare och föreläsaren ansvarig för att 
kvalitetssäkra kurserna i förhållande till övergripande kursplan. UL föredrar 
kursplanerna för LG minst en gång per termin för att säkra att kursplanernas 
innehåll följs och motsvarar branschens efterfrågan. STÖDFUNKTIONER 

  
Platschefen (studierektor) koordinerar samarbete mellan utbildningar och är 
personalledande för UL. Pedagogiskt ansvarig säkerställer utbildningens 
pedagogiska nivå och rättssäkerhet i utbildningsprocessen. Detta innebär 
säkerställande av att kursplaner, kurser, kunskapskontroller, kriterier för 
kunskapskontroller kvalitetssäkras och följer MYH:s regelverk och beviljad 
ansökan och UP. Utbildningskoordinator kvalitetssäkrar admin och infoflöden. 
Pedagogiskt råd är rådgivande. LG är beslutande 
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