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Välkommen till kursen Musik för interaktiva medier! 
 
1. INLEDNING 
Denna kurs ingår som valbar kurs inom kandidatprogrammet i Musik- och Medie-
produktion. I denna kursguide beskrivs kursens huvudsakliga innehåll och genomfö-
rande, kurslitteratur, examinationsuppgifter och betygskriterier.  
 
2. KURSENS UPPLÄGGNING OCH INNEHÅLL 
Kursen ges på delfart, d.v.s. parallellt med denna kurs läser studenterna också en el-
ler flera andra kurser. Tillsammans utgör kurserna heltidsstudier. 
Kursen innehåller följande prov: 
 
Prov 1 – Musik för interaktiva medier, 7,5 hp (1001) 
 
3. ARBETSFORMER	
Kursen inleds med 8 föreläsningar i adaptiv musik med fokus på musik till spel. 
Följande 7 veckor driver studenterna egna projekt där de komponerar, arrangerar, 
producerar och integrerar egen musik till ett existerande datorspel. Handledning ges i 
grupp 3h per vecka. 
 
4. SCHEMA 
v36 – Introduktion. Spelmusikens historia. Analys av spelmusik. 
v37 – Generella utmaningar och möjligheter för adaptiv musik 
v38 – Gästföreläsare från spelbranschen 
v39 – Gästföreläsare från spelbranschen 
v40 – Presentation av olika verktyg för musikläggning till spel 
v41 – Grundläggande genomgång av aktuellt verktyg 
v42 – Övningar 
v43 – Planering av projekt 
v44-50 – Handledning egna projekt 
v51 - PROV 
 
5. LÄROMEDEL  
Dokumentation av de olika verktygen samt videoresurser på Lynda.com 
 
6. EXAMINATION  
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Examination sker genom presentation av spelet med den egna musiken reflektion och 
resultat från test med en användargrupp där fokus ska ligga på musiken, dess funkt-
ion och relation till spelet. 
Kursexaminator: Hans Lindetorp 
 
7. BETYGSGRADER 
G (Godkänd)  
U (Underkänd)  
 
8. BETYGSKRITERIER 
För att erhålla betyget G skall studenten ha genomfört projektarbetet väl samt redovi-
sat såväl produkt som reflektion och testresultat.  


