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Abstract 

The purpose of this thesis was to examine if users of digital music games may acquire skills 

from the games that may be of use in learning to play a real instrument, that is a non-digitally 

simulated instrument like an acoustic piano. We have used Gee’s theory regarding a possible 

interconnection between different semiotic domains, and how this connection may enable a 

transfer of skills between related domains. In this thesis we examine possible skill transfer 

between the domains “digital games” and “non-digital instruments”.  

    To examine our question formulation we chose to conduct a pilot study from which we 

collected both quantitative and qualitative data. The study was conducted on two groups of 

children, 6-9 years old, and consisted of the children accepting a musical challenge. The 

children in one of the groups got access to a digital piano application during a preparatory 

week, whilst the children in the second group lived their lives as usual. The results, and the 

time it took for the children to perform the assignment, was documented by the parents of the 

children in a questionnaire. The data from the questionnaire was then analyzed and used to 

draw conclusions regarding the possible effect of the piano application on the children. The 

analysis of the collected data showed that all children that had used the application passed the 

challenge. The analysis also showed that the child that had the fastest passing time on the 

challenge had used the application, and that the group of children that had used the 

application showed a faster average time for passing the challenge than the children who had 

not used the application. 

    Even though some indicative patterns did emerge through our analysis of the collected data 

no definitive conclusions could be drawn regarding transfer of skills between the semiotic 

domains “digital games” and “non-digital instruments”.     

 

Keywords: music games, children, survey, semiotic domains.  



 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida utövare av digitala musikspel kan 

tillgodogöra sig kunskaper från spel som är till nytta vid senare inlärning av ett riktigt, det vill 

säga fysiskt och icke digitalt simulerat instrument som exempelvis ett piano. Vi utgick från 

Gees teori om att olika semiotiska domäner kan vara kopplade till varandra på ett sätt som 

möjliggör överföring av kunskap mellan olika närbesläktade domäner. I vårt fall mellan 

domänerna ”digitala spel” och ”fysiska, icke-digitala musikinstrument”.   

    För att utforska vår frågeställning valde vi att utföra en pilotstudie där vi samlade in och 

analyserade både kvantitativ och kvalitativ data. Studien bestod av att två grupper av barn, i 

åldrarna 6-9 år, fick en musikalisk utmaning. Barnen i den ena gruppen fick under en 

förberedande vecka tillgång till en digital pianoapplikation, medan barnen i den andra 

gruppen levde sina liv som vanligt. Resultatet, och tiden det tog för barnen att utföra 

utmaningen dokumenterades av barnens föräldrar i en enkät, och datan från enkäten användes 

sedan för att dra slutsatser kring den eventuella effekten av pianoapplikationen. Analysen av 

datan som samlades in via enkäten visade att alla barn som använt sig av applikationen 

klarade utmaningen. Analysen visade även att barnet som klarade utmaningen snabbast hade 

använt sig av applikationen och att den grupp med barn som använt applikationen hade en 

lägre genomsnittstid på utmaningen än barnen som ej använt applikationen. 

    Trots att vissa antydande mönster kunde utläsas genom analys av vår enkätdata så kunde 

inga tydliga slutsatser dras kring möjligheten för kunskapsöverföring mellan de semiotiska 

domänerna ”digitala spel” och ”fysiska, icke-digitala musikinstrument”. 

Nyckelord: musikspel, barn, enkät, semiotiska domäner. 
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1. Inledning  

Vi har i följande arbete valt att undersöka huruvida utövare av digitala musikspel kan 

tillgodogöra sig kunskaper från spelen som är direkt överförbara till ett riktigt, det vill säga 

fysiskt och icke digitalt instrument. Konkret så betyder detta att vi vill undersöka om barn i 

åldrarna 6 - 9 år, genom digitala spel kan lära sig att spela ett instrument, eller ta till sig 

kunskap som förenklar inlärningen av ett faktiskt instrument utanför spelmiljön. 

    Denna frågeställning kombinerar flera av våra personliga intressen samtidigt som den berör 

områden som vi av flera olika skäl ständigt återkommit till under våra tre år som studenter vid 

Speldesign och grafik-programmet vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Till dessa hör 

bland annat ett intresse för pedagogik i förskolemiljö, med en speciell förkärlek för alternativa 

pedagogiska ramverk som montessori, och en tro till att skola och digitala spel ömsesidigt kan 

lära av varandra för att förmedla en mer motiverande, underhållande och pedagogisk 

upplevelse för mottagaren. 

    Då vi i framtiden planerar att utveckla ett digitalt musikspel som gör anspråk på att låta 

spelaren överföra kunskaperna som hon lärt sig i spelet till ett riktigt instrument, och då vi 

anser att den tidigare forskningen som utförts på ämnet antingen varit bristfällig, subjektiv, 

onyanserad eller för fåtalig, så hoppas vi att vi genom detta arbete skall kunna förvärva 

kunskaper som skall möjliggöra målet med vårt spel, samtidigt som vi bidrar med ny kunskap 

till forskningen kring musikspel.   

    Vi hoppas genom detta arbete även kunna bidra med en nyansering av forskningen kring 

musikspel; en spelgenre med spelmekaniskt väldigt varierande spel, där vissa titlar gränsar till 

fullfjädrade simulatorer medan andra enbart på ytan är grafiskt och tematiskt kopplade till 

äkta musicerande. Vi tror att just denna genrespecialisering är direkt avgörande för vad man 

kan förvänta sig att observera i kunskapsöverföringen mellan spel och riktiga instrument, och 

därför anser vi att det är viktigt att alla typer av musikspel finns representerade och 

definierade i forskningen.  

    Vi som utfört arbetet är på flera plan fascinerande av musik, musik i spel, musikspel samt 

musik som ett mnemoniskt verktyg inom pedagogiken i skolan. 
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2. Bakgrund 

 
2.1 Historisk överblick 

Ungdomskultur, det vill säga kulturella yttringar och media som främst konsumeras eller 

framställs av ungdomar, har genom historien ofta betraktats med skepsis och misstänksamhet 

från äldre, oinsatta personer, eller mer normstyrande grupper. På 1700-talet yttrade sig detta 

bland annat genom kritik mot ungdomarnas läsvanor, vilka man fruktade skulle kunna åsamka 

att ungdomarna förläste sig på exempelvis tyska romantiska romaner och därmed blev 

inåtvända och självmordsbenägna; den så kallade Werther effekten. På 1980-talet tog sig oron 

kring ungdomarnas kulturella konsumtionsvanor uttryck i form av den så kallade 

videovåldsdebatten och under 1990-talet var det ungdomarnas musikvanor som främst 

förfasade kritikerna. Som en följd av detta är det kanske därför naturligt att vi under 2000-

talet och framåt kunnat observera kritiska röster som riktat sig mot den nyaste och för tillfället 

dominerande ungdomskulturen; spelkulturen (Nayak, 2013; Zeidler, 2013; International 

Federation of the Phonographic Industry IFPI, 2013). 

2.2 Våldsdebatten 

För att hitta en förklaring till tillsynes oförklarliga våldshandlingar, som exempelvis 

skolskjutningarna i Columbine 1999 och Sandy Hook 2012, eller terrorattentaten i Norge 

2011, så har utredningar genomförts för att utröna vilken eventuell inverkan TV och 

dataspelsvåld har på sina utövare. I skrivande stund så har dock ingen forskning kunnat peka 

på att utövande av digitalt våld har någon koppling till våldsdåd som utförs i den riktiga 

världen (Dalquist & Christofferson, 2011, s.64). 

2.3 Slöseri med tid och spels påverkan 

En kritik, tillsynes motsatt till den ovan nämnda, som riktas mot spel är den att spel är slöseri 

med tid då spelarna ej anses lära sig någonting från spelen som de ta kan ta med sig och 

använda sig av i den riktiga världen; att spelen pacificerar utövarna och gör dem till introverta 

innesittare. Paralleller skulle här kunna dras till den kritik som televisionen utsatts för i olika 

vågor, samt den ovan nämnda Werther effekten.  

    Exakt vilken effekt spel har eller inte har på utövaren är i skrivande stund fortfarande en 

pågående debatt, både medialt och politiskt. Åsikterna gällande spels påverkan på utövaren är 
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många och varierade och ingen sida har ännu lyckats publicera data som till fullo tycks stödja 

någon konklusiv tes. Vad de flesta dock tycks eniga om är att spel är en gigantisk och 

världsomspännande industri som ökar i storlek för varje år (Nayak, 2013), och att element av 

spel kan hittas långt utanför underhållningsindustrin i allt från bonussystem hos olika 

flygbolag till motiverande verktyg inom skaderehabiliteringsvården och skolan. 

2.4 Forskningsmotivering 

Spelens breda spridning motiverar att forskning utförs som kan bidra till att debatten som 

formar exempelvis lagstiftning kring spel skall kunna föras på en konstruktiv och 

vetenskapligt belagd nivå. Med följande arbete hoppas vi kunna bidra till en liten del av den 

forskningen.  

    Arbetet med denna uppsats syftar till att utreda om kunskapen som ett barn får med sig från 

att ha spelat en enkel piano-app är direkt överförbar till ett riktigt piano. Med andra ord: 

Kommer barn som spelat appen ha enklare att lära sig spela på ett riktigt piano än barn som ej 

fått spela appen?  

2.5 Tidigare forskning 

Liknande forskning som den vi gör i denna studie har tidigare utförts (Richardson & Kim, 

2011), men den har då främst inriktat sig på den typ av musikspel som ofta kategoriseras i 

undergenren rytmspel. Namnet på genren stammar från att dessa spel främst koncentrerar sig 

på att efterlikna den rytmiska aspekten av att spela ett instrument, snarare än att fullt ut 

simulera eller återskapa de exakta motoriska, eller i övrigt musikaliska färdigheter, som krävs 

för att bemästra ett fysiskt instrument. Exempel på ett av dessa rytmspel är Guitar Hero 

(Harmonix, 2005). Rytmspel som Guitar Hero (Harmonix, 2005) använder sig i regel av 

”pseudo-instrument”, det vill säga handkontroller som enbart till utseendet liknar ett 

instrument. På senare år så har dock en annan typ av musikspel vuxit i popularitet. Denna typ 

av spel försöker på ett mer realistiskt sätt simulera, och lära ut, hur man spelar ett riktigt 

instrument. Detta åstadkoms främst genom att spelaren tillåts att ge instruktioner till spelet 

genom en kontrollmetod (med kontrollmetod menar vi den typ av handkontroll som spelet 

använder sig av) som mer exakt liknar ett riktigt instrument, eller i vissa fall till och med 

använder sig av riktiga instrument. Exempel på denna typ av spel är bland annat Rocksmith 

(Ubisoft San Francisco, 2011). Det är till forskningen kring effekten som denna typ av spel 
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kan ha på spelaren som vi hoppas kunna bidra med vårt arbete. Vi kommer i vårt arbete 

differentiera denna typ av spel från rytmspel genom att kalla dem för ”musiksimulatorer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Till vänster ser vi handkontrollen till spelet Guitar Hero, vad vi 

kallar ett ”psuedo-instrument”. Till höger är en riktig gitarr som kan 

användas till musiksimulatorn Rocksmith. 
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3. Litteraturöversikt 

Vi valde att sätta oss in i fyra olika forskningsområden som vi fann relaterade till vårt arbete. 

Dessa områden var:  

 Spels inverkan på spelaren.  

 Musikspel. 

 Pedagogik i skolmiljö. 

 Spel som verktyg för inlärning. 

I efterföljande stycken så redogörs kort för de olika områdenas koppling till vårt arbete, samt 

så listas även de specifika böcker och texter som vi använde oss av under vårt arbete. 

Relevant forskning söktes i databaserna DiVA och DIGRA, samt via sökmotorn Google 

Scholar och på hemsidan www.gamestudies.org. Litteratur hittades via olika studiers 

källförteckningar, samt genom sökningar i Bibliotekskatalog – Gotland, Nationell 

Bibliotekskatalog – Libris, samt genom Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst. 

 

Sökord och sökfraser: music games, musikspel, learning from games, spel och lärande, spel i 

skolan, learning games, learn through play, pedagogiska spel, educational games, digital 

games for kids, pedagogy, pedagogik, montessori, Guitar Hero, Rocksmith. 

3.1 Spels inverkan på spelaren 

Området gällande spels inverkan på spelaren undersöktes främst för att vi som utfört detta 

arbete, samt läsaren, skall kunna kontextualisera i vilken ”miljö” arbetet är utfört. Det vill 

säga för att besvara frågor som: Vad är allmänhetens rådande åsikt gällande spels inverkan på 

spelaren? Hur förs debatten akademiskt, och i media, kring spels eventuella inverkan på 

spelaren?  

    Den allmänna debatten som fördes under tiden som detta arbete skrevs tog främst upp hur 

våldsamma spel eventuellt kan påverka en spelare till att utföra våldshandlingar i den riktiga 

världen. Vi fann detta område relevant för vårt arbete då det berör hur spelaren eventuellt 

påverkas av det aktuella spelet, eller vad spelaren eventuellt lär sig från spelet.  

    Ulf Dalquist, filosofie doktor och forskningsansvarig vid Statens medieråd och Jan 

Christofferson, datorspelsexpert och handläggare vid samma myndighet författade 2011 

forskningsrapporten Våldsamma datorspel och aggression – en översikt av forskningen 2000 
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– 2011. Rapporten utgör en granskning av 106 empiriska studier och 55 så kallade 

metastudier, relaterade till våldsamma datorspel och deras eventuella inverkan på spelaren. 

Syftet med studien var att besvara frågan: Blir man våldsam av att spela våldsamma datorspel 

(2011)? Statens medieråd drog under arbetets gång slutsatsen att väsentliga delar av 

forskningen som utförts på området lidit av stora akademiska brister, och därmed bör 

betraktas som direkt ovetenskapliga. Statens medieråd kommer fram till slutsatsen att det 

finns en stor mängd forskning som visar på samband mellan våldsamma datorspel och 

aggression. De påpekar dock att denna uppmätta aggression ej skall förväxlas med våldsamt 

beteende, för vilket de ej finner något samband med våldsamma datorspel. De påpekar även 

att stora delar av studierna lider av så allvarliga metodologiska brister att de ej heller bör 

användas som underlag för att vederlägga något förhållande mellan våldsamma datorspel och 

aggressivitet (Daquist & Christofferson, 2011, s.64).  

3.2 Musikspel 

I de sökningar vi gjort inför vår studie har väldigt lite forskning hittats inom området 

musikspel. Spelföretag har själva utfört undersökningar som de hävdar visar att musikspel har 

en positiv inverkan på spelares musikaliska inlärning, men dessa kan knappast betraktas som 

vetenskapliga då väldigt lite information om undersökningarnas metod finns tillgänglig. 

Oftast faller dessa undersökningar snarare in under kategorin reklamkampanjer (Serrels, 

2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: En undersökning som utfördes på uppdrag av spelskaparna bakom musiksimulatorn  

Rocksmith. Undersökningen användes sedan i spelets marknadsföringskampanj.  
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Viss forskning, med liknande syfte som den vi gör, har tidigare utförts inom området digitala 

musikspel. Dock har vi ej funnit några studier som koncentrerat sig på den typ av musikspel 

som vi i vårt arbete valt att kalla musiksimulatorer. Den mest omfattande studien vi funnit av 

rytmspels eventuella inverkan på en spelares musikaliska förmåga utfördes 2011 av Patrick 

Richardson och Youngmoo Kim i deras arbete Fun and Games: A Framework for Quantifying 

Music Skill Developments from Video Game Play. Arbetet innefattar en metodik för att 

undersöka musikalisk utveckling genom användandet av digitala musikspel, men också en 

pilotstudie utförd med ovan nämnda metodik med en fokus på rytmspel. Vi uppfattar metoden 

som presenteras som väl genomtänkt och omfattande (2011). 

    Richardson och Kim drar själva slutsatsen att de i sitt arbete inte kan finna något som pekar 

på att den musikaliska förmågan hos en spelare utvecklas av att spela rytmspel. Spelare som 

spelat rytmspel kunde emellertid uppvisa bättre resultat på de delar av undersökningen som 

omfattade avläsning av grafiska instruktioner på en dataskärm och omtolkning av dessa till 

motoriska och musikaliska handlingar i spelet. Exempel på dessa handlingar var att trycka ner 

knappar vid rätt tillfälle, eller omvandla grafiska instruktioner till sång (2011, s.13-14). 

3.3 Pedagogik i skolmiljö 

För att kunna göra en djupare analys av datan som framkom genom vår undersökning så valde 

vi att sätta oss in i olika teorier gällande barns lärande i skolmiljö.  

    Då spelföretaget Ubisoft, under en intervju med internet-sidan polygon.com (Gera, 2013), 

nämner montessoripedagogik som en inspirationskälla för deras senaste iteration av 

musiksimulatorn Rocksmith 2014 (Ubisoft San Fransisco, 2013) så valde vi att titta närmare 

på montessoripedagogik för att närmare se hur den skiljer sig från mer traditionell pedagogik i 

skolmiljö. Pedagogen och forskaren Maria Montessori tar exempelvis upp hur 

montessoripedagogik i förskolemiljö inledningsvis är inriktad på praktisk inlärning av 

kunskap snarare än teoretisk. Författaren tar även upp hur praktiskt inriktat arbete i skolan kan 

stimulera barns naturliga nyfikenhet, och därmed bidra till att barnen själva går vidare till att 

söka teoretisk kunskap kring olika ämnen (1965, s.3-7). 

3.4 Spel som verktyg för lärande 

Digitala spel används redan som verktyg för lärande inom skolan och på grund av detta så 

fann vi det relevant att sätta oss in i tidigare forskning som utförts på ämnet. Vi intresserade 

oss främst av att ta reda på huruvida spel ansågs som en effektiv metod för att förmedla 
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kunskap, eller motivation, till elever, men också vilka egenskaper spel ansågs besitta, eller 

sakna, som motiverade dessa åsikter.      

   James Paul Gee, professor i läs- och skrivkunnighet, utforskar i sin bok What video games 

have to teach us about learning and literacy (2007) vilka positiva effekter digitala spel kan ha 

på en spelare, bland annat genom att undersöka frågor som:  

 Vilka egenskaper är det som gör att vissa spel har förmågan att fånga en spelares fulla 

uppmärksamhet timmar i sträck? 

 Hur förmedlar spel kunskap till spelaren? 

 Hur kan metoder som används av spel för att förmedla kunskap användas inom 

skolan? 

Boken kan även ses om en kritik mot traditionella undervisningsmetoder och erbjuder ett 

modernare alternativ till katederundervisning. Gee (2007) definierar i sin bok en mängd 

principer och begrepp som han tillsammans använder för att förklara hur inlärning i dataspel 

korrelerar med allmän mänsklig inlärning, samt inlärning i skolmiljö. Gee (2007) redogör 

även för hur dessa principer utvecklats från äldre teorier kring mänskligt lärande, så som 

behavioristiska och kognitiva teorier. Boken innehåller en mängd referenser och 

sammanställningar av tidigare forskning inom området ”spel som verktyg för inlärning”, samt 

även från en mängd närliggande forskningsområden. Vi har valt att utgå från flera av Gees 

(2007) teorier i vårt arbete och redogör för dessa, samt andra teoretiska utgångspunkter, i 

denna uppsats nästkommande stycke. 

3.5 Teoretiska utgångspunkter 

Följande stycke redovisar teoretiska utgångspunkter som vi hämtat från verken i ovanstående 

litteraturöversikt, samt de hypoteser som vi format utifrån dessa. Ord inom citationstecken 

och parentes är författarnas ord i originalspråket, och de kursiverade ord som skrivs före dessa 

är vår översättning till svenska.   

    Richardson och Kim definierade i sitt arbete sex olika testområden för att undersöka 

musikalisk utveckling genom användande av digitala musikspel (2011, s.4-7). Dessa områden 

var: 

 Analys av musikens olika egenskaper (Listening for musical features) 

 Muntlig återgivning av musik (Aurally prompted response)  
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 Tolkning av pseudo-noter (Sight reading response) 

 Musikalisk bakgrundsprofil (Musical aptitude profile) 

 Direkt återgivning av rytm, sång och keyboard-element (Realtime recorded response 

aural skills assessment) 

 Direkt återgivning utifrån pseudo-tidslinje (Realtime recorded response notation test) 

Inget av ovanstående testområden har i vårt arbete angripits med exakt samma metod som 

Richardson och Kim (2011) använde, dock så har vi använt oss av områdena som inspiration 

vid utformningen av vår undersökningsmetod.         

 

Med utgångspunkt i Gee (2007, s.17-43 och s.124-129) har vi arbetet utifrån hans teorier om: 

 Semiotiska domäner (Semiotic domains) 

 Icke praktisk kunskap (Passive content)  

 Förberedande kunskap (Preperation) 

 Praktisk inlärning (Active) 

 Kunskapsöverföring (Transfer) 

3.6 Hypoteser 

Med utgångspunkt i ovanstående litteratur och forskning har vi format följande hypoteser: 

Hypotes 1 

Kontrollmetoden, det vill säga de pseudo-instrument som rytmspel använder, för interaktion 

mellan människa och spel skiljer sig allt för mycket från hur en människa använder ett riktigt 

musikinstrument för att någon märkbar utveckling av musikalisk förmåga skall kunna 

uppmätas hos spelaren. Som stöd för denna hypotes hänvisar vi till resultatet som Richardson 

och Kim producerade genom arbetet med sin studie (2011, s.14-15). 

    Som fortsättning på ovanstående hypotes så ponerar vi att om det aktuella spelets 

kontrollmetod var mer lik ett riktigt instrument så skulle en märkbar utveckling av musikalisk 

förmåga kunna uppmätas hos spelaren. Som stöd för detta så utgår vi från Gees teorier om 

överföring av kunskap mellan olika närbesläktade semiotiska domäner (2007, s.124-129). 
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Hypotes 2 

Vi har arbetat utifrån premissen att äldre barn haft en fördel gentemot yngre under vår 

undersöknings så kallade utmaningsmoment; detta på grund av att äldre barns finmotorik är 

mer utvecklad. 

Hypotes 3 

Vi har också arbetat utifrån premissen att mer musikaliska barn, och barn som sedan tidigare 

spelat ett instrument, haft en fördel gentemot barn med mindre utvecklade musikaliska 

färdigheter samt barn som ej spelat något instrument sedan tidigare. Detta då barn som sedan 

tidigare spelat ett instrument kan ha skaffat sig finmotoriska kunskaper som de oerfarna 

barnen inte besitter, samt att det skulle kunna vara enklare för musikaliska barn att exempelvis 

visualisera det fysiska avståndet mellan två toner på ett piano genom att lyssna till skillnader i 

frekvenshöjd mellan två toner i melodin.  

    Utifrån ovanstående hypoteser har vi format vårt arbetes frågeställning för vilken vi 

redogör i nästkommande avsnitt. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet och frågeställningarna kring vårt arbete grundar sig i vad Gee kallar för semiotiska 

domäner, och hans teori om att olika semiotiska domäner kan vara kopplade till varandra på 

ett sätt som möjliggör en överföring av icke praktisk kunskap mellan olika domäner; i vårt fall 

mellan domänerna ”digitala spel” och ”fysiska, icke-digitala musikinstrument”. Vidare utgår 

vi också från Gees teori att denna så kallade icke praktiska kunskap kan klassas som 

förberedande kunskap och att denna kan underlätta för någon som försöker lära sig om en 

domän på ett praktiskt plan (2007, s.17-43 och 124-129). 

4.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida utövare av digitala musikspel kan 

tillgodogöra sig kunskaper från spelen som är till nytta vid senare inlärning av ett riktigt, det 

vill säga fysiskt och icke digitalt simulerat instrument; exempelvis ett piano. 

4.2 Frågeställningar 

De mer preciserade frågeställningarna som vi vill besvara ser ut som följer: 

Kan en digital pianoapplikation användas för att ge spelare förberedande kunskaper, med 

tillräckligt stark koppling mellan de semiotiska domänerna ”digitala spel” och ”fysiska, icke-

digitala musikinstrument”, för att under en musikalisk utmaning kunna: 

 observera skillnader i resultat mellan individer som använt sig av simuleringen kontra 

individer som ej använt sig av simuleringen. 

 observera skillnader i inlärningstid mellan individer som använt sig av simuleringen 

kontra individer som ej använt sig av simuleringen. 
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5. Metod 

För att utforska våra frågeställningar valde vi att utföra en pilotstudie som kombinerade 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Både den kvantitativa och kvalitativa datan samlades in 

via en enkät. Vi hade inledningsvis planerat att enbart använda oss av kvantitativ data, då vi 

ansåg att denna på tydligast vis skulle kunna besvara våra frågeställningar. Vi ansåg dock att 

antalet deltagare i vår undersökning inte var tillräckligt stort för att man skulle kunna dra 

statistiskt säkra slutsatser från svarsdatan, och på grund av detta valde vi att tillsammans med 

den kvantitativa datan även samla in information som vi använde för att göra en kvalitativ 

analys.  

    I korthet gick vår studie ut på att två grupper av barn fick utföra en musikalisk utmaning. 

Barnen i den ena gruppen fick under en förberedande vecka tillgång till en digital 

pianoapplikation, medan barnen i den andra gruppen levde sina liv som vanligt. Resultatet 

från utmaningen, det vill säga om barnen klarade eller inte klarade utmaningen, användes för 

att belysa vår första frågeställning. Tiden det tog för barnen att utföra utmaningen användes 

för att belysa vår andra frågeställning. Vi använde oss sedan av den kvalitativa datan för 

kontextualisera den kvantitativa datan att dra slutsatser kring syftet med vårt arbete.  

5.1 Etiskt förhållningssätt till metodval 

Genom hela utförandet av studien sattes barnens välbefinnande i första rummet. Detta betydde 

att metoden utformades i första hand för att försäkra att inga barn upplevde sitt deltagande i 

studien som påtvingat, eller på något annat vis otrevligt. Detta möjliggjordes genom tydliga 

instruktioner till föräldrarna (se bilaga 1-5) där de bland annat ombads vara uppmärksamma 

på hur barnen tycktes uppleva sin medverkan, samt en konstant dialog där vi tydliggjorde att 

barnens välbefinnande var viktigare än att studien skulle leverera tydlig eller korrekt data. För 

att säkerhetsställa att barn och föräldrar skulle känna trygghet och besitta total inblick i 

samtliga delar av undersökningen valde vi att utforma metoden så att barnen genomförde alla 

delar av studien tillsammans med en förälder. Inledningsvis planerade vi att själva utföra delar 

av studien tillsammans med barnen, men detta valdes alltså bort för att försäkra barnens 

välbefinnande. 
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5.2 Praktiskt genomförande av pilotstudie 

Den praktiska delen av studien pågick under en vecka och gick till på följande sätt:  

Åtta barn i åldrarna 6 - 9 år fördelades över två grupper. Den ena gruppen (grupp 1) fick 

under en veckas tid tillgång till en surfplatta på vilken vi installerat en enkel, och för 

ändamålet egentillverkad pianoapplikation. Barnens föräldrar instruerades att ”uppmuntra” 

barnen till att använda applikationen minst en gång dagligen under tiden studien pågick. Stor 

vikt lades vid ordet ”uppmuntra” för att försäkra att inga barn tvingades till att spela appen, 

och att studien på alla vis var en trevlig upplevelse för barnen (se bilaga 2-4). 

    Barnen i den andra gruppen (grupp 2) fick ej tillgång till pianoapplikationen utan levde sina 

liv som vanligt fram till studiens sista dag då de i likhet med barnen i grupp 1 deltog i en 

musikalisk utmaning. 

5.3 Utmaningen 

Syftet med utmaningen var att utröna huruvida barnen i grupp 1 lärt sig något från 

pianoapplikationen som gjorde att de presterade ett märkbart annorlunda resultat vid den 

musikaliska utmaningen jämfört med barnen i grupp 2. Detta avgjordes utifrån hur många av 

barnen i varje grupp som producerade ett positivt resultat på utmaningen, samt tiden det tog 

för barnen att producera ett eventuellt positivt resultat. Ett positivt resultat definierades av att 

barnen utförde utmaningen på utsatt tid och efter givna kriterier. Ett negativt resultat 

definierades av att barnet tog längre än utsatt tid på sig, eller att något annat av kriterierna ej 

efterföljdes (se bilaga 2). 

    Den musikaliska utmaningen bestod av att barnen, med hjälp av en instruktionsvideo (se 

bilaga 3), samt mycket begränsad hjälp från en av sina föräldrar, skulle lära sig att spela de 14 

första tonerna i sången ”Blinka lilla stjärna” på ett riktigt, det vill säga fysiskt piano eller 

synth. Stor vikt lades vid instruktionerna som vi gav till den vuxne för att försäkra att barnen 

ej skulle kunna uppleva att de misslyckats med någonting, och på grund av detta känna sig 

ledsna eller uppleva situationen som otrevlig (se bilaga 2-4). 

 

 

 

Figur 3: Synthen som användes vid musikutmaningen,  

en Bontempi GT 530. 
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5.4 Mjukvara 

Mjukvaran som barnen i grupp 1 fick tillgång till var en egenproducerad pianoapplikation för 

Android-surfplattor. Denna applikation hade utformats för att efterlikna redan befintliga spel 

på marknaden som till exempel Perfect Piano (Revoltunet Studio, 2013), men var även 

grafiskt och spelmekaniskt minimalistisk. Denna minimalistiska utformning valdes för att ej 

distrahera barnen med spännande grafik, eller för att applikationen skulle kunna kritiseras för 

att innehålla funktioner som kunde anses som icke representativa för redan befintliga 

kommersiella musiksimulatorer. Vi valde även denna generiska utformning av mjukvaran för 

att på ett mer korrekt sätt kunna göra generella jämförelser mellan vår applikation och redan 

existerande spel på marknaden. 

    Applikationen fungerade genom att grafiska indikationer, så kallade ”noder”, rörde sig 

vertikalt fallande mot olika tangenter på ett realistiskt utformat pianoklaviatur. När noderna 

nådde fram till ett speciellt ”träffområde”, lokaliserat strax ovanför tangenterna, så 

instruerades barnen att trycka på tangenten under noden. Noderna föll i sådan ordning att om 

barnen tryckte på pianotangenterna i den ordning som noderna nådde träffområdet så spelade 

barnen de första 14 tonerna ur melodin ”Blinka lilla stjärna”. 

 

 

5.5 Urval 

Då många spel med musiksimulatoriska och pedagogiska inslag riktar sig till en yngre publik, 

sex till nio år, och då dessa spelares finmotorik fortfarande är under utveckling, så ansåg vi att 

Figur 4: Skärmdump från pianoapplikationen som användes i undersökningen 
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det var en lämplig och intressant åldersgrupp att inrikta vår undersökning på. Med 

”pedagogiska” menar vi ett anspråk på att förmedla kunskaper som är avändbara även utanför 

spelet och med ”under utveckling” menar vi att den finmotoriska förmågan ännu inte nått en 

vuxen individs nivå, utan fortfarande utvecklas av vardagliga aktiviteter. Studien kom att 

omfatta åtta barn i åldrarna 6 - 9 år. Medverkande till studien hämtades från familjer som var 

släkt och vänner till författarna. Barnen fördelades slumpartat mellan grupperna, med 

undantaget att en homogen åldersrepresentation mellan de båda grupperna eftersträvades. 

Homogen åldersrepresentation eftersträvades för att minimera risken att resultatet av en 

grupps prestation skulle färgas av barnens ålder, och därmed göra en jämförelse mellan 

grupperna olämplig. 

5.6 Metod för datainsamling 

För att kunna dra slutsatser kring vårt arbete så använde vi oss av en enkät med vilken vi 

samlade in en kombination av kvantitativ och kvalitativ data från barnens föräldrar. Frågorna i 

enkäten var till största del av krysskaraktär och stor vikt lades vid att minimera möjligheten 

till fri tolkning av frågorna (se bilaga 5). Detta ställde höga krav på formuleringen av 

instruktionerna som låg till grund för föräldrarnas bedömning av utmaningsmomentet. Vi 

anser att bedömningskriterierna var tydligt formulerade, men vill ändå påpeka att föräldrarnas 

bedömning av utmaningsmomentet är den del av vår metod som vi betraktar med störst risk 

då föräldrarna kan ha tolkat, eller förhållit sig till instruktionerna på olika sätt. Föräldrarnas 

tolkning av instruktionerna kunde undvikits genom att vi själva utförde bedömningen av alla 

deltagare, men som ovan beskrivits under stycket som tar upp etiskt förhållningssätt, så har vi 

valt att offra viss exakthet i svarsdatan med fördel för barns och föräldrars välbefinnande. Vår 

bedömning är dock att datan som vi använt för vår analys var tillförlitlig i förhållande till 

slutsatserna som vi drog. 

5.6.1 Kvantitativ data 

Den kvantitativa datan användes för belysa arbetets frågeställningar och omfattade två frågor: 

 Klarade barnet av att utföra utmaningsmomentet efter de givna kriterierna? JA/NEJ 

 Om JA, hur lång tid tog det för barnet att utmaningen? Min_Sek_ 

Den första frågan var utformad för att belysa arbetets första frågeställning genom att 

dokumentera barnets resultat på utmaningsmomentet. Den andra frågan var utformad för att 
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belysa arbetets andra frågeställning genom att dokumentera tiden det tog för barnet att 

eventuellt klara utmaningen. 

5.6.2 Kvalitativ data 

Den kvalitativa datan samlades in med syftet att användes för en kvalitativ analys av 

slutsatsen som drogs utifrån den kvantitativa datan. Denna analys var tänkt att nyansera och 

kontextualisera svarsdatan, exempelvis genom att belysa barnens musikaliska bakgrund och 

ålder. Med musikalisk bakgrund menar vi exempelvis om barnen sedan tidigare spelar något 

instrument, eller om de besitter styrkor eller svagheter knutna till musicerande, som 

exempelvis amusi eller absolut gehör.     

    Syftet med den kvalitativa datan var även att öppna upp vår metod för kritik från 

utomstående läsare genom att förmedla en bredare bild av barnen än den som den kvantitativa 

datan förmedlat. Detta genom att exempelvis belysa åldersfördelningen mellan grupperna, 

eller om barnen sedan tidigare spelade något instrument. 

5.7 Metoder för bearbetning av data 

All data behandlades anonymt i det att inget av barnen, eller föräldrarna, deltog med namn på 

enkäten. Enkäterna randomiserades även innan bearbetningen för att försäkra anonymitet samt 

att analysen ej skulle färgas av författarnas eventuella personliga koppling till barnen. 

Randomiseringen utfördes genom att kuverten, med de ifyllda enkäterna, blandades likt en 

kortlek. Efter denna blandning var det omöjligt för författarna att knyta enkäterna till enskilda 

barn eller föräldrar. 

5.7.1 Bearbetning av kvantitativ data  

Den kvantitativa datan sammanställdes till två stapeldiagram för att presentera enkel 

avläsning av resultat. Denna data omfattar svaren på fråga 3 och 4 i enkäten. Figur 5 återger 

svaret på enkätens fråga 3, det vill säga hur många av barnen i varje grupp som producerade 

ett positivt resultat under utmaningsdelen av undersökningen. Figur 6 återger svaret på 

enkätens fråga 4, det vill säga tiden det tog för barnen att producera de positiva resultaten. För 

enkel jämförelse mellan grupperna så presenterar vi även gruppernas genomsnittstid; det vill 

säga genomsnittstiden det tog för barnen i varje grupp att producera ett positivt resultat på 

utmaningsmomentet. Stapeldiagram med deltagare som enhetsmått, valdes framför 

exempelvis tårtbitsdiagram med studiedeltagarnas resultat omräknat till procent; detta för att 
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stapeldiagram tydligare visade antalet deltagare i vår studie och ej dolde det bakom en 

procentsats. 

5.7.2 Bearbetning av kvalitativ data 

Den kvalitativa datan, som omfattade frågorna 5 - 9 i enkäten sammanställdes till en tabell (se 

figur 7). Syftet med sammanställningen var att förenkla för läsaren av detta arbete om denna 

skulle vilja utföra en närmare granskning av testgruppernas sammansättning. 

5.8 Metoder för analys av insamlad data 

För att besvara våra frågeställningar så analyserades i första hand resultatet av den insamlade 

kvantitativa datan. De kvantitativa frågorna berör hur många av barnen i varje grupp som 

producerat ett positivt resultat på utmaningen, samt hur lång tid det tog för dessa barn att 

producera ett positivt resultat. Ett positivt resultat definierades av att barnen utförde 

utmaningen på utsatt tid och efter de givna kriterier som föräldrarna hade att förhålla sig till 

(se bilaga 2-4). Det är främst genom en analys av denna kvantitativa data som vi belyst 

arbetets syfte och frågeställningar. Vi valde även att tillföra den kvantitativa datan kontext 

genom en analys av den kvalitativa datan. Den kvalitativa datan är tänkt att belysa huruvida 

vår tolkning av den kvantitativa datan är rimlig. Vi gör detta genom en närmare granskning av 

testgruppernas sammansättning där vi tittar på faktorer som barnets ålder, tidigare musikalisk 

erfarenhet samt tidigare erfarenhet av digitala spel. Analysen av den kvalitativa datan är tänkt 

att förhindra oss från att dra felaktiga slutsatser utifrån den kvantitativa datan, då det 

möjligtvis kan finnas faktorer i barnets bakgrund som påverkat resultatet på 

utmaningsmomentet.  

5.8.1 Tolkning av kvantitativ data 

Datan tolkades utifrån tre olika utfallsscenarier. Dessa scenarier grundade sig på antalet 

positiva resultat i de två barngrupperna. 

5.8.2 Flest positiva resultat i grupp 1 

Om flest positiva resultat genererats från grupp 1 så har vi tolkat detta som en indikation på 

att barnen i grupp 1 kan ha haft nytta av sitt arbete med applikationen. Mer precist att 

kunskaperna som barnen fått från den digitala simuleringen kan ha gett dem förberedande 
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kunskaper, som kunde överföras från den semiotiska domänen ”digitala spel” till domänen 

”fysiska, icke-digitala musikinstrument”. 

5.8.3 Flest positiva resultat i grupp 2 

Om flest positiva resultat har genererats från grupp 2 så har vi tolkat detta som att grupp 1 ej 

haft någon synlig fördel av sitt arbete med applikationen. Mer precist att kunskaperna som 

barnen fått från den digitala simuleringen ej gett dem några förberedande kunskaper, som 

kunde överföras från den semiotiska domänen ”digitala spel” till domänen ”fysiska, icke-

digitala musikinstrument”. 

5.8.4 Samma antal positiva resultat i grupp 1 och 2 

Om grupp 1 och 2 genererat samma, eller ett liknande antal positiva resultat på 

undersökningens utmaningsdel så har vi valt att använda oss av datan i enkätens fråga 4 för att 

avgöra om grupp 1 haft någon fördel av sitt arbete med den digitala simulationen. Fråga fyra 

berör tiden det tog för barnet att klara utmaningsmomentet. Med de insamlade svaren på fråga 

4 har vi sedan räknat ut och jämfört genomsnittstiden som det tagit att producera gruppernas 

positiva resultat. Om grupp 1 uppvisare en lägre genomsnittstid än grupp 2 så har vi tolkat 

detta som att barnen i grupp 1 kan ha haft nytta av sitt arbete med applikationen; mer precist 

att kunskaperna som de fått från den digitala simuleringen kan ha gett dem förberedande 

kunskaper, med tillräckligt stark koppling mellan de semiotiska domänerna ”digitala spel” 

och ”fysiska, icke-digitala musikinstrument” för att det skall ha genererat en fördel i 

inlärningstid gentemot någon som ej fått använda sig av applikationen. Om lägre 

genomsnittstid ej kan observeras hos grupp 1 så har vi valt att tolka detta som att grupp 1 ej 

haft någon synlig fördel av sitt arbete med applikationen. 

5.8.5 Tolkning av kvalitativ data 

Oavsett utfallet av tolkningen av den kvantitativa datan så har vi valt att analysera den 

kvalitativa datan. Vi gjorde detta för att försäkra oss om att gruppfördelningen varit homogen 

och att inget av gruppernas resultat färgats av exempelvis en överrepresentation av äldre barn 

gentemot den andra gruppen. Vi har i detta fall utgått från hypotesen som vi beskriver i detta 

arbetes avsnitt 3.6. Denna hypotes hävdar att äldre barn kan ha haft en finmotorisk fördel 

gentemot undersökningens yngre barn. Vi vill således genom tolkningen av den kvalitativa 
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datan belysa eventuella för- och nackdelar som de individuella barnen kan ha haft på grund av 

sin ålder, musikaliska förmåga eller tidigare erfarenhet av digitala spel. 

5.9 Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet 

Vi anser att validiteten i svarsdatan är hög då den på ett tydligt sätt speglar hur barnen bedöms 

ha presterat på utmaningsmomentet, och då resultatet och tiden från utmaningen har direkt 

koppling till våra frågeställningar så anser vi därför att datan har hög validitet. Detta gäller 

främst den kvantitativa datan som ligger till grund för vår slutsats. Den kvalitativa datan är 

mer öppen för tolkning och användes därför främst för att kontextualisera den kvantitativa 

datan. Med detta menar vi att den kvalitativa datan ej användes för att avgöra studiens utfall, 

utan snarare främst för att analysera utfallet.  

    Gällande reliabilitet så anser vi att vår metod är väl genomtänkt och att den inte gör anspråk 

på att besvara mer än den klarar av. Kvalitativ data har samlats in för att ge en tydlig 

bakgrundsbild av de deltagande barnen. Vår tolkningsmetod är medvetet utformad för att 

passa flera tänkbara utfall och finns formulerad i ovanstående stycken. De direktiv som 

föräldrarna hade att förhålla sig till vid bedömningen av utmaningsmomentet utformades för 

att i största möjliga mån utesluta fri tolkning. Felbedömningar kan dock ha gjorts av 

föräldrarna, och vi bedömer risken för detta som måttlig, men värd att notera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 

6. Resultat 

Följande avsnitt redovisar resultatet av vår pilotstudie. Vi redovisar både den kvantitativa och 

kvalitativa datan som samlades in från barnens föräldrar via vår enkätundersökning.  

    Den kvantitativa datan som presenteras omfattar frågorna 3 och 4. Frågorna 3 och 4 

används i analysdelen av detta arbete för att belysa vårt arbetes frågeställningar gällande 

huruvida en digital simulering av ett musikinstrument kan underlätta vid inlärning av ett 

fysiskt och icke digitalt simulerat instrument.  

    Frågorna 1 och 2 i enkäten var av kontrollkaraktär och har därför ej sammanställts till 

diagram eller tabell. Dessa frågor användes för att avgöra om barnen i grupp 1 använt 

pianoapplikation i den utsträckning som vi formulerat i instruktionsbrevet som barnens 

föräldrar mottog i början av vår studie (se bilaga 4). Dessa frågor har alltså ej använts för att 

belysa våra frågeställningar. Samtliga barn i grupp 1 använde sig av applikationen i den 

utsträckning som vi formulerat i instruktionsbrevet.          

    Den kvalitativa datan som redovisas användes i analysdelen av detta arbete för att 

kontextualisera svarsdatan. Kontextualiseringen gjordes genom att belysa de olika barnens 

musikaliska bakgrund, ålder samt de två testgruppernas sammansättning. Dessa frågor var 

frivilliga, och med undantag för fråga 10, så har dessa frågor besvarats av samtliga deltagare. 

Fråga 10 berörde allmänna observationer som föräldrarna gjort under undersökningsveckan 

och har utelämnats ur denna resultatdel. Fråga 10 utelämnades på grund av att frågan ej 

besvarades av alla deltagare, men också på grund av att svaren som mottogs, ej på ett direkt 

sätt kunde knytas till arbetets frågeställningar.  
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Figur 5: Visar att fler barn i grupp 1 klarade utmaningen. Resultatet omfattar svaren från fråga 3 i enkäten 
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Grupp 1 
Hur gammalt är 
barnet? 

Spelar barnet något 
instrument sedan 
tidigare? 

Hur bedömmer du 
barnets musikaliska 
förmåga? 

Spelar barnet data, 
TV eller mobilspel? 

B1 7 Nej Medel Ja, veckoligen 

B2 8 Nej Medel Ja, veckoligen 

B3 9 Nej Medel Ja, veckoligen 

B4 8 Nej Medel Ja, dagligen 

Grupp 2 
Hur gammalt är 
barnet? 

Spelar barnet något 
instrument sedan 
tidigare? 

Hur bedömmer du 
barnets musikaliska 
förmåga? 

Spelar barnet data, 
TV eller mobilspel? 

B5 9 Nej Medel Ja, dagligen 

B6 7 Nej Medel Ja, dagligen 

B7 7 Nej Medel Ja, veckoligen 

B8 6 Nej Hög Ja, dagligen 
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Hur lång tid tog det för barnet att klara utmaningen? 

Grupp 1

Grupp 2

Klarade ej 
 

använde sig 
utav appen 

använde inte 
appen 

utmaningen 
 

Grupp 1 genomsnittstid 2:33 min/sek  Grupp 2 genomsnittstid 4:25 min/sek  

Figur 6: Visar att grupp 1 hade en lägre genomsnittstid än grupp 2. Resultatet omfattar svaren från fråga 4  

i enkäten. 

Figur 7: Tabellen visar svaren från de frivilliga enkätfrågorna 5-9 
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7. Analys 

I följande avsnitt analyseras datan som vi samlade in via vår enkätundersökning. Enkäten 

innehöll både kvalitativa och kvantitativa frågor. Den kvantitativa datan belyser vårt arbetes 

syfte och frågeställningar, genom att jämföra barngruppernas resultat och tider från studiens 

utmaningsmoment. Resultatet av enkätundersökningens kvantitativa frågor visade att flest 

positiva resultat kom från barnen i grupp 1. Detta betyder att det var fler barn i grupp 1 som 

klarade utmaningen efter uppsatta kriterier än i grupp 2. Detta resultat har gjort att vi tolkat 

svarsdatan utifrån definitionen av utfallsscenariot som beskrivs i avsnitt 5.8.2. Vi har alltså 

tolkat den kvantitativa datan som en indikation på att barnen i grupp 1 kan ha haft nytta av sitt 

arbete med applikationen. 

    Enkätundersökningens kvalitativa data har analyserats utifrån beskrivningen under 

metoddelens avsnitt 5.8.5.  Vi beskriver där hur vi tolkat den kvalitativa datan för att belysa 

eventuella för- och nackdelar som de individuella barnen kan ha haft under 

utmaningsmomentet på grund av sin ålder, musikaliska förmåga eller tidigare erfarenhet av 

digitala spel. 

7.1 Utmaningsmomentet 

Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida utövare av digitala musikspel kan 

tillgodogöra sig kunskaper från spelen som är till nytta vid senare inlärning av ett riktigt, det 

vill säga fysiskt och icke digitalt simulerat instrument; exempelvis ett piano. 

    På undersökningens utmaningsmoment visade den insamlade kvantitativa datan fler 

positiva resultat från barnen i grupp 1 än från barnen i grupp 2, detta var dock med minsta 

möjliga marginal då 4 positiva resultat kom från grupp 1 och 3 positiva resultat från grupp 2 

(se figur 5). Svarsdatan visade även att grupp 1 utförde utmaningsmomentet snabbare än 

barnen i grupp 2, vilket kan observeras i gruppernas redovisade genomsnittstid (se figur 6).  

    Trots att de barn som använt sig av pianoapplikationen under undersökningen visade fler 

positiva resultat, på snabbare genomsnittstid, än barnen som ej använt pianoapplikation så 

anser vi inte att några säkra slutsatser kan dras kring huruvida utövare av digitala musikspel 

kan tillgodogöra sig kunskaper från spelen som är till nytta vid senare inlärning av ett riktigt 

instrument. Vi gör denna reservation främst på grund av undersökningens låga deltagarantal, 

vilket omöjliggör att statistiskt belagda slutsatser skall kunna dras, men också på grund av den 

marginella skillnaden mellan gruppernas resultat. 
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7.2 Kan förberedande kunskap överföras från spel till instrument?  

De frågeställningar som vi valde att utforska i vårt arbete fokuserar på att undersöka om en 

digital simulering av ett piano kan användas för att ge spelare förberedande kunskaper, med 

tillräckligt stark koppling mellan de semiotiska domänerna ”digitala spel” och ”fysiska, icke-

digitala musikinstrument”, för att vi skulle kunna observera skillnader i resultat och 

inlärningstid mellan individer som använt sig av simuleringen kontra individer som ej använt 

sig av simuleringen. Vi formulerade en hypotes som gick ut på att om den aktuella 

simuleringens kontrollmetod var tillräckligt lik ett riktigt instrument så skulle en märkbar 

utveckling av musikalisk förmåga kunna observeras hos barnen som använt sig av den digitala 

simuleringen i form av vår musikapplikation. Som stöd för detta så utgick vi från Gees teorier 

om kunskapsöverföring mellan olika närbesläktade semiotiska domäner (2007, s.124-129). 

    Den kvantitativa datan som vi samlade in via vår enkätundersökning visade att den grupp 

med barn som fått använda sig av musikapplikationen uppvisade ett högre antal positiva 

resultat på undersökningens utmaningsmoment, samt gjorde detta på en kortare 

genomsnittstid än den grupp barn som ej fått använda musikapplikationen. Vi anser att 

undersökningens resultat antyder att ett samband kan finnas mellan det förberedande arbete 

som barnen i grupp 1 utförde och det resultat som de uppvisade på utmaningsmomentet. På 

grund av vår undersöknings låga deltagarantal så anser vi inte att några starka slutsatser kan 

dras gällande huruvida en digital simulering av ett piano kan användas för att ge spelare 

förberedande kunskaper som är överföringsbara mellan de semiotiska domänerna ”digitala 

spel” och ”fysiska, icke-digitala musikinstrument”. Vi anser dock att flera intressanta 

observationer kan göras kring enkätdatan, och vi redogör för dessa i arbetets nästkommande 

avsnitt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

 

8. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet av vår undersökning i relation till tidigare forskning 

samt de hypoteser som vi formulerade i inledningen av vår studie.  

8.1 Observationer kring enkätdata 

Vår undersöknings låga deltagarantal gör det svårt att dra några statistiskt belagda slutsatser 

kring huruvida utövare av digitala musikspel kan tillgodogöra sig kunskaper från spelen som 

är till direkt nytta vid senare inlärning av ett riktigt instrument. Dock kan man i svarsdatan 

från enkätundersökningen göra flera observationer som möjliggör intressanta 

tolkningsmöjligheter, vilka i sin tur skulle kunna stödja att barnen som använt sig av 

applikationen tillgodogjort sig fördelaktiga kunskaper från applikationen.  

 

Vi observerar bland annat att: 

 Alla barn som använt sig av applikationen klarade utmaningen (se figur 5). 

 Barnet som klarade utmaningen snabbast hade använt sig av applikationen (se figur 6).  

 Gruppen med barn som använt applikationen hade en lägre genomsnittstid på 

utmaningen än gruppen med barnen som ej använt applikationen (se figur 6).   

 Barnet som bedömdes besitta högst musikalisk förmåga befann sig i gruppen som ej 

använt applikationen. Detta barn uppvisade snabbast tid på utmaningsmomentet i sin 

grupp, men 3 utav 4 barn i den grupp som använt applikationen uppvisade snabbare 

tider trots att deras musikaliska förmåga bedömts som lägre (se figur 6 och 7). 

Om man i diskussionssyfte tar sig friheten att ponera att resultaten från vår enkätundersökning 

är generaliserbara på en större grupp, det vill säga att dom skulle repeteras med liknande 

resultat vid en ny större undersökning, så skulle detta i så fall göra det möjligt att dra 

slutsattser som föreslår att barnen som använt sig av applikationen tillgodogjort sig kunskaper 

från applikationen som de haft användning av vid inlärning av ett riktigt instrument. Detta 

skulle vidare stödja Gees teori om att kunskapsöverföring mellan närbesläktade semiotiska 

domäner är möjlig genom en utveckling av förberedande kunskap (2007, s124-129). 
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8.2 Metoddiskussion 

Under arbetet med vår undersökning så fann vi metoden som vi valt att använda oss av som 

väl fungerande. Vi anser dock att det skulle gagnat undersökningen om den utfördes i en mer 

kontrollerad miljö, som exempelvis i en skola. En sådan miljö skulle kunna ge en mer 

konsekvent bedömning av utmaningsmomentet i det att bedömningen skulle kunna utförts av 

en och samma person i en miljö som är identisk för alla inblandade barn.     

    Det var under analysen av enkätdatan svårt att hitta några starka samband mellan barnens 

resultat och den kvalitativa data vi samlat in för att belysa barnens musikaliska bakgrund, 

samt deras tidigare erfarenhet av digitala spel. Detta skulle kunna tolkas som att musikalisk 

bakgrund och tidigare erfarenhet av spel ej har någon inverkan vid en undersökning som vår, 

men vi anser att man bör undvika att dra sådana slutsatser. Anledningen till svårigheten med 

att koppla barnens enskillda resultat till deras bakgrund var att många av barnen i 

undersökningen hade en liknande bakgrund. Med liknande bakgrund menar vi bland annat att 

7 av 8 föräldrar ansåg sitt barns musikaliska förmåga som ”medel”. Vår undersökning 

innehöll endast ett barn vars musikaliska förmåga ansågs som hög och inget barn som ansågs 

besitta låg musikalisk förmåga. Denna brist på underlag gjorde det således omöjligt för oss att 

jämföra resultaten mellan barn med olika musikalisk förmåga. Barnens bakgrund undersöktes 

via enkätens kvalitativa frågor (se figur 7).   

    En mindre brist i vår metod skulle kunna vara att det musikstycke vi valde att använda 

under undersökningens utmaningsmoment (”Blinka lilla stjärna”) antagligen redan var 

välkänt för en majoritet av barnen i vår undersökning, och att detta förminskat effekten av 

applikationen på det vis att en välkänd melodi till viss del utesluter två av de områden som 

Richardson och Kim (2011, s.4-7) undersökte i sin studie, nämligen: Analys av musikens olika 

egenskaper, samt Muntlig återgivning av musik. Dessa två områden berör i Richardsons och 

Kims (2011) undersökning hur en spelares kännedom kring en melodis uppbyggnad 

underlättar när spelaren utför en utmaning som grundar sig på den specifika melodin. Vi anser 

att man tämligen enkelt skulle kunna modifiera vår metod till att även undersöka dessa 

områden genom att vid en framtida studie välja en melodi som är okänd för barnen under 

undersökningens utmaningsmoment. 

    En annan mindre brist i vår metod skulle kunna vara att barnens musikaliska bakgrund ej 

undersökts tillräckligt noggrant för att paralleller mellan musikalitet och 

undersökningsresultat skall kunna dras. Vidare skulle man kunna hävda att bedömningen av 
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barnets musikaliska förmåga endast är ytlig, då inga specifika områden, som exempelvis 

rytmkänsla eller förmåga till att urskilja differenser i tonhöjd, utreds. Man skulle också kunna 

hävda att bedömningen är inkonsekvent, då inga gemensamma och detaljerade tester utförts 

på barnens musikalitet. Vi anser dock att sådan information endast vore relevant om man 

genom vår undersökning på ett mer specifikt vis ville belysa hur barnen påverkats av arbetet 

med musikapplikationen. Vår undersökning gör dock endast anspråk på att belysa om barnen 

påverkats av arbetet med applikationen.  

8.3 Resultat i relation till tidigare forskning 

Då relevant tidigare forskning främst fokuserat på effekten av rytmspel så är det med denna 

forskning vi kan jämföra våra resultat och på så vis leta efter paralleller och olikheter i 

undersökningsresultat. Richardson och Kim kan i sin undersökning av rytmspel ej belägga att 

denna typ av musikspel utvecklar en spelares musikaliska förmåga (2011, s.14). Gällande 

musiksimulatorer anser vi oss se flera intressanta mönster i vår insamlade enkätdata som 

skulle kunna antyda att musiksimulatorer skiljer sig från rytmspel i fråga om musikalisk 

utveckling hos spelaren (se avsnitt 8.1). Vi tror att den eventuella skillnaden mellan rytmspel 

och musiksimulatorer, som åstadkommer de mönster som vi observerat, främst grundar sig i 

hur de olika musikspelstypernas kontrollmetoder skiljer sig åt. Tidigare i vårt arbete lägger vi 

fram hypotesen att de pseudo-instrument som rytmspel använder för interaktion mellan 

människa och spel skiljer sig allt för mycket från hur en människa använder ett riktigt 

musikinstrument för att någon märkbar utveckling av musikalisk förmåga skall kunna 

uppmätas hos spelaren (se avsnitt 3.6).           

    Richardson och Kim konstaterar även att mer erfarna spelare tycks ha lättare att läsa 

grafiska instruktioner på en dataskärm, men att detta ej påverkat spelarnas prestation vid ett 

avslutande musikaliskt test (2011, s.13-14). Liknande den slutsats som Richardson och Kim 

(2011, s.14-15) gör så kan vi i vår undersökning ej finna något samband mellan barnens 

tidigare erfarenhet av digitala spel och deras resultat på undersökningens musikaliska 

utmaningsmoment. 

    Gällande spels förmåga att motivera och verka som en sorts inkörsport för fortsatt lärande 

så kan vi från vår studie referera till muntliga berättelser från barnens föräldrar, vilka talar om 

att barnen efter arbetet med musikapplikationen velat spela fler melodier, samt gå ut för att 

inhandla egna synthar. Vi anser att dessa berättelser till viss del bekräftar de teorier som 

Montessori tar upp i sin bok, vilka hävdar att praktiskt inriktat arbete kan stimulera barns 
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naturliga nyfikenhet, och därmed bidra till att barnen själva går vidare till att söka kunskap 

kring olika ämnen (1965, s.3-7). 

8.4  Förslag till framtida forskning 

Vi anser att mängden studier, med fokus på musikspels inverkan på spelarens musikaliska 

förmåga, är allt för fåtaliga för att några generella slutsatser skall kunna dras kring spelens 

eventuella inverkan. Dessutom anser vi att vår studie, genom vissa av de mönster som kunde 

utläsas från vår undersökningsdata, antyder att ett visst samband kan finnas mellan barnens 

arbete med vår musikapplikation och deras resultat på studiens utmaningsmoment. De 

mönster vi syftar på är observationerna som vi redogör för i vårt arbetes diskussionsdel som 

bland annat visar på att barnen som använt sig av applikationen klarade undersökningens 

utmaningsmoment snabbare än barnen i gruppen som ej använt applikationen. Vi anser att 

bristen på studier, samt ovan nämnda observationer, motiverar fortsatt forskning på området.  

    Ett specifikt område att undersöka vidare skulle kunna vara en eventuell relationen mellan 

förmågan att tolka grafiska instruktioner i ett spel och instruktionerna på ett klassiskt notblad. 

Richardson och Kim visar genom sin undersökning av tolkning av pseudo-noter att de barn 

som spelar mycket digitala spel är bättre på att omsätta grafiska instruktioner på en skärm till 

handlingar i spelet. Richardson och Kim menar att deras resultat kan tyda på att rytmspel 

utveklar spelarnas förmåga för mönsterigenkänning. Vi vill här förtydliga att det som 

Richardson och Kim såg skulle kunna beskrivas på det föga spektakulära viset att: Barn som 

spelar spel blir bättre på att spela spel. Vi anser dock att de resultat som Richardson och Kim 

uppvisade med pseudo-noter (2011, s.13-15), i kombination med de observationer som vi 

gjorde i vår undersökning, gällande tiden det tog för barnen att klara utmaningsmomentet, 

skulle kunna antyda att utövare av digitala spel skulle kunna ha en fördel gentemot icke 

spelare vid inlärning av klassisk notläsning. Detta förutsätter dock att en tillräckligt stark 

koppling finns mellan de semiotiska domänerna ”analog notläsning” och ”digital notläsning”.  

    Vi anser att metoden som vi använt i vår undersökning skulle passa för framtida 

undersökningar då den uppvisat intressanta resultat. Vi anser dock att man bör öka storleken 

på barngrupperna för att kunna dra statistiskt belagda slutsatser. För att möjliggöra större 

barngrupper så skulle undersökningen exempelvis kunna utföras på en skola. Att utföra 

undersökningen på en skola skulle även kunna bidra till homogenare barngrupper, där barnen 

haft samma eller likanande tillgång till musikundersvisning. Homogena barngrupper skulle i 

sin tur kunna utesluta att enskilda barns resultat färgas av andra faktorer än arbetet med 
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musikapplikationen. Vi finner även dessa ”andra faktorer” intressanta, men i denna 

undersökning har vi främst fokuserat på musikapplikationens inverkan på undersökningens 

resultat. Vid framtida studier skulle man också kunna använda en melodi som är tidigare 

okänd för barnen under studiens utmaningsmoment. Detta för att potentiellt förstärka 

applikationens inverkan på spelaren. Man skulle även kunna inkludera en mer omfattande 

musikalisk bakgrundsprofil av barnen, liknande den som Richardson och Kim gör i sin 

undersökning (2011, s.4), för att kunna dra slutsatser kring samband mellan tidigare 

musikalisk förmåga och testresultat.                    

8.5 Teoretiska utgångspunkter och hypoteser 

Gällande Gees teorier om möjligheten till kunskapsöverföring mellan närbesläktade 

semiotiska domäner (2007, s.124-129) så kan vi i vår enkätdata göra vissa observationer som 

tycks stödja en möjligt överföring mellan de semiotiska domänerna ”digitala spel” och 

”fysiska, icke-digitala musikinstrument”. Den tydligaste indikationen på att en sådan 

överföring tycks möjligt läser vi ut genom en jämförelse av de tider som barnen i de båda 

barngrupperna behövt för att generera ett positivt resultat på undersökningens 

utmaningsmoment. Denna jämförelse visar att barnen som fått använda sig av 

pianoapplikationen behövt kortare tid för att klara utmaningsmomentet än barnen som ej 

använt applikationen. 

    Redan innan arbetet med undersökningen gjorde vi mindre observationer som tycktes 

stödja Gees teorier kring semiotiska domäner (2007, s.17-43). Ett exempel på sådana 

observationer var hur programmeraren, som tog fram musikapplikationen som användes i vår 

undersökning, efter arbetet med applikationen obehindrat kunde byta mellan att spela melodin 

från ”Blinka lilla stjärna” på en surfplatta och en synth. Programmeraren konstaterade själv att 

all kunskap kring hur man spelade melodin kommit från hans arbete med applikationen, då 

han ej kunnat spela melodin på ett klaviaturinstrument sedan tidigare. En företeelse, som vi 

lade märke till i samband med ovan nämnda observation, var att samma programmerare ej 

tycktes plocka upp dessa musikaliska kunskaper förrän musikapplikationens grafiska 

användargränssnitt var mer eller mindre identisk med ett riktigt piano. Vi kunde observera 

detta på grund av att utveklingen av applikationens grafik utfördes i två iterationer. Den första 

iterationen saknade de svarta tangenter som finns på ett riktigt piano och inte förrän dessa 

implementerats tycktes en överföring av kunskap påbörjas. Tillsammans med resultatet från 

vår studies enkätundersökning så anser vi att observationerna som vi gjorde under 
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utvecklingen av studiens mjukvara skulle kunna stödja den hypotes som vi formulerade 

gällande vikten av utformandet av spelets kontrollmetod vid kunskapsöverföring mellan 

semiotiska domäner. 

 

 

 

 

Utöver hypotesen gällande kontrollmetodens inverkan på kunskapsöverföring mellan 

semiotiska domäner så formulerade vi inledningsvis även två hypoteser som föreslog att både 

äldre barn, och barn med en större musikalisk förmåga, skulle besitta en fördel gentemot 

yngre barn, och barn med lägre musikalisk förmåga, under vår undersöknings 

utmaningsmoment. Vi såg under analysen av enkätdatan inga mönster som föreslog att varken 

äldre barn, eller barn med större musikalisk förmåga, skulle ha presterat annorlunda än övriga 

barn i vår undersökning. Vi anser att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om den 

musikaliska utmaningen varit svårare, eller om vi haft en större representation av barn med 

högre musikalitet i de båda barngrupperna, dock tyder ingenting i vår undersökning på att 

ålder eller musikalitet skulle ha påverkat resultatet på utmaningsmomentet. 

 

Figur 8: Den första iterationen utav applikationen 

Figur 9: Den andra iterationen utav applikationen 
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9. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida utövare av digitala musikspel kan 

tillgodogöra sig kunskaper från spelen som är till nytta vid senare inlärning av ett riktigt, det 

vill säga fysiskt och icke digitalt simulerat instrument som exempelvis ett piano. För att 

utforska vår frågeställning valde vi att utföra en pilotstudie där vi samlade in och analyserade 

både kvantitativ och kvalitativ data. Studien bestod av att två grupper av barn fick utföra en 

musikalisk utmaning. Barnen i den ena gruppen fick under en förberedande vecka tillgång till 

en digital pianoapplikation, medan barnen i den andra gruppen levde sina liv som vanligt.     

Analysen av datan som samlades in via en enkät visade att: 

 Alla barn som använt sig av applikationen klarade utmaningen. 

 Barnet som klarade utmaningen snabbast hade använt sig av applikationen.  

 Den grupp av barn som använt applikationen hade en lägre genomsnittstid på 

utmaningen än barnen som ej använt applikationen. 

Trots att vissa antydande mönster kunde utläsas genom analys av enkätdatan så kunde inga 

tydliga slutsatser dras kring studiens syfte gällande möjligheten till kunskapsöverföring 

mellan de semiotiska domänerna ”digitala spel” och ”fysiska, icke-digitala musikinstrument”. 

Den främsta anledningen till att vi inte kunde dra några tydliga slutsatser var vår 

undersöknings låga deltagarantal. Tar man sig dock friheten att ponera att resultaten från vår 

enkätundersökning är skalbara, det vill säga att dom skulle kunna repeteras med liknande 

resultat vid en ny större undersökning, så skulle detta i så fall möjliggöra slutsattser som 

föreslår att barnen som använt sig av applikationen tillgodogjort sig kunskaper från 

applikationen som de haft användning av vid inlärning av ett ”riktigt” instrument.  

    Gällande studiens frågeställningar, kring skillnader i resultat och inlärningstid mellan 

individer som använt vår pianoapplikation kontra individer som ej använt pianoapplikationen, 

så kunde vissa skillnader observeras. Vi observerade att gruppen barn som använt 

pianoapplikationen uppvisade en snabbare genomsnittstid på vår studies utmaningsmoment, 

samt ett större antal positiva resultat. Vi anser att detta antyder att en digital pianoapplikation 

kan användas för att ge spelare förberedande kunskaper, med tillräckligt stark koppling 

mellan de semiotiska domänerna ”digitala spel” och ”fysiska, icke-digitala musikinstrument”, 

för att under en musikalisk utmaning kunna: 
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• observera skillnader i resultat mellan individer som använt sig av simuleringen kontra 

individer som ej använt sig av simuleringen, och 

• observera skillnader i inlärningstid mellan individer som använt sig av simuleringen kontra 

individer som ej använt sig av simuleringen.     

 

Vi anser dock att flera och större studier bör utföras för att någon starkare slutsats skall kunna 

dras utifrån de mönster vi observerat under vår studie. Vi anser att de mönster som utlästes ur 

studiens enkätdata främst var ett resultat av den kontrollmetod som vi valt att utforma för vår 

pianoapplikation, mer specifikt kontrollmetodens likhet med ett riktigt piano. Vi anser inte att 

ett liknande resultat hade visat sig om vi använt en kontrollmetod som varit mer lik den i ett 

rytmspel. Med utgång i vår studies resultat, samt observationer som vi gjorde under arbetet 

med framställningen av studiens mjukvara, anser vi därför att det vore intressant med framtida 

studier som belyser skillnader och likheter mellan olika typer av musikspel, samt deras 

eventuella inverkan på sina spelare. Vi anser att resultatet av vår studie antyder att spel av 

typen ”rytmspel” och ”musiksimulatorer” är så pass väsensskilda att man vid framtida studier 

bör fortsätta att skilja mellan dem utifrån en liknande definition som den vi använde under vår 

studie. Vi anser att om fler vetenskapliga studier strävar efter att belysa mångfalden av olika 

speltyper, samt deras olika potentiella effekt på spelaren, så kan det i förlängningen leda till 

att åsikten, om spel som ett slöseri med tid, ändras och att spel kommer att betraktas med 

samma potential för mediering av kunskap som litteratur, film, musik och andra typer av 

media.    
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11. Figurförteckning 

Figur 1: Jämförande bild av ”pseudoinstrument” och en riktig gitarr. Bilden är ett collage och 

är skapad av författarna. 

Figur 2: Undersökning som utfördes på uppdrag utav spelmakarna som sedan kunde 

användas till reklamkampanj. Skapad av Ubisoft.  

Källa: http://imagery.playerattack.com/RocksmithInfographic.jpg (2014-04-09) 

Figur 3: Bontempi keyboard GT530, som användes vid musikutmaningen. Skapad av 

Bontempi. Källa: http://www.teknikmagasinet.no/prod/stor_bild_png/210805.png (2014-05-

02) 

Figur 4: Skärmdump utav applikationen som användes under studien. Skapad av författarna. 

Figur 5: Stapeldiagram 1 som omfattar svaren på fråga 3 från enkäten. Skapad av författarna. 

Figur 6: Stapeldiagram 2 som omfattar svaren på fråga 4 från enkäten. Skapad av författarna. 

Figur 7: Tabell där svaren på frågorna 5-9 från enkäten har sammanställts. Skapad av 

författarna. 

Figur 8: Skärmdump som representerar iteration 1 utav applikationen. Skapad av författarna. 

Figur 9: Skärmdump som representerar iteration 2 utav applikationen. Skapad av författarna. 

  

http://imagery.playerattack.com/RocksmithInfographic.jpg
http://www.teknikmagasinet.no/prod/stor_bild_png/210805.png
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Bilaga 1 – Missivbrev 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på speldesign- och grafikprogrammet på 

Uppsala Universitet Campus Gotland och vi är nu i full gång med vårt examensarbete. 

Syftet med arbetet är att undersöka om kunskaper som barn får med sig efter att ha spelat en 

enkel piano-applikation är överförbara till ett riktigt piano/keyboard. 

I arbetet har vi fördjupat oss i litteratur och forskning som är relaterat till det aktuella ämnet 

och vi skulle nu också vilja utföra en mindre studie med två grupper av barn i åldern 6 - 9 år.  

Studien kommer äga rum i era egna hem mellan den 21/4-2014 och 27/4-2014 och kommer gå 

till på följande sätt:  

* Under en veckas tid kommer barnen i den ena gruppen att få tillgång till en surfplatta med 

en app där de kan ”lära” sig att spela ett stycke ur melodin ”Blinka lilla stjärna”. Vår 

förhoppning är att barnen i denna grupp kommer ha tid att spela appen minst en gång om 

dagen under en vecka där en spelsession tar ca en minut. 

* Barnen i den andra gruppen kommer inte att få tillgång till appen.  

* När veckan passerat kommer barnen att få sitta ned, tillsammans med dig som förälder, för 

att vid ett riktigt piano, med hjälp av en instruktionsvideo och dig, försöka lära sig att spela ett 

stycke ur ”Blinka lilla stjärna”. Efter detta kommer du, med hjälp av en enkät, få dokumentera 

observationer från spelsessionen genom att besvara 10 enklare frågor av Ja och Nej karaktär. 

I studien tas hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

deltagandet i studien är helt frivilligt och ett deltagande kan avbrytas när som helst om så 
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önskas. Deltagandet behandlas anonymt och konfidentiellt och resultatet av studien kommer 

endast användas till det ovan nämnda syftet. 

Studiens resultat kommer ingå i vårt examensarbete och vi skulle tycka det var väldigt roligt 

om du tillsammans med ditt barn skulle vilja vara med. 

Om ni skulle vilja delta i vår studie är vi tacksamma om ni meddelar oss senast 19/4-2014. 

Detta kan ni göra genom ett mail till antingen Lee eller Daniel. 

Om ni har frågor eller funderingar angående studien är ni välkomna att kontakta någon utav 

oss. 

Med vänliga hälsningar  

Lee Kåberg  lee.kaberg@gmail.com 

Daniel Polgar danpol01@hgo.student.se 
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Bilaga 2 - Instruktioner för bedömning av musikutmaning 

Instruktioner för bedömning av musikutmaning 

Du som förälder kommer i enkäten få avgöra hur barnet klarat musikutmaningen genom att 

förhålla dig till kriterierna i det underliggande stycket. Det är viktigt för undersökningen att 

du endast kryssar att barnet klarat utmaningen ifall samtliga kriterier uppfyllts.   

Kom ihåg att syftet med undersökningen inte är att utvärdera barnen, utan istället effekten av 

pianoapplikationen. I klarspråk betyder detta att ett misslyckat resultat på utmaningen betyder 

att pianoapplikationen misslyckats med att förmedla kunskaper till barnet, inte att barnet 

misslyckats.   

Det är viktigt för oss att föräldrar och barn uppfattar arbetet med undersökningen som en 

trevlig upplevelse. Vi tror att ni som föräldrar är dom som bäst känner era barn och att ni efter 

denna kännedom kan presentera utmaningen på ett sätt som gör att barnet ej känner sig ledsen 

eller misslyckad om utmaningen skulle resultera i ett negativt resultat. För oss som utför 

undersökningen är alla resultat lika viktiga. 

Utmaningen 

Utmaningen består av att barnet med hjälp av en instruktionsvideo skall spela de 14 första 

tonerna ur melodin ”Blinka lilla stjärna”. Detta motsvarar sångtexten: ”Blinka lilla stjärna där, 

hur jag undrar vad du är.” Denna utmaning skall utföras på ett riktigt piano, keyboard eller 

synth. Du som förälder skall närvara och ta tid.  

Instruktionsvideon finns på följande youtube-adress: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK6iibClQ2I 

Kriterier 

1. Följ anvisningarna som följer med instruktionsvideon. Dessa beskriver vad du som förälder 

får och inte får göra medan barnet utför utmaningen. 

2. Barnet måste spela alla 14 tonerna i rätt ordning utan att spela ”fel”. 

Med fel menas att barnet trycker på fel tangent, eller att flera tangenter trycks ned samtidigt.   

3. Om barnet trycker på fel tangent så har det försöket misslyckats. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK6iibClQ2I
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4. Barnet har 20 minuter på sig att klara utmaningen. Under den tiden får barnet försöka hur 

många gånger det vill. Glöm inte att ha en klocka i närheten så att du kan börja ta tid när 

barnet startar instruktionsvideon. 

 

5. Det spelar ingen roll i vilket tempo/hastighet barnet spelar tonerna. D.v.s. behöver barnet 

fundera nån sekund över vilken tangent som det vill trycka på så är detta ok.  

 

6. För att barnet skall ha klarat utmaningen så måste det ensamt, utan att du pekat på 

tangenterna, ha spelat alla 14 tonerna i rad. 
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Bilaga 3 - Anvisningar till instruktionsvideon 

Anvisningar till instruktionsvideon 

 

1. Börja med att starta tidtagaruret.  

Barnet har 20 minuter på sig att klara musikutmaningen. 

2. Starta sedan instruktionsvideon. 

Videon finns på följande youtube-adress: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK6iibClQ2I 

3. Under tiden som barnet tittar på instruktionsvideon så får du som förälder hjälpa barnet att 

ta till sig informationen från videon. Du får exempelvis hjälpa barnet att hitta rätt tangent 

genom att peka, eller hjälpa barnet att räkna för att hitta rätt tangent. 

4. När du känner att barnet tränat tillräckligt mycket, med dig och videon, så kan du låta 

barnet göra ett försök att spela de 14 tonerna själv. Under denna tid är det viktigt att du inte på 

något vis hjälper barnet att hitta rätt tangenter. Så fort barnet helt utan hjälp spelat de 14 

tonerna så har barnet klarat utmaningen och du kan stoppa tidtagaruret. Var här också 

noggrann med att kriterierna i ”Instruktioner för bedömning av musikutmaning” efterföljs. 

5. Om barnet skulle misslyckas första gången så kan du hjälpa barnet igen genom att titta på 

videon och visa på pianot hur man spelar. När du känner att barnet är redo för ett nytt försök 

så stoppar du videon och låter barnet försöka spela själv.  

6. Barnet får försöka så många gånger som det hinner under 20 minuter. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK6iibClQ2I
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Bilaga 4 - Instruktioner till applikation 

Instruktioner till applikation 

Pianoapplikationen finns förinstallerad på surfplattan som du mottagit. Vår förhoppning är att 

barnet skall ha tid att spela på applikationen minst en gång om dagen under veckan som 

undersökningen pågår. 

Uppmuntra och påminn barnet till att spela applikationen, men undvik gärna att be barnet 

spela på applikationen om det är uppenbart att barnet finner applikationen olidligt tråkig. Det 

är viktigt för oss att alla barn deltar frivilligt i studien, samt upplever sitt deltagande som 

någonting roligt och positivt.       

Hur man startar och spelar applikationen:  

1. Starta applikationen genom att trycka på ikonen ”Pianoapp” på surfplattans skrivbord. 

2. Applikationen består bara av en skärm, på vilken vita rektanglar färdas vertikalt mot 

pianotangenter i skärmens nedre kant. 

 

                              

 

3. När rektanglarna når det gröna ”träffområdet” så skall man trycka på den pianotangent som 

befinner sig rakt under rektangeln. 
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4. Om rektangeln befinner sig inom det gröna träffområdet när man trycker på tangenten så 

kommer rektangeln försvinna i ett litet gult rökmoln. Detta betyder att man gjort ”rätt”. 

Försvinner inte rektangeln så har man antingen tryckt för tidigt, eller på fel tangent. 

 

                                                             

 

5. När en hel vers spelats så kommer de vita rektanglarna sluta komma och applikationen 

måste startas om ifall man vill spela igen. 

6. Stäng av applikationen genom att trycka på surfplattans ”bakåtknapp”. Bakåtknappen finns 

längst ner på surfplattans skärm och ser ut som en pil som gör en u-sväng. 
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Bilaga 5 - Enkätundersökning för examensarbete inom 

speldesign 

Enkätundersökning för examensarbete inom speldesign 

 

 

 

 

Universitet:  

Uppsala universitet, Campus Gotland 

 

Ansvariga för undersökningen:  

Daniel Polgar 

Mail: daniel.polgar.7095@student.uu.se 

Mobil: 0738025282 

 

Lee Kåberg 

Mail: lee.kaberg@gmail.com 

Mobil: 0727447989 

 

Recipient:  

Enkäten fylls i av personen som tillsammans med barnet närvarade vid undersökningens 

utmaningsmoment. 

 

Instruktioner och information: 

Enkäten är anonym i det att de deltagande ej deltar med namn. Ansvariga för undersökningen 

kommer ej heller kunna knyta enskilda enkäter till specifika barn då de insamlade enkäterna 

randomiseras före analys. 

De obligatoriska frågorna kommer användas för att direkt analysera studiens resultat. 

De frivilliga frågorna kommer användas för att sätta studiens resultat i kontext, och har gjorts 
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frivilliga för att försäkra att ingen deltagare i studien skall känna att de lämnat ut mer 

information än de önskat.    

För information angående bedömningskriterier för utmaningsmomentet se medföljande 

papper ”Utmaningsmoment”. 
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Obligatoriska frågor: 

 

1. Har barnet använt sig av pianoapplikationen under undersökningen? 

Ja  Nej  

 

 

2. Om ja på fråga 1. 

 

Har barnet spelat på applikationen minst en gång varje dag under en veckas tid?  

Ja  Nej 

 

 

3. Klarade barnet av att utföra utmaningsmomentet efter de givna kriterierna?  

Ja  Nej  

 

4. Om Ja på fråga 3. 

 

Hur lång tid tog det för barnet att klara utmaningen?  

 

 

Minuter:_____________________ Sekunder:________________________ 
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Frivilliga frågor: 

 

5. Hur gammalt är barnet? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

6. Spelar barnet något instrument sedan tidigare?  

 

Ja  Nej 

 

 

 

7. Om Ja på fråga 6 

 

Vilket instrument spelar barnet? 

 

________________________________________________________________________  

 

Under hur lång tid har barnet spelat instrumentet? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

8. Hur bedömer du barnets musikaliska förmåga? 

 

* Högre än medel kryssas om du anser att det är uppenbart att barnet har högre musikalisk 

talang än syskon och kompisar i samma ålder. Exempel på detta kan vara konstaterat absolut 

gehör, eller en förmåga att snabbt lära sig flera olika instrument. 

 

* Lägre än medel kryssas om du tycker att det är uppenbart att barnet har lägre musikalisk 

förmåga än syskon eller kompisar i samma ålder. Exempel på detta kan vara konstaterad 

tondövhet eller avsaknad av taktkänsla. 

 

* Medel kryssas om inget av de föregående alternativen passar. Är du osäker så kryssa medel. 

 

 

Lägre än medel  Medel  Högre än medel 
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9. Spelar barnet data, TV eller mobilspel? 

 

Kryssa det som stämmer bäst. 

 

Ja Dagligen. Barnet spelar varje dag…………………………………………….  

 

Ja Veckoligen. Barnet spelar nån eller flera gånger i veckan…………………… 

 

Ja Månatligen. Barnet spelar nån eller flera gånger i månaden…………………. 

 

Nej Mitt barn spelar ingen typ av digitala spel………………………………….. 

 

10. Egna observationer. 

På följande rader kan du skriva om du gjort några speciella observationer under veckan. Vi är 

tacksamma för all typ av information. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


