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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka om virtual reality-musikspelet Beat Saber direkt kan bidra 

till musikaliska förmågor. Samtidigt undersöks uppfattningar om spelet, huvudsakligen 

rörande motivation och inspiration till musikalisk aktivitet. Spelets påverkan på musikalitet, 

samt uppfattningarna om spelet undersöks för att ge en bild om huruvida spelet kunde vara 

en resurs i musikundervisningen. 

I avhandlingen presenteras forskning kring videospel och virtual reality samt hur de relaterar 

till inlärning och skolvärlden. Även andra relevanta koncept såsom musikaliska förmågor 

beskrivs. Ingen tidigare studie som specifikt skulle ha undersökt Beat Saber kunde hittas. 

I denna studie användes mixed methods, det vill säga tre olika metoder för att undersöka 

spelandet av ett virtual reality-videospel. Metoderna som användes var 

laboratorieexperiment, semistrukturerade intervjuer och deltagande observation. Sex 

deltagare från årskurs 9 deltog i undersökningen, av vilka tre spelade spelet Beat Saber under 

tre olika sessioner medan resten utgjorde en kontrollgrupp. Alla deltagares musikaliska 

förmågor mättes i ett test både före och efter spelsessionerna. 

Resultaten i studien är mångfaldiga. Det finns tecken på att spelandet av Beat Saber kan 

hjälpa spelare utveckla sina musikaliska förmågor, särskilt vad gäller personer med mindre 

musikalisk erfarenhet. De förmågor som undersöktes var uppfattandet av melodi, rytm, 

tempo och tonhöjd. Spelet upplevdes även som väldigt motiverande och virtual reality-

aspekten bidrog till en stor känsla av inlevelse. Deltagarna ansåg att spelandet kunde hjälpa 

personer utveckla förmågor av musikalisk karaktär, men även leda till en förbättring av 

exempelvis reaktionsförmågan. 
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Deltagarna trodde att elever skulle tycka om att spela spelet under musiklektioner. Det finns 

dock även potentiella riskfaktorer. Man bör överväga huruvida elever borde uppmuntras till 

att alltid ta till teknologiska lösningar, då de redan är omgivna av en alltmer virtuell värld. 

Det finns praktiska aspekter som skolor borde beakta angående huruvida de bör ta in virtual 

reality i undervisningen, och på vilket sätt det i så fall kan gå till. Trots att äldre hårdvara 

sjunker i pris vartefter området utvecklas vidare är teknologin dyr. Denna studie är 

vägvisande i och med att den är av mindre skala. Detta innebär att det inte finns självklara 

resultat som visar på att virtual reality och rytmbaserade spel omedelbart bör tas in i 

undervisningen. Istället framkom att det finns en klar potential för användning av virtual 

reality och att vidare forskning och försök i riktiga skolor kunde belysa ämnet vidare. 

Sökord / indexord enl.tesaurus 

rytm, rytmik, musik, musikalitet, videospel, rytmspel, virtuell verklighet, virtual reality, undervisning, 

pedagogik 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden för avhandlingen samt valet av tema. Därutöver 

beskrivs syftet och forskningsfrågorna för avhandlingen. I det inledande kapitlet introduceras 

synpunkter på videospel i relation till undervisning, och forskning kring musikalitet och rytmik. 

Därtill presenteras empiri kring virtual reality, samt dess användning i undervisningssyfte. I 

avhandlingens bakgrund behandlas även närliggande områden såsom digitalisering och 

spelifiering. Slutligen berörs egna erfarenheter och motiveringen bakom valet av tema. 

1.1 Bakgrund och val av tema 

 

En del människor upplever svårigheter i att uppfatta pulsen i musiken. Dessa människor 

beskrivs ofta som pulssvaga. ”De kan inte urskilja vad andra menar med puls och framförallt 

har de svårt att hålla pulsen själv i relation till musiken” (Wedin, 2012, s. 53). Enligt Wedin 

kan även pulssvaga individer lära sig känna pulsen, via mycket övning. Övningen går till större 

delen ut på stora fysiska rörelser i samband med musik. Kunde man arbeta på något annat sätt 

kring lärandet av rytmer och pulskänsla? 

Olika tillvägagångssätt för att stöda utvecklingen av musikaliska färdigheter används och 

prövas konstant, ibland för musikalisk förmåga som helhet, emellanåt med fokus på specifika 

aspekter. Enligt Wedin (2012) utvecklas rytmiken väl via grovmotoriken, och man arbetar med 

det som utgångspunkt i musikundervisningen. Det vill säga att stora rytmiska rörelser, 

exempelvis i kombination med musik, leder till en god utveckling av den rytmiska förmågan. 

Teknologins framsteg har gjort det möjligt att pröva nya alternativ som kan vara mycket 

motiverande och enkelt genomförbara. Tekniken möjliggör lärande både i grupp och 

individuellt. I bästa fall kunde de teknologiska hjälpmedlen i musikundervisning även 

kombineras med större rörelser via exempelvis VR (virtual reality). 

Många välkända och populära videospel är rytmbaserade. Rytmbaserade spel, eller helt enkelt 

rytmspel är spel där spelaren på något sätt skall förhålla sig till rytmen i spelmusiken. Ofta 

innebär det att spelaren skall simulera spelandet av instrument, eller dansa. I andra fall förväntas 

spelaren trycka på knappar eller på en skärm i särskilda sekvenser och i takt med musiken. Vare 

sig det gäller DDR (Dance Dance Revolution), karaokespel, eller de populära Guitar Hero och 

Rock Band, innehåller alla spel inlärningselement. Att sätta fingret på denna inlärning och ta 

fasta på hur man kan använda sig av den kan leda till mycket framgångsrika sätt att stöda 

musikaliskt lärande hos både barn och vuxna. 
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I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (hädanefter Glgu 2014) nämns 

rytm flera gånger i samband med musikundervisningen. ”I samband med musicerandet fästs 

uppmärksamheten, utöver vid de grundläggande begreppen, vid att utveckla elevens förmåga 

att uppfatta rytm, melodi, harmoni, form, klangfärg och dynamik.” Det klargörs även att 

eleverna skall ges positiva erfarenheter med koppling till musiken och utveckla en positiv 

inställning gentemot den. (Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 264). Dessa tankar kan stödas i 

undervisningen genom att utnyttja spel, då mediet kan vara både lärorikt och motiverande 

(Plass, Homer & Kinzer, 2015, s. 260).  

Digitaliseringen har diskuterats aktivt när det gäller skolan och dess framtid, och är därför lika 

viktig att ta i beaktande redan i dagens läge. Enligt Kjällander (2014, s. 17) finns det mycket 

forskning som ”visar att det finns fantastiska potentialer för lärande i och med användandet av 

lek- och lärprogram, dataspel och appar”. I verkligheten kan det vara svårare att implementera 

dessa resultat direkt. Snarare krävs både lyckade och misslyckade försök. Möjligheterna och 

tillvägagångssätten varierar dessutom från skolämne till skolämne. Kjällander (2014, s. 17) 

nämner även att lek- och lärprogram som är designade för yngre barns lärande för tillfället inte 

används särskilt mycket i undervisningen. 

Spelifiering (gamification) går ut på att använda sig av mekanismer lika de i spel, till exempel 

i undervisningssyfte. I sin bok om spelifiering definierar Kapp (2012, s. 7) kort och effektivt 

vad ett spel innebär. Översatt lyder definitionen: Ett spel är ett system där spelarna engagerar 

sig i en abstrakt utmaning präglad av regler, interaktivitet och återkoppling, vilket utmynnar i 

ett kvantifierbart utfall och ofta framkallar en emotionell reaktion. 

Kapp förklarar att spelifiering inte går ut på att belöna spelarna med ytliga element såsom poäng 

eller medaljer. Snarare handlar det om att motivera genom att engagera till aktion, 

problemlösning och aktivt lärande. Tanken är att man kan angripa stoffet på ett sätt som 

motiverar spelarna, vilket i skolans fall är eleverna. Man kan spelifiera material, antingen 

genom att använda sig av spelbaserad estetik och mekanik i praktiken, eller rent av digitalt. 

Inom musikundervisning utanför skolorna är det inte ovanligt att teknologi utnyttjas. Det kan 

gälla något så enkelt som noter inskrivna i ett noteringsprogram eller så komplext som ett 

fullständigt kompositionsprogram, ett så kallat DAW (Digital Audio Workstation). Däremellan 

finns spel som är ämnade för att underhålla men som kan ha en positiv inverkan på spelarens 

musikfärdigheter, vilka kan utnyttjas i vardagen. 
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Även om vissa aspekter av musik och musikalisk förmåga kan anses vara subjektiva finns det 

skäl att anta att teknologiska hjälpmedel i lärandet passar in väl. Matematiken är ett av de ämnen 

där iPads och spel ofta används som stöd, eller rent av som inlärningskällor. Med det sortiment 

spel och appar av musikaliskt slag som finns tillgängliga idag finns det inget som direkt 

förhindrar användningen av dem inom skolan. Det finns en skillnad mellan spel ämnade för 

underhållning och program som är utvecklade särskilt för pedagogiska ändamål. Till exempel 

används emellanåt appar såsom Garage Band under musiklektioner. 

Det finns forskning som tyder på att vissa aspekter av musikalisk förmåga har en betydande 

genetisk komponent. En av förmågorna som undersökts är rytmisk förmåga (Mosing, Madison, 

Pedersen, Kuja-Halkola & Ullén, 2014, s. 1800-1802). Detta behöver inte innebära att individer 

med mindre benägenhet för musikalitet bör ge upp från steg ett; alla kan utvecklas inom ett 

flertal områden. Likväl händer det att de med potential inom musiken aldrig uppmuntras, och 

därför inte heller utvecklas bortom grundläggande färdigheter. 

I en undersökning som behandlar genetik och musik framkom att en benägenhet att öva flitigt 

till en stor del är ärftlig (Hambrick & Tucker-Drob, 2015, s. 112). Om motivationen stimuleras 

med videospel kunde det underlätta utvecklandet av förmågor via en signifikant mängd övning, 

maskerad som spelande. Motivationsfaktorn är en viktig komponent i individens förmåga att 

lära sig, och spel kan kanske hjälpa dem med mindre ärftlig benägenhet till övning och stöda 

dem som redan övar mycket. 

Gällande potentialen till musikinlärning via spel undersökte en forskningsgrupp potentialen i 

spelet Rock Band 2 och inlärningen av musikaliska förmågor. Dessa bestod huvudsakligen av 

uppfattning av melodi, tonhöjd, tempo och rytm. I undersökningen visade det sig att förmågorna 

hos Rock Band 2-spelare var jämförbara med amatörmusiker, och högre än för en kontrollgrupp 

som varken musicerade eller spelade spelet under fritiden (Pasinski, Hannon & Snyder, 2016). 

Jag har själv spelat videospel sedan jag var ett litet barn, och jag har lärt mig mycket via dem. 

En del av förmågorna jag tränat upp i spelen har även överförts till den så kallade verkliga 

världen. Dessutom upplever jag nöje medan jag spelar, och det känns inte som traditionellt 

lärande. Jag har även spelat Rock Band 2 som exemplifierades tidigare, och jag upplever att 

spelet i ett tidigt skede av mitt musikintresse motiverade mig att ta pianospelande mera seriöst. 

En av videospelens mest tilltalande egenskaper när det gäller undervisning är 

motivationsfaktorn. Om väldesignade videospel kan öka elevers lust att lära sig och bidra till 

att hålla deras motivation hög, kunde många områden inom pedagogiken dra nytta av detta.  
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Många, om inte de flesta elever spelar redan videospel av ett slag eller annat under fritiden. Att 

använda sig av denna resurs i undervisningen kan vara ett tryggt sätt för eleverna att bekanta 

sig med nytt stoff. Dock kunde ett potentiellt orosområde vara spelens negativa aspekter, bland 

dem möjligheten till beroende. Därför är det av stor vikt att läraren är medveten om förmånerna 

och nackdelarna hos olika spel, samt olika sätt att använda dem. Målet är att spelen skall 

uppmuntra till engagerande och motiverande inlärning, samtidigt som möjliga risker beaktas. 

Det finns flera skäl till att forska vidare kring videospels användning inom undervisningen. I 

granskningar av undersökningar om videospel och undervisning framkommer att argumenten 

och bevisen i många fall inte är övertygande. I en överblick över psykologers åsikter kring 

videospelens nytta finns det en enighet om att ytterligare forskning krävs. (Novotney, 2015, s. 

46). 

I min kandidatavhandling undersökte jag den rytmpedagogiska potentialen i utvalda videospel. 

Jag analyserade tio videospel baserat på hur väl spelare möjligtvis kunde utveckla sina rytmiska 

förmågor genom spelen, samt hur lämpade spelen kunde vara för användning i skolvärlden. 

Denna magisteravhandling utvecklar vidare på temat. Istället undersöks flera musikaliska 

förmågor, och fokus läggs på ett enda spel som spelas med virtual reality-glasögon. 

Jag kom först själv i kontakt med virtual reality och spelet Beat Saber via en video på internet, 

och senare testade jag själv på att spela. Jag insåg att spelet kunde vara ett väldigt lämpligt 

undersökningsobjekt i samband med temat jag forskar i. Beat Saber var väldigt nytt och ingen 

tidigare forskning hade nämnt spelet. Nu finns det några enstaka artiklar som i förbifarten 

nämner spelet. Samtidigt lämpade sig Beat Saber väl, eftersom jag även ville undersöka virtual 

reality i relation till undervisning. Jag var även medveten om att Experience Lab, som arbetar 

med virtual reality fanns i Åbo Akademi, i Vasa, och att det kunde finnas en möjlighet att låna 

deras laboratorium. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor  

 

Syftet med studien är att undersöka om virtual reality-musikspelet Beat Saber direkt kan bidra 

till musikaliska förmågor. Samtidigt undersöks uppfattningar om spelet, huvudsakligen rörande 

motivation och inspiration till musikalisk aktivitet. Spelets påverkan på musikalitet, samt 

uppfattningarna om spelet undersöks för att ge en bild om huruvida spelet kunde vara en resurs 

i musikundervisningen. 

Forskningsfrågor: 

- Hur inverkar spelandet av VR-musikspelet Beat Saber på musikaliska förmågor? 

- Hur uppfattas spelet och spelandet av spelarna? 

- Diskussionsfråga: Vad är det pedagogiska mervärdet i införandet av VR-musikspel, i 

detta fall Beat Saber i undervisningen? 

 

1.3 Avhandlingens upplägg 

 

I detta avsnitt beskrivs avhandlingens disposition för att underlätta läsandet. Avhandlingen 

består av fem huvudsakliga kapitel och samtliga kapitel har även flera avsnitt. De huvudsakliga 

kapitlen skildras nedan. 

I inledningskapitlet beskrivs studiens bakgrund där valet av tema förklaras och teori som berör 

ämnet lyfts upp. Även studiens syfte och forskningsfrågor presenteras. Detta kapitel om 

dispositionen är en del av inledningskapitlet. 

Efter inledningen presenteras den teoretiska bakgrunden för avhandlingen. I teorikapitlet finns 

definitioner på relevanta begrepp för forskningen. Koncept och teorier som berör inlärning tas 

upp och empiri kring videospel presenteras. I slutet av kapitlet beskrivs videospelet Beat Saber 

samt Modular PROMS-S testet som används för att mäta musikaliska förmågor hos deltagarna 

i studien. 

I metodkapitlet förklaras begrepp som relaterar till forskningsansatsen. Därefter presenteras 

datainsamlingsmetoderna i skilda avsnitt. Urval och avgränsningar för studien anges varefter 

genomförandet av metoderna beskrivs i detalj. Efter detta följer ett avsnitt om databearbetning 

och analys. Till slut lyfts etiska aspekter upp i samband med trovärdighet och tillförlitlighet. 
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I resultatredovisningen presenteras resultaten för studien först skilt för varje metod i ordningen: 

semistrukturerade intervjuer, deltagande observation och laboratorieexperiment. Resultaten 

presenteras i format som passar de enskilda metoderna och analyserna. Efter detta presenteras 

resultaten för en gemensam analys av data från samtliga metoder och analyser. I denna del 

jämförs resultaten från de olika metoderna och analyserna med varandra. 

Diskussionskapitlet är indelat i tre delar. Först kommer resultatdiskussionen, där resultaten 

diskuteras i relation till forskningsfrågorna och tidigare forskning. Därefter följer 

metoddiskussionen där valet av metoder diskuteras i ljuset av genomförandet och resultaten. 

Till sist ges förslag till fortsatt forskning. Efter diskussionskapitlet finns en litteraturförteckning 

samt intervjufrågorna i bilaga 1. 
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2  Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Inledning till teorikapitlet 

 

Trots forskning kring videospel i undervisningen används videospel inte systematiskt i 

medeltalsklassrummet i Finland, år 2020. Spel och lekar som inte förlitar sig på virtuella 

hjälpmedel har använts länge, men sett ur ett historiskt perspektiv har videospel endast existerat 

ett kort tag. Därför är området mindre väletablerat och det finns många frågor som uppstår i 

samband med spelens integrering i undervisningen. Vad och hur kan eleverna lära sig genom 

spel? Vilka egenskaper finns i ett pedagogiskt lämpligt spel? Hur passar de in vid sidan av 

annan undervisning? Dessa är endast några exempel. 

Syftet med studien är att undersöka om virtual reality-musikspelet Beat Saber direkt kan bidra 

till musikaliska förmågor. Samtidigt undersöks uppfattningar om spelet, huvudsakligen rörande 

motivation och inspiration till musikalisk aktivitet. Spelets påverkan på musikalitet, samt 

uppfattningarna om spelet undersöks för att ge en bild om huruvida spelet kunde vara en resurs 

i musikundervisningen. För att uppnå detta syfte testas musikaliska färdigheter hos elever både 

innan och efter spelomgångar av spelet Beat Saber. Eleverna intervjuas även om sina 

uppfattningar, och processen observeras av forskaren. För att begripliggöra undersökningen 

krävs först en genomgång av teori och pedagogisk empiri som anknyter till videospels betydelse 

för inlärning. Därtill behövs en genomgång av virtual reality, en definition av musikaliska 

förmågor samt en beskrivning av spelet Beat Saber. 

 

2.2 Definition av videospel, virtual reality och musikaliska förmågor 

 

Vad är ett videospel? Som tidigare nämnt beskrev Kapp (2012, s. 7) ett spel som ett system där 

spelarna engagerar sig i en abstrakt utmaning präglat av regler, interaktivitet och återkoppling, 

vilket utmynnar i ett kvantifierbart utfall och ofta framkallar en emotionell reaktion. Denna 

definition utvecklade Kapp då han modifierade en liknande definition av Salen och Zimmerman 

(2004) för att bättre anpassa begreppet till en inlärningsmiljö. För att förtydliga berör 

definitionen även spel som inte kräver ett digitalt medium. Det finns ingen allmänt accepterad 

exakt definition på vad videospel är, däremot finns det flera olika. Ett enkelt sätt att beskriva  
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videospel är: spel som utnyttjar någon slags elektroniskt medium (såsom en mobiltelefon eller 

dator), för att interagera med spelaren via bild och ljud. Datorspel och dataspel är synonyma 

med begreppet videospel, men i denna avhandling används huvudsakligen den sistnämnda 

termen. 

Virtual reality kunde översättas direkt till virtuell verklighet. I denna avhandling används 

huvudsakligen den engelska termen, och förkortningen VR. En definition av begreppet är 

följande: 

 

 …virtual reality is a scientific and technical field that uses computer science and behavioral interfaces 

in order to simulate, in a virtual world, the behavior of 3D entities that interact with each other in real 

time and with one or more users immersed in a pseudo-natural manner through sensorimotor channels. 

(Arnaldi, Guitton, & Moreau, 2018, s. xxvi). 

 

Virtual reality innebär således en form av simulerad verklighet. Sådana simulationer bygger på 

att övertyga de sinnen människor har om att de befinner sig (generellt) i en annan värld. Dessa 

världar är huvudsakligen begränsade av skaparnas fantasi, samt tekniska hinder. I praktiken 

innebär detta i dagens läge oftast att man tar på sig någon slags VR-glasögon, ser en 

tredimensionell miljö och kan interagera med den. Detta kan användas för att spela spel, men 

även för att utforska virtuella miljöer eller exempelvis se på filmer. Det är inte endast synen 

och hörseln som stimuleras, utan ofta används även kontroller, eller till och med specialgjorda 

handskar som möjliggör aktion i de virtuella världarna. Virtual reality förkortas generellt med 

bokstäverna VR. En liknande teknologi är AR: Augmented Reality (förstärkt verklighet). Målet 

med AR är att berika en verklig miljö med mera digital information (Arnaldi, Guitton, & 

Moreau, 2018, s. xxvi). Det kan exempelvis vara frågan om glasögon genom vilka man ser den 

riktiga världen, men med extra detaljer. För att använda virtual reality utrustning har det 

generellt krävts en relativt effektiv dator och flera sensorer, men det börjar utvecklas fler och 

fler VR-glasögon som har alla nödvändiga komponenter inbyggda. 

 

Enligt Law och Zentner (2012, s. 2) finns det ingen absolut enighet i vad exakt en musikalisk 

förmåga är. Många aspekter av musikalitet är relativt kulturellt bundna. Exempelvis finns det 

olika skalor i olika delar av världen. Därför vore det rätt orättvist om en person från Indien som 

inte är välbekant med en västerländsk skala därav beskrevs som omusikalisk. 
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Musik brukar ibland jämföras med matematik, på grund av dess karaktär. Låtar tenderar att ha 

ett tempo som är mätbart, tydliga intervall mellan notlängder och avstånd mellan toner som går 

att räkna. Trots att många aspekter av musik anses vara subjektiva innebär denna förankring i 

mätbarhet att det ändå finns en viss objektivitet gällande musikens grundliga byggstenar. 

Law och Zentner (2012, s. 2) fokuserar på sådana aspekter av musik som existerar i flera olika 

musikkulturer, och som kunde anses vara grundliga musikaliska förmågor. I denna avhandling 

läggs särskild betoning på fyra av dessa förmågor, nämligen uppfattningen av melodi, rytm, 

tempo och tonhöjd. Orsaken till att just dessa förmågor valts ut är för att de är relativt 

lättförstådda och välkända. Orsaken till att förmågorna fokuserar på uppfattningen är att det är 

lättare att undersöka uppfattning jämfört med produktion av dessa förmågor, särskilt 

beträffande icke-musiker. 

Melodiuppfattning berör förmågan att känna igen melodier och skilja dem från varandra. 

Rytmuppfattning innebär exempelvis att man kan känna igen en repeterad rytm, eller lägga 

märke till skillnader mellan repetitionerna. Tempo har huvudsakligen att göra med hur snabb 

musiken är. Tonhöjd hänger ihop med hur höga eller låga noter är, samt hur noggrant man kan 

urskilja små eller stora förändringar. 

 

 

2.3 Motivation och beroende 

 

Den största fördelen med videospel när det gäller inlärning är varken hastigheten med vilken 

spelaren lär sig, eller djupet av spelets kunskapsinnehåll. Den mest tilltalande fördelen är 

motivationsfaktorn, och är enligt Plass, Homer och Kizner (2015, s. 260) även den egenskap 

hos videospel som citeras mest. Oberoende av hur effektiv en pedagogisk metod skulle vara i 

teorin är det irrelevant om mottagaren inte är receptiv. Populära spel är per definition 

motiverande åtminstone för målgruppen, och spel som motiverar elever kan i sin tur stöda 

lärandet. 

 “A key concept in game play is motivation. When looking at the research, it is important to 

distinguish between internal and external motivation” (Kapp, 2012, s. 52). Kapp förklarar att 

en nyckelfaktor i spelande är motivation, och inom psykologin skiljer man ofta mellan inre och 

yttre motivation. Skillnaden mellan dessa är ganska självklar; med inre motivation syftar man 
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på de motivationsfaktorer som är interna för en individ, med yttre motivation syftar man på 

externa motiverande faktorer (exempelvis belöningar). Videospel har potential att stimulera 

både den inre och den yttre motivationen hos spelaren. Trots det är inre och yttre motivation 

enligt Kapp (2012, s. 97)  ibland svåra att skilja från varandra.  Då en spelare vill slå sitt rekord 

i ett spel är det möjligt att spelaren vill förbättra sina förmågor för utmaningens skull, men det 

är även möjligt att eventuella poäng och belöningar styr motivationen. 

Det är ingen hemlighet att repetition och övning stöder inlärningen. När det gäller spel menar 

Kapp (2012, s. 65-66) att fördelade övningstillfällen leder till bättre resultat än koncentrerad 

övning. Argumentet är att för långa pass leder till trötthet och brist på koncentration. Eftersom 

videospel generellt sett är motiverande för elever fungerar de bland annat som en effektiv 

inlärningskälla på grund av den frivilliga övningen som spelarna erfar.   

Även om potentialen för motiverande undervisning hos spel är god, medföljer även risker. På 

grund av videospelens sätt att stimulera mänskliga belöningsmekanismer kan spelandet leda till 

ett beroende. I en studie från 2016 fann forskarna att spelberoende har ett direkt samband med 

ångest, stress och depression, i den givna ordningen1 (Loton, Borkoles, Lubman & Polman, 

2016, s. 575). 

 

 

2.4 Pedagogiska teorier och videospel 

 

2.4.1 Proximalzonsteorin 

 

Ett element som är typiskt för spel är svårighetsupptrappning. Vartefter spelaren klarar av 

utmaningar ökar svårighetsgraden, och därmed nivån på förmågorna som behövs för att komma 

vidare i spelet. Denna progression är optimal för lärande och påminner om Vygotskijs 

proximalzonsteori. Proximalzonsteorin diskuteras ofta i pedagogiska samband. Teorin har 

vidareutvecklats av andra psykologer, men i sin grund definierade Vygotskij (parafraserat) den 

som: skillnaden i vad en individ (oftast ett barn) klarar av på egen hand och vad individen klarar 

av med hjälp av någon annan (oftast en vuxen) (Miller, 2011, s. 120). 

 
1 ”Our analysis found a direct effect between video game addiction and symptoms of each condition measured, 

with anxiety showing the largest relationship followed by stress and depression.” 
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Proximalzonsteorin används på olika sätt beroende på kontext. Då den visualiseras 

representeras teorin huvudsakligen med tre nivåer: Vad en individ klarar av självständigt, vad 

en individ klarar av med hjälp och vad en individ inte ännu kan klara av. Den zon där individen 

klarar av något med hjälp är zonen för proximal utveckling. Inom denna zon är 

förutsättningarna de rätta för att en individ skall kunna lära sig nästa steg inom något område. 

Den externa hjälpande faktorn måste inte nödvändigtvis vara en instruerande människa, utan 

kan även vara en informationskälla, såsom en bok eller ett spel. 

Looking at the different levels of some types of instructional games, the movement from one level to 

another with increasing difficulty and the need to apply more skill to master the new level is similar to 

the educational concept of “scaffolding.” Scaffolding is a concept built upon the idea of the “Zone of 

Proximal Development” introduced by Soviet psychologist Lev Vygotsky. (Kapp, 2012, s. 66). 

Scaffolding har inget eget namn på svenska, men betyder något i stil med stöttning. När det 

gäller videospel kan scaffolding komma i uttryck genom svårighetsupptrappningen och de 

spelmekanismer som lär spelaren spela. Att en spelare skulle lära sig spela helt själv är inte 

egentligen korrekt, utan det finns element designade i spelen som är ämnade att lära spelaren 

bli bättre på spelet. Det kan röra sig om direkta instruktioner eller något mycket mera subtilt, 

såsom en förändring i någon aspekt av spelet, vilket spelaren själv måste lägga märke till. Ett 

exempel är det populära spelet Angry Birds, som går ut på att slunga små animerade fåglar på 

fort uppbyggda av klossar. Genom att leka med sina möjliga handlingar inne i spelet lägger 

spelaren snabbt märke till att styrkan och vinkeln som fåglarna slungas med påverkar hur 

effektivt fåglarna rubbar fortets beståndsdelar. Svårighetsupptrappningen består exempelvis av 

stabilare fort, eller ett färre antal fåglar (ammunition). På så vis lär sig spelaren gradvis förändra 

sin angreppsmetod, tills en utmaning är avklarad. 

 

 

2.4.2 Återkoppling 

 

En annan fördel som videospel tillåter är så kallad instant feedback; omedelbar återkoppling. 

Även återkoppling är ett begrepp som används flitigt inom pedagogiken. Enligt James 

Nottingham (Nottingham & Nottingham, 2017, s. 21) är återkoppling ”information som vi tar 

emot och som hjälper oss att utforma nästa svar vi ger”. Svaret kan även röra sig om en 

handling, eller en reaktion. 
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Spel kan ge återkoppling på många vis, av vilka en del leder till en emotionell reaktion hos 

spelaren. Det kan röra sig om att spelet håller statistik på olika värden hos spelarens prestationer 

och delar med sig av dessa med jämna mellanrum. Däremot kan det även handla om att spelaren 

(så att säga) dör i spelet, och därför vet att någonting gick snett. I sin renaste form handlar det 

om omedelbara små signaler i spelet som spelaren kan snappa upp och utnyttja för att välja sin 

nästa handling. ”One of the features video games, board games, and other types of games have 

over traditional learning environments is the frequency and intensity of feedback.” (Kapp, 2012, 

s. 35). Anmärkningsvärt är att den återkoppling som ges i spelet huvudsakligen pekar ut hur 

spelaren kan bli bättre på spelet i sig. För att uppnå ett ökad pedagogiskt värde bör de aspekter 

som spelaren övar upp i spelet bära med sig en positiv inverkan på förmågor som är användbara 

även utanför spelvärlden. Överförandet av lärda förmågor från en kontext till en annan kallas 

ofta transfer eller transfer of learning (Larsen-Freeman, 2013, s. 107). 

 

2.4.3 Transfer 

 

Transfer of learning kan översättas till överförande av lärande. Ofta används termen för att 

beskriva hur det som elever lär sig i skolan kan tillämpas i deras dagliga liv, helt enkelt andra 

kontexter (Larsen-Freeman, 2013, s. 107). Denna avhandling utgår ifrån en hypotes om att 

spelare kan utveckla eller förbättra musikaliska förmågor genom att spela spelet Beat Saber, 

och att dessa förmågor kan mätas, och tillämpas i andra kontext. Transfer i detta fall syftar inte 

specifikt på en skolmiljö, utan istället på förmågor som tränas upp via spelande som sedan går 

att tillämpa annanstans. 

Enligt Larsen-Freeman (2013, s. 108-109) går det att skilja på nära (near) transfer och fjärran 

(far) transfer. Nära transfer berör en överförsel av förmågor mellan väldigt liknande kontext. 

Ett exempel kunde vara om man är van att använda ett tangentbord vid en dator, och man prövar 

på att skriva med en skrivmaskin. Fjärran transfer innebär att det finns en mycket bredare 

skillnad mellan kontexten. Larsen-Freeman ger exemplet om en schackspelare som använder 

sina inlärda förmågor i schack till att bygga upp ett lyckat företag. I denna studie berör 

hypotesen om transfer i viss mån bägge sorterna. Om spelaren exempelvis slår block i spelet i 

takt med musiken och använder samma förmågor för att spela trummor, kunde man 

argumentera att det är frågan om nära transfer. Detsamma gäller inte om spelaren exempelvis 

lär sig lyssna på musiken via spelandet, och använder denna förmåga i framtiden till att skriva 

musikrecensioner. 
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2.5 Design och immersion 

 

Spelens design påverkar hur effektiva de är i undervisningen. I en artikel från 2015 (Plass, 

Homer & Kinzer, 2015, s. 272) noteras att det finns studier som tyder på att de aspekter i spel 

som orsakar positiva känslor hos eleverna har en inverkan på lärandet. Exempel på 

speldesignelement som tilltalar spelaren är handling, musik och visuell design. Eftersom en stor 

fördel med att använda spel i undervisningen är motivationsfaktorn, är det bra om de spel som 

används i skolorna har designelement som riktar sig till spelarnas känslor. ”Although it is 

premature to formulate affective design patterns for a broad range of games for learning, 

research presented in this section suggests that designers should consciously incorporate 

affective aspects into the design of games for learning.” (Plass, Homer & Kinzer, 2015, s. 272).  

Immersion är ett begrepp som ofta används i samband med videospel. På svenska används 

generellt samma ord, immersion, men ibland översätts ordet till inlevelse. En mera direkt 

översättning vore nedsänkning. Begreppet syftar på hur spelarens uppmärksamhet slukas upp 

av spelet då denne lever sig in spelvärlden. ”Video games players [sic!] often experience a sense 

of engagement or an experience of losing themselves in the game world. Such experience of a 

complete focus on the game environment and an appealing engrossment free from distraction 

is often referred to as immersion.” (Hou, Nam, Peng & Lee, 2012, s. 619). Denna möjlighet hos 

videospel anses bidra till framgången av serious gaming. “The experience of game immersion 

is generally considered the driving force behind the success of serious gaming” (Cheng, Lin, 

She & Kuo, 2017, s. 247). Serious gaming beskrivs i sin tur som ”en upplevelse som är utformad 

genom att utnyttja spelmekanismer och speltänkande för att utbilda individer inom särskilda 

områden” (Kapp, 2012, s. 15, min översättning). 

For learners with more prior knowledge who can readily catch the learning objectives and learn the 

situated concepts, the first stage of game immersion, engagement, is crucial for the success of learning 

through serious gaming. But for those with lower prior knowledge who need more time to digest what 

is learned and organize information into schemas, full immersion is required in order to master the 

game, and the impacts of immersion on game-based science learning might be revealed in the long term. 

(Cheng, Lin, She, & Kuo, 2017, s. 261).  

I stycket ovan beskriver forskarna på vilket sätt immersion påverkar spelarnas lärande. De 

upptäckte att det finns en signifikant skillnad mellan mera vana spelare och de med mindre 

erfarenhet. De spelare som redan är vana lärde sig via spelen förutsatt att de var tillräckligt 

engagerade i spelandet. För de mindre erfarna spelarna krävdes en djupare immersion för att 
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lärandet skulle nå full effektivitet. Naturligtvis kan denna slutsats variera beroende på hur ett 

spel används, vilket spel som används, samt för vilket ändamål. Medvetenhet om det här 

resultatet kan vara till hjälp för lärare som ämnar använda videospel i undervisningen. 

Forskarna förklarar även att undersökningar som mäter påverkningen under en längre tid kunde 

belysa hur mycket immersion påverkar lärandet. En parallell kunde dras mellan begreppet 

immersion och Csikszentmihalyis psykologiska koncept, flow. Flow är ett tillstånd av 

koncentration, låg självmedvetenhet (self-awareness) och behag som vanligtvis uppstår under 

aktiviteter som är utmanande men lämpade för en persons förmågor. (Ullén, o.a., 2012, s. 167, 

min översättning). 

 

2.6 Sociala aspekter i videospel 

Den sociala aspekten av videospelande bör inte glömmas, vare sig det gäller ett socialt spel eller 

interaktionen mellan individer som delar ett intresse i spelande.  I en artikel från 2012 

konstaterades att kollaborativa videospel har en positiv inverkan på spelarnas sociala förmågor, 

både i samband med spelandet och överlag. (González-González & Blanco-Izquierdo, 2012, s. 

260). Alla videospel kunde tolkas ha sociala aspekter, eftersom spelarna kan enas i sitt spelande 

och jämföra sina resultat eller upplevelser. En del spel uppmuntrar till sådant beteende mera än 

andra, och det finns ytterligare spel där det sociala är inbyggt i spelet (i vissa fall är hela spelet 

beroende av de sociala komponenterna). Dessa sociala element påverkar sannolikt lärandet. 

 

2.7 Rytmik och videospel 

Det finns flera videospel som innehåller element av rytmik i sig. Ljud utgör trots allt en 

signifikant del av de flesta spels innehåll. Spel där spelaren på något sätt skall förhålla sig till 

rytmen i spelmusiken brukar kallas för rytmspel, eller rytmbaserade spel.  Förbättras den 

rytmiska förmågan hos elever som spelar spel med rytmiska element? För att kunna svara på 

frågan krävs först en genomgång av vad rytmik är. 

Pulsen brukar kallas för musikens motor. Begreppet blandas ibland ihop med rytm, även om 

rytm snarare syftar på en särskild periodisk variation. Ett exempel på en upprepad rytm är två 

snabba klappningar, följt av två långa klappningar, vilket sedan upprepas. Pulsen har däremot 

beskrivits som musikens hjärtslag, och är beroende av musikens tempo. I Spela med hela 

kroppen förklarar Wedin (2012, s. 43) att ”pulsen är grunden för all rytmträning och det finns 
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bra metoder att arbeta med”. Vidare menar Wedin att det inte i första hand är ”att räkna som är 

det viktiga – utan att känna”. Rytmik beskrivs enklast som läran om rytm, men associeras även 

med rytmpedagogik. Wedin (2012, s. 22) menar att rytmik är ett svenskt begrepp för 

rytmikmetoden, men att ordet även används inom gymnastik och idrott. I denna avhandling 

används ordet rytmpedagogik, och syftar helt enkelt på pedagogik kring rytmik, rytmer och 

puls. Rytmpedagogisk potential syftar på huruvida någonting har potential för att tillämpas i 

musikundervisningen med ändamålet att stödja elevernas lärande i rytmik, rytmer och puls. 

I modern rytmisk undervisning är det vanligt att rytmiken lärs ut via kroppen, med utgångspunkt 

i grovmotoriken. I Finland grundar sig den rytmiska undervisningen på både på Jaques-

Dalcrozes och Orffs pedagogiska tankar. Undervisningen strävar efter att förena musik och 

rörelse i en övergripande upplevelse och därigenom stödja elevers färdigheter och 

upplevelsevärld2 (Juntunen, Perkiö & Simola-Isaksson, 2010, s. 37). Jämfört med idéerna kring 

lärandet av rytm via rörelse är rytmiskt lärande genom videospel nästan raka motsatsen. 

Naturligtvis finns det videospel som baserar sig på spelarens rörelse också. Exempel på dessa 

är Dance Dance Revolution (DDR – dansmatta), Eyetoy spel (en kamera används för att spåra 

spelarens rörelser), spel för Nintendo Wii, samt mera nyligen de möjligheter som VR/virtual 

reality (virtuell verklighet) och AR/augmented reality (förstärkt verklighet) erbjuder. 

Merparten av videospel spelas av en huvudsakligen stationär spelare. För inmatningsmetoden 

som styr spelet används finmotoriken; spelaren trycker på små knappar eller på en skärm, och 

rör på eventuella spakar. Av dessa och andra orsaker är det osannolikt att lärandet av rytmik via 

videospel fullständigt kunde ersätta de fartfyllda pedagogiska övningar som är välbekanta från 

musiklektioner där man fokuserar på musik och rörelse, men videospelen kunde fungera som 

ett komplement. I VR-spel är spelaren betydligt mera aktiv, vilket innebär en större potential. 

I en studie från 2016 framkom att spelare som under en längre tid spelat musikbaserade spel 

har starkare musikaliska förmågor än de som varken har musik eller spel som hobby. I studien 

undersöktes de musikaliska förmågorna hos Rock Band 2-spelare. I Rock Band 2 spelar 

spelarna med i kända låtar, med hjälp av instrumentliknande spelkontroller. Även om 

spelkontrollerna liknar instrument kan det vara frågan om några färgglada knappar som spelarna 

trycker ned i takt till musiken. I trummornas fall liknar spelandet dock till hög grad spelande på 

verkliga trummor. I studien kom det fram att Rock Band 2-spelarnas musikaliska förmågor var 

högre än hos testgruppen, och jämförbar med nivån hos amatörmusiker. ”These findings reveal 

 
2 ”Se pyrkii yhdistämään musiikin ja liikkeen kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi ja sitä kautta avaamaan taidon 

ja elämysmaailman kanavia.” 
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that enhanced musical aptitude can be found among individuals who play music video games” 

(Pasinski, Hannon & Snyder, 2016, s. 1553). I studien mättes några olika förmågor som är 

förknippade med musikalitet, av vilka en var rytmuppfattning. Forskningen är kvantitativ och 

Rock Band 2-spelarna nådde något högre poäng i testen som mätte rytm, men inte tillräckligt 

för att det skulle räknas som en signifikant skillnad inom studiens ramar. Forskningsgruppen 

anser att mera forskning inom området behövs. ”Future studies should test individuals with a 

wider range of engagement with musical activities.” (Pasinski, Hannon & Snyder, 2016, s. 

1557). 

 

 

2.8 Praktiska aspekter i tillämpandet av videospel i undervisningen 

 

Videospel har funnits till sedan mitten av 1900-talet, och idén att använda dem i undervisningen 

är inte en nyhet. Trots det saknas en allmän formulering krig hurudana spel som är bäst lämpade 

för skolan, och det finns delade åsikter kring spelens användbarhet. År 2020 finns en konsensus 

bland forskare att spel har potential att inverka positivt på undervisningen, men att mera 

forskning krävs inom området. När spel väl tas in i undervisningen syns skillnader i vilken typ 

av spel som används, samt inom vilka ämnen. 

I en systematisk studie av ett flertal artiklar kring spel och deras användning för 

undervisningsändamål framkom att musik är ett av de ämnen som det skrevs minst om i 

samband med GBL (Game-based learning, lärande via spel; inte nödvändigtvis videospel). 

”The least popular subjects in terms of GBL being applied were personal development, music, 

general knowledge and cross curricular games.” Författarna noterar att detta inte betyder att de 

ämnen som nämndes skulle vara mindre populära, eller sakna potential för fortsatt forskning 

kring GBL. (Hainey, Connolly, Boyle, Wilson & Razak, 2016, s. 208). 

Då man vill använda sig av teknologi i undervisningen tillkommer även en praktisk aspekt. 

Exempelvis är inte alla videospel gratis, och även om de är det krävs hårdvara för att spela dem. 

Det finns skillnader i storlek hos hårdvara, och även inmatningsmetoderna kan skilja sig i 

storlek och karaktär. Ett exempel är Rock Band 4 som kräver en konsol för att köras, och 

exempelvis ett virtuellt trumset som inmatningsmetod. 
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Det finns många olika plattformar för videospel, varav de mest typiska är konsolspel, PC-spel 

och mobilspel. I den systematiska studien kring videospels användning i undervisningen visade 

det sig att PC-spel används mest. Gällande spel ämnade huvudsakligen för underhållning var 

konsolspel dock populärare. PC-plattformen var vanligast för spel skapade för 

undervisningssyfte. (Hainey, Connolly, Boyle, Wilson & Razak, 2016, s. 213). 

I Finland är det vanligt att år 2020 se iPads i klassrummen. I Glgu 2014 pekas få specifika 

plattformar ut, medan begreppet digitala verktyg används flitigt. I samband med 

omgivningsläran används även begreppet digitala lärmiljöer. Samtidigt är en av de sju 

kompetenserna digital kompetens (K5), vilket riktar in sig på elevernas färdigheter i relation till 

det allt mer digitaliserade samhället. (Utbildningsstyrelsen, 2015).  

Andreassen (2015, s. 79-80) listar i sin magisteravhandling upp fyra nyckelfaktorer som är 

relevanta för införandet av videospel i klassrum. För det första menar han att det krävs 

konsekvent samarbete på alla nivåer för att verkligen integrera videospel i klassrummen. Ett 

hållbart system som tillåter regelbunden användning av videospel i undervisningen behövs, 

eftersom ett fåtal individuella lärares entusiasm och arbete har en begränsad livslängd och 

verkningskraft. Andreassen anser att ett holistiskt tillvägagångssätt är viktigt i tillämpandet av 

videospel i undervisningen, och att nyckelordet är hållbarhet. För det andra menar Andreassen 

att lärares osäkerheter i relation till användandet av videospel bör tacklas. Den tredje punkten 

lyfter specifikt upp stödet från skolans administration. Lärare behöver tillräckligt mycket frihet 

att experimentera med nya idéer. Den sista nyckelfaktorn gäller elevernas attityder, och hur 

eleverna bör förberedas inför videospelens betydelse och förstå att det inte endast är frågan om 

underhållning, utan även lärande. Som en extra femte spekulation lägger Andreassen till att 

även en politisk aspekt existerar, och att mera stöd krävs för att förverkliga en effektiv 

tillämpning av spel i undervisningen. Andreassen förklarar att individuella lärare stått för 

merparten av införandet av game-based learning i undervisningen, medan det globalt verkar 

finnas en avsaknad av intresse från institutioner med större möjlighet till påverkan. 

Sammanfattningsvis pekar forskningen kring den pedagogiska potentialen i videospel på 

behovet av att forska vidare inom området, med varierade angreppssätt. Det finns både potential 

och begränsningar med användandet av videospel i undervisningen och ytterligare forskning 

krävs för att ge en bättre inblick i hur videospelen kan tillämpas i praktiken, samt i vilka 

videospel som lämpar sig för användning. Tidigare forskning kring rytmbaserade videospel och 

deras tillämpande i undervisningen är begränsad.  
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2.9 Beat Saber och PROMS 

Beat Saber är ett rytmbaserat spel som spelas med VR-glasögon. Spelet går ut på att använda 

lasersvärd för att slå block som rör sig mot spelaren i en simulerad tredimensionell värld, i takt 

med musik. Spelaren kan själv välja bland låtarna, och välja svårighetsgrad. Spelaren får poäng 

enligt sina prestationer och kan även misslyckas i en låt om spelaren missar för många block.  

Beat Saber var år 2019 det populäraste VR-spelet, och sålde över en miljon exemplar (Belisle 

& Roquet, 2020, s. 4). Spelets popularitet är ett gott tecken på att det är ett motiverande spel. 

Motivation och inlärning hänger ihop. Alla dessa faktorer är bakomliggande orsaker till att Beat 

Saber valdes ut som spelet som spelas i denna studie. Det finns andra spel som kunde användas 

för samma ändamål, exempelvis Thumper. Baserat på kriterierna i analysschemat för 

användningen av rytmbaserade spel inom undervisning, vilka presenterades i min 

kandidatavhandling, är Beat Saber det spel som är bäst lämpat. 

Spelandet kräver ett relativt stort utrymme, eftersom spelaren står upp och rör på sig under 

spelandet, och slår runt med sina armar. Det krävs VR-glasögon, sensorer, en dator med hög 

prestanda, och en skärm så att andra kan hänga med i det som spelaren ser. VR-glasögon 

produceras av ett flertal olika företag. Spelaren ser inte sin omvärld under spelandet, vilket 

innebär att säkerhetsaspekter bör beaktas under spelandet. 

Användargränssnittet i Beat Saber är relativt minimalistiskt. Efter en hälsovarning kan spelaren 

välja ett spelläge (exempelvis kampanjläge eller solospel), varefter spelaren väljer låt och 

svårighetsgrad, och börjar sedan spela. Nästan all tid läggs på själva spelandet. Spelets design 

är viktig i och med att den påverkar hur väl spelaren kan leva in sig i spelet. 

PROMS står för The Profile of Music Perception Skills, och är ett testbatteri för musikaliska 

förmågor (Law & Zentner, 2012). PROMS strävar efter att mäta musikaliska förmågor hos 

individer på ett objektivt vis. Testbatteriet utvecklades med fyra huvudsakliga kriterier (Law & 

Zentner, 2012, s. 3) – min översättning: 

1. Testet bör vara lika lämpat för personer som skiljer sig i musikalisk bakgrund. 

2. Testet bör vara mera inkluderande än tidigare testbatterier av liknande slag, beträffande 

musikuppfattningskomponenterna som testas. 

3. Testet bör bedöma varje uppfattningskomponent med största möjliga specificitet. 

4. Testet bör bemöta den kontemporära standarden för test gällande validitet och 

reliabilitet. 
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Senare utvecklades en kortare version av PROMS batteriet, som heter PROMS-S (S = Short 

[kort]). Vidare går det numera att välja vilka musikaliska uppfattningsförmågor som testas, 

vilket kallas för Modular PROMS. En kort version av testet med särskilt utvalda komponenter 

heter således Modular PROMS-S (Zentner & Strauss, 2017). 

PROMS går därav att använda för att mäta de musikaliska förmågor som en person besitter. 

Om en persons musikaliska förmågor förändras borde det gå att återta testet, för att se om det 

skett någon skillnad. Enligt Zentner och Strauss (2017, s. 37) är värden för omtagning av testet 

bra även i PROMS-S versionen. 

I praktiken är PROMS väldigt enkelt att använda. Den person vars musikaliska förmågor testas 

sätter sig ned vid en dator och tar på sig hörlurar. PROMS ger instruktioner och förklarar i korta 

testrundor hur testet går till. Personen som testas tar sig själv framåt i testet, så övervakning är 

inte nödvändigt. Efter att alla utvalda kategorier blivit testade avslutats testet och de data som 

samlats sparas för senare genomgång. 
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3 Metod och genomförande 

 

I metodkapitlet ges först en kort överblick av kvalitativ och kvantitativ forskning, med fokus 

på hurudan kunskap de olika angreppssätten kan leda till. Därefter beskrivs valet av mixed 

methods som forskningsansats. Begreppet triangulering tas upp huvudsakligen för att ta avstånd 

från termen i denna studie. 

De tre metoder som används i denna studie är semistrukturerade intervjuer, deltagande 

observation samt laboratorieexperiment. De olika metoderna presenteras skilt och deras roll 

som en del av samma forskning försvaras. Därefter beskrivs urvalet av informanter, studiens 

genomförande, databearbetning och analys. I slutet av kapitlet diskuteras trovärdighet, 

tillförlitlighet och de etiska aspekterna för undersökningen.    

 

 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

 

Enligt Denscombe (2018, s. 393) strävar kvalitativ forskning inom samhällsvetenskaper 

huvudsakligen till att samla in data i form av ord. Det kan röra sig om både ord som är 

nedskrivna, och talade ord. När det gäller de talade orden måste de på något vis infångas i ett 

mera hanterbart format, till exempel via transkribering.  

Denscombe (2018, s. 345) menar att kvantitativa metoder är användbara eftersom det rör sig 

om exakta mätningar som svarar på viktiga frågor. Kvantitativa metoder och analyser kan 

variera mycket i fråga om komplexitet. Dock kan det även röra sig om enklare, deskriptiv 

statistik, som hjälper med att tydliggöra forskarens fynd.  

Inom denna studie samlas både kvalitativa och kvantitativa data in, och analyseras. De 

kvalitativa datainsamlingsmetoderna är intervjuer (talade ord) och observationer (nedskrivna 

ord). Den kvantitativa metoden består av en form av experiment med flera delsteg. Data från 

experimentet presenteras huvudsakligen i form av deskriptiv statistik. En djupare inblick i 

kvantitativa och kvalitativa utgångspunkter kommer in via kapitlen gällande de olika 

metoderna.  
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3.2 Mixed methods som forskningsansats 

 

Översatt till svenska betyder mixed methods ungefär blandade metoder. I Denscombes 

forskningshandbok (2018, s. 219) har termen översatts till metodkombination. I denna studie 

använder jag dock termen mixed methods, huvudsakligen för att undvika förvirring med tanke 

på citat på engelska, gällande ämnet. Mixed methods innebär att man använder flera metoder 

inom en och samma studie. Det finns både fördelar och nackdelar med en sådan 

forskningsansats. Fördelarna är att studien på så vis kan breddas och stärkas av de olika 

perspektiven på samma fenomen. Däremot riskerar man att tappa fokuset för forskningen. Det 

finns en fara att man istället för att utföra en studie, utför flera studier med olika metoder; istället 

för att lyckat använda sig av mixed methods tillåter man metoderna och forskningens fokus att 

flyta för långt isär. (Yin, 2006, s. 41). 

En av tankarna bakom mixed methods är att det tillåter forskaren att använda sig av både 

kvantitativa och kvalitativa metoder inom ramarna för en och samma studie, vilket kan bredda 

djupet av kunskapen som nås via forskningen. Dock behöver en mixed methods ansats inte 

använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder: ”Thus, a single study combining 

experimentation and surveys would be an example of mixed methods research even though no 

qualitative method had been included in the study (Yin, 2006, s. 42).” Det kan också vara frågan 

om flera kvantitativa metoder, eller flera kvalitativa metoder. Mixed methods är heller inte 

begränsat till endast två metoder. På så vis tillåter en mixed methods forskningsansats en 

bredare variation på studier: ”The broad variety recognizes the true diversity of the research 

methods used in education, ranging from clinical research to econometrics to experiments” 

(Yin, 2006, s. 42). I denna studie används tre olika datainsamlingsmetoder, av vilka två är 

kvalitativa, och en som är av mera kvantitativt slag. 

För att undvika att studien breddas till den graden att den snarare blir flera studier, menar Yin 

(2006, s. 42) att fem procedurer för forskningen bör integreras så mycket som möjligt: ”The 

claim is that, the more that a single study integrates mixed methods across these five procedures, 

the more that mixed methods research, as opposed to multiple studies, is taking place”. Dessa 

fem procedurer är: forskningsfrågor (research questions), enheter som analyseras (units of 

analysis), urvalen som studeras (samples for study), mätinstrument och datainsamlingsmetoder 

(instrumentation and data collection methods), samt analytiska strategier (analytic strategies). 
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Gällande forskningsfrågorna menar Yin att studien stärks bäst av att de olika metoderna i en 

studie svarar på samma frågor, hellre än att exempelvis använda en metod per fråga. Således 

ökas förståelsen, istället för att separeras. Det är även viktigt att de olika metoderna inom en 

studie analyserar samma enheter, eller fenomen. Om metoderna analyserar fullständigt olika 

fenomen går resultaten från de olika metoderna inte att integrera med varandra. (Yin, 2006, s. 

42-44). 

Ett liknande problem som kan uppstå för enheterna som analyseras kan även uppstå i urvalen 

för forskningen, exempelvis gällande informanterna. Särskilt om det är frågan om en blandning 

av kvalitativa och kvantitativa metoder kan det vara svårt att utgå ifrån samma urval, eller 

sampel (Morse & Niehaus, 2009, s. 33). Än en gång är integrering nyckelordet, till den grad det 

är möjligt. 

Yin (2006, s. 44) förklarar att olika metoder nästan oundvikligen använder olika instrument för 

mätning. Dock kan variablerna som mäts med olika instrument ha en viss korrelation, vilket 

ökar enhetligheten för studien. Allra svårast att hålla unison, är enligt Yin (2006, s. 45) de 

analytiska strategierna. Trots att strategierna skiljer sig åt, finns det flera sätt att integrera delar 

av dem. Exempelvis kan analyserna i sig jämföras med varandra, och kan bilda delar av ett och 

samma narrativ. 

I denna studie valde jag av använda mixed methods av flera orsaker. För det första tillåter mixed 

methods en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder inom samma forskning, vilket 

kan hjälpa till med att bredda forskningsmöjligheterna (Denscombe, 2018, s. 219). Mixed 

methods tillåter även forskaren att jämföra samma forskningsproblem ur flera perspektiv, vilket 

i sig kan bidra till att öka förståelsen för fenomen. Metoden väljs huvudsakligen baserat på 

vilken metod som bäst ger svar på forskningsfrågorna, i brist på andra förhinder. (Denscombe, 

2018, s. 220). 

Enligt Denscombe (2018, s. 220-221) kan mixed methods förbättra träffsäkerheten för fynden 

i forskningen, eftersom forskaren har möjlighet att jämföra resultaten mellan metoder. 

Forskningsansatsen kan även bidra till att ge en mera fullständig bild, med tanke på att det data 

som produceras via olika metoder kan komplettera varandra. Även analysen kan gagna av 

mixed methods, eftersom en av metoderna exempelvis kan bidra till att ordna fram information 

åt en annan metod. I denna studie är observationerna delvis informerade av delresultat från de 

andra metoderna. 
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För forskningsfrågorna för denna studie lämpar sig mixed methods bra som forskningsansats. 

Forskningsfrågan Hur inverkar spelandet av VR-musikspelet Beat Saber på musikaliska 

förmågor? besvaras bäst via någon variant av en kvantitativ metod. När det gäller en fråga om 

uppfattningar, liksom i frågan Hur uppfattas spelet och spelandet av spelarna? lämpar sig en 

kvalitativ metod bättre. Det är ändå viktigt att samtliga metoder kan ge en del av svaret till alla 

forskningsfrågorna, för att avgränsa forskningen till en enda studie. Hur kan då den kvantitativa 

metoden bidra till förståelsen om uppfattningarna om spelet? Tanken är att om resultaten 

förbättras i experimentet och om informanterna upplevt att de blivit bättre, finns det en 

korrelation. Annars ser man att uppfattningen inte nödvändigtvis visar sig i de kvantitativa 

resultaten, vilket i så fall kan säga något om skillnaden mellan uppfattningar och mätningar. En 

variant av denna förklaring finns i kapitlet om laboratorieexperiment. För att hjälpa till med att 

hålla ihop studien och binda tillsamman resultaten för forskningsfrågorna används observation 

som en tredje metod.  

Det finns flera sätt att designa mixed methods undersökningar med både kvantitativa och 

kvalitativa delar. Några exempel på dessa är KVAL + kvan, KVAL → kvan, KVAN + kval och 

KVAN + kvan (Morse & Niehaus, 2009, s. 25). Enligt Denscombe (2018, s. 222-226) beskriver 

dessa indelningssätt ordningsföljden och vikten av de olika metoderna, samt hurudana syften 

det är frågan om. Undersökningen som utförs i denna avhandling kunde sägas vara KVAL + 

KVAN, eftersom både delarna är viktiga, utförs parallellt, jämförs med varandra och bidrar till 

en mera fullständig bild av det som undersöks. De enskilda metoderna beskrivs utförligare i 

kapitlen som följer efter behandlingen av triangulering. 

 

3.3 Triangulering inom mixed methods forskning 

 

Enligt Denscombe (2018, s. 227) fick begreppet triangulering inom forskning sin början i ett 

trigonometriskt begrepp. Inom trigonometrin innebär triangulering att man använder två kända 

positioner för att peka ut en tredje punkt. Inom forskning har begreppet använts på många olika 

vis, men består i sin grund av att betrakta någonting ur flera olika perspektiv. 

Triangulering är vanligtvis associerat med mixed methods som ansats. Det finns även en tanke 

om att triangulering berättigar användningen av mixed methods (Mertens & Hesse-Biber, 2012, 

s. 75). I artikeln i Journal of Mixed Methods Research presenteras flera åsikter kring hur 

triangulering kan stödja forskningen. 
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Flera år senare publicerade samma utgivare dock en artikel (vari den tidigare artikeln omnämns) 

som argumenterar för triangulering som en föråldrad term. Sex problem lyfts fram gällande 

termen. För det första finns det bättre och nyare termer som är närliggande, såsom integrering. 

För det andra finns det även bättre termer för att beskriva hur triangulering har använts inom 

forskning: ”A convergent design is better suited to describe the idea of a ’triangulation design’”. 

För det tredje har triangulering traditionellt varit för bunden till specifikt kvalitativ forskning. 

Som fjärde argument förklaras att triangulering som begrepp är för brett, till den graden att 

termen nästan förlorar all mening. Som femte poäng lyfts fram att triangulering rent språkligt 

är motsägelsefullt till målen för mixed methods forskning; triangulering betyder egentligen att 

man letar efter en exakt punkt, men termen används oftast för att bredda på studien istället för 

att fokusera den. Den slutgiltiga och sjätte iakttagelsen är att begreppet helt enkel inte ger något 

mervärde inom mixed methods forskning. Per definition använder man redan flera metoder 

inom sådan forskning, vilket i sig liknar triangulering. Istället rekommenderas utnyttjandet av 

konceptet kring integrering: ”The language of integration better describes the work of mixed 

methods researchers”. (Fetters & Molina-Azorin, 2017, s. 7-8). 

Inom denna studie lämnas således begreppet triangulering bort, bortsett från detta kapitel. 

Istället läggs fokus på integrering mellan alla delsteg i metoderna, eftersom det är ett mera 

konkret och övertalande koncept. Mera om de praktiska aspekterna av integrering gällande 

metoderna är skrivet i kapitel 3.2, om mixed methods som forskningsansats. 

 

3.4 Datainsamlingsmetoder 

 

3.4.1 Metod 1 – Laboratorieexperiment 

Enligt Denscombe (2018, s. 201) är experiment ”en empirisk undersökning utformad för att 

under kontrollerade former undersöka förhållanden mellan specifika faktorer”. Experiment 

tillåter forskaren att isolera variabler och studera deras effekter noggrant. Denscombe fortsätter 

med att lyfta upp tre grundläggande punkter för experiment inom samhällsforskning, nämligen 

kontroll, observation och mätning, samt identifiering av orsaksfaktorer. 

Vidare nämner Denscombe (2018, s. 102) fem kriterier för att använda experiment som metod: 

1. De skall användas som förklarande forskning istället för explorerande forskning. 

2. Forskningen ska bygga på en väletablerad, samlad kunskap. 
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3. Forskningsfrågorna bör (kunna) ha formen av hypoteser 

4. Experiment förknippas huvudsakligen med kvantitativ forskning 

5. Företrädesvis skall det finnas möjlighet till kontroll över de faktorer som studeras 

Gällande första punkten förtydligar Denscombe att ”fokus ska ligga på frågor om varför saker 

inträffar och hur de hänger samman”. Orsaken till att forskningsfrågorna skall ha formen av 

hypoteser hänger ihop med att sådana påståenden går att pröva, genom experimentet. Creswell 

och Clark (2011, s. 8) håller med om att kontroll associeras med kvantitativ forskning: ”An 

experiment best fits a quantitative approach”.  

Laboratorieexperiment innebär att det finns dedikerade utrymmen med få distraktioner, vilket 

underlättar insamlingen av data. De tillåter en större kontroll över variabler än många andra 

experimentformer. En utmaning är att utforma experimentet på ett sätt som tillåter att fynden 

går att generalisera även i mindre kontrollerade scenarion. (Denscombe, 2018, s. 103).  

Det är också viktigt att nämna observatörseffekten, om människor är involverade i 

experimentet. Människor kan reagera antingen positivt (haloeffekt) eller negativt 

(observatörseffekt) till vetskapen om att de observeras, vilket kan påverka deras beteende. Det 

finns också möjligheten att informanter som känner till forskningens syfte låter kunskapen 

påverka deras aktioner. Vid behov kan forskare sträva efter att kringgå dessa problem, genom 

att vilseleda informanterna. (Denscombe, 2018, s. 105-106). 

I denna studie är det inte nödvändigtvis ett problem att informanterna vet om att de observeras. 

Deras musikaliska förmågor lär inte förbättras även om de vet om att det är det som testas, men 

det finns en liten risk att de underpresterar av nervositet. Därför informeras informanterna om 

att deras resultat är anonyma och ingen annan än forskaren (och om de så väljer i slutet av 

studien, de själva) ser hur testet går för dem personligen. Gällande forskningsfrågan kring 

uppfattningar noteras under flera tillfällen att informanterna bör svara ärligt, och att undvika att 

svara så som de tror forskaren skulle önska.  

I denna studie används experiment som metod huvudsakligen för att undersöka om spelandet 

av spelet Beat Saber har en påverkan på musikaliska förmågor hos spelaren, och i så fall hur 

dessa förmågor påverkas. Musikaliska förmågor beskrivs närmare i teorikapitlet. För att 

undersöka påverkan av spelandet testas fyra musikaliska förmågor hos de sex informanterna, 

genom att mäta uppfattningen av rytm, melodi, tonhöjd och tempo. Detta görs med hjälp av ett 

batteri utvecklat av universitet Innsbruck (Zentner & Strauss, 2017), PROMS: Profile of Music 

Perception Skills. Specifikt används en variant av Modular PROMS-S (S för Short), vilket tar 
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kortare tid än det fulla testet, men ändå uppfyller kriterierna för trovärdighet. Orsaken till att 

uppfattningar av de olika musikområdena mäts är att det praktiskt är lättare att lyssna på och 

avgöra vad man hört, än att använda ett test som utnyttjar någon variant av inmatningssystem. 

Informanterna delas in i en kontrollgrupp och en huvudgrupp, med hjälp av en generator som 

delar in grupper slumpvis. De tre informanter som hamnar i huvudgruppen spelar sedan spelet 

Beat Saber under tre skilda omgångar, i Experience Lab i Academill. Samtliga informanter, 

inklusive kontrollgruppen tar sedan Modular PROMS-S testet åter, vilket tillåter undersökandet 

av skillnader mellan den första och andra testomgången. 

Urvalet i den kvantitativa delen är för litet för att man skall kunna köra signifikanstest på de 

data som samlas in, vilket enligt Morse och Niehaus (2009, s. 63) är ett vanligt problem i mixed 

methods studier som är kvalitativt drivna. I dessa fall är det viktigt att bristen kompletteras av 

data från de andra metoderna i studien. Morse och Niehaus (2009, s. 66-67) fortsätter med att 

förklara hur viktigt det är för forskaren att vara medveten om de metodologiska antaganden 

som existerar, samt hur lämpliga de stödande metoderna är. En stödande metod är inte komplett 

ensam, utan behöver tolkas som en del av hela studien för att bidra till ett trovärdigt resultat. 

Forskningsfrågorna i denna avhandling är inte uttryckligen ställda som hypoteser, men för varje 

fråga finns ett antagande om en hypotes som går att bekräfta eller förneka baserat på analysen 

av data som samlats in. Frågan Hur inverkar spelandet av VR-musikspelet Beat Saber på 

musikaliska förmågor? kunde gå att ställa i formen: Inverkar spelandet av VR-musikspelet Beat 

Saber på musikaliska förmågor, och i så fall, hur?  Bakom frågan Hur uppfattas spelet och 

spelandet av spelarna? finns ett antagande gällande spelets förmåga att motivera spelarna; 

hypotesen är att spelandet är motiverande. Tanken är att det går att jämföra resultaten från 

laboratorieexperimentet, intervjuerna och observationerna, för att ge en helhetsbild kring 

uppfattningen av spelet, och om spelet verkligen är motiverande. Gällande den tredje 

forskningsfrågan, Vad är det pedagogiska mervärdet i införandet av VR-musikspel, i detta fall 

Beat Saber i undervisningen? kan experimentet hjälpa till med att svara på frågan: Kan spelet 

bidra till utvecklandet av musikaliska förmågor? Om spelandet kan bidra till utvecklandet av 

förmågorna finns ett tydligt pedagogiskt värde. Samtidigt är de musikaliska förmågorna i sig 

inte det enda som kan förklara huruvida det finns ett mervärde i spelandet, vilket är en del av 

orsaken till att flera metoder används i denna studie. Hur experimentet i denna studie går till i 

praktiken kommer fram i kapitlet om genomförande. 
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3.4.2 Metod 2 – Semistrukturerad intervju 

 

Denscombe (2018, s. 268) förklarar att intervju är en lämplig metod när intentionen är att 

undersöka fenomen som är relativt subtila, såsom åsikter och uppfattningar. Det finns några 

olika varianter av intervjuer, beroende på graden av flexibilitet. Från minst till mest flexibel 

lyder de: strukturerad intervju, semistrukturerad intervju, och ostrukturerad intervju.  

Enligt Morse och Niehaus (2009, s. 92) används semistrukturerade intervjuer då forskaren 

känner till tillräckligt om ämnet så att de kan beskriva forskningens domän, vilket innebär att 

de bör känna till gränserna för fenomenet. Forskaren skall även kunna identifiera alla 

forskningsområden i alla deras varianter och kunna forma alla frågor som anknyter till 

fenomenet, men inte nödvändigtvis känna till alla möjliga svar. 

Semistrukturerade intervjuer är utformade i en logisk ordning, och informanterna får ge öppna 

svar. Om det är frågan om en verbal intervju kan forskaren fråga spontana (eller planerade) 

följdfrågor. Trots denna frihet är intervjun ändå styrd av forskaren, och avsikten är att leta efter 

specifik information. Frågorna är huvudsakligen förutbestämda, och alla informanter bör ställas 

samma frågor. (Morse & Niehaus, 2009, s. 92-93). Enligt Denscombe (2018, s. 269) kan 

frågorna dock användas utvecklingsmässigt; frågorna kan ”ändras från en intervju till nästa till 

följd av den information som lämnats i tidigare intervjuer”. 

Personliga intervjuer grundar sig på ett möte mellan forskaren och informanten. Det finns tre 

huvudsakliga skäl bakom populariteten för denna slags intervju. För det första är de lätta att 

ordna. För det andra är informationskällan lätt att spåra, eftersom alla uppfattningar och 

synpunkter härstammar från informanten. För det tredje tillåter denna variant en stor grad av 

kontroll för forskaren. (Denscombe, 2018, s. 270). 

I denna studie görs tre intervjuer (per informant); en efter varje spelomgång, varav den tredje 

intervjun är den mest omfattande. Den första intervjun berör frågor kring immersion (definition 

på begreppet hittas i teorikapitlet) och frågor om motivation och underhållning. Den andra 

intervjun består av frågor som uppmuntrar informanterna att jämföra den första och andra 

spelomgången. Den tredje intervjun är sammanfattande, och består av frågor indelade i tre 

kategorier: Hur inverkar spelandet på musikaliska förmågor?, Hur uppfattas spelet av de 

spelande? samt Vad är det pedagogiska mervärdet i införandet av VR-musikspel i 

undervisningen? Denna indelning korrelerar direkt med studiens forskningsfrågor. Frågorna är 
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indelade i dessa kategorier för att ta fasta på informanternas åsikter och uppfattningar kring 

samtliga forskningsfrågor, vilket kompletteras med data från de andra metoderna i studien. 

Semistrukturerad intervju används som metod i denna studie eftersom det tillåter informanterna 

att spekulera friare, och ger forskaren möjlighet att be de intervjuade att utveckla sina tankar 

vidare, vid behov. Alla informanter ställs ändå samma grundfrågor. Den andra uppsättningen 

intervjufrågor färdigställs inte innan den första intervjuomgången är klar, och likväl färdigställs 

intervjufrågorna för den tredje omgången först när den andra omgången är avklarad. Detta 

tillvägagångsätt tillåter en flexibilitet att ta fasta på relevanta frågor som kunde dyka upp under 

vägen. Intervjufrågorna är bifogade i bilaga 1.  

 

 

3.4.3 Metod 3 – Deltagande observation 

 

Observationsforskning kan delas in i två olika varianter, nämligen systematisk observation och 

deltagande observation. Systematisk observation associeras mera med kvantitativa data, medan 

deltagande observation förknippas med kvalitativa data. Deltagande observation används 

generellt för att undersöka fenomen såsom livsstilar, kulturer och övertygelser. (Denscombe, 

2018, s. 297). 

En av riskerna med observation är att metoden begränsas av forskarens minne och subjektivitet. 

Förhoppningen är att olika forskare skulle se samma saker och föra samma analyser, men i 

verkligheten är exempelvis forskarens kompetens och personlighet relevanta faktorer. Därför 

är det viktigt att ta steg för att föra observationerna så objektivt som möjligt, även om det 

kommer in inslag av tolkning. (Denscombe, 2018, s. 298-299). 

Flick, Kardoff och Steinke (2008, s. 223-224) lyfter fram några viktiga frågor för forskaren att 

hålla i tankarna gällande deltagande observation. Hur bygger man upp förhållanden av tillit? 

Hur rapporterar man observationerna? Skriver man anteckningar under observerandet, eller 

förlitar man sig på sitt minne och skriver upp allting senare? Hur skall man hålla sig ifrån att 

bli överväldigad av den stora mängden information, samt tappa spåret på forskningsfrågorna? 

Just på grund av minnets opålitlighet bör anteckningar förar snarast möjligt. Det är viktigt att 

forskaren bygger upp rutiner som säkerställer regelbundet antecknande. (Denscombe, 2018, s. 

311). Denscombe (2018, s. 310) förklarar även att det centrala är att observera uppfattningar 
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och synvinklar, medan det ändå är viktigt för forskaren att hålla sig öppen till andra företeelser 

som sticker ut.  

McKenzie (2009, s. 2) lyfter upp fyra nivåer av deltagande, ursprungligen identifierade av 

Brewer: 

1. Fullständig deltagare – maskerad, fullt deltagande. 

2. Deltagare-som-observatör – omaskerad, fullt deltagande. 

3. Observatör-som-deltagare – omaskerad, minimalt deltagande. 

4. Fullständig observatör – omaskerad, minimalt deltagande. 

Observerandet i denna studie sker fullständigt omaskerat, eftersom målet inte är att undersöka 

personer i deras naturliga klimat, utan snarare att undersöka uppfattningar och anteckna faktorer 

som inte kommer fram via de andra metoderna. Man kan även argumentera för att omaskerade 

observationer är mera etiska, även om man inte bör generalisera det antagandet (McKenzie, 

2009, s. 2). Eftersom forskaren även tar en något instruerande roll i spelandet hos informanterna 

faller denna studie in i den tredje ovannämnda kategorin: Observatör-som-deltagare. Medan 

forskaren inte deltar i själva spelandet och håller sitt deltatagande lågt, deltar forskaren ändå i 

viss mån, vilket innebär att forskaren inte är en fullständig observatör. 

Det är viktigt att påpeka att just denna studie inte hör till etnografisk forskning, och därför har 

observationerna ett något annorlunda syfte än många andra deltagande observationer. I denna 

avhandling används observationerna mycket riktigt delvis för att svara på forskningsfrågorna 

och ta fasta på data som inte nås på andra vis, men även för att komplettera de två andra 

metoderna; experiment och semistrukturerade intervjuer. Observationerna bidrar till en bättre 

helhetsbild och ger en inblick i hur forskningen går till, hur processen ser ut, samt hur 

informanterna agerar under själva spelandet. Därför fungerar observationerna även som en form 

av loggbok, vilket enligt Cole (2004, s. 86) nästan alltid används för att dokumentera 

konversationer och iakttagelser i deltagande observationer. Observationer i denna studie 

antecknas direkt under alla Modular PROMS-S-testtillfällen, för att säkerställa bristen på 

anomalier, och även under alla speltillfällen, för att ta fasta på processen. Anteckningarna består 

dels av informanternas framgång och aktioner under testen och spelandet, dels av frågor ställda 

till dem samt deras svar. Denna slags observationer innebär att en del av forskarens röst 

oundvikligen kommer med i genomgången av resultaten, men observationerna är förda på ett 

vis som inte står i konflikt med strävan efter svar på forskningsfrågorna. 
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3.5 Urval och avgränsningar 

 

I kvalitativ forskning väljer forskaren medvetet ut individer som kan leda till värdefull 

information; purposeful sampling (Creswell & Clark, 2011, s. 173). Urval kan göras av två 

olika skäl, antingen för att få ett representativt urval, eller ett explorativt urval. Den tidigare 

syftar på ett urval vars syfte är att representera hela populationen så väl som möjligt, och 

associeras huvudsakligen med kvantitativ forskning. Ett explorativt urval, däremot, används i 

forskning av mindre skala i strävan efter att undersöka relativt outforskade ämnen. (Denscombe, 

2018, s. 57-58). 

Det finns även risker med urval, såsom urvalsfel. Två olika urval från samma 

undersökningspopulation leder oundvikligen till något annorlunda fynd. Forskaren bör vara 

medveten om detta, samt precis hur och varför urvalet görs. (Denscombe, 2018, s. 82-83). 

I denna studie har ett explorativt urval gjorts, mera specifikt ett subjektivt urval. Med ett 

subjektivt urval menas att informanterna medvetet har valts ut baserat på faktorer som är 

relevanta för ämnet som undersöks (Denscombe, 2018, s. 67). Ett av målen med denna 

forskning är att undersöka den potentiella nyttan med VR-musikspel (specifikt Beat Saber i 

detta fall) i en skolmiljö, och därför är det relevant att informanterna består av skolelever. 

Sex elever från årskurs 9 från Vasa Övningsskola valdes ut för forskningen. Samtliga deltagare 

kom från samma klass och deltog frivilligt. För att förtydliga blev alla elever i klassen erbjudna 

att frivilligt delta, och de sex mest intresserade valdes ut till forskningen. Det är värt att nämna 

att det var relativt enkelt att hitta intresserade, vilket är ett gott tecken gällande 

motivationsfaktorn. Klassen valdes efter epostinteraktioner med skolans ledning, samt 

klassläraren. Antalet informanter var förutbestämt, baserat på tids- och 

utrymmesbegränsningar. Informanterna hade dessutom ingen huvudsaklig bakgrund inom 

musik, vilket var ett krav och är viktigt eftersom det är relevant att känna till påverkan av 

spelandet hos just en sådan grupp. Om testet utfördes på elever med musikalisk bakgrund skulle 

det vara svårare att nå relevanta resultat. Dessutom är det viktigt att just de som saknar 

motivation till att lära sig musik på egen hand kan få en dörr in till den världen. 

Eleverna delades slumpmässigt in i en kontrollgrupp och en huvudgrupp. En av eleverna i 

huvudgruppen är en drillflicka och har spelat trummor i ett kort tag tidigare i hennes liv, vilket 

innebär att hon kan ha lite bättre rytmkänsla än medeltalseleven. En av eleverna i 

kontrollgruppen har sjungit i några månader och dansar, vilket också kan ha en påverkan. 
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Årskurs 9 valdes för att de fortfarande hör till grundutbildningen och kan ge genomtänkta svar 

i intervjuerna. 

Informanternas namn fingeras, för att skydda deras identitet. Alla informanters åldrar är mellan 

15 och 16 år, och några fyllde år under forskningens lopp. Fyra informanter är flickor och två 

av dem pojkar. Enligt indelning i grupp är informanterna följande: 

Tabell 1 – Studiens informanter 

Namn Ålder Kön Grupp Musikalisk 

erfarenhet 

Gabriel 15 Man Huvud Ingen 

Anna 15–16 Kvinna Huvud Drillflicka, lite 

trummor och 

gitarr 

Minna 15–16 Kvinna Huvud Har dansat när 

hon var liten 

Ida 15 Kvinna Kontroll Ingen 

Nora 16 Kvinna Kontroll Dansar, 

Har sjungit i 

några månader  

George 16 Man Kontroll Ingen 

 

Huvudsakligen undviks användningen av äldre källor i denna avhandling, särskilt i bakgrunds- 

och teorikapitlet. I metodkapitlet finns vissa äldre källor, där de fenomen eller tillvägagångssätt 

som källorna beskriver inte har förändrats på ett relevant vis. Alla källor är inkluderade i 

referenslistan i slutet av avhandlingen.  

Spelet som är en del av undersökningen i denna studie heter Beat Saber. I min 

kandidatavhandling analyserade jag den rytmpedagogiska potentialen hos tio olika spel. Av de 

spelen jag analyserade var det spel som bäst lämpade sig för användning i undervisning ett spel 

vid namn Thumper. I kandidatavhandlingen beslöt jag mig för att inte analysera VR-spel, på 

grund av avgränsningsskäl. Efter att jag blivit klar med avhandlingen stötte jag på Beat Saber, 

vilket jag direkt insåg kunde ha klarat sig ännu bättre än Thumper i analysschemat i min 
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kandidatstudie. Virtual reality är ett växande undersökningsområde inom pedagogiken, och 

därtill tillåter det mera rörelse än många andra spel, vilket kan vara bra för utvecklingen av 

grundpulskänslan. Därför valdes Beat Saber ut som spel i denna studie. Det är viktigt att nämna 

att det inte är det enda alternativet, utan man kunde göra studien med andra VR-musikspel 

också. 

Även de musikaliska förmågor som undersöks i studien är avgränsade. Det som undersöks är 

spelandets potentiella påverkan på uppfattningen av rytm, melodi, tonhöjd och tempo. Man 

kunde välja att undersöka flera, eller helt enkelt andra musikaliska förmågor. En del av orsaken 

till avgränsningen är att dessa fyra förmågor är väldigt grundläggande och lättförståeliga. 

PROMS valdes som testbatteri i denna studie, men även PROMS tillåter testandet av andra 

förmågor. Dock finns en begränsning på hur stor denna avhandling kan vara, och dessutom tar 

musiktestet längre ju flera kategorier som testas. För att hålla testets längd till mindre än en 

halvtimme per person, valdes en variant av Modular PROMS-S ut som musiktest. Modular 

innebär att de musikförmågor som testas är handplockade, medan -S betyder Short, dvs. en 

förkortad version, som ändå visat sig fungera väl (Zentner & Strauss, 2017). Denna variant 

valdes på rekommendation av övervakaren av de forskningskonton som associeras med 

PROMS testet. Samma individ gav tillåtelse att använda testet i denna forskning. Orsakerna var 

att den längre versionen av testet skulle ta väldigt länge, och kunde trötta ut deltagarna, särskilt 

eftersom testet tas i två olika skeden av undersökningen. 
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3.6 Genomförande 

 

Undersökningen genomfördes mellan februari och april år 2019. Alla informanter hörde till 

samma klass i årskurs 9. Hur informanterna valdes ut specificeras i kapitlet gällande urval. 

Innan det första mötet, som bestod av ett test, blev informanterna slumpvis indelade i en 

huvudgrupp och en kontrollgrupp. Alla informanter utförde alla skeden i undersökningen skilt 

från varandra, det vill säga enskilt med forskaren. Under det första mötet förklarades syftet med 

studien åt informanterna och eventuella frågor besvarades. Samtidigt kontrollerades att ingen 

av informanterna i huvudgruppen hade en relevant bakgrund av epilepsi, samt att de sovit väl 

under natten innan testet. Dylika faktorer (såsom eventuell användning av kontaktlinser) 

antecknades, för att försäkra att inga problem framstod i testandet. Informanterna blev 

meddelande om deras rätt att avbryta (Denscombe, 2018, s. 448). Informanterna informerades 

om hur testet går till, samt att deras resultat kommer att vara fullständigt anonyma. Ifall 

informanten ville, kunde denne få veta resultaten på bägge testen i slutet av undersökningen. 

Testet tog omkring 20 minuter i samtliga fall. Alla informanter använde AKG K 712 Pro 

hörlurar för att försäkra ljudkvaliteten, samt för att minimera skillnader i upplevelsen. Efter 

testet fick informanterna reda på om de hör till testgruppen eller kontrollgruppen, för att 

minimera den eventuella besvikelsens påverkan på testet. Nämnvärt är att en av eleverna som 

redan blivit indelad i huvudgruppen var sjuk under testtillfället. Istället tog denna elev testet 

under samma dag som den första spelomgången, innan spelandet påbörjades. 

Spelomgångarna ägde rum i Experience Lab, i Academill. Experience Lab är färdigt utrustat 

med allt som behövs för att spela virtual reality-spel. Det finns flera olika VR-glasögon, skapade 

av olika firmor. I denna undersökning användes en variant av Oculus Rift.  

Före spelandet påbörjades påmindes informanterna än en gång om rätten att avbryta, samt att 

det finns en möjlighet till att ta en paus om det skulle behövas. Informanterna ombads meddela 

direkt om eventuellt illamående eller dylika negativa symptom. Därefter fick informanterna 

bekanta sig med VR-utrustningen; glasögonen och kontrollerna. Informanterna fick även 

information om hur spelandet går till i spelet Beat Saber. Då ljudnivån och den visuella 

kvaliteten kontrollerats informerades spelarna om att de skall ge kommentarer kring 

upplevelsen medan de spelar, men inte till den grad att de distraheras för mycket. Informanten 

som var sjuk under Modular-PROMS-S testandet tog testet innan spelandet började. 
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Den första spelomgången tog 40 minuter för alla spelarna, med en variation på några minuter, 

för att inte avbryta spelandet mitt under en låt. Under spelandet gav informanterna kommentarer 

kring sin upplevelse, som antecknades. De fick även ett fåtal instruktioner. Instruktionerna 

uppmanade spelarna att pröva på olika låtar och olika svårighetsgrader. Dock gavs spelarna en 

stor valfrihet, eftersom det sannolikt är mera motiverande för de flesta då de får välja själva, 

och en stor del av det som undersöks är just motivationsfaktorn. Även spelarnas progression i 

spelet observerades i stora drag; hur klarade de sig i olika slags låtar och svårighetsgrader. 

Under den första spelomgången för en av informanterna observerade även avhandlingens 

handledare, samt en medlem från Experience Lab.  

Efter spelandet togs informanterna in till rummet bredvid. Rummet hade en stor bekväm soffa 

och en lugn atmosfär. I detta rum intervjuades informanterna, med den första omgången av 

intervjufrågor (bifogade i bilaga 1). Denscombe (2018, s. 281) förklarar att miljön för intervjun 

bör vara ostörd, avskild, tyst, och platsen bör ha godtagbar akustik. Informanterna bör dessutom 

informeras om hur länge intervjun väntas pågå. Intervjutillfället kändes naturligt, och bandades 

auditivt in med en telefon, för senare transkribering. Enligt Denscombe (2018, s. 285) anser de 

flesta intervjuare anser att ”ljudupptagningar ger data som är tillräckligt bra för forskningens 

syfte”, samt att videoupptagningar kan komma med flera nackdelar är fördelar, om det inte 

finns ett särskilt behov av att använda dem. Informanterna bads om tillåtelse inför all 

ljudinspelning. 

Den andra spelomgången ägde rum några veckor senare, och inleddes med att påminna 

informanterna om deras rättigheter. Den andra spelomgången varade 45 minuter per informant. 

Denna gång uppmanades spelarna åter igen att beskriva upplevelsen, men även eventuella 

skillnader mellan den första och andra spelomgången. Observationer antecknades även under 

denna spelomgång. Vissa av intervjufrågorna för den andra omgången ställdes även åt 

informanterna under spelandet, för att ta fasta på spontana uppfattningar. Samma frågor ställdes 

dock igen under intervjun, vilket tillåter eventuell kontrastering. Efter spelandet genomfördes 

den andra intervjun, med nya intervjufrågor. 

En av informanterna, Gabriel, hade besökt Experience Lab en gång mellan spelomgångarna, av 

orelaterade skäl. Under detta tillfälle fick han använda samma VR-utrustning, men inte till 

någonting som berör musik. Med tanke på syftet i forskningen borde denna slump inte påverka 

resultaten. 
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Ett par veckor senare genomfördes spelomgång tre. Upplägget och processen var likadana som 

tidigare. Denna gång uppmanades spelarna att pröva på några av de olika spellägen som 

existerar i spelet. Observationer antecknades, bland annat berörande huruvida spelandet av 

andra spellägen verkade ha någon anmärkningsvärd påverkan. Den tredje och sista 

spelomgången var lite längre, en hel timme, för att se hur långa spelomgångar informanterna 

föredrar. Den tredje intervjun var även den längsta, men processen var annars likadan som de 

tidigare gångerna.  

Omkring en vecka efter den sista spelomgången utförde informanterna (inkluderande 

kontrollgruppen) Modular PROMS-S testet på nytt. Testtillfället hölls vid elevernas skola, i 

samma rum som första gången. Efter testet fick informanterna se sina egna resultat från båda 

gångerna, om de ville. Anna tackade nej, eftersom hon kände på sig att det inte gått bra. De 

resterande fem ville veta hur det gick. Samtidigt gavs en snabb tolkning av vad de olika 

resultaten kunde innebära samt vilka faktorer som möjligen kunde påverka resultaten, åt 

informanterna. Därefter tackades informanterna för deras deltagande. 

 

 

3.7 Databearbetning och analys 

 

3.7.1 Databearbetning och analys i mixed methods forskning 

 

Inom denna forskning används både kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta innebär att 

kvalitativa data bör analyseras med kvalitativa analysmetoder, och att kvantitativa data 

analyseras med kvantitativa metoder; själva grundanalyserna sker åtskilt. Därtill används 

tekniker för att analysera samtliga resultat och data tillsammans – mixed methods analys. Denna 

analys görs som svar på forskningsfrågorna. (Creswell & Clark, 2011, s. 203). 

I kapitel 3.2 – Mixed methods som forskningsansats diskuteras vikten av integrering. I 

analysskedet är det lika viktigt att insamlat data och analysen därav kan integreras på relevanta 

vis. Man kan exempelvis sträva efter att transformera och/eller slå ihop data som är insamlade 

via olika metoder. Data kan även reduceras för att göras tydligare, eller visualiseras. Det finns 

flera olika strategier, men alla analyser och data skall jämföras och kontrasteras, för att hjälpa 

till med att ge trovärdiga svar på forskningsfrågorna. (Creswell & Clark, 2011, s. 212-223). 
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I denna forskning används laboratorieexperiment, semistrukturerade intervjuer, samt 

deltagande observation. Till en början används och presenteras olika analyser för data insamlat 

via de olika metoderna. Därefter undersöks eventuella samband och motsägelser i resultaten 

från de olika analyserna. Om flera metoder svarar på samma forskningsfråga, är även svaren de 

olika metoderna ger likadana? Om inte, varför ger olika metoder olika svar, och vad har det för 

betydelse? Denna jämförelse kan ge ett djupare perspektiv på de relevanta fenomenen, och ge 

bättre svar på samtliga forskningsfrågor än analyserna av data i de enskilda metoderna. 

 

 

3.7.2 Databearbetning och analys av laboratorieexperimentet 

 

Creswell beskriver två skäl till urval som inte är slumpmässiga, i kvantitativ forskning. Det 

första grundar sig på begränsningar, då man exempelvis måsta välja individer ur samma klass, 

precis som i denna forskning. Det andra är då man söker efter särskilda karaktärsdrag, vilket 

även är sant för denna forskning (låg musikalisk erfarenhet, grundskolelever i åk 9). Dock är 

det viktigt att urvalet är tillräckligt stort för att man skall kunna köra statistiska test, inom 

kvantitativa studier. (Creswell & Clark, 2011, s. 174-175). 

I denna forskning är urvalet inte tillräckligt stort för att göra valida statistiska signifikanstest 

(se kapitel 3.4.1 - Laboratorieexperiment). Eftersom det är frågan om en mixed methods ansats 

betyder detta inte att det data som samlats in är oanvändbart. Istället stärks eventuella – på egen 

hand icke-signifikanta – samband och skillnader i analysen av data från laboratorieexperimentet 

genom de andra analyserna. 

Allt data från laboratorieexperimentet, dvs. från de två Modular Proms-S testomgångarna 

presenteras deskriptivt i form av tabeller, vilket enligt Denscombe (2018, s. 376) är ”ett koncist 

och effektivt sätt att organisera kvantitativa data och kommunicera resultaten till andra”. 

Anmärkningsvärda mönster kontrasteras med data från de semistrukturerade intervjuerna och 

observationerna för att påvisa resultaten. Därtill noteras fenomen som inte skulle gå att ta fasta 

på om inte data från laboratorieexperimentet skulle finnas tillgängligt. 
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3.7.3 Databearbetning och analys av de semistrukturerad intervjuerna 

 

Malterud anmärker att det är väsentligt att ett vetenskapligt tillvägagångssätt skiljs åt från 

åsikter genom en tydlig och väldokumenterad analys. ”Analysen ska bygga en bro mellan rådata 

och resultat genom att materialet organiseras, tolkas och sammanfattas.” Forskaren bör även 

klargöra sin egen roll i processen, och förankra referensramen och resultaten i empiri och 

befintliga teorier. (Malterud, 2014, s. 109). Hela poängen med analysen är således att omvandla 

data som samlats in till ett tolkningsbart format. Därtill måste omvandlingsprocessen vara 

synlig för läsaren, så att denne kan godta analysen och de påföljande tolkningarna. 

Det som skiljer kvalitativa data åt från kvantitativa data, är i huvudsak mängden information. 

För att kunna ge en tydlig bild av innebörden av kvalitativa data måste forskaren välja ut vilka 

delar som är relevanta. Detta görs genom att fokusera på de delar som kan anknyta till 

forskningsfrågorna för studien. För att åstadkomma detta i praktiken behöver man utföra en 

begriplig analys. (Malterud, 2014, s. 109-111). 

Enligt Flick, Kardoff och Steinke (2008, s. 253) finns det en hel rad av analytiska strategier för 

analysen av kvalitativa intervjuer. Ofta används Qualitative Content Analysis eller IPA 

(Interpretative Phenomenological Analysis) (Malterud, 2014, s. 115). Ett annat vanligt exempel 

är Giorgis meningskoncentrering som bygger på den fenomenologiska filosofin (Kvale, 

Brinkmann, & Torhell, 2009a, s. 221). På engelska används ofta termen Meaning Condensation 

(Kvale & Brinkmann, 2009b, s. 205). 

I denna avhandling används en analysmetod som är inspirerad av STC (Systematic Text 

Condensation); systematisk textkondensering. Denna metod bygger på Giorgis 

fenomenologiska analys och är modifierad av Malterud. Analysmetoden lämpar sig för att ta 

fasta på kunskap om informanters upplevelser och uppfattningar. STC skiljer sig från Giorgis 

metod bland annat eftersom den inte kräver samma djupgående kunskaper och erfarenheter 

inom fenomenologisk filosofi, även om sådant kunde vara till fördel. (Malterud, 2014, s. 115). 

Malterud (2012, s. 796-800) delar in systematisk textkondensering i fyra huvudsakliga delar 

(de svenska motsvarigheterna från Malterud [2014, s. 117-127]): 

1. Helhetsintryck – från snårskog till teman / Total impression – from chaos to themes 

2. Meningsbärande enheter – från teman till koder / Identifying and sorting meaning units 

– from themes to codes 
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3. Kondensering – från kod till mening / Condensation – from code to meaning 

4. Sammanfattning – från kondensering till beskrivningar och begrepp / Synthesizing – 

from condensation to descriptions and concepts 

De engelska begreppen finns med som jämförelse för att de kan hjälpa med att förtydliga stegen. 

I det första steget får forskaren en överblick över allt transkriberat data, huvudsakligen ur ett 

fågelperspektiv. I detta skede bör systematisering undvikas, utan istället frågar forskaren sig 

vilka preliminära teman som verkar komma fram i texten. (Malterud, 2012, s. 796-797). 

I det andra steget identifieras och analyseras delar av data som kan hjälpa med att svara på 

forskningsfrågan. Forskaren går systematiskt igenom den transkriberade texten för att 

identifiera meningsbärande enheter; textfragment som bär information om forskningsfrågorna. 

Det är bättre att inkludera för mycket än för lite vid det här laget. Sedan påbörjas kodningen, 

vilket innebär att de meningsbärande enheterna sorteras, möjligen i relation till de tidigare 

identifierade teman som forskaren kommit fram till. Denna process är flexibel under sitt lopp, 

vilket innebär att den som kodar ofta hamnar att gå fram och tillbaka i texten tills det finns ett 

fåtal färdiga koder. (Malterud, 2012, s. 797-799). 

I steg tre åsidosätter man de transkriberade texterna och fokuserar istället på det data som 

formats i de första två stegen. De meningsbärande enheterna i kodgrupperna sorteras i några 

ytterligare subgrupper. Vissa av grupperna kan ha många fler meningsbärande enheter än andra, 

vilket innebär att forskaren kanske måste tänka åter huruvida vissa enheter egentligen hör till 

någon annan grupp; antingen en av de tidigare etablerade grupperna eller någon helt ny 

kategori. Nyckeln i det tredje steget är sedan den själva kondenseringen. Detta innebär att de 

meningsbärande enheterna i subgrupperna abstraheras och bildar kondensat; konstgjorda citat. 

Dessa skrivs i jag-form, och skall gärna vara väldigt lika informanternas ursprungliga citat, men 

omskrivna som helheter till den mån de passar in i subgrupperna. Om någonting inte verkar 

höra hemma i en subgrupp bör forskaren igen överväga om det trots allt inte är frågan om en 

meningsbärande enhet, eller om den opassande enheten istället hör hemma i någon annan 

subgrupp. Forskaren väljer även ut ett riktigt, illustrativt citat för varje kodgrupp. (Malterud, 

2012, s. 799-800). 

I det fjärde steget läggs alla bitar ihop igen i beskrivningar och trovärdiga berättelser som 

belyser forskningsfrågorna. Återberättandet sker i tredje person, och berättar på ett insiktsfullt 

vis om informanternas upplevelser kring studiens forskningsfrågor, i formen av en analytisk 

text. Även i detta skede kan det framkomma för forskaren att vissa subgrupper inte är tillräckligt 
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lämpade för forskningens syfte, vilket kan kräva omtänkande. Sedan ges varje kodgrupp en 

sammanfattande rubrik. Det är även viktigt att pröva alla resultat genom att leta efter 

motsägelsefulla data; på så vis överlever endast de starkaste och mest övertygande elementen. 

(Malterud, 2012, s. 800-801). 

Malterud förklarar att det också hör till analysen att utvärdera fynden i förhållande till befintlig 

teori. En av de stora fördelarna med systematisk textkondensering är att läsaren relativt väl kan 

följa med i hur processen gått till, och därmed kunna bilda sin egen informerade åsikt om 

resultatens trovärdighet. Ett annat mål med metoden är att tackla svårigheter med att uppnå 

tillräckligt god relevans, validitet och reflexivitet med kvalitativa data. (Malterud, 2014, s. 130-

132). 

I denna forskning utfördes nio intervjuer. Sex kortare intervjuer och tre avslutande, 

sammanfattande intervjuer. Det finns därmed tre intervjuer per informant. Alla intervjuer 

transkriberades ordagrant, utan förändringar. I resultatkapitlet har dock de delar som valts ut 

genom analysen skrivits om i ett mera lättläst format, som ändå håller kvar samma mening. 

Detta görs huvudsakligen genom att omvandla texten till skriftspråk. 

Först presenteras de kategorier som framkommit genom analysen, i en tabell. Sedan presenteras 

resultaten i en analytisk text enligt den systematiska textkondenseringen. Resultaten berör 

informanternas uppfattningar kring fenomen som berör forskningstemat.  

 

 

3.7.4 Databearbetning och analys av den deltagande observationen 

 

Enligt Denscombe (2018, s. 342-243) är syftet med en analys att ge en bättre förståelse av det 

som studeras, genom att beskriva dess beståndsdelar, förklara hur det fungerar, eller tolka vad 

det betyder. I en beskrivning läggs vikten på att detaljera exempelvis när ett fenomen inträffade, 

vem som var involverad, och hur ofta det inträffar. I en förklaring letar man efter samband, 

bakomliggande orsaker och sannolikheter för att saker skall inträffa åter. I en tolkning fokuserar 

man på hur och varför saker inträffar, vem som genomförde forskningen, när och var 

forskningen genomfördes, samt vilka alternativa förklaringar som kunde finnas. 
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Gällande observationerna i denna studie finns några element ur alla de uppmärksammade 

delarna av analysen. Delvis används observationerna för att beskriva element som inte skulle 

märkvärdigas via de andra forskningsmetoderna. Även samband mellan exempelvis 

informanternas observerade framgång i spelet jämförs med de kvantitativa resultaten i Modular 

PROMS-S testen. Samtidigt betonas att forskarens egen röst framkommer till viss del via 

observationerna, till den mån det är frågan om tolkning. 

Denscombe (Denscombe, 2018, s. 344) menar att dataanalys tenderar att följa en 

femstegsprocess. Iordningställande av data, inledande utforskning av data, analys av data, 

framställning och presentation av data, samt validering av data. För kvalitativa data kan det 

enligt Denscombe exempelvis se ut enligt följande fem steg. Text eller visuella data 

katalogiseras, texter skrivs ut och data bearbetas. Återkommande mönster letas efter, 

anteckningar förs och data kommenteras. Data kodas, koderna grupperas till kategorier eller 

teman, kategorierna jämförs och forskaren letar efter begrepp som sammanfattar kategorierna. 

Fynden tolkas skriftligt, poänger illustreras genom citat och bilder och visuella modeller, figurer 

och tabeller används. I valideringsprocessen används data och metodtriangulering, 

deltagarvalidering och det sker en jämförelse mellan alternativa förklaringar. 

Observationsdata från denna studie förbereds för analys genom att kategoriseras och indexeras, 

vilket rekommenderas av Denscombe (2018, s. 394). Därefter utförs en analys inspirerad av 

innehållsanalys, vilket går att tillämpa på vilket text som helst (Denscombe, 2018, s. 402). 

Analysen liknar även tematisk analys, vilken kan användas exempelvis i systematiska 

forskningsöversikter (Denscombe, 2018, s. 212). Några av styrkorna hos innehållsanalys ligger 

bland annat i processens tydlighet och i att andra forskare i princip kunde utföra samma analys. 

Den huvudsakliga styrkan med innehållsanalysen är ändå möjligen det att den kan avslöja 

många sidor av texten som inte ens författaren nödvändigtvis är medveten om (Denscombe, 

2018, s. 403). 

Innehållsanalysen påbörjas med att välja ut en lämplig text. Därefter bryts texten ned i mindre 

enheter. Forskaren utarbetar relevanta kategorier för analysen av data.  Enheterna kodas sedan 

i överensstämmelse med kategorierna. Sedan räknas förekomsten av enheterna, varefter texten 

analyseras beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra enheter som 

förekommer i texten. (Denscombe, 2018, s. 402). 
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Observationerna som förts inom denna studie renskrivs, kategoriseras, kodas och presenteras i 

ett logiskt format. Förekomsten av enheterna inom kategorierna presenteras i en tabell och 

förekomsten av enheter kontrasteras med varandra, även om fokus ligger på innehållet. Förutom 

innehållsanalys kontrasteras observationerna helt enkelt med fynden från de andra metoderna 

som använts i forskningen. 

 

3.8 Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter 

 

3.8.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

”Trovärdighet (trustworthiness eller credibility) innebär att författarna ska övertyga läsaren 

(dig) om att skapad kunskap är rimlig och att resultatet äger giltighet.” (Henricson, 2012, s. 

487). Detta syftar i kvantitativa studier på huruvida forskaren använder rätt mätredskap och 

mäter rätt sak. Reliabilitet (pålitlighet/tillförlitlighet) syftar på huruvida mätredskapen går att 

använda gång på gång och ändå nå fram till samma resultat.  (Denscombe, 2018, s. 386-388). 

Eftersom det kan vara svårt att försvara direkt validitet och reliabilitet i kvalitativa studier, 

används istället ofta begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Istället för att garantera 

validiteten försäkrar forskaren istället att denne producerat och kontrollerat data enligt god 

praxis. (Denscombe, 2018, s. 420). Enligt Stukát (2011, s. 132-133) syftar tillförlitlighet på en 

undersöknings kvalitet i olika bemärkelser, huvudsakligen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Stukát fortsätter med att förklara att undersökningens styrkor och svagheter 

bör diskuteras i detalj, samt att forskningsprocessen skall vara genomskinlig. I sin grund 

omvandlas frågan om tillförlitlighet i en kvalitativ studie enligt Denscombe (2018, s. 421) till: 

”Om någon annan utför forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram 

till samma slutsatser?” Även Denscombe noterar att detta inte kan uppnås fullständigt, men att 

forskaren bör göra sitt bästa för att vara öppen och tydlig genom hela forskningsprocessen. 

Enligt Morse och Niehaus (2009, s. 20-21) är alla inte helt överens om exakt hur en mixed 

methods studie bör utföras, men det finns steg som kan tas för att stärka validiteten. De lyfter 

upp några exempel, som att man bör jobba med så få datauppsättningar som möjligt. Man bör 

även hålla fast vid de metodologiska antaganden som ligger bakom varje metod, och hålla isär 

data från de olika metoderna tills de medvetet jämförs och integreras. Forskaren skall dessutom 

vara medveten om vilken roll de olika metoderna har i relation till varandra. 
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Det finns en kvantitativ del i denna studie, där steg har tagits för att utföra Modular PROMS-S 

testen så objektivt som möjligt. Detta underlättades av att alla deltagande utförde testen i en 

liknande miljö, med samma hörlurar. Testen utfördes på en bärbar dator, som gav samma 

instruktioner åt alla deltagande. Dessutom säkrades att alla deltagande sovit väl natten innan 

testet. Speltiderna för deltagarna i huvudgruppen var dessutom lika långa, med en skillnad på 

några enstaka minuter. 

Musiktestet (Zentner & Strauss, 2017) är skapat för att mäta musikaliska förmågor, av vilka 

fyra mäts och undersöks i denna forskning. I min kandidatstudie analyserade jag vilka slags 

spel som kunde vara användbara i pedagogiskt syfte, med fokus på rytmpedagogisk potential 

hos spelen. Baserat på kategorierna för mitt analysschema från den studien, valde jag ut spelet 

Beat Saber till laboratorieexperimentet i denna studie 

Det finns ett underliggande antagande som vilar på empiri kring transfer och Vygotskijs zon 

för proximal utveckling. Det vill säga, forskningsfrågorna valdes delvis ut med antagandet att 

spelarna kan bli bättre på det spel som spelas, och därmed även överför denna förbättring till 

en ökning i de musikaliska förmågorna. Samtidigt finns en medvetenhet kring att spel tenderar 

stimulera motivation. 

Gällande de kvalitativa delarna I denna avhandling diskuteras styrkorna och svagheterna med 

forskningen i diskussionskapitlet. All information presenteras så ärligt som möjligt, i varje 

enskilt kapitel. Observationerna som förts i studien och som presenteras rör till stor grad sådana 

saker som är väldigt direkta och tydliga. Exempel på detta är observationerna kring deltagarnas 

framgång i spelandet. Om en deltagare klarade av en relevant ny nivå eller svårighetsgrad 

antecknades detta omedelbart. På så vis kan dessa observationer direkt jämföras med resultaten 

från de andra metoderna. Dessa observationer användes även under processens gång för att 

informera instruerandet av de deltagande. Intervjuerna samt det observationsdata som är mindre 

tydligt analyseras istället med etablerade metoder, med maximal öppenhet. 

 

3.8.2 Relevans och reflexivitet 

Reflexivitet syftar på förväntningen att forskaren skall förhålla sig kritisk gentemot sig själv, 

sina föruppfattningar och sin forskningsprocess. Forskaren bör vara öppen till resultat som inte 

är väntade, och som kanske inte ens har att göra med den ursprungliga hypotesen. Samtidigt 

bör forskaren aktivt försöka motbevisa sina egna antaganden. En sådan attityd och process 

skiljer vetenskaplig forskning åt från rent tyckande. (Malterud, 2014, s. 22-24). 
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Relevans syftar på studiens roll i relation till befintlig empiri och forskning. Det finns en 

förväntning på att forskning skall leda till nya och användbara insikter. Originalitet kan 

manifestera sig i själva problemställningen i studien, i metoderna samt i resultaten. Forskningen 

skall lyfta fram vad som är känt om det som undersöks från förr, samt vad studien bidrar till 

den vetenskapliga helhetsbilden. (Malterud, 2014, s. 25-26). 

Denna studie bygger på några antaganden som grundar sig på tidigare kunskap, men undersöker 

nya fenomen. Det finns tidigare forskning om videospel, och huruvida personer som spelar 

musikspel under en längre tid har högre musikaliska förmågor än medeltalspersonen. Det som 

är originellt med denna studie är att det som undersöks är ett virtual reality spel, vilket skiljer 

sig stort från andra videospel, särskilt gällande immersion och grovmotoriska rörelser. Då 

forskningen inleddes år 2019 fanns det inga andra liknande studier med spelet Beat Saber. 

Dessutom undersöker denna studie huruvida spelande kan ha en märkbar påverkan redan under 

en kort tid. Därtill undersöks specifikt upplevelsen av spelandet, och om resultaten kunde 

innebära praktiska möjligheter i skolvärlden. 

Den kvantitativa delen i studien finns delvis med för att kontrollera att inte forskarens 

förväntningar tar över, utan det finns flera slags data som antingen kan bekräfta eller säga emot 

varandra. Möjligheten till att undersöka problemen ur flera perspektiv är en av orsakerna till att 

mixed methods valdes som forskningsansats. Hur resultaten i studien förhåller sig till 

problemställningen och tidigare forskning begrundas noggrannare i diskussionskapitlet. 

  

3.8.3 Etiska aspekter 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen bör forskaren vara kompetent och förtrogen med området som 

är aktuellt, och forskningen bör ha vetenskaplig bärkraft. Forskaren bör ange citat och 

referenser korrekt, och inte plagiera eller göra sig skyldig till annat forskningsfusk. Andra etiska 

aspekter som bör tas i beaktande är försökspersoners och intervjuobjekts rättigheter, gällandes 

bland annat anonymitet. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 84-89). 

Denscombe (2018, s. 438) beskriver fyra forskningsetiska huvudprinciper. Forskaren bör 

skydda deltagarnas intressen. Forskaren bör garantera att deltagandet är frivilligt och baserat på 

informanternas samtycke. Undersökningen skall genomföras på ett sätt som undviker falska 

förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig integritet. Forskningen bör även följa den 

nationella lagstiftningen. 
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I denna studie skyddades deltagandes intressen genom att uppmana de deltagande att meddela 

om de kände obehag eller liknande negativa känslor under vilket skede som helst under 

spelandet. Det försäkrades även att ingen av informanterna hade epilepsi, vilket kunde vara en 

riskfaktor. Samtidigt kunde informanterna själva dra en liten nytta av att delta, i att de kunde 

lära sig mera om sina egna musikaliska förmågor, och möjligen bekanta sig med nya intressen. 

Därtill kan forskningen som deltagarna tog del i, bidra till en utveckling av den skolvärld som 

de kom ifrån. 

Samtliga informanter deltog i studien frivilligt. De blev även påminda under flera tillfällen att 

de när som helst hade en rätt att avbryta sitt deltagande, vilket Denscombe (2018, s. 448) menar 

är en förutsättning. Denscombe (2018, s. 441) säger också att samtycket för deltagandet bör 

vara skriftligt. Samtliga deltagare kom från Vasa Övningsskola, som är en del av Åbo Akademi. 

Ett skilt forskningstillstånd behövdes inte för denna forskning, eftersom eleverna i början av 

varje år fyller i en blankett tillsammans med sina vårdnadshavare, vari de bland annat ger sitt 

samtycke att delta i pedagogisk forskning. Elevernas namn har fingerats så att de förblir 

anonyma i forskningen, och så att deras resultat i Modular PROMS-S testet inte går att 

identifiera med någon enskild individ. 

De deltagande var även informerade om vad forskningen går ut på, dvs. det fanns inga dolda 

eller oförmedlade delar i forskningsprocessen. McKenzie (2009, s. 8) argumenterar för att 

maskerade observationer inte nödvändigtvis är så oetiska som många antar, och att det dessutom 

kan förekomma oetiskt beteende även i omaskerade observationer. Observationsaspekten i 

denna studie var ändå fullständigt öppen åt deltagarna, eftersom det inte fanns någon orsak att 

dölja den. För att undvika forskningsfusk används en lämplig analysmetod för de data som 

samlats in, och rollen av subjektiv spekulation minimeras. Det finns heller inga oärliga agendor 

med forskningen, och den är inte finansierad av någon. Alla källor som används i avhandlingen 

är citerade enligt APA-systemet. Forskningen strävar till att erbjuda en inblick av vetenskapligt 

värde, och utförs ärligt. All forskning har även utförts väl inom ramarna för Finlands 

lagstiftning, år 2019–2020. 
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4 Resultatredovisning 

 

I resultatredovisningskapitlet presenteras resultaten från de tre datainsamlingsmetoderna samt 

resultaten från mixed methods analysen, där resultaten från alla metoderna kontrasteras med 

varandra. Resultaten presenteras skilt för varje metod istället för att vara indelade enligt 

forskningsfrågorna. Inom varje redovisning finns kategorier som hänger ihop med särskilda 

forskningsfrågor. I redovisningen för intervjuerna och observationerna finns exempelvis 

kategorierna inlärning och skolmiljö, vilka berör avhandlingens andra och tredje 

forskningsfrågor. Resultaten behandlas i relation till forskningsfrågorna i diskussionskapitlet. 

Först presenteras resultaten från de semistrukturerade intervjuerna, sedan resultaten från den 

deltagande observationen, varefter resultaten från laboratorieexperimentet visas grundligt. Till 

slut får mixed methods analysresultaten en separat underrubrik. Informanternas namn har 

fingerats, eftersom de alla var studerande i åk 9 i Vasa Övningsskola, under våren år 2019. 

 

4.1 Elevernas uppfattningar om att spela musikspel med virtual reality 

 

Eleverna i huvudgruppen blev intervjuade efter varje spelomgång, gällande både sina 

uppfattningar av spelandet i virtual reality, och vad de tror det finns för möjligheter med 

teknologin. Alla svar kategoriserades systematiskt enligt teman och några underkategorier. 

Dessa presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 2 – Kategorier i den systematiska textkondenseringen 

Tema Underkategorier 

Motivation - Egen motivation att spela Beat Saber 

- Andras motivation att spela Beat Saber 

- Egen motivation att lära sig musik via spelandet 

- Andras motivation att lära sig musik via spelandet 

Immersion -  

Inlärning - Utvecklande av förmågor inom spelet 

- Utvecklande av musikförmågor genom att spela Beat Saber 
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virtual reality och Beat Saber 

(hårdvaran och mjukvaran) 

- Uppfattningar om virtual reality 

- Uppfattningar om Beat Saber 

virtual reality och Beat Saber i en 

skolmiljö 

-  

Problem med införande av virtual 

reality i skolan 

-  

 

4.1.1 Motivation 

 

Egen motivation att spela Beat Saber 

Eleverna tyckte väldigt mycket om att spela Beat Saber. Den första gången kändes mest 

förundrande, eftersom det var första gången de prövade VR-glasögon, men de andra 

spelgångerna var ändå minst lika roliga. Det var lika roligt att spela den andra gången, men 

det var inte helt samma känsla av förundrande av själva VR. Adrenalinet man fick av spelet och 

njutningen var densamma. Att Beat Saber spelas med specifikt VR-glasögon tyckts även vara 

viktigt för motivationen. Det är mycket roligare än att bara se på en vanlig skärm, för att man 

är mera inne i spelet. 

Även om det fanns en viss skillnad mellan informanterna tyckte de alla om att utmana sig själva. 

Åtminstone för mig så blir jag väldigt taggad på att klara en sådan där låt med expertnivå. 

Samtidigt ville de undvika att spela allt för svåra låtar flera gånger på raken. Ibland vill man ju 

ha lite utmaning, men sedan om man inte klarar av någon låt efter några försök så går man 

tillbaka till någonting lättare. Informanterna hade kommit på sig med att tänka på spelet även 

mellan spelomgångarna. Jag har tänkt lite på spelet då jag har lyssnat på musik. När man 

lyssnar på vissa låtar så tänker man att den här låten skulle man inte vilja spela i Beat Saber. 

Informanterna tyckte överlag att låtvalet i grundversionen av spelet räcker till, men att det kunde 

finnas mera variation i deras genre, samt att det kunde vara kul att spela låtar som man känner 

igen.  De låtar som finns är ganska likadana, men de är nog helt bra. Samtliga informanter 

skulle tycka om att ha spelet där hemma. Till en början skulle jag säkert spela spelet oftare, 

men efter en två månaders tid skulle jag spela kanske sex gånger i månaden. Deltagarna tyckte 

också att det är roligt att man får röra på sig i spelet. Det roligaste i spelet är att man får slå på 

saker. Alla informanterna svarade även att de gärna skulle ha spelat spelet flera gånger om de 

fick möjligheten, och att de kommer att minnas upplevelsen.  
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Andras motivation att spela Beat Saber 

Informanternas kompisar hade frågat dem om undersökningen och spelet mellan 

spelsessionerna. Jag har diskuterad det, för det är ju lite prat om det nu som då, så då har jag 

berättat att jag prövat på det.  Gabriel och Minna trodde inte att det spelar så stor roll med 

ålder, huruvida man tycker om att spela spelet eller inte. Alla kan nog tycka om det, inte har 

ålder någon inverkan. Anna tyckte att unga människor kanske skulle gilla spelet bättre. Jag 

tror ungdomar skulle tycka om det mera, för att äldre människor har ju inte växt upp med 

teknologi. Alla informanterna höll med om att elever i huvudsak skulle tycka om att spela spelet 

i en skolmiljö. Eleverna skulle nog tycka om det, för vilket barn tycker inte om att spela? 

 

Egen motivation att lära sig musik via spelandet 

Minna tyckte inte att spelandet av Beat Saber hade ökat hennes musikintresse. Anna hade ett 

väldigt stort musikintresse från förr, men hon sa att kanske spelandet kan ha påverkat det lite. 

Gabriels musikintresse hade definitivt ökat, men han var inte helt säker på orsaken. Mitt 

musikintresse har ökat, men jag vet inte om det har att göra med musikvideoanalysen som vi 

har gjort i modersmålet eller det här spelet, men jag tror att båda har påverkat. 

Gabriel kände sig inte mera motiverad att pröva på något instrument efter att han spelat Beat 

Saber. Minna kände sig lite mera motiverad att pröva på någonting. Alltså nog blir man 

motiverad, lite av typ trummor eller andra slagverk. Anna kände också att hon blev lite sugen 

på att spela trummor efter att ha spelat, men hon spelar redan lite trummor från tidigare. 

 

Andras motivation att lära sig musik via spelandet 

Informanterna trodde att Beat Saber kunde leda till ett intresse i musik, kanske exempelvis 

trumspelande. Jag märkte det lite tidigare, det här är ju lite som trummor. Anna trodde att 

särskilt sådana personer som aldrig varit intresserade av musik kunde bli inspirerade, men hon 

menade också att detta inte alls vore självklart. De kunde bli inspirerade, men det är ju inte 

alltid man tänker i sådana banor. Anna fortsatte med att förklara att det finns en chans att spelet 

kunde ha en motsatt effekt. Nog kan det ju hjälpa, men det kan ju också bli mera att de vill 

spela spelet istället. 

Alla informanter ansåg att elever skulle tycka om att spela Beat Saber istället för att ha en 

traditionell musiklektion, nu som då. De trodde också att några elever kunde tänka sig stanna 
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kvar lite längre utöver sina vanliga skoldagar, för att spela spelet. Minna menade att de flesta 

elever kunde tänka sig stanna, medan Gabriel menade att det är beroende på eleverna. 

 

4.1.2 Immersion 

 

Samtliga informanter ansåg att ljud- och bildkvaliteten var tillräcklig i VR-glasögonen och Beat 

Saber, gällande inlevelsen (immersionen) i spelet. Det kändes verkligare än jag hade trott. Efter 

den sista spelomgången nämnde Anna ändå en sak som gjorde att upplevelsen kändes lite 

mindre verklig för henne. Man kan inte se sina fötter. Det var lätt för informanterna att glömma 

bort sin omgivning, men så länge ljudnivån hålls tillräckligt låg så har man ändå någon kontant 

med verkligheten. Man hörde ju nog utanför också, vilket är bra ifall någonting... Även den 

kinestetiska känslan var bra, men inte utan problem.  Spelkontrollerna var lite lätta, om man 

hade lite mera vikt tror jag att man skulle känna att det är mera... Med detta syftade Anna på 

att svärden i spelet kändes som om de borde vara tyngre än de faktiskt var, eftersom 

spelkontrollerna själva inte väger mycket. Gabriel trodde dock att VR kommer att kännas ännu 

verkligare om några år. Jag tror att om några år kommer VR att vara väldigt, väldigt verkligt. 

Att spela med VR-glasögon känns annorlunda än att spela på dator. Alltså man glömmer bort 

var man faktiskt är, till skillnad från då man spelar dator och man alltid ser utkanten av rummet 

där bredvid, men nu var man som helt inne i det. Efter en paus kan det ta en kort stund innan 

man vänjer sig vid spelet igen. Det tar en minut innan man kommer in i världen, och dessutom 

så är det en övergång specifikt då man måste justera det så att det skall börja se bra ut. Då man 

tar på sig VR-glasögonen måste man anpassa dem till storleken på ens huvud, samt justera 

bildstyrkan, innan man börjar spela. Det var ändå inte svårt att komma in i spelandet igen. Det 

tog en tjugo sekunder så första låten gick lite sämre, men sen kommer man in i spelet och 

världen igen. Själva känslan av förundran var inte lika stor den andra och tredje spelgången, då 

informanterna hunnit vänja sig vid virtual reality. 

Ingen av informanterna tänkte mycket på själva forskningssituationen under spelandet. Man 

tänkte inte mycket alls på forskningssituationen, utan det kändes som att då man var inne i 

spelet, var man inne i spelet. Informanterna trodde att det samma skulle gälla i en skolsituation; 

man kunde nästan glömma att man är i skolan. Efter den längsta spelsessionen på en timme, 

ansåg Minna och Gabriel att de förlorat lite fokus mot slutet. Man blir lite mindre fokuserad i 

slutet, så där fyrtiofem minuter skulle vara lagom. Alla informanter kände att de förlorade 

tidsuppfattningen till viss mån under spelandet. Tiden går jätte snabbt! 
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4.1.3 Inlärning 

 

Utvecklande av förmågor inom spelet 

Informanterna lade märke till en stor skillnad mellan den första och andra gången de spelade, 

eftersom den andra gången gick så mycket lättare. Man känner en sådan där stor förändring. 

Minna tyckte att det kanske till och med var roligare att spela den andra gången, just eftersom 

hon märkte sina framsteg. Det var nog, eller det var nästan lite, alltså mer kul, för att det gick 

bättre. Informanterna tyckte alla att de hade blivit bättre på spelet mellan både första och andra 

gången, samt andra och tredje gången, trots att det varit långa pauser mellan gångerna. 

 

Utvecklande av musikförmågor genom att spela Beat Saber 

Anna har spelat lite trummor, och hon tycker att spelandet av Beat Saber påminner henne lite 

om trumspelande. Jag har ju provat på trummor, men jag har ju inte varit så bra så jag har 

inte provat något mycket, och det här var ju som, ja en mera upplevelse av att spela 

lufttrummor. Även de andra informanterna antog att Beat Saber kunde liknas vid spelandet av 

trummor. Informanterna antog även att det kunde vara lättare att börja spela trummor, om man 

först blev van att spela Beat Saber. Jag tror nog att det är lättare, för man har ju redan nu fått 

som, det här att man skall slå med händerna, nu behöver man ju bara öva med fötterna också.  

Alla informanter trodde att man kan få bättre känsla för grundpulsen i musik, och Gabriel tänkte 

att man lär sig något orelaterade saker därtill. Man lär sig hand-ögon koordination, vad heter 

det, rytm, takt, allt det där som har med musik att göra, och reaktionsförmåga måste ju ökas 

också. Anna lyfte upp liknande saker. Mina händer har väl blivit mera alerta, och man har väl 

fått en bättre reflexförmåga.  

Gabriel är säker på att han blivit bättre inom vissa områden i musik på grund av spelet. Beat 

Saber har definitivt hjälpt mig i min musikvideoanalys. Vi skulle analysera själva musiken, och 

jag har aldrig varit bra på att höra rytm, takt och sådant förr, men efter det här så har jag blivit 

bättre på det. Han tror att man kan lära sig via spelet på sätt som han inte har tänkt sig förr. 

Man skulle kanske kunna lära sig på olika sätt, på sätt som vi inte ännu kan tänka oss, tack 

vare det. Minna tror också att hennes rytmförmåga kunde utvecklas om hon fortsatt med att 

spela spelet. Det är ju uppmuntrande, så då vill man lära sig. 
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4.1.4 Virtual reality och Beat Saber – hårdvaran och mjukvaran 

 

Uppfattningar om virtual reality 

Informanterna ansåg att virtual reality-glasögonen bidrog till inlevelsen i spelet. Man kommer 

som mera in i spelet när det är, såhär, virtual reality, för att om det bara är en skärm så då är 

det som inte samma sak, man kommer inte lika mycket in i det, utan det är...  Gabriel beskrev 

på vilket sätt virtual reality bidrog till upplevelsen: Nå, det är att man, man är just där, man är 

inne i det, man ser det, man är som där, det är ingenting som stör, man är fullt fokuserad. Även 

det att man får röra på sig mera med VR-glasögonen än med vissa andra slags hårdvara för 

spelande förbättrade upplevelsen. Jag tror definitivt att VR och just hand motion bidrar till 

spelet. Gabriel har tidigare spelat rytmspel med annan hårdvara, och kommenterar: Jag har 

spelat sådana spel, och det är definitivt annat. Annorlunda då det är i VR. 

Informanterna tyckte att ljud- och bildkvaliteten var tillräckligt bra med VR-glasögonen, även 

om de alla höll med om att det naturligtvis kommer att förbättras ytterligare med tiden. Gabriel 

ansåg att kanske allt för mycket förbättring i bildkvaliteten inte är nödvändigt, men det är oklart 

om han syftade på spelet eller hårdvaran. Ju skarpare jag tror att de gör det, desto svårare tror 

jag det blir att se själva de där pilarna. Med pilarna syftade Gabriel möjligen på de vita pilar 

som finns i blocken i spelet Beat Saber, vilka indikerar vilken riktning man bör slå ifrån.  

Informanterna var positivt inställda till möjligheten att pröva andra VR-spel än det som spelades 

i denna undersökning. Frågad om saken svarade Gabriel: Absolut!  Informanterna tror även att 

just det att spelet är ett virtual reality spel, kunde det vara till fördel gällande inlärning av rytm. 

Du får ju göra det, helt som med din kropp, att du som ser det. 

 

Uppfattningar om Beat Saber 

Minna tyckte att: Det kändes naturligt att röra armarna med svärden. Alla informanter gillade 

att spela. Enligt Minna var det roligaste: När man skulle slå så där från olika håll, och så där, 

måste så här kolla lite före, och så här tänka. Det fanns lite olika tankar kring låtvalen i spelet, 

men Anna tyckte att det viktigaste är att man kan välja själv. De låtar man inte vill ha tar man 

väl inte. Gabriel och Anna trodde att det kunde hjälpa om någon av låtarna de lyssnar på under 

fritiden fanns med i spelet, medan Minna tyckte att det inte spelar så stor roll. Jag tror faktiskt 

inte det är så stor skillnad på, så här, låt.  
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4.1.5 Virtual reality och Beat Saber i en skolmiljö 

 

 

Informanterna var enstämmiga i att elever i allmänhet skulle uppskatta att spela Beat Saber i 

skolan. Gabriel och Minna menade att cirka fyrtiofem minuter var en passlig speltid för dem 

själva, men Anna blev inte trött ens efter en timme. Hon noterade ändå att det inte alltid går att 

standardisera. Det beror på, för ibland kan man ju stå i typ två timmar utan att veta hur länge 

det har varit, men en timme skulle väl vara passligt, kanske lite för mycket. 

Minna ansåg att skolor kunde satsa på att ta in mera virtual reality i undervisningen. Jag tror 

nog att de kunde satsa på det, för att det skulle ge så där, eleverna skulle bli mera motiverade, 

med lite så där annan undervisning i ett mångsidigt skoltänkande. Anna ansåg att det måste 

finnas balans i hur mycket man använder teknologi i skolan, särskilt med unga barn. Jag skulle 

inte säga att man skall som, sätta in dem där. De börjar leva med där och så blir de som så 

vana att det alltid skall vara teknologi, och så får de inget eget liv utanför det. Man märker ju 

själv att man börjar ha mera vänner via skärmar.  

 

4.1.6 Problem med införande av virtual reality i skolan 

 

 

Ingen av informanterna kände något illamående eller obehag under någon av spelomgångarna. 

Efter den sista, något längre sessionen noterade Gabriel att han använt upp en hel del energi. 

Just den där senaste gången började man bli lite trött, inte på spelet, utan bara trött överlag. 

Det är inte alltid lätt eller självklart att få de bästa inställningarna för spelandet, exempelvis 

gällande ljudnivån. Den skulle ha fått vara högre, men då hör man ju inte alls utanför. Anna 

menade att man nog kunde pröva att ta in virtual reality i skolan, men att det bör göras med 

begränsningar. Lite men inte för mycket, för att man måste ju som ändå ha kvar den här 

mänskligheten och verkligheten. Man kan inte gömma sig i ett spel. 
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4.2 Observationer kring elevers spelande av virtual reality musikspel 

 

Deltagande observationer fördes under alla skeden av forskningen, och fungerade även som en 

slags logg över de andra datainsamlingsmetoderna. En innehållsanalys fördes på data från 

observationerna, vilket ledde till sex olika teman som presenteras nedan.   En del av dessa teman 

liknar de som framkom i intervjuerna, medan två är unika för observationerna. Förekomsten av 

tematiska textenheter i de renskrivna observationerna ses i tabellen nedanför. Förekomsten 

presenteras skilt efter att alla teman beskrivits. 

 

Tabell 3 – Förekomst av enheter i observationsdata 

Tema Förekomst 

Motivation 10 ggr 

Immersion 19 ggr 

Inlärning 11 ggr 

Skolmiljö 5 ggr 

Spelstil 16 ggr 

Spelframgång 24 ggr 

 

 

 

4.2.1 Motivation 

 

Alla deltagare lyfte självmant upp att de tyckte om att spela Beat Saber. Två av dem tyckte att 

det var motiverande att se sina framsteg i spelet, medan Anna sade att hon inte riktigt tänkt på 

saken. Medan de spelade spelet gav de ofta muntra kommentarer då de kom på något nytt sätt 

att klara sig vidare i en låt, såsom Nu vet jag, upp, ner, upp! Gabriel var särskilt motiverad att 

utmana sig själv och ville absolut klara av en låt med svårighetsgraden expert. Han tyckte även 

att han gärna skulle spela spelet under en musiklektion, om han fick möjligheten. 



53 

 

 

George från kontrollgruppen blev tydligt besviken då han inte valdes till huvudgruppen. Detta 

tyder på att hans motivation att få testa på virtual reality och spela Beat Saber måste ha varit 

relativt stor. Även efter den andra Modular PROMS-S testomgången var George den deltagaren 

som var mest intresserad av resultaten i själva forskningen, vilket också visar på ett genuint 

intresse i möjligheten att lära sig via spel. 

 

4.2.2 Immersion 

 

Alla deltagare blev snabbt vana vid att använda VR-glasögonen. De tyckte att världen kändes 

väldigt verklig. En av deltagarna tyckte att det kändes som om blocken kommer rakt emot en, 

och att man lätt kan tappa bort sig om det kom mycket samtidigt. De tyckte också att det kändes 

naturligt att röra armarna, att blocken i spelet var välsynkroniserade med musiken, och att man 

hör när man ska slå, lite. 

En av deltagarna sade under den första spelomgången att hon ibland helt glömmer bort att 

lyssna på musiken, då hon är så fokuserad på att slå blocken. Samma deltagare nämnde dock 

(orelaterat till den tidigare kommentaren) under den tredje spelomgången att det ändå går bättre 

om man lyssnar på musiken. En deltagare sa att man under svåra banor kunde känna sig lite 

stressad, men att händerna kommer ihåg. I vissa fall måste deltagarna bli påminda att inte röra 

sig för långt bort från platsen de ursprungligen stod vid, eftersom de inte var fullt medvetna om 

sin omgivning. Alla deltagare kände att tiden gått väldigt fort när spelomgångarna tog slut, men 

ett par av dem tyckte att man kunde förlora lite fokus om man höll på för länge.  

 

4.2.3 Inlärning 

Under speltiden frågades alla informanter vad de tror att man möjligen kunde lära sig via spelet. 

De hade alla liknande svar; man kunde kanske lära sig trummor, rytm och tempo. De var alla 

medvetna om forskningens syfte, så det finns en chans att dessa idéer till viss mån är, så att 

säga, planterade. Inom själva spelet kommenterade deltagarna ofta då de lärde sig någon ny 

teknik. Ett exempel på en sådan kommentar är: Nu fattar jag varför man måste slå hårt, de 

(blocken) försvinner ju direkt, så man kan se något! En av deltagarna lyfte upp att även om alla 

spellägen sannolikt är lika bra gällande rytminlärning, så är det lättare att fokusera i det enhänta 

spelläget, där det endast finns en färg. 
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I det andra Modular PROMS-S testet klarade sig Gabriel bättre inom nästan alla kategorier, det 

vill säga de musikförmågor som mättes. Då han frågades om saken var han säker på att han inte 

varit distraherad under den första spelomgången. Även Ida från kontrollgruppen klarade sig 

märkbart bättre särskilt inom ett område; melodiuppfattning. Melodi är den första kategorin 

som testet mäter, så Ida blev frågad om hon möjligen inte ännu vant sig vid själva testet i början 

av den första testrundan. Hon svarade att hon misstänker att hon förstod sig på testet bättre den 

andra gången, men det har ingen större betydelse, eftersom frågan var ledande. 

En intressant slump som framkom under Gabriels andra spelomgång var att han mellan den 

första och andra spelomgången besökt Experience Lab, för att pröva på en simulation i VR. 

Eftersom det inte var frågan om någonting direkt relaterat till musik eller rytm är det osannolikt 

att denna slump på ett märkvärdigt vis skulle påverka denna studie. Det kunde innebära att 

Gabriel hade möjlighet att vänja sig lite mera i att navigera i virtual reality. 

 

4.2.4 Skolmiljö 

 

Medan Gabriel spelade blev han frågad om det kunde vara roligt att spela spelet under en 

musiklektion, och svaret löd: Jo, det är mitt enda svar. Samtliga deltagare frågades om elever 

i en skola borde spela spelet enskilt, eller om någon annan kunde titta på. Alla deltagarna tyckte 

att det skulle vara roligt att spela med kompisar. En av dem lyfte fram att det kunde vara 

distraherande med andra elever som tittar på. En annan av deltagarna nämnde att det också 

beror på den enskilda gruppen, huruvida det kunde fungera eller inte. 

 

4.2.5 Spelstil 

 

Det fanns små skillnader i spelstilen hos alla deltagarna, men ingenting märkvärdigt. Gabriel 

utmanande sig själv lite mera än de andra två. Minna nämnde att hon väljer låtarna ganska 

slumpmässigt, men lite baserat på hur de låter. Anna var den spelaren som pratade mest och 

kommenterade mycket under sitt spelande, medan Minna var den som talade minst. Gabriel 

lyfte upp att han ganska lätt blev uttråkad på låtarna, i syftet att han ville ha mycket variation. 

De blev alla bättre i spelet i ungefär samma takt, oberoende av dessa skillnader. Spelarna 

frågades inte uttryckligen hurudan spelerfarenhet de hade från tidigare, men en ungefärlig bild 

av deras relation till spel kom fram via spelomgångarna och diskussioner med deltagarna.  
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4.2.6 Spelframgång 

 

Samtliga deltagare klarade till en början av låtar med easy (lätt) svårighetsgrad, och de flesta 

med normal. Mot slutet av den första spelomgången hade de alla klarat av åtminstone en låt 

med svårighetsgraden hard (svår). De höll kvar sina förmågor i spelet trots en paus på några 

veckor, och kunde alla klara av flera låtar med svårighetsgraden hard i början av den andra 

spelomgången. Mot slutet av den spelomgången klarade de alla av de flesta låtar med hard som 

de prövade på, men svårighetsgraden expert var fortfarande för svår. Deltagarna höll även kvar 

sina spelförmågor som de övat upp under den andra spelomgången och klarade av de flesta låtar 

med svårigheten hard redan i början av den tredje rundan, än en gång några veckor senare. I 

olika skeden under den sista spelomgången klarade alla av åtminstone en låt med 

svårighetsgraden expert. Dock bör nämnas att ett par av dem tipsades om vilken låt som 

sannolikt kunde vara någorlunda möjlig för dem att klara av, med den svårighetsgraden. Oavsett 

är det tydligt att de alla snabbt blev mycket bättre på spelet, och de märkte av det själva. Efter 

att en av deltagarna klarade av sin första låt med svårighetsgraden expert hördes väldigt tydliga 

andetag. 

Det fanns små skillnader i hur snabbt deltagarna lärde sig i spelet, men inte till den graden att 

det vore märkvärdigt. Just för att försäkra sig om detta antecknades deltagarnas spelframgång. 

För en av deltagarna tog det lite längre att vänja sig vid att slå rätt block med rätt färgs svärd 

(rätt hand), medan riktningen som man skulle slå ifrån tog lite längre för en annan. De kom alla 

in i spelandet väldigt snabbt igen under både den andra och den tredje spelomgången. 

Deltagarna frågades om det känns annorlunda att spela den andra gången, jämfört med den 

första, och de svarade alla att de känner sig lite mera erfarna, och att det känns lika roligt. De 

frågades även om varför de tror att de kunde klara av en eller flera låtar med svårighetsgraden 

expert under den tredje spelomgången, till vilket de svarade att händerna vant sig, fokuset blivit 

bättre, och att reaktionstiden har förbättrats. 

I ett skede under den tredje spelomgången testade deltagarna på alternativa spellägen. De trodde 

inte att valet av spelläge leder till någon större skillnad för rytminlärning, men att det första 

spelläget möjligen kunde vara bäst. En av deltagarna tyckte att det finns fördelar och nackdelar 

med alla spellägen. 
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Det är tydligt att Gabriel redan från början var mera motiverad än de andra två deltagarna att 

utmana sig själv, och att pröva på svårare låtar om och om igen, medan de andra ofta gav upp 

efter ett par försök och valde någonting lättare. Detta kunde hänga ihop med att män tenderar 

att vara mera risktagande än kvinnor, men naturligtvis är detta ren spekulation och kunde även 

vara en slump. Även de andra två deltagarna utmanade sig själva mera frekvent efter att de 

blivit bättre på spelet. 

 

 

4.2.7 Innebörden av förekomsten av textenheter inom olika teman 

 

De teman som lyfts fram i resultatkapitlet för observationerna är naturligtvis utvalda av 

forskaren. Dessa val gjordes på basis av de forskningsfrågor som finns i studien, men även 

baserat på tydliga mönster som presenterade sig i de renskrivna observationerna. De textenheter 

som noteras är väldigt bundna till situationen och behöver inte ha en stor innebörd i sig själva, 

men deras förekomster går ändå att kontrastera med varandra. För att förtydliga förekomsten 

av enheterna inom deras respektive teman följer en kort tilläggsanalys. 

Textenheter som relaterade till temat spelframgång var de mest prominenta, med 24 instanser. 

Med tanke på att studien berör huruvida framgång i spelet Beat Saber kunde leda till 

musikaliska förmågor även utanför spelet, är det naturligt att observationernas fokus till stor 

del lades på att notera just hur spelarna klarade sig i spelet. Dessutom kunde 

laboratorieexperimentet endast indirekt bidra till att mäta denna aspekt av studien, vilket således 

mättes noggrannare genom intervjuerna och observationerna. 

Till näst kom temat kring immersion, med 19 instanser. Eftersom deltagarna i studien för första 

gången fick pröva på virtual reality-glasögon i samband med ett spel, ledde detta till att de ofta 

självmant kommenterade kring just upplevelsen av den nya teknologin. Dessutom fanns det ett 

intresse i att fråga deltagarna spontana frågor kring just denna upplevelse, med tanke på 

forskningens syfte. 

Temat spelstil kom fram via 16 instanser av textenheter. Detta tema kom till mera spontant än 

alla de andra, och är någonting som inte egentligen togs fasta på via de andra 

datainsamlingsmetoderna. Genom analysen av det observationsdata som renskrivits visade det 

sig att det fanns små skillnader i sätten som de olika spelarna navigerade i spelet. 
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Till näst, hade inlärning 11 instanser av textenheter som relaterade till temat. Denna studie är 

intresserad av hur spelandet av Beat Saber och användningen av VR-teknologi kan påverka 

inlärning, så detta var en självklar kategori. Det fanns ändå inte tillräckligt med instanser av 

textenheter för att det skulle finnas meningsfulla undergrupper inom kategorin. 

Temat motivation dök upp via 10 textenhetsinstanser. I denna forskning undersöks 

informanternas uppfattningar av spelandet och VR-teknologin. Till stor del undersöktes därför 

huruvida spelarna tyckte om spelet, eftersom det har större potential för användning inom 

skolvärlden om så är fallet. Många av instanserna var oprovocerade, det vill säga informanterna 

kommenterade självmant under sitt spelande att de tyckte om det. 

Slutligen framkom temat skolmiljö, med endast 5 tydliga instanser. Dessutom var tre av dessa 

baserade på spontana frågor till informanterna under spelandet. Det är ändå ett viktigt tema, på 

grund av dess relevans för studiens syfte, vilket är orsaken till att det inkluderas i studien. 

Dessutom bidrar temat till ett av de områden som presenteras i intervjudelen av resultatkapitlet. 
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4.3 Resultaten i Modular PROMS-S testen – före och efter spelandet 

 

Eftersom urvalet för studien var begränsad visas allt data deskriptivt, vilket innebär att inga 

signifikanstest har utförts. Notera att alla analyser av data därav endast är riktningsgivande, och 

inte i sig själv bevisar några slutsatser. Resultaten för Modular PROMS-S testen presenteras 

först i två tabeller där data som analyserats presenteras. Därefter presenteras relevanta delar i 

figurer och två tabeller, för att belysa likheter och skillnader mellan kategorier och deltagare. 

I testet kunde deltagarna välja alternativ som tydde på osäkerhet på svaret, men som ändå lutade 

åt något håll. Om deltagarna valde rätt i en del av testet, fick de en hel poäng. Om de valde rätt, 

men med det osäkra alternativet, fick de en halv poäng. Därav korrelerar inte antalet fel direkt 

med antalet poäng som en deltagare fick inom en kategori. Deltagarna fick ett fel för alla 

alternativ som inte var rätt, eller rätt men osäkert. Modular PROMS-S testet gjordes två gånger 

med varje deltagare. Deltagarna uppmanades samtliga gånger att försöka välja de säkrare 

alternativen om deras osäkerhet endast var låg (vilket rekommenderas i testet). I varje del av 

presentationen jämförs resultaten mellan den första och den andra testgången.  

 

Tabell 4 – Modular PROMS-S – underkategorier och totala poäng enligt 

person 

Namn: Melodi 

Poäng 

(Max 

10) 

Melodi 

Fel 

(Max 

10) 

Rytm 

Poäng 

(Max 

8) 

Rytm 

Fel 

(Max 

8) 

Tempo 

Poäng 

(Max 8) 

Tempo 

Fel 

(Max 8) 

Tonhöjd 

Poäng 

(Max 8) 

Tonhöjd 

Fel (Max 

8) 

Total 

Poäng 

(Max 

34) 

Total 

Fel 

(Max 

34) 

Gabriel 

huvud 

1 

2 8 4 4 7 1 3 5 16 18 

Gabriel 

huvud 

2 

6 4 7 1 6 2 6 2 25 9 

Anna 

huvud 

1 

7 3 7 1 6 2 7 1 27 7 

Anna 

huvud 

2 

6 4 6 2 6 2 6 2 24 10 

Minna 

huvud 

1 

8 2 7 1 5 3 4 4 24 10 

Minna 

huvud 2 

8 2 5.5 2 8 0 3 4 24.5 8 

Ida 

kontroll 

1 

3 7 7 1 3 5 4 4 17 17 
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Ida 

kontroll 

2 

7 3 6 2 4 4 5 3 22 12 

Nora 

kontroll 

1 

8 2 6 2 7 1 5 3 26 8 

Nora 

kontroll 

2 

9 1 6 2 8 0 5 3 28 6 

George 

kontroll 

1 

3 7 2 6 5 3 3 5 13 21 

George 

kontroll 

2 

3 6 2.5 5 6 2 2.5 4 14 17 

 

Tabell 5 – Totala poäng, fel och skillnad mellan testgångerna, enligt person 

och grupp 

Namn: Gabriel 
huvud 
(max 
34) 

Anna 
huvud 
(max 
34) 

Minna 
huvud 
(max 
34) 

Ida 
test 

(max 
34) 

Nora  
test 

(max 
34) 

George 
test 

(max 
34) 

Huvudgrupp 
(Max 102) 

Kontrollgrupp 
(Max 102) 

Total 
Poäng: 

1: 16 
2: 25 

1: 27 
2: 24 

1: 24 
2: 24,5 

1: 17 
2: 22 

1: 26 
2: 28 

1: 13 
2: 14 

1: 67 
2: 73,5 

1: 56 
2: 64 

Total 
Fel: 

1: 18 
2: 9 

1: 7 
2: 10 

1: 10 
2: 8 

1: 17 
2: 12 

1: 8 
2: 6 

1: 21 
2: 17 

1: 35 
2: 27 

1: 46 
2: 35 

Skillnad 
Poäng: 

9 -3 0.5 5 2 1 6.5 8 

Skillnad 
Fel: 

-9 3 -2 -5 -2 -4 -8 -11 

 

4.3.1 Spelandet av Beat Saber och påverkan på poäng i Modular PROMS-S testet 

 

 

Figur 1 

0

5

10

15

20

25

30

Gabriel Anna Minna

Modular PROMS-S - Huvudgrupp

PROMS 1 PROMS 2



60 

 

 

Figur 2 

 

I figur 1 och 2 visas poängen för alla deltagare enskilt, i bägge testrundorna. För de flesta 

deltagare är skillnaden i totala poäng mellan omgångarna inte särskilt stor. Det rör sig om några 

poäng flera, eller i ett fall några poäng färre i den andra testomgången. Både inom 

huvudgruppen och inom kontrollgruppen finns det ett exempel var som står ut. I huvudgruppen 

har Gabriel ökat sina totala poäng med 9 enheter, från 16 till 25 (34 är max poäng). I 

kontrollgruppen har Ida ökat sina poäng med 5 enheter, från 17 till 22. 

Innan huvudgruppen spelat Beat Saber fick de något varierande poäng i musiktestet. Efter att 

de spelat spelet under tre sessioner fick de alla ungefär lika många poäng. I kontrollgruppen 

(som inte spelade spelet) är poängen fortfarande utspridda efter den andra testomgången. 

Att Ida från kontrollgruppen ökade sitt resultat med fem poäng lutar mot att det kan ske en 

skillnad i resultatet i testet även utan tydliga faktorer som påverkar. Den största skillnaden är 

ändå från huvudgruppen. Det verkar som om spelandet av Beat Saber kan hjälpa till med att 

stärka grundliga musikaliska förmågor hos personer som kunde beskrivas som svaga inom 

området. Som jämförelse ökade George från kontrollgruppen sina resultat med endast 1 poäng, 

från 13 till 14. Dock bör noteras att Anna från huvudgruppen minskade sitt resultat med 3 poäng 

i den andra testrundan. 
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4.3.2 Spelandets påverkan på mängden fel i Modular PROMS-S testet 

 

 

Figur 3 

 

Figur 4 
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Mängden fel i testet är av intresse endast om värdet inte är motsatt till mängden poäng, förutom 

som jämförelse. Dvs. om maxpoängen är 34 och en spelare får 24 poäng är den väntade 

mängden fel 10. Om mängden fel är något annat än 10 i det fallet innebär det att spelaren valt 

ett eller flera alternativ som är rätt men osäkert i musiktestet. Figur 3 bör således jämföras med 

figur 1, och figur 4 bör jämföras med figur 2. 

I den andra testrundan fick Minna 24,5 poäng, men endast 8 fel. För att upptäcka orsaken måste 

man se på mängden poäng och fel inom de skilda kategorierna (melodi, rytm, tempo och 

tonhöjd). I kategorin tempo fick Minna 5,5 poäng i den andra testrundan, och 2 fel. Detta 

innebär att hon var osäker på en specifik fråga, även om hon ändå valde rätt svar på just den 

frågan. I kategorin tonhöjd fick hon 3 poäng, men endast 4 fel. Från det ser man att Minna 

svarat osäkert men rätt på två av frågorna. Om Minna hade valt det säkra alternativet på alla 

frågor i testet skulle hon enligt det tankesättet ha haft 26 poäng istället för 24,5. 

Det finns även ett par saker av intresse som inte framkommer i numeriska data. På fråga fyra 

inom kategorin rytm valde Minna alternativet jag vet inte, vilket automatiskt ger fel. De flesta 

andra deltagare undvek fullständigt att välja det alternativet, utan de gissade istället om de inte 

visste. Inom kategorin tonhöjd valde Minna att hon var säker på svaren, även på tre av de svar 

som hon fick fel. På ett av svaren som hon fick fel valde hon att hon var osäker. Allt som allt 

inom alla fyra kategorier med 34 frågor valde Minna det osäkra alternativet (vare sig det var 

rätt eller fel) fem gånger, och att hon inte vet en gång, i den andra testrundan. 

George från kontrollgruppen är även ett fall av intresse beträffande mängden fel i jämförelse 

med mängden poäng, i den andra testrundan. Trots att han har fick 14 poäng fick han endast 17 

fel (det väntade värdet vore 21 fel). I kategorin melodi svarare George rätt men osäkert på två 

alternativ, och fick 3 av 10 poäng, med 6 fel. I kategorin rytm fick han 2,5 poäng med 5 fel, 

vilket innebär att han valde rätt men osäkert på en fråga. I kategorin tonhöjd valde han rätt men 

osäkert i tre frågor, vilket ledde till 2,5 poäng av 8, med 4 fel. Om George hade valt det säkra 

alternativet på alla frågor i testet skulle han fått 17 poäng, istället för de 14 han faktiskt fick. 

Vare sig han svarade rätt eller fel, valde George det osäkra alternativet i 14 av 34 frågor i den 

andra testrundan. Det står ut från alla andra deltagare. I den första testrundan valde George inte 

lutande, osäkra alternativ en enda gång. I den första testrundan valde George dock alternativet 

jag vet inte sex gånger, medan han inte valde det alternativet alls i den andra testrundan. Man 

kan härleda att George varit mera osäker på sina svar än de andra deltagarna i bägge rundorna, 

och att denna osäkerhet manifesterade sig i två olika sätt i den första och andra testrundan. 
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4.3.3 Spelandets påverkan på känslan av osäkerhet i Modular PROMS-S testet 

 

Tabell 6 – Mängden osäkra svar på testet – osäkert rätt, osäkert fel, eller 

jag vet inte 

Testrunda Modular PROMS-S 1 Modular PROMS-S 2 

Kategori Melodi 

(max 

10) 

Rytm 

(max 

8) 

Tempo 

(max 

8) 

Tonhöjd 

(max 8) 

Totalt 

(max 

34) 

Melodi 

(max 

10) 

Rytm 

(max 

8) 

Tempo 

(max 

8) 

Tonhöjd 

(max 8) 

Totalt 

(max 

34) 

Gabriel 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 

Anna 3 1 1 0 5 1 0 0 0 1 

Minna 2 1 2 3 8 1 2 0 3 6 

Ida 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 

Nora 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 

George 1 2 1 2 6 3 5 1 5 14 

 

Tabell 7 – Skillnaden i osäkra svar mellan testrundorna 

Namn Gabriel Anna Minna Ida Nora George 

Totalt 

(Bägge Rundor, 

max 68) 

3 6 14 3 3 20 

Skillnad mellan 

gångerna 

1 -4 -2 1 -1 8 
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Fyra av deltagarna hade en liknande mängd osäkra svar i båda testrundorna. Anna från 

huvudgruppen minskade sina osäkra svar i den andra testrundan med 4. George från 

kontrollgruppen ökade sina osäkra svar med 8. 

Alla fem osäkra svarsalternativ som Anna valde i den första testomgången var jag vet inte. Det 

ena osäkra svaret hon valde i den andra testrundan var ett osäkert, fel svar. Om man tittar endast 

på siffrorna kunde det vara möjligt att tolka resultatet som att Anna var säkrare på sig själv 

under den andra testomgången, även on hon fick färre poäng än i det första testet. 

Medan George ökade sina osäkra svar mycket, tog han enligt en tolkning mera ställning i den 

andra testrundan än i den första. I den första testomgången valde han jag vet inte samtliga 

gånger han inte visste svaret. I den andra testomgången valde han inte alternativet jag vet inte 

en enda gång. Istället valde han mycket oftare andra osäkra alternativ, men som antingen kunde 

vara rätt eller fel. Det finns ingen tydlig känd faktor som orsakat denna skillnad. Det kan hända 

att George helt enkelt hade ett annat tillvägagångssätt eller sätt att tänka då han tog testet den 

andra gången. 

 

4.3.4 Spelandets påverkan på testprestationer på gruppnivå 
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Om man jämför grupperna syns inga tydliga skillnader i poängens ökning från det första till det 

andra testet. I huvudgruppen fick deltagarna tillsammans 6,5 poäng flera i det andra testet, 

medan kontrollgruppen ökade sina poäng med 8. Huvudgruppen minskade sina fel med 8 

poäng, och kontrollgruppen minskade mängden fel med 11 poäng.  

Att poängen i musiktestet ökat på liknande vis i både kontrollgruppen och huvudgruppen tyder 

på att omtagning av testet leder till någon slags förbättring, oberoende av aktivitet mellan 

testgångerna. Detta var ett underliggande antagande i studien, vilket är orsaken till att det fanns 

en kontrollgrupp. Omtagningsvärden för PROMS-S testet har tidigare undersökts och är relativt 

bra. Från denna studies begränsade urval går det inte att konstatera mycket genom att endast 

observera grupperna. För att komma fram till riktningsgivande kunskap om studiens data är det 

bättre att se på deltagarnas individuella resultat. 

 

4.3.5 Spelandets påverkan på enskilda musikförmågor 
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Det finns några olika sätt att tolka data från de enskilda komponenterna i Modular PROMS-S 

testen. Huvudsakligen är skillnader i mängden poäng eller fel mellan den första och den andra 

testrundan av intresse. Urvalet är begränsat, så det går inte att undersöka vad som utgör 

signifikanta skillnader. Man kan ändå härleda möjliga fenomen från dessa data deskriptivt. För 

att avgränsa härledningarna undersöks generellt ökningar eller minskningar med två eller flera 

poäng mellan testrundorna inom de enskilda kategorierna, för varje enskild person. 

Enligt denna modell står Nora ut som ett fall där det inte skett någon märkbar skillnad. Det vill 

säga, inom varje enskild kategori (musikförmåga) fick hon liknande resultat under bägge 

testrundorna. Samma brist på skillnader inom de enskilda kategorierna gäller för George, även 

om det finns några flera skillnader med endast en poäng i hans fall. Även för Anna som 

minskade sin totalpoäng i testet med 3 enheter mellan testgångerna var minskningen väldigt 

jämn, vilket innebär att hon tappade högst en poäng inom varje enskild kategori. Detta kunde 

vara ett tecken på att hon helt enkelt inte presterade lika bra som helhet den dagen. Det är 

osannolikt att hennes musikaliska förmågor faktiskt minskat mellan gångerna. 

I tre av kategorierna har det inte skett någon större skillnad för Ida, men inom kategorin melodi 

ökade hon sina resultat med 4 poäng (maxpoäng för kategorin är 10, största möjliga ökning 

hade varit 7 poäng). Idas fel minskade i relation till ökningen i poäng. Melodi är den allra första 

kategorin, så rent spekulativt kunde det hända att Ida inte hade vant sig vid testet under den 

första testrundan, men det går inte att anta som en förutsättning. Det är även möjligt att Ida av 

något okänt skäl ökat sina förmågor att känna igen melodier mellan testomgångerna. Det tredje 

alternativet är att testet i sig själv inte uppnår tillräcklig validitet, men det är osannolikt med 

tanke på att testets validitet har undersökts. 

Det kan vara värt att anmärka att Minnas poäng inom kategorin rytm minskade med 1,5 poäng 

mellan testrundorna, även om detta beror på att hon valde ett osäkert alternativ, och kunde ha 

fått mera poäng. En annan anmärkningsvärd kategori för Minna är tempo, där hon ökade sina 

resultat med 3 poäng mellan testrundorna. Eftersom tempo var en något svag kategori för 

Minna, är det möjligt att det skett en transfereffekt från att ha spelat spelet Beat Saber, och att 

hon ökat den musikaliska förmågan som relaterar till tempo mellan testgångerna. Det går ändå 

inte att utesluta potentiella andra faktorer som kan ha påverkat resultatet. 

Av alla deltagarna står Gabriels resultat ut mest. Under den första testrundan fick Gabriel 

relativt låga poäng inom tre av kategorierna, även om han istället fick höga poäng (7/8) i 

kategorin tempo. I den andra testrundan minskade Gabriels poäng i tempo med en enhet. Det 
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intressanta är att hans poäng ökade med flera enheter inom de tre kategorierna där han klarade 

sig sämst under den första testrundan. Gabriel ökade sina resultat med 4 poäng i melodi, 3 poäng 

i rytm, samt 3 poäng i tonhöjd (och minskade med 1 poäng i tempo). Han tog sig från att klara 

sig överlägset sämst i huvudgruppen i den första testrundan, till att få högst resultat (i 

huvudgruppen) då testet togs åter. 

Det är möjligt att Gabriels förbättrade resultat påverkades av spelandet av Beat Saber. Det som 

talar för denna tolkning är att Gabriel ökade sina poäng inom många kategorier, och med flera 

poäng än någon i kontrollgruppen. Det skedde ingen liknande ökning hos George från 

kontrollgruppen som också fick låga poäng i den första testrundan. Det är viktigt att notera att 

även Ida från kontrollgruppen ökade sina poäng inom kategorin melodi med 4 enheter. Ida och 

Gabriel hade en liknande mängd poäng i den första testrundan. 

Om ökningen i poäng för Gabriel delvis beror på spelandet innebär det möjligen att spelandet 

kan hjälpa till med att stärka musikaliska förmågor för personer som saknar goda musikaliska 

grunder. Denna tolkning grundar sig i att de personer som redan hade höga poäng inom 

kategorierna inte ökade dessa märkvärdigt. Gabriel ökade dock sina tidigare låga poäng 

anmärkningsvärt. Samma fenomen syns inte hos kontrollgruppen. 

En liknande poäng är att allas poäng i huvudgruppen utjämnades något i den andra testrundan. 

Ingen av deltagarna hade en totalpoäng som var lägre än 24 av 34. I kontrollgruppen syns 

fortfarande stora skillnader mellan deltagarna efter den andra testrundan. George uppnådde 

fortfarande inte mera än 14 av 34 poäng. Som kontrast ökade kontrollgruppen som helhet sina 

poäng i större mängd än huvudgruppen. Kontrollgruppen fick lägre resultat i både första och 

andra testet än huvudgruppen. Det är möjligt att kontrollgruppens oväntat höga poängökning 

delvis är påverkad av att det helt enkelt fanns mera att öka; ju närmare maxpoäng man har fått, 

desto mindre möjligheter finns det till att öka sina poäng, vilket innebär att huvudgruppen från 

början kanske hade svårare väg till att öka sina poäng. 
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4.4 Mixed methods analys av resultat och jämförelse av data insamlat via 

tre metoder 

 

I de tidigare kapitlen har data insamlat via de olika metoderna analyserats och resultaten 

presenterats skilt. Dessa analyser har lett till insikter, men även ytterligare frågor. Dessutom är 

urvalet för begränsat för att den kvantitativa delen skall kunna stå på god grund på egen hand. 

Därtill är denna forskning en mixed methods studie, och inte tre olika studier. Av dessa orsaker 

har både likheter och skillnader mellan data och resultat från de olika metoderna analyserats. 

Även kompletterande insikter presenteras, dvs. fall där två skilda insikter bidrar till en större 

helhetsförståelse. På detta vis integreras studiens olika delar, samtidigt som resultaten från de 

olika delarna blir tydligare. Vissa av insikterna från den kvantitativa delen stöds genom resultat 

från de andra delarna. Denna integrerade mixed methods analys fokuserar på de aspekter som 

är relevanta för studiens forskningsfrågor. 

 

4.4.1 Motivation – integrerade resultat 

 

Det fanns inget motsägelsefullt beträffande intervjudata och observationsdata gällande 

motivationsfaktorn. Via bägge metoderna framkom att deltagarna tyckte om både virtual reality 

och spelet Beat Saber. Informationskällan är densamma, det vill säga deltagarna själva. Mera 

subjektivt verkade det även som om spelarna hade roligt under spelsessionerna, baserat på 

observationerna.  

I studiens observationsdata framkom att Minna och Gabriel kände sig motiverade av att se sin 

egen framgång i spelet, medan Anna inte riktigt hade tänkt på saken. Anna var även den enda 

personen i huvudgruppen som fick lägre resultat i den andra Modular PROMS-S testrundan än 

i den första. Gabriel var den deltagaren som hade flest positiva kommentarer om spelandet, och 

var den personen som var allra mest motiverad av att utmana sig själv i spelet. Möjligen kan 

detta hänga ihop med hans ökade resultat. Gällande Annas fall är det minst lika troligt att hon 

helt enkelt var mera nervös under den andra testrundan. 

Enligt Gabriel hade hans musikintresse ökat, medan Minnas och Annas musikintressen inte 

hade förändrats mycket. Däremot nämnde Gabriel i den sista intervjun att han inte alls blivit 

mera motiverad att pröva på något nytt instrument, medan det fanns åtminstone lite intresse för 

att spela slagverk hos Minna och Anna. Det är möjligt att ökningen i musikintresse kan vara en 

av faktorerna som hjälpte Gabriel klara sig bättre under den andra testomgången. 
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Trots att George fick relativt låga poäng under den första testrundan lyckades han inte öka sina 

poäng mycket under det andra testtillfället. I observationsdata framkom att George hade 

föredragit att vara med i huvudgruppen, och att han blev besviken på att han blev vald till 

kontrollgruppen. Även om det var längre tid än en månad mellan testrundorna är det möjligt att 

besvikelsen hade en viss påverkan. George hade även en märkbart annorlunda 

testtagningsstrategi den andra gången, i och med att han istället för att välja alternativet jag vet 

inte valde många osäkra svarsalternativ. Om man gav George poäng för alla osäkra men rätt 

alternativ han valde i den andra testrundan så skulle han ha ökat sina poäng med en mera väntad 

mängd, vilket istället kunde förklara fenomenet med den låga poängökningen.  

 

4.4.2 Immersion – integrerade resultat 

 

Gällande immersionsaspekten samlades mera data in genom intervjuerna än observationerna. I 

studiens observationsdata hittades inte tecken som tyder på att virtual reality inte ännu känns 

fullständigt realistiskt. I intervjuerna framkommer dock exempelvis att man inte kunde se sina 

fötter, och att vikten i kontrollerna inte kändes helt rätt. 

I observationerna framkom dock att man kan lära sig höra när man ska slå i spelet. Detta tyder 

på att det krävs en förmåga att lyssna på musiken för att man skall kunna bli bättre på spelet. 

Om denna förmåga förbättras i spelet går den sannolikt även att tillämpa i andra kontexter där 

musik ligger i fokus. 

Det kom fram både i intervjuerna och i observationerna att rörligheten är en viktig aspekt av 

spelandet, och VR. Det är känt från tidigare att grovmotoriska rörelser bidrar mera än 

finmotorik i utvecklingen av en känsla för grundpulsen i musik. Dessutom nämnde en informant 

att händerna ibland kommer ihåg en låt även om man själv knappt hänger med, vilket även 

musiker kan uppleva då de spelar instrument. 

 

4.4.3 Inlärning – integrerade resultat 

 

Då man jämför data insamlat via observationerna och intervjuerna gällande inlärning dyker 

ingenting märkvärdigt fram. De behandlar liknande områden på olika djup. Istället 

framkommer några punkter som går att kontrastera med laboratorieexperimentet. 
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De deltagare som ville fick se sina resultat efter den andra Modular PROMS-S testrundan. 

Gabriel ville se sina resultat, som det visade sig att han hade förbättrat märkvärdigt sen den 

första testrundan. Han blev frågad om det kunde ha funnits någon faktor som skulle ha lett till 

en sämre prestation än vanligt under den första testrundan, till vilket han nekade. Detta tyder 

på att det var någonting som skedde under den månad då experimentet ägde rum som hjälpte 

Gabriel förbättra sina musikförmågor. Den största sannolikheten är därmed att spelandet av 

Beat Saber mycket riktigt bidrog till denna förbättring. 

Ida från kontrollgruppen ökade även sina poäng märkvärdigt, inom den första kategorin. Även 

Ida ville se sina egna resultat. Ida frågades om det möjligtvis tog henne en stund att bli van vid 

hur testet gick till under den första testrundan, till vilket hon svarade att det nog skulle vara 

möjligt. Denna kommentar är av lågt vetenskapligt värde, eftersom frågan var ledande. Det är 

ändå en möjlighet att Ida inte ökat sin förmåga att uppfatta melodier mycket mellan gångerna. 

En annan möjlighet är att hon faktiskt hade ökat sin förmåga, av omätbara skäl. 

Gällande inlärning via spelet överlag framkom att samtliga deltagare i huvudgruppen verkade 

övertygade om att man kan lära sig vissa musikaliska förmågor via spelandet, huvudsakligen 

rytm- och tempouppfattning. Deltagarnas intuitioner verkar hänga ihop med en del av de data 

som samlades in via experimentet. Det är inte oförnekbart, men det verkar som om man kan 

öka sina musikaliska förmågor via spelandet, vilket i så fall sammanfaller med deltagarnas 

antaganden. Deltagarna visste alla om forskningens syfte, så det är också tänkbart att denna 

vetskap resulterade i åsikter och uppfattningar som inte annars skulle vara lika tydliga. 

 

4.4.4 Skolmiljö – integrerade resultat 

 

Det data som samlades in via observationerna kompletterar intervjusvaren väl. De berör något 

olika men liknande aspekter. Via intervjuerna dök det även upp orsaker till att man kanske 

borde vara något försiktig med att använda virtual reality allt för mycket, även om det kunde 

ha en positiv inverkan på exempelvis musikförmågor. Det finns alltid en risk för beroende, inte 

bara till spel, utan till att alltid vara omgiven av teknologi som distraherar från verkligheten. 

Laboratorieexperimentet kan indirekt svara på huruvida VR och Beat Saber bör användas inom 

undervisningen. Eftersom det finns tecken på att spelandet redan under relativt kort tid kan ha 

en påverkan på musikförmågor finns det större skäl till att använda VR i skolan. Att spelandet 

är så motiverande kan vara både en lockelse och skäl till försiktighet gällande samma ämne. 
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4.4.5 Möjliga andra faktorer som kan ha påverkat testframgång hos deltagarna 

 

Mellan den första och den andra spelomgången hade Gabriel av en slump besökt Experience 

Lab, för att pröva på att använda VR. Detta kunde ha gett en liten extra erfarenhet i att använda 

VR-glasögonen, och bli van vid dem. Skillnaden i Gabriels spelande var ändå inte märkbar. 

Denna extra erfarenhet med VR påverkade osannolikt testresultaten, eftersom det Gabriel 

gjorde var orelaterat till musik. 

Det framkom i intervjuerna att Gabriel gjort en musikvideoanalys i skolan. Gabriel menade att 

musikvideoanalysen kan ha bidragit till hans ökade musikintresse, även om han nämnde att 

spelandet att Beat Saber säkert också spelade en roll. Gabriel tillade att han är säker på att 

spelandet hjälpte honom med analysen, eftersom han kände sig bättre på att analysera olika 

aspekter i musiken. Det är inte otänkbart att musikvideoanalysen även på något vis kan ha 

påverkat utvecklandet av musikaliska förmågor. Eftersom Gabriel hade arbetat med en 

musikvideoanalys är det sannolikt att alla andra deltagare i studien också gjort det, med tanke 

på att de alla hörde till samma klass. Det är möjligt att detta kunde vara en faktor i exempelvis 

ökningarna i poäng hos kontrollgruppen (och huvudgruppen) under den andra testrundan. 

 

4.4.6 Möjlig påverkan av spelstil och spelframgång på testresultaten 

 

En underliggande hypotes för denna studie är att det möjligen kunde ske en transfereffekt 

mellan inlärningen i spelet Beat Saber och utvecklandet av musikaliska förmågor. I resultaten 

för data från de deltagande observationerna framkom att samtliga deltagare i huvudgruppen 

onekligen förbättrade sina prestationer inom spelet. Detta skedde trots att de endast spelade tre 

gånger, med pauser emellan. Frågan är om denna inlärning visar sig i laboratorieexperimentet, 

i Modular PROMS-S testet.  

På gruppnivå syntes ingen anmärkningsvärd skillnad i ökningen av totala poäng i testet, jämfört 

med kontrollgruppen. Istället ökade kontrollgruppen sin totalpoäng till större grad än 

huvudgruppen. Sett från ett individuellt perspektiv, samt om man separerade de olika 

kategorierna av musikaliska förmågor, blir möjliga samband tydligare. 

Gabriel ökade sina poäng i testet på en nivå som skilde sig från alla andra deltagare i studien. 

Det som var utmärkande för Gabriel var att han fick relativt låga resultat i den första omgången, 

men var bland toppen bland alla deltagare efter den andra testrundan. Därför är det möjligt att 

spelandet av Beat Saber kan ha en större inverkan på musikförmågor hos personer som annars 
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inte är så intresserade eller begåvade i musik. Gabriels spelstil i Beat Saber skilde sig lite från 

de andra två deltagarna, i och med att han försökte flera gånger innan han gav upp då han stötte 

på utmaningar. Det kan hända att just en sådan spelstil hjälpte honom öva upp sina musikaliska 

förmågor mera. Om det är fallet, är spelandet kanske inte en lika effektiv metod för inlärning 

för alla spelare. I denna studie undersöktes inte personlighetsskillnader hos deltagarna, eftersom 

urvalet var för litet för att det skulle ha ett betydelsefullt värde. 
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5 Diskussion 

 

I diskussionskapitlet diskuteras avhandlingens resultat samt hur de relaterar till befintlig teori 

och tidigare forskning. Därefter diskuteras metoderna i avhandlingen i relation till resultaten. I 

slutet av kapitlet ges förslag på fortsatt forskning inom temat. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om virtual reality-musikspelet Beat Saber kan bidra 

till musikaliska förmågor. Samtidigt undersöktes uppfattningar om spelet, huvudsakligen 

rörande motivation och inspiration till musikalisk aktivitet. Spelets påverkan på musikalitet, 

samt uppfattningarna om spelet undersöktes för att ge en bild om huruvida spelet kunde vara 

en resurs i musikundervisningen.  

I resultatkapitlet diskuterades resultaten skilt för varje metod och gemensamt i resultaten av en 

integrerad analys. I resultatdiskussionen diskuteras resultaten istället skilt enligt avhandlingens 

forskningsfrågor. Resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning och befintlig teori. 

 

 

5.1.1 VR-musikspelet Beat Saber och inverkan på musikaliska förmågor 

 

 

På en gruppnivå går det inte att observera någon betydelsefull inverkan på de musikaliska 

förmågorna som mättes i undersökningen, mellan huvudgruppen och kontrollgruppen, efter 

spelandet. Oavsett var studiens urval för begränsat för att det skulle ha gått att poängtera 

statistiskt signifikanta skillnader. Sett från ett individuellt perspektiv verkar det ändå som om 

spelandet kan hjälpa personer som har svaga musikaliska förmågor att utveckla dem. Av de 

fyra förmågor som undersöktes (melodi, rytm, tempo och tonhöjd) utvecklades ingen av 

förmågorna betydelsefullt mera än andra, vilket innebär att spelandet inte exempelvis endast 

påverkade rytmförmågan. De förmågor som var svagare hos en spelare hade en möjlighet att 

förstärkas, till varierande grad. 
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Överlag ansåg deltagarna i studien att de sannolikt utvecklat sina rytmiska förmågor i och med 

spelandet. De ansåg även att spelandet kunde förliknas vid spelandet av exempelvis slagverk, 

och att spelare möjligen kunde lära sig tekniker som är överförbara till trumspelande. Dessa 

resultat är vägvisande, men inte uteslutande. Det verkar som om spelandet av spelet Beat Saber 

redan efter ett fåtal spelsessioner kan hjälpa spelare att utveckla musikaliska förmågor som de 

är svaga i, men mera avgörande bevis skulle ge en klarare bild. 

Deltagarna i studien anmärkte den aktiva rollen som spelaren har, i och med att man rör på sig 

mycket medan man spelar. Wedin (2012) förklarar att rytmisk förmåga utvecklas väl via 

grovmotoriken. Av den orsaken lämpar sig rytmbaserade VR-spel väl till utvecklandet av 

rytmisk förmåga, särskilt jämfört med spel där spelaren är stationär. Om man följer den logiken 

kunde det vara möjligt att känslan för grundpulsen i musik kunde utvecklas snabbare via 

spelandet av Beat Saber än spelandet av vissa instrument, eftersom man ofta spelar instrument 

i en relativt stationär kapacitet. 

Enligt Wedin (2012, s. 53) finns det personer som är pulssvaga, men som kan lära sig känna 

pulsen i musik via mycket övning. Det verkar som om särskilt personer som är svaga gällande 

musikaliska förmågor kan ha möjlighet att utveckla dessa via spelande av Beat Saber. Eftersom 

spelet är baserat på rytm är det därför tänkbart att spelandet kunde vara ett bra sätt för pulssvaga 

individer att lära sig känna grundpulsen i musik. 

Hambrick och Tucker-Drob (2015, s. 112) menar att vissa människor är genetiskt mera benägna 

att öva flitigt, och att de därför lär sig instrument bättre än andra. Det framkom väldigt tydligt i 

denna studie att spelandet av Beat Saber ansågs vara väldigt roligt av deltagarna, och 

motiverande i allmänhet. Därav kan spelandet motivera personer som inte är genetiskt benägna 

att öva på att spela instrument, att ändå öva upp musikaliska förmågor på andra vis. 

Pasinski, Hannon och Snyder (2016) visade i sin studie att spelare som spelat Rock Band 2 

under en längre tid hade musikaliska förmågor som var jämförbara med amatörmusiker. De 

använde en version av PROMS i sin studie. I denna avhandling framkom att spelandet av Beat 

Saber kan ha en möjlig påverkan på musikaliska förmågor redan efter några spelsessioner. Det 

går att härleda att effekten troligen skulle vara större om mängden sessioner ökades. 

Spelarna repeterade ofta låtar flera gånger i spelet, och blev märkbart skickligare i dem. Vidare 

klarade spelarna vartefter av låtar (ibland samma låt) med svårare svårighetsinställningar i 

spelet. Denna tendens i spel att trappa upp svårigheten och således hjälpa spelarna lära sig går 

enligt Kapp (2012, s. 66) att jämföra med Vygoskijs zon för proximal utveckling och 
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scaffolding. Kombinerat med effekten av transfer of learning (Larsen-Freeman, 2013), som 

innebär att förmågor som lärs i en kontext går att tillämpa i andra kontexter, kan förmågorna 

som deltagarna lärt sig i spelet på ett vis eller annat tillämpas i andra situationer. Dessa 

situationer kunde väl vara relaterade till musik, på ett eller annat vis. 

I sin helhet verkar det som om spelandet av Beat Saber kan ha en direkt påverkan på musikaliska 

förmågor hos spelarna. Exakt hur denna påverkan ser ut förblir i viss mån oklart. Det verkar 

som om personer med svagare musikaliska förmågor har större potential att utveckla dem under 

en kort tid, via spelandet. Deltagarna i studien tror även att spelandet kan förliknas med 

spelandet av exempelvis trummor, och att några av förmågorna som utvecklas kunde vara direkt 

överförbara. 

 

5.1.2 Informanternas uppfattningar av Beat Saber och spelandet 

 

Enligt Plass, Homer och Kizner (2015, s. 260) är motivationsfaktorn den egenskap hos 

videospel om citeras mest, gällande spel och inlärning. Alla deltagare i studien tyckte att det 

var väldigt roligt att spela Beat Saber. De tyckte även att det var spännande att pröva på VR-

glasögon, eftersom det var frågan om ny teknologi. Eftersom spelandet väldigt tydligt är 

motiverande innebär det att spelarna är receptiva till inlärning. De personer som inte är väldigt 

motiverande under vanliga musiklektioner kunde möjligtvis tycka om att lära sig liknande 

förmågor, om de lärde sig dem genom att spela Beat Saber. Även de personer som tycker om 

en mera traditionell undervisning kunde känna sig ytterligare motiverade av att spela, eller 

åtminstone uppskatta variationen. 

Informanterna ansåg att de sannolikt lärde sig olika förmågor via spelandet. Vissa av dessa 

förmågor hade en direkt koppling till musik, exempelvis rytmförmåga och trumspelande. Men 

informanterna lyfte även fram orelaterade förmågor som de tror kunde förbättras, nämligen 

hand-ögon koordination, reflex- och reaktionsförmåga. 

Kapp (2012, s. 35) menar att en känd fördel med inlärning via videospel är den omedelbara 

återkopplingen som spelaren får, så kallad instant feedback. Återkoppling är enligt Nottingham 

och Nottingham (2017, s. 21) information som vi tar emot och använder oss av för att utforma 

vårt nästa svar. Deltagarna i studien beskrev sina upplevelser medan de spelade, och utbrast 

ofta glatt vad de kom fram till då de kom på något nytt sätt att ta sig vidare i en låt i spelet. 

Därtill ger spelet statistik tillbaka till spelaren, efter varje låt. Exempelvis rör det sig om hur 
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många block som spelarna lyckades slå i låten, samt hur många block det fanns totalt. En av 

deltagarna i studien var väldigt motiverad att försöka överträffa sig själv, medan de andra två 

även försökte bli bättre. Det är tydligt att återkopplingen i spelet var både effektiv och 

motiverande. I vissa fall kändes utmaningen för stor, och spelarna bytte en stund till något 

enklare. 

Enligt Cheng, Lin, She och Kuo (2017, s. 247) är upplevelsen av immersion ofta ansedd den 

drivande kraften bakom framgången av serious gaming. Enligt informanterna kändes spelandet 

av Beat Saber unikt, särskilt eftersom det var frågan om virtual reality. Inlevelsen i spelet låg 

på en helt annan nivå än sådana spel som de spelat på en vanlig skärm. Detta innebär inte att 

det inte fanns brister i känslan av att man faktiskt var i en annan värld. Exempelvis kunde 

deltagarna inte se sina fötter. Även det att spelarna fick röra på sig under spelandet bidrog till 

inlevelsen. 

Cheng, Lin, She och Kou (2017, s. 261) förklarar att spelare som redan är vana vid att spela 

mycket kan vänja sig vid nya spel snabbare, och därav även lära sig via spelen snabbare än 

spelare som inte spelat lika många spel. I studien framkom att en av deltagarna spelat musikspel 

förr, men denna spelare sade att det var en helt annorlunda upplevelse att spela Beat Saber. 

Samma spelare hade även störst skillnad i sina resultat mellan den första och andra Modular 

PROMS-S testomgången.  

Alla uppfattningar om spelandet var inte fullständigt positiva. En av deltagarna visade viss oro 

för användningen av videospel i skolan. Trots att hon själv tyckte att spelandet var väldigt roligt, 

ansåg hon att det finns en risk att barn skulle tycka om det för mycket, och att de skulle bli vana 

vid att all undervisning på ett eller annat vis relaterar till teknologi. Denna observation går att 

jämföra med forskning av exempelvis Borkoles, Lubman och Polman (2016, s. 575) som visar 

att spelberoende har samband med ångest, stress och depression. 

Studiens informanter tyckte väldigt mycket om att spela, och skulle ha kommit flera gånger om 

de blivit givna möjligheten. De deltog alla av fri vilja, så bara möjligheten att få pröva på virtual 

reality var tillräckligt lockande, även om det kan noteras att de vissa av gångerna missade 

aktiviteter i skolan för att delta. Både virtual reality och Beat Saber är väldigt motiverande, 

sannolikt för personer i många åldersklasser. Informanterna ansåg att teknologin bakom VR 

redan är väldigt bra, men att den kommer att förbättras ännu mera i framtiden. Alla deltagarna 

menade att de till en början skulle spela Beat Saber väldigt ofta om de hade det hemma. 
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5.1.3 Det pedagogiska mervärdet i införandet av VR-musikspel, i detta fall Beat Saber i 

undervisningen 

 

Det framkom i studien att spelandet av Beat Saber kan hjälpa spelarna med att utveckla sina 

musikaliska förmågor. Det framkom även att spelarna tyckte väldigt mycket om att spela spelet. 

I Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 264) står att elevers ”förmåga att uppfatta rytm, 

melodi, harmoni, form, klangfärg och dynamik” bör utvecklas i musikundervisningen. Eleverna 

skall även få positiva erfarenheter som hänger ihop med musik. Därför kan man argumentera 

för att det kunde vara användbart att utnyttja virtual reality i musikundervisningen i den mån 

det kan hjälpa elever uppnå de mål som lyfts upp i läroplanen. 

Digitalisering är ett omdiskuterat ämne i skolor, och under de senaste åren har iPads och dylik 

teknologi använts progressivt mera i undervisningssyfte. Teknologins framfart stannar inte av. 

Därav kan man anta att virtual reality kommer att bli allt vanligare i skolvärlden i flera olika 

former. Det finns redan forskning i området, exempelvis undersökte Wu, Guo, Wang & Zeng  

(2019, s. 1) huruvida införandet av en slags VR i undervisning i undersökande vetenskap kunde 

bidra till elevernas förståelse. De kom fram till att det verkar finnas en positiv inverkan, särskilt 

för sådana elever med sämre attityder gentemot temat. I denna avhandling framkom på ett 

liknande vis att spelare med lägre musikaliska förmågor kan utveckla dem snabbare genom att 

spela Beat Saber, än spelare som redan har relativt bra musikaliska förmågor. 

González-González och Blanco-Izquierdo (2012, s. 260) konstaterade att det finns en positiv 

påverkan på de sociala förmågorna hos spelare av kollaborativa videospel. Informanterna som 

spelade Beat Saber hade lite olika tankar kring huruvida elever borde spela spelet ensamma 

eller med en grupp som tittar på. Från ett perspektiv kunde det vara roligare att spela spelet med 

kompisar, tänkte de, men det kunde även upplevas distraherande av några. Det är inte alltid 

heller självklart att alla elever kommer överens. För att klargöra hur man bäst kunde använda 

spelet i skolan krävs praktiska försök. Det som är säkert är att endast en person för tillfället kan 

spela spelet åt gången, per par av VR-glasögon. 

I teorikapitlet skrevs om Andreassens (2015) magisteravhandling, och de fyra nyckelfaktorer 

han lyfte upp som relevanta gällande införandet av videospel i klassrum. Dessa faktorer samt 

den femte extrafaktorn han nämnde är relevanta även i ett potentiellt införande av Beat Saber i 

undervisningen. Det huvudsakliga är att det krävs en vilja att pröva på någonting nytt, samt ett 

samarbete på flera olika nivåer. 
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En av deltagarna i studien visade en viss skepticism gällande mervärdet med att använda VR i 

undervisningen. Hon ansåg att barn redan spelar väldigt mycket och att deras vardag är hårt 

bunden till teknologi. Särskilt gällande ålder tyckte hon att alltför små barn inte borde 

uppmuntras att spela VR spel. Ålder är definitivt en viktig aspekt att ta i beaktande. Pakhomova 

V.G (2017, s. 53) menar att virtual reality kan påverka självbilden hos barn i tidig skolålder. 

Därför bör virtual reality användas med en viss försiktighet i skolor. Det finns även andra 

problemfaktorer, såsom risken för epilepsianfall på grund av spelens visuella natur. 

Kjällander (2014, s. 17) menar att forskning tyder på en god potential för inlärning av via spel 

och appar. Eftersom denna studie kom fram till samma slutsats gällande specifikt Beat Saber 

finns det skäl till att seriöst begrunda det som ett alternativ. I skolvärlden finns det dock en 

praktisk aspekt. Ny teknologi kan vara kostsam och klumpig. Virtual reality kommer dock i 

många former. En del varianter kräver endast en smarttelefon och några relativt förmånliga 

glasögon dit telefonen fästs. Andra varianter kräver en dator med mycket hög prestanda, 

sensorer, kontroller, program, VR-glasögon med mera. Teknologin fortsätter ändå sin framfart. 

Sedan denna studie inleddes har nya varianter av VR nått den allmänna marknaden. Nu kan 

Beat Saber exempelvis spelas med självständiga VR-glasögon, som endast kräver kontroller 

därtill. Detta förenklar situationen både praktiskt, samt gällande kostnad. Det går att använda 

utrustningen inomhus eller utomhus, så vida förhållandet är lämpligt. 

Det är osannolikt att videospel eller virtual reality på egen hand skulle ersätta den undervisning 

som finns. Istället borde de beaktas som alternativ och verktyg som går att använda, om det 

finns ett behov att uppfylla. Att använda sig av Beat Saber kräver sannolikt en lärare med eget 

intresse inom ämnet. Vad denna studie visar är att det finns goda skäl till att pröva på själva 

användningen, men studien är begränsad i fråga om att svara på exakt hur denna användning 

bör gå till. 
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5.2 Metoddiskussion 

 

Avhandlingens teoretiska grund bygger på tidigare forskning om videospels användning i 

undervisning, gamification och pedagogiska teorier kring inlärning. Vidare presenterades 

relevant forskning kring musikaliska förmågor och empiri gällande virtual reality. För att svara 

på forskningsfrågorna i denna avhandling valdes mixed methods som forskningsansats. I 

metoddiskussionen diskuteras hur väl metoderna fungerade i relation till avhandlingens syfte, 

samt metodernas styrkor och svagheter. Först presenteras några tankar kring valet av 

forskningsansatsen, varefter de olika metoderna ges enskilda underkapitel. 

 

5.2.1 Valet av mixed methods som forskningsansats 

 

Valet av mixed methods som forskningsansats för denna avhandling presenterades i 

metodkapitlet. Enligt Denscombe (2018, s. 221) är de tre huvudsakliga fördelarna att forskaren 

kan kontrollerna fyndens träffsäkerhet, få en mera fullständig bild samt få hjälp med att utveckla 

analysen. Dessa fördelar stämmer väl överens med denna studie. Data insamlade via de olika 

metoderna jämfördes noggrant, vilket bidrog till resultatens trovärdighet. Dessutom tillät denna 

ansats användningen av både kvalitativa och kvantitativa data, vilket breddade både kvaliteten 

och djupet av forskningen. En klar nackdel var istället att även själva studien breddades, vilket 

innebor en signifikant mängd större arbete än om endast en metod hade använts. 

Det fanns potentiella fallgropar i användningen av mixed methods som ansats. Enligt Yin 

(2006, s. 42) riskerar en studie separera sig själv i en studie per metod, istället för att utgöra en 

klar och tydlig helhet. För att kringgå detta problem integrerades alla relevanta delar av studien 

med varandra. Även om en del av studiens metoder var bättre lämpade för att svara på en del 

av avhandlingens forskningsfrågor, användes data från samtliga metoder för att nå så klara och 

enhetliga resultat som möjligt. Integrering användes även i analysen. Detta ledde igen till mera 

arbete, men till trovärdigare resultat. 

De forskningsfrågor som finns i denna studie hade sannolikt inte kunnat bli besvarade genom 

att använda endast en metod. De är av sin natur olika varandra, eftersom en av dem berör 

påverkan av spelande på musikaliska förmågor, en av dem berör informanternas uppfattningar 

och en av dem berör praktiska möjligheter. Möjligen hade två metoder räckt, men helheten blev 

ytterligare stärkt genom tre metoder som alla kunde bidra till och jämföras med varandra. 
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5.2.2 Valet av laboratorieexperiment som metod 

 

Ett av målen i denna avhandling var att undersöka hur spelandet av Beat Saber kan påverka de 

musikaliska förmågorna hos spelarna. För att undersöka en förändring måste man känna till 

situationen före och efter undersökningen. Därför var det klart av någon slags experiment 

behövde utföras. En möjlighet var att utveckla ett eget test, och fokusera på rytmförmågan samt 

tempo. Man kunde exempelvis be deltagarna att repetera rytmer så noggrant som möjligt, banda 

in repetitionerna med en mikrofon, och jämföra de exakta våglängderna. Denna idé skulle vara 

något primitiv, och tidskrävande. Istället observerades att det naturligtvis finns tidigare försök 

att mäta musikaliska förmågor hos personer. I en studie av Pasinski, Hannon och Snyder (2016) 

användes PROMS för att jämföra musikaliska förmågor hos spelare av Rock Band 2 med 

amatörmusiker, och de fann att bägge grupper presterade bättre än kontrollgruppen. I denna 

avhandling användes också en variant av PROMS, nämligen Modular PROMS-S, med fokus 

på melodi, rytm, tempo och tonhöjd. PROMS fokuserar på förmågan att uppfatta dessa aspekter 

av musik, eftersom uppfattning är enklare att testa än produktion. Modular PROMS-S var 

väldigt effektivt och enkelt att använda, och passade studien väl. Trots att omtagning av testet 

redan undersökts i viss mån användes en kontrollgrupp för mera noggranna jämförelser. 

Valet at spel för undersökningen var bra. Spelet var relativt nytt, väldigt populärt och lämpligt 

för användning. Även valet att låna Experience Lab för att utföra experimentet fungerade bra, 

eftersom det tillät fokus på själva undersökningen, istället för att lägga för mycket tid och 

resurser på praktiska arrangemang. I forskningen användes Oculus Rift VR-glasögon på 

rekommendation av Experience Lab, även om det fanns andra alternativ. Det uppstod 

huvudsakligen inga tekniska problem, vilket underlättade experimentet. 

Enligt Denscombe (2018, s. 102) bör forskaren vara välmedveten om forskning i området för 

att kunna utföra ett experiment. Denna pro gradu avhandling bygger på min kandidatavhandling 

med ett liknande tema. Det som är teorimässigt nytt i denna avhandling är att flera musikaliska 

förmågor undersöktes och att undersökningen utfördes i praktiken med deltagare, samt att 

virtual reality var ett av undersökningens fokusområden. 

Urvalet för undersökningen var begränsat för att studien inte skulle bli för stor. Av bland annat 

praktiska skäl deltog elever från en närliggande skola. Indelningen av elever i kontrollgruppen 

och huvudgruppen gjordes med hjälp av en slumpgenerator. Eftersom urvalsprincipen i denna 

studie redan var ett subjektivt urval (Denscombe, 2018, s. 67) var denna användning av slump 

sannolikt överflödig. Istället kunde man ha valt de tre personer som presterade sämst i den första 
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testrundan till huvudgruppen. Det finns fördelar och nackdelar med båda metoderna. Om 

huvudgruppen bestod av de sämst presterande skulle det sannolikt ha uppstått en större 

förändring i testresultaten i den andra rundan. Samtidigt skulle grupperna ha varit mera ojämna 

från en början, vilket skulle försvåra analysen gällande andra faktorer. 

Enligt Kapp (2012, s. 65-66) leder fördelade övningstillfällen till bättre inlärning via spel än 

enskilda spelsessioner. I denna studie hölls därmed tre olika spelsessioner med pauser emellan, 

och det tycks ha varit lämpligt med tanke på undersökningens skala. Som helhet fungerade 

laboratorieexperimentet väl, men det skulle vara bättre att ha ännu flera deltagare. 

 

5.2.3 Valet av semistrukturerade intervjuer som metod 

 

Kapp (2012, s. 52) menar att motivation är en nyckelfaktor gällande spel. Det spelar kanske 

ingen roll huruvida det går att lära sig någonting via ett spel, om spelaren inte tycker om att 

spela spelet. Av detta skäl fanns ett behov av att undersöka spelarnas uppfattningar kring 

spelandet. Semistrukturerade intervjuer tillät även undersökning av flera faktorer, inklusive 

sådana aspekter som inte var uttänkta på förhand, såsom de potentiella problemen som 

möjligtvis kunde uppstå i införandet av VR-teknologi i skolvärlden. 

Ursprungligen fanns en tanke om att använda enkäter antingen i kombination med eller istället 

för intervjuer. Slutsatsen drogs att intervjuer tillåter både mera flexibilitet och djup, särskilt med 

tanke på den begränsade mängden informanter. Denscombe (2018, s. 269) förklarar att 

semistrukturerade intervjuer tillåter utveckling och förändring i frågorna under projektets gång. 

Frågorna ändrades inte mitt under en intervju i denna undersökning, men frågorna i den andra 

och tredje intervjun informerades av svaren på de tidigare intervjuerna. Det hölls en intervju 

per informant efter varje spelomgång, vilket även gjorde det möjligt att undersöka om det skett 

någon förändring i informanternas tankesätt mellan sessionerna. 

I denna studie utfördes ingen pilotintervju, vilket kunde ha lett till ännu bättre intervjufrågor. 

En del av frågorna kan besvaras med ett enkelt ja eller nej, vilket inte ger tillgång till särskilt 

djupa informationsmängder. Detta åtgärdades istället genom att intervjuaren uppmuntrade 

informanterna att utveckla sina svar. Det är bra att intervjuerna hölls relativt koncisa, eftersom 

mängden data annars skulle ha varit för stor, vilket inte vore nödvändigt eftersom studien har 

två andra stödande metoder. 
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5.2.4 Valet av deltagande observation som metod 

 

Observationerna i denna studie skiljer sig i viss mån från traditionella deltagande observationer. 

Denna studie är inte etnografisk, det vill säga målet var inte att undersöka vardagliga situationer 

från ett inifrånperspektiv (Denscombe, 2018, s. 308). Observationerna fungerade dels som logg, 

dels för att bestyrka data insamlat via de andra metoderna, dels för att bidra data och perspektiv 

som annars skulle saknas från undersökningen. 

Deltagare i en studie som observeras kan bli påverkade av en så kallad haloeffekt, vilket innebär 

att de uppför sig på sätt som de inte skulle göra om de inte visste att de blev observerade, särskilt 

i den bemärkelsen att deltagarna reagerar mera entusiastiskt än i vanliga fall (Denscombe, 2018, 

s. 106). Det är möjligt att informanterna i denna studie till viss mån var påverkade av denna 

effekt, i och med att de var medvetna om studiens syfte. Dock finns det även saker som talar 

emot denna tolkning, eftersom informanterna även var öppna med kritik mot användningen av 

virtual reality i skolmiljön. 

En observation om själva PROMS musiktestet är att det möjligen kunde vara något anpassat till 

västerländsk musik, även om Law och Zentner (2012) strävade efter att undvika dylika problem. 

Även om detta kunde vara en tolkning spelar det ingen större roll inom ramarna för denna 

studie, eftersom alla deltagare bor i Finland. Om undersökningen utfördes på en internationell 

nivå kunde denna aspekt vara värd att beakta noggrannare. 

En annan risk med observationer är enligt Denscombe (2018, s. 317-318) att tillförlitligheten 

kan bli svag, i och med forskarens subjektivitet. I denna forskning integrerades alla data och 

alla analyser från de olika metoderna, vilket därmed minskar forskarens subjektiva inflytande 

över forskningen. Om en annan forskare hade fört observationer i en likadan studie hade denna 

forskare troligen observerat något annorlunda saker, men det innebär inte att varken de 

observationerna eller de observationerna som faktiskt finns i denna studie är felaktiga. Det 

skulle istället vara ett tecken på att det helt enkelt fanns mera att observera, och enligt det 

tankesättet hade denna studie kunnat dra nytta av att ha mera än en observatör. Men för 

ändamålen i denna studie räckte observationerna till. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Novotney (s. 17) menade år 2015 att det krävs ytterligare forskning för att psykologer skall 

kunna vara eniga om videospels nytta. Jag skulle dock argumentera för att videospel är som 

vilka slags verktyg som helst, i och med att de har positiva och negativa potentialer beroende 

på deras användning. Därför krävs mera forskning i hur de bör användas, snarare än i huruvida 

de bör användas inom undervisningen. I denna studie visade det sig exempelvis att spelare kan 

utveckla sina musikaliska förmågor genom att spela Beat Saber. Nästa steg är således att 

undersöka på vilket sätt detta i praktiken kan implementeras i undervisningen, och vilken 

inverkan det har på undervisningen samt de involverade personerna. 

I förslagen till fortsatt forskning i min kandidatavhandling skrev jag följande: 

Fortsatt forskning inom området kunde använda sig av försökspersoner för att mäta videospels effekt 

på lärandet av puls och rytm. För bäst resultat borde undersökningen gå ut på flera sessioner, under en 

något längre tid. Försökspersonernas rytmiska (och eventuella andra) förmågor borde mätas både före 

och efter försöket. 

I denna studie strävade jag efter att följa just dessa rekommendationer. Skalan har ändå varit 

för liten, vilket innebär att urvalet kunde ha varit bredare. Med ett tillräckligt stort urval skulle 

mätningarna i den kvantitativa delen kunna avgöra om det fanns signifikanta skillnader. Man 

kunde även lägga fokus specifikt på att jämföra resultaten för personer som från början har 

svaga musikaliska förmågor med personer som redan har välutvecklade musikaliska förmågor. 

Vidare kunde personlighetsdrag och intelligens mätas, vid behov. Vad detta kunde leda till är 

en förmåga att skilja på hur effektivt spelandet kunde vara för olika slags människor. Studien 

kunde även utföras över en längre tid, eftersom undersökningen begränsades till endast tre 

spelgånger i denna studie. På så vis kunde man mäta en långtidseffekt. Ett annat sätt att göra 

detta är att likt Pasinski, Hannon och Snyder (2016) jämföra etablerade Beat Saber spelare med 

en del av populationen som inte spelar rytmspel. 

I min kandidatavhandling föreslog jag att man även kunde undersöka vad som händer om man 

faktiskt tog in videospel mera i undervisningen. Man kunde göra detsamma med virtual reality 

och Beat Saber, för att få en verklighetstrogen bild av fenomenet. Virtual reality utvecklas 

fortfarande vidare. Liknande studier kunde göras gällande annan inlärning, det behöver inte 

handla om Beat Saber eller musikaliska förmågor. Förhoppningen med denna studie är att 

intresserade personer undersöker vidare i ämnet och applicerar kunskapen i praktiken. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - intervjufrågor 

 

Intervju 1: 

 

Vad tyckte du om din första VR-upplevelse? 

Immersion: 

- Kändes det naturligt att röra dig i den virtuella världen? 

- Kändes den virtuella världen verklig? 

- Var den visuella kvaliteten och ljudkvaliteten tillräckligt bra? 

- Kände du något illamående eller obehag under spelandet? 

- Tror du att du kommer att minnas upplevelsen av VR spelandet? 

Motivation & underhållning 

- Var det roligt att spela spelet? 

- Ifall du hade spelet hemma, skulle du spela det frivilligt? 

- Kunde spelet bidra till att öka ditt musikintresse? 

- Tror du att spelet kunde motivera dig att börja spela trummor eller något annat 

instrument, ifall du spelade flera gånger? 

- Tror du att din rytmkänsla kommer att bli bättre om du fortsätter spela spelet? 

Har du egna kommentarer? 

 

 

Intervju 2: 

 

1. Har du spontana tankar? 

2. Tror du att VR aspekten bidrar till effekten av rytmspelet? 

3. Var det lätt att snabbt komma in i spelandet igen? 

4. Känner du att du bibehållit en del av de spelförmågor du utvecklat under den första 

spelomgången? 

5. Var det lika roligt att spela andra gången? 

6. Upplever du att du blivit bättre, och klarar av svårare låtar än första gången? 

7. Räcker låtvalen till i spelet? 



 
 

8. Vilken spelstil föredrar du? 

9. Var du medveten om forskningssituationen medan du spelade, eller levde du in dig i 

spelet? 

10. Råkade spelet komma upp i dina tankar eller i någon diskussion, mellan den första och 

andra spelomgången? 

11. Hur lång skulle en passlig spelsession vara enligt dig? 

12. Hur många gånger i månaden kunde du tänka dig spela? 

 

 

Intervju 3: 

 

Hur inverkar spelandet på musikaliska förmågor? 

 

Musikalisk effekt: 

1. Upplever du att spelet på något vis bidragit till ditt musikintresse? Tror du att det 

kunde bidra till någon annans musikintresse? 

2. Är låtarna i spelet tillräckligt motiverande, enligt dig? Tror du det kunde hjälpa om 

några av låtarna var sådana som du själv lyssnade på under fritiden? 

3. Efter att ha spelat, känner du någon motivation alls att pröva på riktiga 

musikinstrument? Om ja, är det något du redan tänkt på förr, eller något som specifikt 

dykt upp på grund av spelet? 

4. Tror du att det skulle vara lättare för dig att pröva på trummor (dvs, skulle rytmerna 

vara lättare att klara av), efter att du nu spelat spelet tre gånger? Om det finns en elev 

som redan har ett svagt intresse av trummor, tror du att spelet kunde hjälpa eleven att 

öka intresset, och motivera dem att öva? Varför/varför inte? 

5. Tror du att spelandet har bidragit, eller kunde bidra till utvecklandet av någon 

musikalisk förmåga? 

6. Tror du själv att din rytmförmåga förändrats alls sedan innan du spelade spelet? Det 

finns en tanke om att det är lättare att lära sig rytm via stora rörelser. Tror du att VR-

spelet bidrar till det, eftersom du använder hela kroppen? 

7. Förutom musik i sig, känner du att du har blivit bättre på själva spelet, och klarar av 

svårare saker, trots pauserna mellan spelgångerna? 



 
 

Hur uppfattas spelet av de spelande? 

 

Immersion: 

1. Efter att ha spelat alla gångerna, hur skulle du sammanfatta känslan av den virtuella 

världen? Kändes den lika verklig som efter första gången du spelade? Kändes det 

fortfarande naturligt, eller kanske naturligare att röra sig i den virtuella världen? 

2. Hur upplevde du den visuella kvalitén? Kunde den ha varit bättre? Hur upplevde du 

kvalitén av ljudet? 

3. Efter spelgångerna, minns du något skede alls då du känt obehag eller illamående av 

något slag? 

4. Känns det naturligt att återvända till den virtuella världen, nu när du upplevt den några 

gånger? Hur skulle du beskriva övergången till och från den virtuella världen? 

5. Med vilka tankar går du ifrån upplevelsen av VR-spelandet? På vilket sätt kommer du 

minnas det, eller kommer du att minnas det? 

6. Tror du att VR-teknologin kommer att bli ännu bättre i framtiden? Är det ett område 

du tycker skolorna kunde tänkas satsa på? Varför/varför inte? 

7. Skulle du rekommendera VR-upplevelsen åt dina kamrater? 

 

Vad är det pedagogiska mervärdet i införandet av VR-musikspel i undervisningen? 

 

Motivation: 

1. Var det fortfarande lika roligt att spela spelet, efter den tredje gången? Tror du att 

spelet kunde vara underhållande i allmänhet, för en stor del av människor, eller elever? 

2. Efter att ha spelat spelet tre gånger, tycker du att det har räckt, eller skulle du gärna 

spela spelet flera gånger?  

3. Upplevde du att du blev motiverad att utmana dig själv i spelet, för att försöka klara av 

svårare låtar vartefter (bortsett från forskarens uppmaningar)? 

4. Tycker du att det skulle uppfattas som roligare av elever att spela spelet istället för att 

ha en medeltals musiklektion? Tror du att elever kunde tänka sig spela spelet nu som 

då utöver vanliga musiklektioner? 

5. På vilket sätt bidrar virtual reality elementet till upplevelsen? 



 
 

6. Idag hade vi en timmes spelsession. Tror du att spelandet dubblar lite som en workout-

session, eller är det inte alls tungt att spela? 

7. Om du endast får nämna en ska, vad var det mest underhållande med spelet? 

 

Har du egna slutkommentarer? 


