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Abstract 
Syftet med uppsatsen är att få en bredare förståelse av vad som kan förbättra en individs 

musikaliska förmågor, och om det potentiellt går att göra på ett informellt sätt. De 

musikaliska förmågorna som testades var tonskillnad, rytm, tempo och melodi. Detta 

undersöktes genom att skicka ut en enkät med tillhörande ljudexempel vid namn PROMS 

till tre urvalsgrupper för att samla kvantitativa data. Grupperna bestod av rytmspelare av 

spelet osu!, musiker med formell musikutbildning samt en kontrollgrupp som varken 

spelar rytmspel eller något instrument. Genom ett statistiskt perspektiv jämfördes 

gruppernas resultat med hjälp av verktyget ANOVA som ska besvara om det finns någon 

statistisk signifikans mellan grupperna i de fyra musikaliska egenskaperna.  

 

Resultatet pekar på att osu! ej urskiljer sig från kontrollgruppens resultat, rent statistiskt, 

men att musiker däremot har en statistisk signifikant skillnad jämfört med osu!-spelare 

när det gäller melodier och tonskillnader. Uppsatsen har därmed bidragit till området 

genom att motbevisa att rytmspelet bidrar till individens uppfattning av musikaliska 

egenskaper när det kommer gäller tonskillnad, rytm, tempo och melodi. 

 

Keywords 
Rytmspel, osu!, musiker, musikutbildning, datorspel, jämförelse



 

   

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 2 

Avgränsningar ..................................................................................... 2 

Etiska överväganden ........................................................................... 3 

Teori ....................................................................................................... 4 

Tonskillnad .......................................................................................... 4 

Tempo ................................................................................................. 5 

Rytm ................................................................................................... 6 

Melodier .............................................................................................. 6 

Formell musikutbildning ...................................................................... 6 

Informellt lärande genom spel ............................................................ 7 

osu! ..................................................................................................... 9 

Tidigare forskning ................................................................................. 10 

How Musical Are Music Video Game Players? ..................................... 10 

The Effects of Action Video Game Experience […] and Efficiency on Visual 

Search ................................................................................................ 10 

Rhythm and Melody Tasks for School-Aged Children With and Without 

Musical Training ................................................................................. 11 

Metod .................................................................................................... 12 

Urval .................................................................................................. 12 

Musiker .............................................................................................. 13 

Kontrollgrupp ..................................................................................... 14 

Enkät med tillhörande ljudexempel .................................................... 14 

Webbaserad enkät ............................................................................. 15 

Profile of Music Perception Skills ........................................................ 15 

Ljudfiler ............................................................................................. 17 

Genomförande ....................................................................................... 18 



 

   

Genomförande av analys ....................................................................... 18 

ANOVA ............................................................................................... 18 

Resultat .................................................................................. 20 

Analys .................................................................................... 21 

Melodi ................................................................................................ 21 

Rytm .................................................................................................. 21 

Tonskillnad ......................................................................................... 22 

Tempo ................................................................................................ 22 

Diskussion .............................................................................. 23 

Slutsats .............................................................................................. 24 

Validitet och reliabilitet ...................................................................... 24 

Vidare forskning ................................................................................. 25 

Källförteckning ........................................................................ 26 

Elektroniska Artiklar: ......................................................................... 26 

Webbsidor: ......................................................................................... 27 

E-Böcker: ........................................................................................... 29 

Tryckta källor: .................................................................................... 30 

  



 

1 

 

Inledning 

Spel kan ibland kallas för ”en flykt från verkligheten” i samband med att de sätter vilken person 

som helst, som dig och mig, inför overkliga scenarion där vi kan vara och göra vad vi vill. Det 

går att hoppa från flera galaxer bort, till det mest outforskade havsdjup här på jorden. Det går 

att uppleva vad man tror framtiden kommer vara om tusen år, men också att resa tillbaka genom 

historien och se mänsklighetens civilisationer byggas upp. Oberoende på vad eller vart du 

önskas vara, finns den möjligheten på ett eller annat sätt genom spel. Det är detta som är en del 

av dess charm; att man inte behöver utbilda sig i flera år till att bli astronaut för att besöka 

rymden eller ta körkort för att delta i sitt första race. Men skulle detta kunna fungera åt andra 

hållet också? Skulle man kunna bli en bilförare av att spela racingspel? Eller skulle man kanske 

till och med kunna bli en musiker av att spela musikspel? 

 

Riktigt där är vi nog inte än. Det är fortfarande enorma skillnader på spel och verklighet, och 

det finns troligtvis ingen gitarrist i världen som lärt sig spela gitarr genom endast Guitar Hero. 

Men det utesluter inte nödvändigtvis att spel har potential att träna upp människors förmågor. 

Tidigare forskning visar till exempel att de som spelar just Guitar Hero kan ha lika bra 

musikalisk uppfattning som utbildade musiker.  

 

Jag vill därför bygga vidare på denna tanke genom att undersöka om det finns samband mellan 

mer abstrakta rytmspel och en ökad musikalisk kompetens. Rytmspelet i fråga går vid namn 

osu! (gemenen och utropstecknet är intentionellt) och använder sig inte av en plastgitarr som 

Guitar Hero, utan endast en muspekare och ett tangentbord. Vart går gränserna för rytmspel 

som man kan lära sig något av? Kan man lära sig något av det även om det inte baseras på 

verkliga instrument? Kan osu! främja människors musikaliska egenskaper? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka rytmspelet osu!’s potential att förbättra individens 

musikaliska kompetenser i tonskillnad, tempo, rytm och melodi. Detta görs genom att jämföra 

statistiska resultat från enkäter med tillhörande ljudexempel mellan formellt utbildade musiker, 

rytmspelare samt en kontrollgrupp som är oerfarna inom tidigare nämnda områden.  

 

Genom att antingen stärka eller motbevisa det abstrakta musikspelets informellt och outtalade 

förmåga att förbättra individens musikaliska egenskaper, kan forskningen förtydliga gränserna 

mellan vilka typer av spel som medför träning av det musikaliska örat. På lång sikt finns det 

potential att utveckla metoder som kan utnyttja musikspel i utbildningssyfte.  

 

För att besvara syftet har jag konstruerat ett par forskningsfrågor att utgå ifrån: 

1. Hur påverkas den musikaliska kompetensen i tonskillnad, tempo, melodier och rytmer 

genom att använda rytmspelet osu!? 

2. Vilken av grupperna presterade bäst i vardera egenskap och hur kan dessa resultat 

tolkas utifrån valda teorier? 

 

Avgränsningar  

Musikalitet och musikalisk kompetens är enorma begrepp och det skulle inte vara möjligt att 

undersöka hela det ämnesområdet inom ramen för denna uppsats. Därför har jag valt att 

undersöka enbart fyra parametrar (tonskillnad, tempo, melodi och rytm) för att balansera ut 

mängden data i förhållande till den tidsram som jag behöver hålla mig inom. Dessa egenskaper 

mäts på ett perceptuellt sätt, det vill säga hur och om respondenterna uppfattar de olika delarna 

och inte om de själva kan replikera det. Respondenterna som ämnas genomföra enkät-testerna 

består av människor som bor i Sverige och uppsatsen kommer alltså inte att utgå ifrån att 

grupperna representerar respektive målgrupp på en global nivå.  

 

Med musiker menas personer som har, eller nyligen har haft, en formell och praktisk 

undervisning av något eller några instrument. Det är alltså den praktiska kunskapen som 

eftersöks och inte vilken genre de spelar inom. Därför räknas inte de som endast har teoretisk 

undervisning som musiker i just denna studie. Den andra gruppen kommer att kallas 

rytmspelare, vilket är ett väldigt brett begrepp och rör sig om en mängd olika rytmspel. Mer 
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specifikt utgår denna uppsats från de som utövar datorspelet osu! och har spelat det under en 

längre tid. Kontrollgruppen ska alltså inte ha spelat osu! eller haft en formell 

instrumentutbildning som kriterier. Mer om detta under avsnittet ”Urval”. 

 

Etiska överväganden 

Under forskningens gång eftersträvades att följa de fyra huvudkraven inom de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2013). De medverkande deltagarna fick reda på 

forskningsområdet samt deras roll i det, i enlighet med informationskravet. De medgav sitt 

samtycke, informerats om att studien ej kommer användas i kommersiellt syfte samt att den 

informationen som samlas in är konfidentiell. De hade även fri kontroll över att avstå eller 

avbryta testet när de själva ville.  
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Teori 

För att tydliggöra egenskaperna som undersöktes behöver termernas definitioner etableras. Det 

är även väsentligt att förstå hur dessa musikaliska egenskaper vanligtvis lärs in för att se 

potentiella mönster. Typiska egenskaper eller parametrar inom musik inkluderar dessa sju: 

toner, rytm, tempo, betoning, ljudnivå och spatialrum (Levitin, 2001, s. 214). Eftersom det 

redan finns underlag för fyra av dessa (tonskillnad, tempo, melodi och rytm) i tidigare 

forskning, kommer även denna uppsats utgå från dessa. 

 

Tonskillnad 

Detta är en term som är problematisk att översätta från engelskans ”tuning” som då är översatt 

till ”stämning” på svenska. Svensk ordbok ger tre innebörder för ordet stämning: ”Tillfällig 

känsla som har viss orsak”, ”Kallelse av ngn inför domstol som svarande eller vittne” och 

”Justering av musikinstrument till rätt tonhöjd och rätta tonintervall”1 (Svenska Akademien, 

2009a). Det är den tredje definitionen som stämmer överens med vad denna egenskap grundar 

sig i, men ordet ”tonskillnad” kan vara en bättre lämpad term i detta sammanhang.  

I testet som användes till denna uppsats var uppgiften att lyssna på en samling toner som bildade 

ett ackord och identifiera ifall någon ton i ackordet skiljer sig från tonerna i referensackordet. 

En ton är ett ljud som har samma grundfrekvens under tiden den är hörbar. Den består även av 

övertoner som ger ljudet dess klangfärg (Westergren, 2009). Det är förmågan att höra skillnader 

i toner som detta avsnitt handlar om, och inte den aktiva handlingen att stämma eller identifiera 

vilken stämning instrumentet har. Mer om detta under ljudexempelsavsnittet. 

 

Förutom de som har förmågan som kallas absolut gehör, har människor generellt en svag 

förmåga att placera överenskomna etiketter på toner (McDermott, 2008). Det finns brist på 

vetenskapliga förklaringar till fenomenet absolut gehör, men det tros förekomma oftare hos 

barn som talar tonspråk som modersmål. Med tonspråk menas språk där tonhöjder ger ord en 

rad olika betydelser. Detta förekommer framförallt i Vietnamesiska och Mandarin (Glanz, 

1999).  

 

1 Citat hämtade från: https://svenska.se/tre/?sok=st%C3%A4mning&pz=1 
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Dock tyder studier på att även otränade öron har förmåga att memorera och identifiera små 

skillnader i toner. Detta testades genom att låta ett urval av ovana lyssnare lyssna på kända 

introlåtar från tv-serier, men som transponerats upp eller ner, en eller två halvtoner. Slutsatsen 

tydde på att genom överexponering av ljudexempel kan även ovana lyssnare identifiera 

tonskillnader på just det exemplet (Schellenburg & Trebug, 2003).  

 

Även om det finns viss vetenskaplig grund i hur vi kan uppfatta toner, är det inte tydligt hur 

den mekaniken fungerar på en cellulär nivå (Drayna, Manichaikul, Lange, Snieder, Harold och 

Spector, 2001). På senare år har ett par metoder som skall förbättra förmågan att identifiera 

toner publicerats, men dessa saknar ofta vetenskaplig grund och baseras mest på erfarenhet 

(Sutton, 2013; Deutsch, 2017). Det betyder inte att de inte funkar, utan mer att vi inte riktigt 

förstår hur de funkar. 

 

Tempo 

För att undvika förväxling mellan tempo och t.ex. puls, som är en närliggande term, krävs en 

definition av ordet för att utgå från samma punkt. Svensk ordbok beskriver tempo i musik som 

”hastighet med vilken taktdelarna följer på varandra”2 (Svenska Akademien, 2009b). Detta 

mäts i BPM (Beats Per Minute) som står för hur många taktslag som ryms inom en minut. BPM 

är det mest precisa sättet att mäta tempot hos en låt (MasterClass, 2019). Hugardt (2001, s. 40) 

beskriver vidare puls som regelbundna taktslag och tempo som den fysiska hastigheten som 

pulsen har. 

 

Redan i ung ålder exponeras barn för tempo i musikalisk mening. De förväntas naturligt förstå 

tempo och tränas i tidig ålder att synkronisera sitt eget tempo till ett externt tempo. Detta sker 

under musiklektioner i form av sång eller dans där barnet behöver sjunga eller röra sig i samma 

tempo som läraren och de andra barnen (Hugardt, 2001, s. 43). Enligt Fraisse (Deutsch, 1982, 

s. 155) har denna synkronisering till andra en fundamental roll i varje genre av musik med två 

musiker eller fler. Vidare hävdar han att det är vår förväntan som gör det hela möjligt - förväntan 

att nästa taktslag ska komma med samma tidsskillnad som förgående. Hugardt (2001, s. 44) 

sammanfattar synkronisering av tempo i musik som går att träna upp med hög precision. Trots 

 
2 Citat hämtat från: https://svenska.se/tre/?sok=tempo&pz=1 
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detta, fortsätter han, visar det sig att i praktiska musikövningar skiljer sig 

synkroniseringsförmågan en hel del mellan individer.  

 

Rytm 

Ordet rytm sägs ha upp mot 50 stycken betydelser (Fuhr, 2013, s. 24). Vad som då menas som 

rytm i denna uppsats är upprepade mönster inom musikalisk tid (Crosslet-Holland, 2017). Det 

är en av musikens viktigaste beståndsdelar då den ger en känsla av flöde. En melodi kan t.ex. 

inte klara sig utan rytm, men rytm kan klara sig utan en melodi. Detta kan ersättas med 

handklapp eller något slaginstrument som inte genererar rena toner (Crosslet-Holland, 2017).  

 

Det har varit svårt att söka litteratur inom detta ämne. Många titlar i akademiska bibliotek 

använder ”rytm” med en annan innebörd. En sökning på nätet om hur man förbättrar sin 

musikaliska rytm ger ett mindre antal träffar. Det som är gemensamt mellan förslagen som 

förekommer är att dessa introducerar och använder sig av notsystem för att visuellt representera 

rytmer genom olika notvärden (Biss, 2015; Coughlin, 2019; RubyCliff, 2001). Forskning visar 

även att redan i tidig ålder påverkas barn av rytmer i form av klappningar eller vaggande. Dessa 

rytmiska upplevelser är de som barnen anpassar sina första rörelser till (Hodges, 1989). 

   

Melodier 

En melodi är en följd av olika toner som rör sig i rytmisk följd (Rogers, 2017) och som använder 

sig av alla tidigare nämnda musikaliska egenskaper (Levitin, 2001, s.214). Melodierna i 

musikstycken kan också ha en djupare innebörd för människor som lyssnar. Individer kan 

identifiera platser, kulturer eller livshändelser genom en melodi. En del kompositörer menar 

även att melodin är kärnan i musik och att musik utan någon form av melodi är otänkbart 

(Aldridge & Aldridge, 2008, s.10), men som nämnt konstaterat kan slaginstrument räknas som 

musik även om det inte genererar någon ren ton. 

 

Formell musikutbildning 

Formellt lärande går att definiera som ett högt övervakat, hierarkiskt och väl strukturerat 

system. Det ska gå att besvara hur-, var-, när-, och av vem utlärningen sker (Jensen, 2011, s. 

26).  
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Forskaren Ambjörn Hugardt (2001, s.23) tar upp en studie som skulle ta reda på fundamentala 

problem inom musikpedagogik. Genom en större undersökning delade de upp musiklärandet i 

tre delar; kognitiv, affektiv/emotionell och psykomotorisk. Slutsatsen i studien var att den 

psykomotoriska egenskapen, däribland tempohållning, hade lägst prioritet bland musiklärarna. 

Hugardt tillägger även att det mellan 1970- och 00-talet fanns en stor brist på musikpedagogisk 

litteratur i Sverige som behandlar tempohållning.   

 

Tanken bakom formella instrumentlektioner är att låta barnen lära sig från grunden. Beach 

(2012, s.598) argumenterar att det till och med är eleven själv som kontrollerar 

inlärningsprocessen då de själva vet vad de vill med utbildningen och vilka kunskapsluckor 

som de vill fylla.  

 

När det gäller formell instrumentutbildning för vuxna människor verkar de olika 

utlärningsmetoderna variera mer än vad det gör hos barn. Rowher, som intervjuade 35 olika 

ledare (översatt från engelskans ”director”) för vuxna band, hävdar att även om det är samma 

koncept som lärs ut varierar den faktiska presentationen hos de studerande. Hon fortsätter 

förklara att ledarna utgår från samma modell som andra undervisare, men att de tolkar det mer 

som en modell för en ”musikalisk resa” som ska tillfredsställa den vuxne studerandes behov av 

relevansen i musikmaterialet, sociala aspekter och den individuella medverkan (Veblen, 2012, 

s. 247). Aspekter som är till den studerandes fördel är att de kan lära sig om nyanser eller 

dynamik (Tobias, 2012, s. 537), till skillnad från spel där de är begränsade till endast rätt eller 

fel. 

 

Informellt lärande genom spel 

Till skillnad från formellt lärande ackumulerar individen i informella sammanhang kunskap 

genom vardagliga upplevelser. Det kan vara genom familjen, jobbet, på fritiden eller via 

vänskapskretsar, för att bara nämna ett fåtal situationer. Det finns ingen systematisk process i 

det, utan är oorganiserat och saknar en tydlig hierarkisk struktur (Ifenthaler, 2018, s.45). Det 

går alltså inte att besvara samma frågor som i formella sammanhang som var, när och hur. 

 

Tv- och dataspel är en del av många vardagliga upplevelser och enligt ESA (2019) spelar 65% 

av vuxna i USA någon form av spel. Redan i tidig ålder kan ett barn utveckla 
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problemlösningsförmåga genom att engagera sig i tv-spel. Det behöver ofta byta perspektiv och 

sätta sig in i spelets värld för att förstå dess semiotik. Spelen lär dessutom (indirekt) utövarna 

att ett problem alltid går att lösa, det gäller bara för spelaren att tänka kritiskt kring varje hinder 

(Gee, 2007, s. 36-37). Ett konkret exempel på detta är historiska simulator-spel som spelserien 

Civilization (1991). Här gör spelaren framfart genom historiens epoker samtidigt som den 

expanderar och moderniserar sitt imperium genom att balansera sin ekonomi samt håller 

invånarnas humör uppe (McCall, 2011, s. 1). Spelaren behöver här:  

 

• Byta perspektiv – det är inte personen i nuet som ska erövra andra imperium, utan det 

är spelarens imperium för 1500 år sedan som har den uppgiften. 

•  Förstå spelets semiotik – spel är sällan exakt som verkligheten och därför behöver 

spelaren lära sig dess funktioner, språket och tecken som används och vad som påverkar 

vad vid vissa beslut.  

• Lösa problem – efter att ha förstått vilka regler som gäller i den virtuella världen, handlar 

det här om att ta beslut som helst ska vara till spelarens fördel. Ett felbedömt beslut 

betyder inte att spelet är över, utan spelaren kan istället reflektera och lära sig av beslutet 

för att undvika att göra samma misstag i framtiden (Gee, 2007, s. 36-37). 

 

Spelaren går igenom historiska epoker och lär sig aktivt genom att vara en del av historien 

istället för att passivt lyssna om den. Spelaren kan då engagera sig lättare, få en inblick i 

historien och reflektera över hur det kan ha varit på den tiden (McCall, 2011, s. 62). 

 

Ljud och ljuddesign i spel har en särskild uppgift när det gäller händelser som spelaren påverkar. 

Collins (2013, s. 32-33) använder termen ”Kinesonic Synchresis” som anknyts till ljud som är 

sammanflätade med verkan och handling. Vanligtvis svarar spel med bl.a. ett ljud när spelaren 

initierar en rörelse eller ett knapptryck. En undermedveten effekt med detta är att ljudet från 

handlingen får en innebörd - att om vi upprepar denna process, ger spelet oss samma resultat 

och konfirmerar med samma ljudeffekt. Med hjälp av detta kan spelare som är vana mottagare 

av audiobaserad återkoppling bli mer effektiva spelare genom att utnyttja hörseln (Collins, 

2013). 

 

Musikspel har även en tendens att bli väldigt konkurrensbetonade. Spel som Dance Dance 

Revolution (1998) och Guitar Hero (2005) har länge haft ett flertal större lyckade turneringar 

och denna konkurrens uppmuntrar spelarnas prestationsförmågor (Collins, 2013, s. 66).   
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osu! 

Datorspelet osu! släpptes 2007 av Dean Herbert (2019a) och är ett s.k. rytmspel där det gäller 

för spelaren att flytta muspekaren till utplacerade cirklar på skärmen och sedan klicka på dem i 

takt med musiken som spelas, där spelet svarar med ett trum-, virvel- eller cymbalslag. Målet 

är att ackumulera en så hög poäng som möjligt innan slutet av låten. Detta sker genom att bygga 

upp en så stor combo som möjligt samt genom att tajma klicken väl. En combo består av antalet 

träffade cirklar i rad utan att missa med muspekaren. Varje träff kan ge en olika mängd poäng 

beroende på vilken tajming spelaren har och resulterar i 300, 100 eller 50 poäng. En allt för stor 

tidsskillnad mellan ett klick och cirkelns avsiktliga tajming resulterar även i en miss och 

combon räknas om från noll. Efter låtens slut kalkyleras antalet träffar i rad och spelarens 

tajming under hela låtens gång och omvandlas till Perfomance Points eller pp som det även 

kallas. Det är den kumulativa pp spelaren har som avgör dess rank i spelet (Herbert, 2019b).   

 

Spelet är baserat på Elite Beats Agents som, likt osu!, är ett rytmspel fast som istället såldes 

exklusivt till Nintendo DS. Där använde sig spelet av den tryckkänsliga skärmen på konsolen, 

men osu! kan använda allting som fungerar som en muspekare samt någon form av knappar. 

Osu! har inga förbestämda svårighetsgrader eller låtar, utan det är spelets community som 

producerar beatmaps genom att placera ut cirklar i låtar och där varje låt sedan kvalitetskollas 

(Ball, 2010). Det är alltså inte spelaren som skapar egna ljud under låtens gång, utan spelaren 

försöker istället framkalla ljuden vid exakt rätt tillfälle. Enligt Collins (2013, s. 68) kan detta 

eventuellt uppmuntra spelaren genom illusionen att hen tror att den är en del av låten. 
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Tidigare forskning 

How Musical Are Music Video Game Players? 

Pasinski, Hannon och Snyder (2016) började att undersöka musikspelens samband med 

instrumentutbildningar genom att samla in deltagare runt om i Las Vegas och University of 

Nevada via formulär. Kriterierna för urvalet var hälsosamma vuxna, 18-65 års ålder, och som 

hade ”normal” hörsel. De delade upp deltagarna i tre grupper: musiker som hade studerat och 

spelat musik formellt i åtminstone 6 år, en tv-spelsgrupp som kunde spela den högsta 

svårighetsgraden på Rock Band med minst 80% träffsäkerhet och till sist en grupp som varken 

spelade tv-spel eller något instrument och som blev studiens kontrollgrupp. Grupperna fick 

sedan genomföra ett kort PROMS-test där de testade sin förmåga att höra skillnader i toner, 

tempo, melodier och rytmer.  

 

Resultaten visade att de som spelade Rock Band och musikerna fick betydligt högre poäng i 

musikalitetstestet än kontrollgruppen med otränade öron. En statistisk signifikans upptäcktes 

mellan kontrollgruppen och de övriga grupperna i melodi (p=.029), tonskillnad (p<.001) och 

tempo (p=.026). Skillnaden mellan Rock Band och musikerna var inte av statistisk signifikans, 

men det visade sig fortfarande att tv-spelsgruppen hade högst poäng i tre av de fyra 

subkategorierna som ingick i testet. 

 

The Effects of Action Video Game Experience […] and Efficiency on 

Visual Search 

Det är inte bara samband mellan musikalitet och spel som har undersökts. Castel, Pratt och 

Drummond (2005) undersökte spelares (eller gamers som det översatts från) och icke-spelares 

effektivitet i visuell sökning i enkla och krävande sökmiljöer, samt deras förmåga att undvika 

att fokusera på tidigare sökta områden. Författarna delade upp experimentet i två delar. 

Deras första uppgift var att så snabbt som möjligt kolla på en av två kvadrater som lyses upp på 

en skärm och trycka på en knapp som de hade placerad i handen. Dessa kvadrater var 

utplacerade på var sin sida av ett kryss placerat i centrum som fungerade som en utgångspunkt 

där ögonen behövde vila innan varje signal. Resultatet visade att båda grupperna lyckades 

undvika att titta åt fel håll när signalen slogs igång, men att de som spelade tv-spel lyckades 

identifiera rätt signal snabbast. 
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Den andra uppgiften var av en mer komplex struktur. Deltagarnas uppgift var att leta efter 

bokstaven b eller d i ett rutnät som bestod av 10x10 kvadrater på en skräm. För deltagarna i 

testet var rutnätet ej synligt. I detta test ingick även två svårighetsgrader. Den lättare versionen 

hade bokstaven k utplacerade flera gånger i nätet som en distraktion och i det svårare användes 

p, y, g, j, l och h som distraktioner. När de tagit reda på om det var b eller d som gömde sig 

bland distraktionerna tryckte deltagaren på antingen b eller d för att svara. Resultatet visade 

även här att båda grupperna svarade rätt lika många gånger, men att spelarnas 

reaktionsförmågor var snabbare än icke-spelarnas. 

 

Rhythm and Melody Tasks for School-Aged Children With and 

Without Musical Training 

En studie har även utförts i Kanada där Ireland, Parker, Foster och Penhune (2018) jämförde 

musikaliska egenskaper mellan barn i åldrarna 7-13. I detta test ingick endast barn med eller 

utan musikutbildning och experimentet behandlade rytmer samt melodi.  

 

I rytmtestet fick barnen två uppgifter; första uppgiften gick ut på att lyssna på ett datorgenererat 

rytmsegment, för att sedan klicka på datormusen i takt med detta. Därefter fick de lyssna på en 

metronom med stadigt tempo som spelades upp i 15 sekunder för att sedan, när tempot slutat 

spelats upp, fortsätta hålla tempot på egen hand i 15 sekunder. Melodidelen gick ut på att lyssna 

på två korta melodier och sedan svara på ifall melodierna är likadana eller skiljde sig åt. 

Variablerna här kunde vara att hela melodin gick i en annan tonart eller att en ton var annorlunda 

i den andra melodin. 

 

Resultatet visade på att barnen med musikutbildning utförde testen bättre än de utan, med en 

statistisk signifikans på p<.001 när det gällde rytmisk komplexitet och urskiljning av melodier. 

För att skillnaden mellan grupperna ska vara av statistisk innebörd krävs det att p<.05. Med 

detta i åtanke visar deras resultat, p<.001 en tydlig statistisk skillnad. Angående åldrarna pekade 

resultaten på att de äldsta barnen i gruppen fick de högsta poängen, men att det inte fanns någon 

betydelsefull eller systematisk förbättring utifrån ålder. 
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Metod 

Urval 

Urvalet består som av tre respondentgrupper: osu!-spelare, formellt utbildade musiker samt en 

kontrollgrupp som inte engagerar sig i varken musik eller musikspel. Kontrollgruppen kommer 

att fungera som en referenspunkt i undersökningen. 

 

osu!-spelare 

Det finns cirka 95 000 registrerade användare i Sverige 2019 (Herbert, 2019c), men det är okänt 

hur stor del av användarna som är aktiva. Personerna som jag önskade ha med i undersökningen 

var de som varit aktiva i minst ett år och är rankade topp 2,500 i Sverige (ca. topp 180,000 i 

världen) den 27:e Oktober 2019 enligt spelets rankingsystem.  

 

Dessa avgränsningar krävdes för att smalna ner och få en erfaren urvalsgrupp. Exakt vad som 

är en rimlig kvot för att kallas ”erfaren” eller ”duktig” inom spel är en komplicerad fråga att 

svara på. Gladwell skall ha hävdat att ”forskare har bestämt sig för vad de tror är det magiska 

nummer för sann expertis: 10,000 timmar”3 (Goodreads, o.å.). Denna teori har på senare tid 

motbevisats (Mosing, Madison, Pedersen, Kuja-Halkola & Ullén, 2014) och istället tyder 

forskning på att avsiktlig träning står för ca 26% av prestationsskillnaden i spel (Macnamara, 

Hambrick & Oswald, 2014). Därför försöker jag balansera tid med prestationer och pp, som är 

spelets eget system att mäta prestationer i. 

 

Antalet osu!-spelare som jag fick med i undersökningen bestod av 24 män och en kvinna, alltså 

25 personer totalt. Genomsnittsåldern på dessa var 20 år. Samtliga sade sig spela osu! aktivt 

mellan varje dag till någon gång i veckan förutom en som varit inaktiv sedan 2018. Denna 

person ansåg sig vara inaktiv för tillfället, men dennes prestationer (som överträffade större 

delen av urvalet) var tillräckliga för att fortfarande räknas in i urvalet. Åldern sträckte sig mellan 

16 till 30 år och den genomsnittliga rank på urvalet låg på #25,000.  

 

 
3 Citat hämtat från: https://www.goodreads.com/work/quotes/3364437-outliers-the-story-of-success 



 

13 

 

Tio deltagare sade sig ha spelat ett instrument tidigare och fem av dessa hade erfarenhet av 

formell utbildning. Dock hade fyra av dessa med formell utbildning endast studerat något 

enstaka år, och de hade heller inte utövat instrumentet på 4-7 år. En av deltagarna började sin 

musikutbildning förra året, vilket kan vara för kort tid för att klassificeras som musiker och 

passar därför fortfarande in i rytmspelargruppen. Av de fem som inte hade formell utbildning 

hade endast en av dem slutat helt med sitt instrument. De övriga fyra sade sig öva cirka några 

gånger per månad, vilket egentligen bör undvikas, men för att få ett rimligt antal i mitt urval 

blev även dessa medtagna i studien. 

 

Musiker 

Vilka är det då som kan kalla sig för musiker? Enligt Svensk Ordbok definieras musiker som 

”person som (yrkesmässigt) ägnar sig åt instrumentalmusik”4 (Svenska Akademien, 2009c). 

Den engelska motsvarigheten ”Musician” definieras som ”someone who is skilled in playing 

music, usually as a job”5 (Cambridge Dictionary, 2019).  

 

Definitionerna enas om att en det rör sig om en person som har kunnighet inom ett 

musikinstrument, men att det inte nödvändigtvis behöver vara i yrkesmässigt syfte även om det 

oftast kan vara så. Termen är relativt svår att precisera från fall till fall, men i kombination med 

att jag letar musiker med formell utbildning avgränsas urvalet markant. Urvalet blir då personer 

som ägnar sig åt att spela ett musikinstrument genom en formell musikutbildning. 

 

Endast en av de fem musikerna hade spelat ett rytmspel förut. Samtliga hade minst 3 år av 

formell musikutbildning och genomsnittsåldern låg på 25 år. Två av dessa spelade piano, en 

fiol, en gitarr och en basklarinett samt trummor. Alla dessa hade även utövat sitt instrument i 

minst 5 år och samtliga övade mellan några gånger i månaden till nästintill varje dag.  

 
4 Citat hämtat från: https://svenska.se/so/?id=34347&pz=7 

5 Citat hämtat från: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/musician 
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Kontrollgrupp 

Kontrollgrupper brukar dyka upp när man pratar om forskning och experiment. Denna grupp 

strävar efter att ha samma förutsättningar som de övriga grupperna i testet, bortsett från 

variablerna som ska undersökas. Exempel på detta är medicinprövning, där en grupp får testa 

medicin och uppleva dess effekt, medan kontrollgruppen antingen får en placebo eller i andra 

fall ingenting (Pithon, 2013). Om en av grupperna som fått medicin upplever någon form av 

förbättring eller försämring, till skillnad från kontrollgruppen, kan man lättare peka på 

medicinen som kausalitet och på så sätt höja experimentets validitet och reliabilitet (Kinser & 

Robins, 2013). Det kontrollgruppen bidrar med i min studie fungerar på liknande sätt, bortsett 

från att vi ersätter ”medicinen” med musikutbildning och spelet osu!. De ska alltså inte ha utfört 

dessa aktiviteter tidigare. Kontrollgruppen bestod av två kvinnor och fyra män, alltså totalt sex 

deltagare. Två av dessa hade testat ett rytmspel tidigare, men var inte aktiva inom det längre. 

Fyra hade spelat ett instrument tidigare, men ingen av dem utövade det fortfarande regelbundet 

och slutade för minst 5 år sedan. En person sade sig ha formell musikutbildning, men den varade 

endast i ett år för 10-11 år sedan. Endast en i kontrollgruppen sade sig ha problem med hörseln, 

men detta var hens egen uppfattning och personen hade ej fått det konfirmerat av läkare. 

 

Enkät med tillhörande ljudexempel 

Studien berör inte deltagarnas teoretiska musikkunskaper, inte heller kvalitetsskillnader mellan 

lyssningsexemplen, utan fokuserar på uppfattningen kring innehållet. Därmed krävs inte ett 

neutralt lyssningstest, vilket ger möjligheten att använda enkäter med tillhörande ljudexempel 

på distans för att samla in kvantitativa data. Empirin bör alltså i första hand ses som en 

enkätinsamling, men kompletteras med ljudexempel. För att ta hänsyn till detta utgår jag även 

ifrån för- och nackdelar som kan förekomma i lyssningstest. Dock bör denna undersökning i 

första hand ses som en enkät och har därför inte samma kriterier som ett lyssningstest vanligtvis 

skulle ha. 
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Webbaserad enkät 

Kvantitativa data brukar ofta vara förknippat med siffror och tabeller. Det kan hjälpa till att 

besvara frågor som rör sig om antal men behöver inte vara bundet till endast siffror, utan kan 

röra sig om mängder via ord och uttryck (Trost & Hultåker, 2016, s.18).  

 

Enkäten genomfördes online med hjälp av ett enkätprogram, vilket gav en chans att flexibelt 

och snabbt nå ut till olika grupper i undersökningen, på ett kostnadseffektivt sätt (Trost & 

Hultåker, 2016, s. 137). Deltagarna fick besvara ifall de kunde urskilja ljudexempel från en 

referensljudfil. Det fanns förbestämda alternativ som de kunde välja mellan och de kunde ej 

svara med egenformulerade ord eller meningar. Svaren som samlades in kunde då interpreteras 

som kvantitativa data. En annan fördel med en internetbaserad enkät var att svaren automatiskt 

laddades in på en administratöranvändare, vilket utesluter några mellanhänder där svaren 

riskerar försvinna eller misstolkas. 

 

Sedan finns det såklart brister med att göra internetbaserade enkäter. Ett problem blir att de som 

blir tillfrågade måste från början ha internetuppkoppling samt en mailaddress som gör de 

tillgängliga att kontakta online (Trost & Hultåker, 2016, s.135-136). Som forskare måste det 

även tas hänsyn till hur man använder språket och förutspå hur deltagarna kan tolka det. Trost 

och Hultåker (2016) förespråkar att det går att förstärka reliabiliteten i undersökning genom att 

undvika laddade ord, negationer eller ledande frågor, vilket jag varit noggrann med. 

 

Profile of Music Perception Skills 

PROMS står för Profile of Music Perception Skills och utvecklades av Lily N.C. Law och 

Marcel Zentner (2012). De själva beskriver verktyget som ett nytt och objektivt sätt att mäta 

uppfattade musikegenskaper (Law & Zentner, 2012). Mer konkret är PROMS en kombination 

av en webbenkät och ett lyssningstest som testar upp mot nio musikaliska egenskaper. Dessa 

lyssningsfrågor ställs upp som en variant av ett ABX-test. Vanligtvis består ett ABX-test av två 

alternativ: A och B, där X är okänt men kan vara antingen A eller B (Clark, 1991). Till skillnad 

från ABX har vi i detta sammanhang ett A, som är det kända ljudexemplet som spelas upp, och 

sedan har vi X som antingen är A eller någonting annat, men vi vet inte exakt vad. Det gäller 

för deltagaren att identifiera om X är detsamma som A eller om det är någonting annat än A. 

De har då en ordinalskala med fem alternativ att välja mellan som består av ”Definitely 
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Different”, ”Probably Different”, ”I don’t know”, ”Probably Same” och ”Definitely Same”. 

Deltagarna kryssade i alternativet som de ansåg stämde in bäst med X och tryckte på ”Next” 

för att ta sig till nästa fråga.  

 

Denna process sker 10 gånger på melodidelen, och 8 gånger för rytmer, tempo och tonskillnad. 

Beslutet om antalet frågor togs genom att överväga sannolikhet och validitet med deltagarnas 

uthållighet. Kylén (1994) rekommenderar att en enkäts längd inte bör vara längre än 30 minuter 

för att behålla respondentens intresse. Enkäten i fråga uppskattades ta ca 20-25 minuter och då 

har deltagaren svarat på totalt 34 st lyssningsfrågor.  

 

En av nackdelarna med lyssningsenkäten var att jag ej hade möjligheten att kontrollera 

deltagarnas miljö eller utrustning, till skillnad från ett renodlat lyssningstest (Berg, 2012, s. 

206). För att motverka detta på bästa sätt tillfrågades deltagarna redan i urvalsenkäten ifall de 

hade ett par hörlurar, ej in-ear, som de kunde genomföra testet med. Även om det inte 

kontrollerar varenda deltagares utrustning kan det minimera variationen i utrustning och 

utesluta att några lyssnar via högtalare. 

 

Samma problem var det med platsen och sinnesstämningen som de befann sig i. Svagheten är i 

detta sammanhang att det ej gick att kontrollera deltagarnas miljö. De kunde varit på högljudda 

platser som kan bli en varierande faktor i deras prestationsförmåga. Men detta togs i åtanke i 

instruktionerna där respondenterna ombads att genomföra testet i lugn och ro samt på en tyst 

plats. Angående sinnesstämningen är det en fördel att de kunde genomföra testet när de ville. I 

ett lyssningstest hade deltagarna fått en designerad tid som de skulle genomföra experimentet 

på, och då kan det vara en väldig skillnad mellan deltagarnas mående, vilket ej går att 

kontrollera som forskare. Via enkäten har de åtminstone fått chansen att genomföra testet när 

de ville och när de upplevde sig att må bra utan att känna någon extra press, vilket kan ha ge ett 

mer precist svar av deltagaren. 

 

Även med dessa åtgärder gick det inte att försäkra att instruktionerna till deltagarna alltid togs 

hänsyn till, men genom att åtminstone informera dem reduceras en del variabler jämfört med 

om det inte hade gjorts. 
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Ljudfiler 

Filerna i testet var Mp3-filer i 44.1 kHz, 128 kbps. Eftersom PROMS ska vara lämplig för 

samtliga människor använder de sig av väldigt grundliga och abstrakta ljudfiler som exempel 

(Law & Zentner, 2012). De gör detta för att undvika genrer eller andra komplexa 

ljudkonstruktioner som en del lyssnare kan vara vana med och i sin tur ha en fördel genom. 

Istället får deltagarna ett väldigt avskalat ljudexempel där de inte blir överväldigade och kan 

därför bättre fokusera på egenskapen som testas. 

Melodi 

Melodierna bestod av monofoniska toner i åttondelar och sträckte sig som längst mellan G3 till 

C5. Alltså mellanregistret på ett standardpiano. Det förinställda instrumentet var en cembalo 

som de argumenterar är mer neutralt och har större chans att vara ett ovant instrument att lyssna 

på för deltagarna. De eventuella skillnaderna var förändringar i tonföljderna som då bildar en 

ny melodi (Law & Zentner, 2012). 

Tempo 

Temposegmentet bestod av korta och simpla musikaliska stycken som varade ett par sekunder. 

Som referens var dessa stycken mellan 110 BPM till 130 BPM, då 120 BPM är vad lyssnare 

vanligtvis föredrar. Skillnaderna kunde variera från 1 BPM upp mot 7 BPM (Law & Zentner, 

2012). 

Tonskillnad 

Till denna egenskap spelade ett piano ett C-dur ackord med C4, E4, G4 samt C5 i 1,5 sekund. 

Här var uppgiften att identifiera en möjlig förändring i cent på tonen E (Law & Zentner, 2012) 

som förändrade ackordets klang. Cent är en form av intervall mellan toner med 100 steg per 

halvton och som ofta används i sammanhang där en person stämmer ett instrument (Ellis & 

Hipkins, 1884, s. 369). 

Rytm 

Ljudfilerna bestod av två takter med rytmiska kombinationer av fjärde-, åtton- och 

sextondelsslag. Ljudnivån och intensiteten av varje slag hölls på samma nivå för att ge 

deltagaren mer fokus på själva rytmen. Instrumentljudet som höll takten bestod av ett s.k. 

”rimshot”, (Law & Zentner, 2012) som är när en trumpinne träffar både sidan av virveln och 

skinnet samtidigt. 
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Genomförande 

Efter att deltagarna svarat på urvalsenkäten fick de testet skickat till sig via mail med 

instruktioner, en unik identitetskod samt länken till enkäten. När de hade klickat in sig på 

enkäten bad sidan om att personerna skulle göra sina egna identitetskoder, men för att urskilja 

grupperna från varandra bad jag dem använda identifikationskoden som var bifogad i mailet. 

Efter detta steg fick de göra en kort kalibrering av volymen på sin dator med hjälp av två 

ljudfiler som spelades upp ifrån enkäten. Sedan introducerades de till första delen av enkäten 

som handlade om melodi. Instruktionerna förekom även här, men på engelska, och två stycken 

övningsexempel som de fick göra så att de förstod testets struktur. Efter dessa frågor började 

de riktiga enkätfrågorna. När melodidelen var avslutad gick de vidare till rytmer. Samma 

process genomfördes även här med introduktion, testfrågor följt av de riktiga frågorna. Denna 

process upprepades två gånger till med tonskillnadsdelen och tempodelen. När testet var 

genomfört hade respondenterna möjlighet att lämna en frivillig kommentar. 

Genomförande av analys 

Analysen av resultaten gjordes genom en envägs-ANOVA som besvarar ifall det finns någon 

statistisk skillnad mellan grupperna. Efter att poängen från varje deltagare av PROMS-testet 

summerats analyserades och tolkades förhållandet i poängskillnaden bland egenskaperna med 

hjälp av de valda teorierna.  

 

ANOVA 

För att bevisa om det finns, eller inte finns, en statistisk signifikans mellan grupperna jämfördes 

deras poäng via en envägs-ANOVA. Med envägs-ANOVA menas att det är endast en beroende 

variabel som skiljer grupperna åt (MacKenzie, 2018). I detta fall beror variabeln på om 

respondenterna spelar ett instrument eller osu!. Om det även hade behandlat en extra variabel 

som kön eller ålder, hade även dessa variabler spelat roll i ANOVA och det hade räknats som 

en tvåvägs-ANOVA. Förkortningen ANOVA står för Analysis of Variance och är ett vanligt 

verktyg när man ska mäta skillnader inom och mellan tre eller fler självständiga och orelaterade 

grupper. Det använder sig av hypoteser för att fastställa resultatet. Hypoteserna innefattar en 

noll-hypotes (H0) när resultaten mellan grupperna är desamma eller inte har någon statistisk 

signifikans, samt en alternativ hypotes (HA) när åtminstone ett av resultatens genomsnitt skiljer 
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sig från de övriga (Singh, 2018). Problemet blir dock att det inte går att urskilja vilken av 

grupperna som differentierar. ANOVA talar nämligen om för oss att det finns en statistisk 

skillnad men inte mellan vilka grupper. Till hjälp används en post-hoc analys på resultatet från 

ANOVA som preciserar skillnaderna mellan grupperna i form av siffror. Målet för att det ska 

räknas som en statistisk signifikans mellan två grupper är att p-värdet i ekvationen är under .05. 

Allt över detta ses inte som statistiskt pålitligt och kallas även för att skillnaden inte är av 

statistisk signifikans eller H0. För att räkna ut hela denna matematiska ekvation finns verktyg 

som Tukeys HSD som beräknar ANOVA och post-hoc-analysen direkt över nätet (Astatsa, 

2016).  
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Resultat 

Genomsnittet för alla grupper och kategorier har sammanställts i ett stapeldiagram för att tydligt 

visualisera resultatet. Diagrammet visar den totala möjliga poängsumman (16) samt de olika 

gruppernas prestationer. 

 
Figure 1: Genomsnittet av samtliga gruppers PROMS-resultat i de 

fyra kategorierna som undersöktes. För fullständigt resultat, se bilaga. 

 

Resultatet visar på att musiker generellt har mer poäng än både kontroll- och osu!-gruppen. 

Denna skillnad är markant i melodi och tonskillnad. Resultat mellan grupperna är mer 

balanserade i rytm och tempo. 

  

Via ANOVA upptäcktes en skillnad av statistisk signifikans i melodi (p=.039) samt i 

tonskillnad (p=.016). Med uppföljningen av post-hoc-analysen visade sig denna skillnad endast 

beröra musiker och osu!-spelare, där musikernas resultat var tillräckligt högt för att utesluta 

slumpen i resultatet. Det slutgiltiga p-värdet på melodi och tonskillnad mellan dessa två grupper 

låg på p=.043 i melodi samt p=.013 i tonskillnad. Ingen av grupperna stack ut poängmässigt i 

förhållande till varandra i varken rytm eller tempo. Vidare visade resultatet ingen statistisk 

signifikans i varken rytm (p=.90) eller tempo (p=.5).  
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Analys 

Resultatet ifrån denna undersökning pekar mot att det finns en viss kunskapsskillnad mellan 

musiker och osu!-spelare. Denna skillnad differentierar jämfört med Pasinski, Hannon och 

Snyder’s (2016) undersökning. I deras resultat framgår det att kontrollgruppen hade betydligt 

lägre poäng i melodi, tonskillnad och tempo, men att det inte förekom en statistisk signifikans 

mellan musiker och rytmspelare. I rytmdelen urskilde sig ingen av grupperna tillräckligt ifrån 

varandra.  

Melodi 

Ireland, Parker, Foster och Penhune (2018) förespråkar att det existerar skillnader mellan 

musiker och icke-musiker hos barn när det gäller att förmågan att urskilja melodier. Deras 

studie stämmer i enlighet med denna om att det finns en tillräckligt stor statistisk skillnad mellan 

musikutbildning och förmågan att urskilja melodier ifrån varandra. Dock presterade 

kontrollgruppen tillräckligt väl i denna studie för att inte finna en signifikans mellan dem och 

musikerna. Eftersom kontrollgruppens poäng var betydligt högre än osu!-spelarnas, kanske det 

till och med peka på att osu! har någon form av motsatt effekt beträffande memorering av ett 

flertal musikaliska egenskaper. Castel, Pratt och Drummonds (2005) studie visade att de som 

spelar tv-spel reagerade snabbare när det kom till visuellt sökande, men eftersom denna studie 

endast undersöker det ljudbaserade verkar det som att hastighet inte har en väsentlig funktion 

då det mer handlar om memorering och hörseln. 

Rytm 

Vidare tyder samma studie av Ireland, Parker, Foster och Penhune (2018) på att en statistisk 

skillnad även finns i rytmisk uppfattning. Till skillnad från melodisegmentet skiljer sig 

resultaten i våra studier sig åt. Denna undersökning visar på en minimal skillnad mellan 

gruppernas presterande i rytmisk kompetens. Detta stärks ytterligare av Pasinski, Hannon och 

Snyder´s (2016) undersökning som, likt min, inte visade någon skillnad mellan gruppernas 

resultat i rytm. 

Deras studie pekade även på att den rytmiska kompetensen var den enda egenskapen som inte 

visade en statistisk skillnad mellan någon av de tre grupperna då p-värdet av deras ANOVA var 

p=.091. 
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Tonskillnad 

Den mest markanta skillnaden i resultatet är tonskillnad. Musikerna skiljer sig statistiskt ifrån 

osu!-spelare i detta scenario. Det är lätt att misstolka tabellen och tro att även denna skillnad 

borde finnas mellan musikerna och kontrollgruppen också, men eftersom ANOVA inte baseras 

på endast genomsnittet mellan grupperna reflekterar inte tabellen exakt hur den statistiska 

signifikansen ser ut. Skillnaden mellan musiker och kontrollgruppen är p=.051 och är därför 

inte av statistisk signifikans. 

 

Enligt Pasinski, Hannon och Snyder (2016) visade deras undersökning att musiker och 

rytmspelare fick en statistisk signifikans över kontrollgruppen, men inte ifrån varandra. Dock 

var denna egenskap i deras undersökning den enda där musikerna fick högst poäng. 

Rytmspelarna i denna undersökning låg på ungefär samma nivå som kontrollgruppen och det 

går därför med viss säkerhet att fastställa att osu! inte gynnar perceptuellt tränande av 

tonsskillnader. 

Tempo 

Tidigare undersökningar pekar på att rytmspelarna fick högst poäng och urskilde sig statistiskt 

från kontrollgruppen (Pasinski, Hannon & Snyder, 2016). Musikerna i samma undersökning 

skilde sig inte statistiskt ifrån någon av grupperna. Det som är gemensamt mellan deras 

undersökning och min forskning är att kontrollgruppen fick lägst poäng (även om det inte är av 

statistisk innebörd) men också att denna kategori där rytmspelare och kontrollgruppen 

presterade bättre i jämfört med de övriga egenskaperna.  

 

Vi ser också här ett brytande av mönster och trend i diagrammet. Under tiden som musikernas 

poängs genomsnitt ligger lägre än i de andra kategorierna, har osu!-spelarna och 

kontrollgruppen ett högre genomsnitt än i de övriga kategorierna, förutom kontrollgruppens 

poäng i melodi. Detta resultat är intressant då sättet som enkäten är utformad på genererar mer 

poäng när deltagaren är säker på sitt svar och i sin tur höjer gruppens genomsnitt. Det verkar 

alltså som att kontrollgruppen och osu!-spelarna verkar mer självsäkra på sin musikaliska 

kompetens i tempo. Det intressanta är att musikerna också borde prestera högt, då de andra 

grupperna hade lättare med tempo, men ändå fick musikerna sitt lägsta genomsnitt i denna 

kategori. 
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Diskussion 

Det intressanta i resultatet var att musikerna nådde högre poäng än osu!-spelarna i endast 

melodi- och tonskillnad, men att grupperna var likvärdiga när det rörde sig om rytmer och 

tempo.  Det är inte helt oväntat att det var dessa egenskaper i testet som visade en statistisk 

signifikans. Som Levitin (2001, s. 214) påpekar krävs det att individer använder flera 

perceptuella förmågor på samma gång för att identifiera en melodi. Det kan vara svårare för 

någon otränad att fokusera på flera variabler samtidigt som tempo, rytm och toner som 

vanligtvis går in i en melodi, men lättare för musiker som kan vara vana med att uppfatta allt 

detta samtidigt. 

 

Angående tonskillnaden verkar resultatet visa på att musikalisk utbildning gynnar denna 

egenskap. Till skillnad från rytm härrör inte denna egenskap från tidiga barnsben. Som 

Dermotts (2008) teori lyder har människor även naturligt svårt att identifiera överenskomna 

etiketter på toner. En skillnad mellan instrumentlära och osu!, som kan vara orsaken till detta 

resultat, är själva genererandet av olika toner. Ett resonemang kan vara att osu!-spelare helt 

enkelt inte exponeras för skalor eller toner som musiker gör, eftersom spelet i sig inte har denna 

frihet att generera egna toner till skillnad från ett instrument. Om vi ser tillbaka på Collins 

(2013, s. 32-33) term ”Kinesonic Synchresis” kan detta vara en rimlig förklaring, då spelets 

design begränsar vad för typer av ljud som spelaren exponeras för och i sin tur lär sig att 

identifiera. 

 

Vad kan vi då säga om rytmer och tempo? Det är lite förvånande att musikerna knappt skiljde 

sig ifrån de resterande grupperna i just rytm. Som påpekat tidigare i uppsatsen använder sig 

mycket av den webbaserade undervisningen notsystemet för att visualisera hur rytmer fungerar. 

Utan ett så utvecklat system som notsystemet är det svårt att prata om och definiera rytmer. Jag 

resonerade att musikerna som troligtvis har en grundlig förståelse över notsystemet och vissa 

klassiska rytmer, skulle nå ett högre genomsnitt än de som inte tränat på detta, men resultaten 

visade motsatsen. Dock kan det vara så att musiker briljerar i detta område på papper, men att 

de inte har haft möjlighet eller tid att applicera kunskapen i praktiska sammanhang.  
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Huruvida skillnaden i tempo inte urskiljer sig mellan grupperna kan det ligga något i det 

Hugardt (2001) observerat; att tempohållning helt enkelt är lågt prioriterat i formell utbildning. 

Det kan helt enkelt vara så att människor inte utsätts för tempo i så många sammanhang, vilket 

gör att det är svårt att identifiera eller memorera hur snabbt eller sakta någonting låter. Dock 

har jag inte något mer exakt svar på detta utan att bli alltför spekulativ. 

 

Slutsats 

Med mitt resultat och analys som utgångspunkt verkar inte osu! ha en lika god förutsättning att 

bearbeta och träna upp människors musikaliska förmågor som formell musikundervisning. 

Musikerna genererade ett högre resultat jämfört med osu!-spelarna i melodi samt tonskillnad 

men inte jämfört med kontrollgruppen. Resultatet mellan osu!-spelarna och kontrollgruppen 

visar däremot inte på någon skillnad på den musikaliska kompetensen inom samtliga 

egenskaper.  

  

Orsaken till att vissa spel gynnar musikaliteten medan andra inte, går inte direkt att svara på. 

Det kan potentiellt ligga något i spelens skillnader i kontrollenheter, men kanske också även i 

mängden motorik som skiljer dessa åt. En annan tanke är att det inte är osu! i sig som är 

otillräckligt i sitt utlärande, men att det istället är musikutbildningen som är orsaken till 

musikernas höga poäng i denna undersökning. Denna uppsats har i alla fall fyllt sitt syfte i att 

bidra med ytterligare förståelse till kunskapsområdet samt kartlagt människors vanor och hur 

de påverkar deras musikaliska kompetens.  

 

Validitet och reliabilitet 

Det har varit svårt att balansera en webbenkät med element från lyssningstest som i vanliga fall 

är högt kontrollerat av forskaren. Som jag skrev i metodavsnittet försökte jag kontrollera 

respondenternas miljö och utrustning i bästa möjliga mån utan att få dem ointresserade eller 

känna sig okvalificerade ifall de inte hade exakt den utrustningen som jag önskade. Svaren i sig 

hävdar jag vara reliabla då deltagarna fick vara anonyma, göra det på önskad tid, fick samma 

instruktioner samt samma antal testomgångar och alla fick endast ett försök på sig. Även om 

resultatet i sig inte var tillfredsställande, har jag fortfarande förtroende att denna typ av metod 

är legitim i rätta förhållanden. 
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Ett instrumentfel som potentiellt påverkat resultatet är att PROMS, programmet som 

administrerade enkäterna, inte gav rätt resultat i första hand. En kort förklaring till detta är att 

programmet ska rätta enkäterna genom att konvertera rätt svar till två poäng och rätt svar med 

osäkerhet till ett poäng. Någonting med deras kalkyleringar stämde inte och istället fick varje 

rätt svar ett poäng mindre. Jag fick därför manuellt gå in på varje respondents svar och rätta för 

hand, vilket kan ha medfört risk för den mänskliga faktorn – att jag helt enkelt räknat fel även 

om jag gjorde det två gånger.  

 

Jag anser att forskningsfrågorna i sig har blivit besvarade, men att deras validitet är bristfällig. 

För att öka precisionen i undersökningen hade jag önskat ett betydligt större antal respondenter 

i alla grupperna, men främst musiker samt kontrollgruppen. En så låg siffra som jag fick räcker 

inte alls som kvantitativa data och gör resultatet nära på oanvändbart. För att dra en generell 

slutsats angående grupperna krävs en betydligt högre svarsfrekvens.  

 

Vidare forskning 

Jag tror detta område fortfarande har många kunskapsluckor som kan behövas fyllas i, då det 

är ett relativt ungt forskningsområde. Jag är fortfarande positivt inställd till att stimulering i 

form av spel har potential att förbättra individers musikaliska förmågor. Jag ger därför förslag 

här nedan på framtida forskning som kan bidra med en större förståelse till inlärning genom tv- 

och datorspel. 

 

Mitt första förslag är att undersöka instrumentspecialiserade rytmspel och dess motsvarande 

instrument. Osu! i sig har kanske varit för abstrakt för att dra någon större lärdom av, men då 

kan man fråga sig om var gränsen går mellan riktiga instrument och spel. Är det till exempel 

givande för gitarrister att spela Guitar Hero, trummisar att spela trummor i Rock Band eller 

sångare att sjunga i Singstar? Exakt vilken metod som bör användas kan variera. Det går till 

exempel att låta ett fåtal respondenter med olika bakgrund testa dessa spel för att få fram 

kvantitativa data. Ett annat förslag på metod är att låta personer göra någon form av musikalisk 

mätning före och efter några veckors exponering av musikspelet. 

 

Mitt andra förslag är att bygga vidare på denna form av undersökning och använda PROMS i 

liknande sammanhang. Det kan röra sig om att ställa olika rytmspel mot varandra, testa andra 

musikaliska egenskaper eller göra test i större skala.  
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