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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att studera hur barn tänker kring musik till dataspel och vilka 
val de gör i förhållande till sina tidigare erfarenheter av musikkonventioner inom 
dataspelsgenrer. Dessa frågor undersöktes genom att en artefakt skapades utifrån kunskaper 
från tidigare forskning och två förstudier. Artefakten bestod av tre musikstycken, samtliga 
med olika genrer för att stämma överens med tre valda trailerna. En kvalitativ 
gruppundersökning utfördes med fyra grupper bestående av barn. Barnen var mellan åtta till 
tio år gamla. Grupperna fick i uppgift att kombinera en vald trailer med ett musikstycke. 
Resultatet av studien visar att de fyra grupperna valde de vedertagna kombinationerna. Det 
som utgjorde gruppernas val var framförallt tempot i musikstyckena, men även 
instrumenteringen. Dessa frågor skulle kunna undersökas igen på en större skala och i andra 
miljöer. 
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1. Introduktion 
Marvin Minskey och Kathryn Kalink skriver att vi människor associerar musik till aktiviteter 
och händelser i våra liv; såsom känslor, geografiska platser och tidsepoker (Minskey 1981 se 
Clynes 1982, s. 5; Kalinak 1992, ss. 11-13). Detta har lett till att vi har skapat konventioner 
kring hur dessa händelser och platser ”låter” kompositions- och instrumenteringsmässigt. 
Eftersom att spel är en relativt ny konstform, finns det då skäl att misstänka att människor har 
börjat associera särskilda spelgenrer med en viss genre av musik? Har i så fall barn som växt 
upp med dataspel blivit påverkade av dessa konventioner? Dessa frågor är intressanta att 
undersöka då få eller inga studier har gjorts inom detta området.  

Tre musikstycken komponerades till tre olika speltrailers i olika genrer. Kompositionerna 
grundar sig på teorier och konventioner kring hur musiken i plattform- pussel- och 
simulatorspelsgenrerna oftast är komponerade och instrumenterade. Kompositionerna har 
även skapats efter en analys som gjordes på ett antal befintliga spel i de tre ovannämnda 
spelgenrerna.  

En undersökning utfördes med fyra grupper bestående av barn mellan åtta till tio år gamla. 
Grupperna såg tre trailers utan musik, därefter lyssnade de på tre musikstycken utan trailers. 
Deras uppgift var sedan att kombinera varje musikstycke med en trailer. Eftersom musiken 
var komponerad utifrån de tre spelgenrerna fanns det tre ”korrekta” kombinationer. 
Grupperna var eniga om vilka som var de ”korrekta” kombinationerna, dock förekom enstaka 
fall där respondenter ansåg att en ”felaktig” kombination var korrekt. Respondenerna 
förklarade att den största anledningen till varför vissa val gjordes var på grund av tempot. 
Musikstycket med högt tempo ansågs stämma överens med trailern med högt tempo, vilket 
var ”korrekt”. De andra två musikstyckena hade ett långsammare tempo vilket gjorde det 
svårare för respondenterna att koppla dem till respektive trailer. Efter det att gruppen hade  
analyserat instrumentationen i musikstyckena lyckades de välja ”korrekt” kombination av 
trailer och musik. Det visar sig att dessa tre grupper omedvetet känner till särskilda 
konventioner kring hur en spelgenre ”bör” låta, då samtliga grupper valde ”korrekta” 
kombinationer. 
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2. Bakgrund 

2.1. Musikens påverkan på människan  
Anthony Storr förklarar att musik påverkar våra sinnen, känslor och fysiska responser (Storr 
1992, ss. 24-25). Människor kan träffas och bilda uppfattningar om musiken tillsammans, vi 
lär känna varandra genom musik och det blir ett gemensamt intresse vi kan diskutera (ibid.). 
Storr beskriver att när musik spelas upp kan åhörare påverkas fysiskt genom att pulsen stiger, 
hjärtslagen blir kraftigare, blodtrycket ökar och musklerna visar aktivitet (ibid.). Musiken 
påverkar våra sinnen och vi blir upphetsade av att höra den på samma sätt som djur som 
förbereder sig att attackera (ibid.). Detta går att undersöka då rörelserna ger utslag på en 
electromyograph (ibid.). En electromyograph mäter elektroniska aktiviteter som produceras 
av musklerna i kroppen (ibid.). All musik är inte skapad för att åhöraren ska känna 
upphetsning. Butiker, till exempel, använder musik för att få konsumenter att spendera mer 
(Milliman 1982, s. 86). Men vad är det i musiken som åhörare gillar och fastnar för? Manfred 
Clynes (1982) har sammanställt olika artiklar om musikens påverkan på människan. I en av 
dessa förklarar Marvin Minskey hur vi uppskattar den musik som ger oss minnen eller 
påminner oss om viktiga händelser från vår barndom (Clynes 1982, s. 5). Vi människor gillar 
det vi är vana vid och många gånger är vi rädda för nya saker, även gällande musik 
uppskattar vi sådant vi hört förut (Clynes 1982, s. 5). 

Good music grows from tiny roots, by careful steps. And see how cautiously we 
handle novelty, enclose the new – like sandwiches – between repeated sections of 
familiar stuff! The clearest kind of change is near-identity – in Thoughts just as in 
Vision. Slights shifts in view may best reveal an object’s form – or even that it is 
there at all. 

(Minskey 1981 se Clynes 1982, s. 10) 

2.1.1. Musikens påverkan på barn 
Enligt Storr påverkar musik människor, både psykiskt och fysiskt. Psykiskt i form av olika 
känslor som uppstår när människor hör musik, till exempel upphetsning, sorg och ilska (Storr 
1992, ss. 24-25). Fysiskt påverkas människor genom att pulsen och blodtrycket ökar, 
musklerna visar högre aktivitet och ögonen utvidgas antingen snabbt eller långsamt (ibid.). 
Musiken har också ett stort inflytande på barn och deras uppväxt (Theorell 2014, s. 88). 
Theorell beskriver hur varje känsla både har psykiska och fysiska uttryck. När vi blir arga blir 
vi mer bestämda i våra uttryck till skillnad från när vi är ledsna då vi blir tillbakadragna 
(ibid.). Det är viktigt att vi kan urskilja och identifiera dessa känslor då det annars kan leda 
till sjukdomar som alexithymi, vilket innebär att personen i fråga inte kan urskilja känslor 
ifrån varandra. Om barn med alexithymi inte får den hjälp de behöver kan det leda till att 
barnet blir handikappat, inte bara som ett barn, men potentiellt även senare i vuxen ålder 
(ibid.). När de barn som diagnostiserats med alexithymi blivit vuxna kan detta påverka deras 
relationer både inom familjen och på arbetsplatsen (Theorell 2014, s. 89).  
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Theorell förklarar att musik som spelas för barn i ung ålder kan hjälpa dem i deras utveckling 
mot att kunna identifiera och känna igen olika känslor. Särskilt när det kombineras med 
berättelser och sagor då musiken kan förstärka de känslorna som beskrivs i berättelsen 
(Theorell 2014, s. 88.). Det visar sig enligt dessa teorier att musik påverkar barns uppväxt och 
hur de lär sig känna igen olika känslor som förekommer under deras uppväxt.  

Musiken påverkar också barnens kognitiva kapaciteter. Theorell tar upp en tidigare forskning 
där Glenn Schellenberg undersökt barns kognitiva förmåga med hjälp av specialdesignade 
metoder som mäter kognitionsförmåga (Theorell 2014, s. 90). 144 barn i sex års ålder deltog i 
undersökningen. De delades upp i fyra grupper, varav två av grupperna gavs extra 
musiklektioner i form av sång och pianospel, en grupp där barnen tränades inom drama och 
slutligen en grupp där ingen extra träning förekom. Resultatet av studien visar att de barn 
som fått extra musiklektioner hade fått en signifikant fördel i sin kognitiva förmåga jämfört 
med de andra grupperna (Theorell 2014, s. 90). 

Theorell (2014) skriver om en liknande studie vars syfte var att undersöka om musik kan 
stärka det sociala klimatet i ett klassrum (Theorell 2014, s. 91). Undersökning pågick under 
ett års tid där tre grupper av barn lämnade salivprov för att mäta hur stressade de kände sig 
(ibid.). Den första gruppen barn gavs extra musiklektioner, den andra gruppen gavs extra 
datorkunskap och den tredje gruppen gavs inga extra lektioner. Forskarna mätte mängden 
saliv på eftermiddagarna då barnen sannolikt känner mer stress i klassrumsmiljön än på 
morgonen (Theorell 2014, s. 92). Resultatet visar att de barn med extra musiklektioner gav 
ifrån sig mindre saliv-kortisol än de andra barnen, vilket betyder att de känner mindre stress 
(Theorell 2014, s. 92). En preliminär slutsats resulterar i att barn med extra musiklektioner 
förbättrar det sociala klimatet i klassrummen (ibid.). Slutsatsen var preliminär då endast 51 
barn var deltagande i undersökningen (ibid.). Dock gjordes en större studie i Schweiz där 52 
klasser testades, hälften av eleverna gavs extra musiklektioner (ibid.). Liknande den första 
studien resulterade denna studien i att barn med extra musiklektioner får ett förbättrat socialt 
klimat i klassrummet (ibid.). Det visar sig även att musik positivt ökar barns förmåga i andra 
skolämnen som matematik och språk (ibid.).  

2.1.2. Barns förståelse kring stereotyper 
Stereotyper börjar formas i tidig ålder, olika studier visar att barn i åldern mellan sex till tio år 
börjar förknippa stereotyper hos olika etniciteter och genus (Quintana 1998, s. 34; Ambady, 
Shih, Kim & Pittinsky 2009, s. 386). Quintana (1998) forskade kring barns förståelse av 
etniciteter. Quintana refererar Marguerite N.Alejandra-Wright som skriver att barn som är 
mellan sex och tio år gamla har börjat definiera etnicitet och ras på liknande sätt som vuxna 
(Quintana 1998, s. 34). I samma ålder börjar barn även att kategorisera människor de känner 
eller möter efter etnicitet och kön (ibid.; Ambady et al. 2001, s. 386). Diana Ruble och Carol 
Martin (citerat i Ambady et al. 2001, s. 386) skriver att detta är i samma ålder som 
könsskillnader börjar visa sig i matematik, vilket kan innebära att barn kan uppfatta 
stereotyper om vilken etnicitet och vilket kön som är mest begåvad inom matematik. Enligt 
Stanley Sue och Sumie Okazaki (1990) har barn med asiatisk bakgrund bättre testresultat i 
matematik än barn som är födda och uppväxta i Amerika (Sue & Okazaki 1990, ss. 45-55). 
Ambady menar att detta har medfört stereotyper kring etniciteten hos barn (Ambady et al. 
2001, s. 365). Ambady utförde en undersökning på 81 amerikanska flickor med asiatisk 
bakgrund för att undersöka matematisk kunskap och medvetenhet om stereotyper. Barnen 
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delades upp i tre grupper efter en enkät de fick i uppgift att fylla i. Enkäten bestod antingen 
av frågor kring kön, etnicitet eller neutrala frågor (ibid.). Denna enkät var till för att 
”aktivera” deras tankar kring antingen kön eller etnicitet (ibid.). Ambady påstår att om barn 
svarar på ett antal frågor om etnicitet eller genus aktiveras deras tankegång kring dessa 
ämnen – barnen manipuleras (Ambady etal. 2001, s. 386). Barnen fick därefter göra ett prov i 
matematik som följdes upp av frågor om deras medvetenhet kring stereotyper. Det ställdes ett 
antal påståenden om stereotyper till barnen. Den första handlade om genus. Ett påstående 
lästes upp för barnen, det handlade om ett barn som var mycket duktigt i matematik. Barnen 
som undersöktes bads att repetera samma påstående, forskarna undersökte vilket kön 
respondenterna tilldelade barnet i påståendet. Därefter visade forskarna en bild på två flickor, 
en av flickorna, vars bakgrund var asiatisk, medan den andra var kaukasisk. Forskaren 
berättade att en av flickorna på bilden var mycket duktig i matematik som sedan följdes upp 
av frågan: vilken av dem är det? Majoriteten av respondenterna valde den asiatiska flickan 
som bättre på matematik (Ambady et al. 2001, s. 387). Barnen i åldern mellan åtta till tio 
ansåg att den duktiga eleven var en flicka (ibid.).  

Samma undersökning gjordes på en grupp på 70 pojkar. Undersökningen resulterade i att 
pojkarna ansåg, likt flickgruppen, att eleven med asiatisk bakgrund var bättre på matematik. 
(Ambady et al. 2001, s. 388). Det visar sig att barnen som svarat på enkäten kring etnicitet 
resulterade bättre i matematikprovet (Ambady et al. 2001, s. 387). Enligt Ambady (et al. 
2001) har de har alltså i den åldern börjat associera stereotyper (ibid.).  

2.2. Fysiska och psykologiska funktioner inom filmmusik 
Musik kan komponeras för att höja immersionen inom olika medier som film och digitala 
spel (Davis 2010, s. 139; Phillips 2014, ss. 37-38). Immersion är ett begrepp som beskriver 
hur absorberad en spelare eller åskådare blir när hen ser en film eller spelar ett spel (Phillips 
2014, s. 2014). Inom film finns det flera tekniker som kan öka immersionen med hjälp av 
musik, både fysiska och psykologiska. De fysiska funktionerna kan vara: intensifiering och 
mickey-mousing, eller användande av särskilda instrument och skalor för att höja stämningen 
i filmen om den utspelar sig under en viss tidsepok eller på en särskild plats (Davis 2010, s. 
140). Intensifying innebär att musiken följer filmens action-scener, så som biljakter, slagsmål 
och intensiv argumentation. Musik följer noga händelserna i scenen och förstärker olika 
emotionella element. Om man tar konceptet av intensifying och bokstavligt talat följer alla 
händelser och rörelser karaktärerna gör i scenen så använder man sig av mickey-mousing 
(Davis 2010, ss. 140-141).  

Enligt Davis har musik även psykologiska funktioner i film (Davis 2010, s. 140). Musiken 
kan bidra till, och förstärka, en films tematik genom att följa de känslor bilden visar. Musiken 
kan också bidra till en djupare mening som inte beskrivs med ord i filmen (Davis 2010, s. 
140). Kathryn Kalinak (1992) beskriver hur stråksektionen ofta används i en orkester, särskilt 
fiolerna, för att uttrycka känslor i filmer då fiolernas räckvidd i princip är densamma som den 
mänskliga rösten (Kalinak 1992, s. 13). Musiken kan också förstärka karaktärers känslor som 
inte beskrivs med ord eller bild i filmer. Musiken förmedlar ett extra lager av känslor till 
karaktärerna. Davis (2010) beskriver detta genom att referera till filmen Thunderheart (1992) 
– en mörk film som handlar om en FBI-agent som löser ett mord på en amerikansk 
medborgare med bakgrund från den amerikanska ursprungsbefolkningen. Huvudpersonen 
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upplever starka känslor under mordutredningen på grund av att han samtidigt försöker få svar 
på frågor kring sitt eget arv och sina förfäder, då hans far härstammar från 
ursprungsbefolkningen. I början av filmen står huvudpersonen och betraktar en dräkt som 
härstammar från ursprungsbefolkningen. Scenen visar endast huvudpersonen som stirrar med 
en tom blick på dräkten, men scenen förstärks genom att mörk och spänd musik spelas för att 
skildra huvudpersonens förvirrade tankar (Davis 2010, s. 142).  

2.3. Konventioner inom spel- och filmmusik 
En musikkonvention är en regel, norm eller en standard inom vissa områden (Davis 2010, ss. 
171-173). En slags stereotyp som beskriver till exempel en plats, ett folkslag eller en tidsepok 
med hjälp av musik (ibid.). Enligt Kalinak är film den största anledningen till varför 
musikaliska konventioner har skapats, då bilder och musik är kombinerade (Kalinak 1992, ss. 
13-14). Filmer med heroiska inslag, som exempel Star Wars IV - A New Hope (1977), 
använder ofta brassektionen då de är enligt Kalinak associerade med ståt, militärer och jakt 
(Kalinak 1992, s. 13). Kalinak tar även upp hur karaktärer i filmer kan speglas med hjälp av 
rytmer och taktarter (ibid.). En vals kan återspegla karaktärer som är eleganta och förnäma 
medan en tango kan beskriva personer som är sexiga och sensuella, samt spegla människor 
med latinsk bakgrund (ibid.). De trailers som skapades till filmen Thunderheart (1991) 
använder sig av instrument som ofta förknippas med den amerikanska 
ursprungsbefolkningen, med mycket fokus på slagverk och sång. Kalinak (2012) skriver att 
detta är vanligt när den amerikanska ursprungsbefolkningen representeras i filmer (Kalinak 
2012, s. 6).  

En annan aspekt av varför kompositörer väljer att utgå från konventioner är för att det är mer 
effektivt. Kalinak skriver att kompositörer som arbetar under en strikt tidsram kan använda 
sig av musikaliska konventioner för att effektivt fastställa geografiska platser och historiska 
tidsepoker (Kalinak 1992, s. 12). Utöver film förekommer liknande konventioner också inom 
digitala spel. Winifred Phillips (2014) skriver följande: 

We often find ourselves relying on history to show us how music is used in specific 
genres of games. Still, it can feel unsatisfying when we make a musical choice 
because ”that’s how it’s always done.” It’s natural to wonder why a specific type of 
music is so often linked with a specific type of game, and why composers and 
developers have made these musical genre choices over and over again. 

(Phillips 2014, s. 83).   

Inom dataspelsmusik används liknande konventioner som från filmvärlden. I action-filmer 
med heroiska huvudkaraktärer används ofta orkester med fokus på brassektionen (Kalinak 
1992, s. 13). Phillips skriver att liknande musik förekommer inom action-adventure-genren i 
dataspel där symfoniorkestrar spelar tillsammans med ett antal rock-element (Phillips 2014, s. 
88). 
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2.4. Spelmusiksgenrer  
Det finns ett stort antal olika genrer inom dataspel. Eftersom att denna studie genomfördes 
inom en begränsad tidsram kommer den att fokusera på tre av dem: plattform-, pussel- och 
livssimulatorspel 

Bateman och Boon skriver att en genrekategori liknar ord; de definieras efter deras 
användning (Bateman & Boos 2006, s. 224). Vi kan inte säkert säga vilken genre ett särskilt 
spel tillhör eftersom att termen genre är abstrakt (ibid.). Bateman och Boos exemplifierar 
detta med genren ”adventure”. Äldre spelare kan anse att textbaserade spel och ”point-and-
click-spel" tillhör adventure-genren eftersom de hade den benämningen förr, medan yngre 
spelare associerar adventure-genren till 3D-adventure-spel som The Legend of Zelda: 
Ocarina of Time (Nintendo 1998) (Bateman & Boos 2006, s. 224). Bateman och Boos (2006) 
menar att en genre uppstår när tillräckligt många, i det här fallet spel, existerar som liknar 
varandra såpass mycket att de behöver en särskild term för att definieras (ibid.). 

Batemans spelföretag International Hobo ltd. (1999-) skapade ”Demographic Game Design 
1” (DGD1), en översikt över vilka spelgenrer olika spelarpersonligheter uppskattar (Bateman 
& Boon 2006, s. 55). Enligt Bateman och Boon finns det fyra stycken olika personligheter 
bland spelare: ”Conquerer”, ”Manager”, ”Wanderer” och ”Participent” (Bateman & Boos 
2006, ss. 55-58). Conquerer innebär att spelaren vill möta utmaningar och genomföra alla 
mål i spelet. En Manager är en spelare som tilltalas av mer komplicerade och subtila system i 
spelet. En Wanderer uppskattar spelbanor och vill gärna utforska platser och hitta 
hemligheter. Perticipant innebär att spelaren är mer intresserad av spelets berättelse och 
karaktärernas sociala interaktioner (ibid.). Delsing (et al. 2007) utförde en studie där han 
undersökte vilken genre av musik olika personligheter lyssnar på (Delsing et al. 2007). Dessa 
personligheter kan jämföras med de fyra spelarpersonligheter som Bates och Boom skapade. 
Phillips kombinerade dessa två studier för att hitta sammanhang mellan dem och vilka 
musikstilar/genrer som lämpar sig för vilka spelgenrer. (Phillips 2014, ss. 82-83). 

Enligt Bateman och Boos är plattformsspel oftast spelade av Wanderers och enligt Delsings 
studie gillar personer med liknande personlighet pop-, urban-, och rockgenrer (Phillips 2014, 
s. 86; Delsing et al. 2007). Phillips (2014) skriver att musikens instrumentation och stil ofta 
samspelar med plattformsspelets estetik. Om spelet är influerat av exempelvis 8-bit-eran är 
även musiken det (Phillips 2014, s. 86). 

Genren pusselspel inbegriper en mängd olika underkategorier – både i 2D, som till exempel 
Tetris (Pajitnov 1984) och i 3D såsom Portal (Valve Corporation 2007). Eftersom 
pusselspelsgenren är såpass bred sett till gameplay och estetik menar Phillips att den passar 
samtliga spelarpersonligheter (Phillips 2014, s. 93). Pieter Jacobus Crathorne skriver i sin 
studie att musiken i tidiga pusselspel för mobiltelefoner ofta bestod av korta loopar 
(Crathorne 2010, s. 47). Anledning till detta var att utvecklarna ville att spelet skulle vara så 
litet som möjligt och snabbt att ladda ner (ibid.). Om det är mindre musikfiler i spelet blir 
spelfilen i sig mindre, vilket leder till att det blir mer lättillgängligt (ibid.). 
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Livssimulatorer är baserade på att spelaren lever sig in i en annan värld och interagerar med 
olika objekt och avatarer i den. Spelarpersonligheten som ofta spelar livssimulatorspel är 
Participent (Bateman & Boos 2006, ss. 69-70). Phillips undersökte likheter mellan Bateman 
och Boos studie med Delsings undersökning. Det resulterade i att Participent-personligheter 
liknar de elever från Delsings studie som uppskattar många olika genrer av musik, dock inte 
rock (Phillips 2014, s. 92). Participents, likt Wanderers, tilltalas av flera olika musikgenrer. 
Det som skiljer dem åt är att Participents anser att rockgenren inte sammanhänger med 
livssimulatorspel (ibid.).  

Marcus Erbes beskriver hur han utförde en undersökning på ett antal studenter i 20 till 25 
årsåldern, där deltagarna fick i uppgift att beskriva musiken i tre olika spel (Erbes 2011 se 
Moormann 2013, s. 135). Ett av spelen var Spore (Maxis 2008), vilket går under genren 
livssimulator. Eleverna beskriver spelets musik som minimalistisk, repetitiv och diskret 
(Moormann 2013, s. 135). De anser att instrumentationen i spelet är simpel. Musiken är 
baserad på elpiano, akustisk gitarr, analog bas och bastrumma (Moormann 2013, s. 136). 
Ingen av eleverna ifrågasätter den övergripande musiken, förutom att vissa ”stingers”  i 1

spelet skapar en dissonans från den annars organiska musiken (Morrmann 2013, s. 137). 

 Phillips beskriver en stinger som en kort komposition, oftast under tio sekunder (Phillips 2014, s. 148). En 1

stinger aktiveras när specifika händelser sker, som till exempel när spelaren vinner, förlorar eller hittar 
hemligheter (ibid.).
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3. Problemformulering  
Inom dataspel finns det många olika underkategorier av spel inom olika genrer. Detta arbete 
utgår ifrån tre övergripande genrer: plattform- , pussel- och simulatorspel. Inom dessa genrer 
kommer underkategorierna 2D-plattformsspel, action-pusselspel och livssimulator att 
studeras. Studien kommer att undersöka huruvida spelare förknippar dessa till särskilda 
musikstilar. Forskning visar att barn börjar förknippa olika normer i samhället vid cirka sex 
till tio årsålder (Quintana 1998, s. 34). Börjar de i samma ålder utveckla en liknande 
kategorisering av musikkonventioner i  dataspelsgenrer? Om så skulle vara fallet, vad är det 
då som får musiken att passa till bilden och vice versa, enligt barnen? Utifrån denna 
bakgrund är detta arbete ämnat att undersöka och besvara frågeställningen: 

Hur beskriver barn sin uppfattning om kopplingen mellan musik och dataspel? Vilka val 
gör de i förhållande till sina tidigare erfarenheter av musikkonventioner i dataspelsgenrer?  

Undersökningens syfte är att besvara hur barn uppfattar konventioner inom musik i 
förhållande till bild, i detta fallet en trailer, och om barn redan i en tidig ålder börjat associera 
spelgenrer med musikgenrer. 

3.1. Metodbeskrivning 
Metoden som användes för att samla in datan var en triangulering av semistrukurerade 
gruppintervjuer och observationer. Martyn Denscombe (2003) förklarar att intervjuer är den 
optimala forskningsmetoden när studien handlar om känslor och upplevelser, då forskaren 
låter respondenterna utveckla sina idéer och tankegångar kring frågorna (Denscombe 2003, 
ss. 165-167). Detta lämpar sig för undersökningar som utforskar personliga upplevelser och 
känslor (Denscombe 2003, s. 167). Ann Lewis (1992) skriver att gruppintervjuer kan 
frambringa mer rikliga svar eftersom deltagarna kan utmana varandras åsikter (Lewis 1992, s. 
413). En annan fördel som Sarah McCrum och Lotte Hughes tar upp  gällande intervjuer med 
barn som diskuterar ett ämne, är att de kan börja ställa frågor till varandra (McCrum & 
Hughes 1998, s. 21). Dessa frågor kan vara intressanta eftersom barn brukar ställa mer 
klarsynta och direkta frågor som vuxna kan ha svårt att fråga om (ibid.).  

Denscombe (2003) skriver att det finns vissa nackdelar med intervjuer. En nackdel är att 
intervjuer är tidskrävande då datan som samlats in måste transkriberas och kodas innan den 
kan analyseras – till skillnad från ett frågeformulär där datan är redo för analys direkt 
(Denscombe 2003, s. 190). Särskilt semistrukturerade intervjuer tar lång tid att transkribera 
då svaren oftast är relativt öppna (ibid.). För att få ut så mycket som möjligt av 
undersökningen kombinerades intervjuerna med en deltagande observation, alltså en 
metodologisk triangulering (Denscome 2003, ss. 192-193; Østby, Knapskog, Helland & 
Larsen 2003, ss. 120-122).  

En metodologisk triangulering innerbär att forskaren kombinerar två eller flera 
forskningsmetoder för att kompensera svagheter (Østby et al. 2003, s. 122). Østby (et al. 
2003) menar att intervjuer och fältobservationer är en utmärkt kombination då forskaren får 
tillgång till så kallad ”tyst kunskap” (ibid.). Tyst kunskap är information som respondenten 
erhåller men inte tänker på (ibid.). Østby (et al. 2003) förklarar att respondenterna kan anse 
att kunskapen är självklar, vilket leder till att den inte beskrivs (ibid.). Denscombe (2003) 

!  8



beskriver hur en stor fördel med triangulering är att forskaren får mer data, dock leder 
triangulering också till att forskaren med stor sannolikhet måste offra särskilda områden i 
undersökningen (Denscombe 2003, s. 132). Det som forskaren istället får är olika typer av 
data om samma ämne, vilket innebär att forskaren får ett annat perspektiv av datan 
respondenten erhåller (ibid.). Datan blir också mer komplett än vad som skulle vara fallet om 
den endast erhållits genom en metod (ibid.). Datan samlades in med hjälp av anteckningar på 
en dator under undersökningstillfället. 

3.2. Förstudie, undersökning och artefakt 
Ett fritidshem besöktes för att klargöra vilka spelgenrer som intresserade eleverna mest. 
Denna förstudie utfördes eftersom informationen var avgörande för att kunna fastställa 
artefakten. Utifrån förstudien som genomförts valdes tre spelstrailers ut för att representera 
2D-plattform-, action-pussel- och livssimulatorgenre. Därefter skapades tre artefakter – dessa 
bestod av tre musikstycken som komponerades specifikt för den här studien. 
Kompositionerna grundade sig på teorier och normer kring hur musiken i de ovannämnda 
genrerna vanligast är komponerade och instrumenterade enligt Phillips (2014), Kalinak 
(1992), Bateman och Boon (2006) och Clynes (1982).  

Speltrailerna som valdes ut skapades inom spelprojektkurserna vid Högskolan i Skövde. 
Fördelen med att välja spelprojekt som dessa är att de oftast inte har använts i kommersiella 
sammanhang och med stor sannolikhet inte har setts eller spelats av respondenterna. Spelen 
som valts inom de olika genrerna är: Treasure Trail (Light Bulb Entertainment 2015), Nimbus 
Fabula (Eleven Fairies Studios 2015) och Technorun (Jawsome Games 2015). Treasure Trail 
är ett pusselspel där användaren spelar som en äventyrare som löser olika pussel. Nimbus 
Fabula är en simulator där användaren kontrollerar ett moln som interagerar med olika objekt 
i spelvärlden. Technorun är ett plattformsspel som går ut på att springa, hoppa och ta sig i mål 
för att klara banor.  
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Figur. 1 Bild från pusselspelet ”Treasure Trail”               
(Light Bulb Entertainment 2015)

Figur. 2 Bild från livssimulatorspelet ”Nimbus 
Fabula” (Eleven Fairies Studios 2015)

Figur. 3 Bild från plattformsspelet 
”Technorun” (Jawsome Games 2015).



En trailer från vardera spel användes eftersom de tydligt visar vad spelet handlar om. Den 
musik som redan förekom i trailerna ersättes med kompositioner enligt de genrespecifika 
konventioner som diskuterats tidigare i den här studien. Trailerna döptes till ”PU” (pussel), 
”PL” (plattform) och ”LI” (livssimulator), samtliga med samma längd (ungefär en minut). De 
tre kompositionerna döptes till samma namn som trailerna. Kompositionernas längd är 
densamma som trailerna för att enkelt kunna kombinera ihop dem med de tre olika trailerna 
som valts för studien. Nio olika varianter förbereddes för att enkelt kunna spela upp vald 
trailer med vald musik (se tabell 1). Tre spelgenrer och tre musikstycken användes för att den 
valda metoden skulle fungera. Om ett mindre antal genrer hade valts ut hade barnen haft 
mindre valmöjligheter, vilket skulle leda till kortare diskussioner.   

Tabell 1. En tabell på de nio olika kombinationerna. 

Huvudundersökningen inleddes genom att de tre trailerna visades utan musik i samma 
ordning för samtliga grupper. Därefter spelades de tre musikstyckena upp i randomiserad 
ordning utan trailers. När de hade lyssnat på samtliga kompositioner var deras uppgift att 
kombinera en trailer med ett musikstycke. Det är då upp till respondenterna att kombinera 
vilken trailer som de anser hör ihop med vilket musikstycke. När respondenterna valt en 
trailer och ett musikstycke fick de höra resultatet, därefter inledes en diskussion om varför 
den trailern passade ihop med det musikstycket. Under tiden respondenterna utförde testet 
genomfördes en semistrukturerad gruppintervju (Denscombe 2003, ss. 163-164, 192). En 
diskussion med respondenterna inleddes och frågor kring deras val ställdes på ett så objektivt 
sätt som möjligt för att inte avslöja svaren. 

3.3. Urval 
Grupperna i huvudstudien bestod av sammanlagt fem flickor och sju pojkar, mellan åtta och 
tio år gamla. Detta urval gjordes eftersom att studien handlar om huruvida barn i den åldern 
börjat associera olika konventioner mellan spelgenrer och musikgenrer.   

3.3.1. Etik 
Då huvudundersökningen var ämnad för målgruppen barn på åtta till tio år krävdes ett 
godkännande från barnens vårdnadshavare. Vetenskapsrådet skriver att om ett barn är under 
15 år ska deras vårdnadshavre informeras och samtycka till forskningen (Vetenskapsrådet 
2016). Därför lämnades en samtyckesblankett ut till samtliga vårdnadshavare. Både elever 

Pusselspel Plattformspel Simulatorspel
Pusselmusik Pusselspel med 

pusselmusik
Plattformspel med 
pusselmusik

Simulatorspel med 
pusselmusik

Plattformmusik Pusselspel med 
plattformmusik

Plattformspel med 
plattformmusik

Simulatorspel med 
plattformmusik

Simulatormusik Pusselspel med 
simulatormusik

Plattformspel med 
simulatormusik

Simulatorspel med 
simulatormusik
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och vårdnadshavare informerades om syftet med undersökningen utifrån informationskravet 
(Østby, Knapskog, Helland & Larsen 2003, s. 127). Enligt samtyckeskravet krävs ett 
godkännande från barnen och deras vårdnadshavare för att genomföra undersökningen 
(ibid.). Detta gjordes genom att dela ut samtyckesblanketterna till barnen, så att de kunde ta 
med den hem för godkännande från vårdnadshavarna. I blanketten finns information om 
studiens syfte och enligt konfidentialitetskravet kommer barnens anonymitet garanteras 
(ibid.). Slutligen beskrivs det, enligt nyttjandekravet, att endast jag och min handledare 
kommer att ha tillgång till informationen och uppgifterna som samlats in, samt att materialet 
enbart är ämnat för studiesyfte (ibid.). Om ett barn händelsevis skulle vilja avbryta 
undersökningen, antingen före eller under tiden, respekteras det. De tre trailerna har noggrant 
valts ut för att inte vara stötande. Med största sannolikhet innehåller trailerna inget som kan 
anses vara skrämmande, våldsamt eller på andra sätt problematiskt. 

3.4. Analys 
Denscombe skriver att det kan vara en bra idé att sortera och strukturera den data forskaren 
samlat in då det enklare går att hitta i efterhand (Denscombe 2003, s. 269). Exempelvis 
tekniska aspekter som att använda samma format, namnge filer och att säkerhetskopiera dem 
(Denscombe 2003, ss. 269-270). Datan samlades in med anteckningar och delades upp för 
varje grupp som intervjuats och observerats för att enkelt kunna sortera dem och skilja dem 
från varandra. Grupperna döptes efter kön: flickor, barn och blandade kön. Eftersom det var 
kvalitativ data som hade samlats in transkriberades och kodades den innan den analyserades.  

Denscombe (2003) skriver att forskaren bör bryta ner datan som samlats in till olika enheter 
som sedan kategoriseras. Denscombe beskriver att datan kan bestå av vissa ord som 
förekommer och används frekvent, dock är forskare mer ute efter data som handlar om 
respondenters idéer (Denscombe 2003, s. 271). Då lyder frågan vilka kodade ord och idéer 
som forskaren ska söka efter i en kvalitativ studie. Vilka ord kan kopplas till olika teman och 
vilka kopplingar är återkommande bland respondenternas responser, förklaringar och svar 
(Denscombe 2003, s. 272). 

Datan kategoriserades utifrån de beskrivningar och val av kombinationer av trailer och musik 
som respondenterna gjorde. Positiva och negativa ordval, ord som visar att de gillade eller 
ogillar en viss kombination och varför, låg till grund för kategoriseringen. Datan analyserades 
och undersöktes noggrant – särskilt likheter och skillnader mellan de olika grupperna. 
Studiens resultat baseras främst på gruppernas koppling mellan trailer och musikstycke. 
Gruppernas svar på intervjufrågorna och den data som samlats in av diskussioner under 
observationen hade också en stor vikt för resultatet av studien.  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4. Genomförande 

4.1. Förstudie  
Innan skapandet av artefakten kunde påbörjas gjordes en förstudie för att få information om 
vilka spelgenrer målgruppen i fråga oftast spelar. Denna information är avgörande då 
respondenterna helst ska känna till spelgenrerna som artefakterna består av. Om de inte 
känner till spelgenren i fråga finns det en risk att de inte kan diskutera hur spelgenren brukar 
låta musikmässigt. Den första tanken var att besöka en lämplig skola och be om att få göra 
denna undersökning. Arbetet inleddes med att ett antal förskolor kontaktades, dock ansåg 
kontaktpersonerna att undersökningen inte var lämplig att genomföra med deras elever då 
datorer inte används i deras skolmiljö. Istället kontaktades ett antal grundskolor, men då det 
är få uppehåll från studierna under skoltid beslutades det att fritidshem istället skulle 
kontaktas. Fritidshem har inga obligatoriska skolämnen, barnen kan istället sysselsätta sig 
med fritidssysslor såsom dataspel. Den ansvariga fritidsledaren kontaktades och tillfrågades 
om undersökningen fick göras med deras elever. Syftet med undersökningen och dess 
metodik presenterades för fritidsledaren och därefter gavs ett godkännande från fritidsledaren 
att förstudien och undersökningen kunde genomföras.  

Under besöket på fritidshemmet intervjuades de tio elever som befann sig där; fyra pojkar 
och sex flickor. Besöket skedde när barnen hade så kallad ”datatid”, vilket innebär att barnen 
får använda datorer till dataspel och videos. Då min undersökning handlar om dataspel var 
det ett utmärkt tillfälle att med hjälp av ett antal förutbestämda frågor intervjua barnen.  
Under besöket använde barnen datorer, vilket innebar att de distraherades under intervjun. 
Det bestämdes därför att endast fåtal frågor skulle ställas och att fokus skulle ligga på att 
försöka skapa en dialog med barnen istället. Frågorna som ställdes till barnen utformades 
med ett enkelt språk för att barnen skulle förstå frågorna. 

- Vilket spel spelar du just nu? 

- Vilka spel spelar du på fritiden? 

- Hur mycket tid tror du att du lägger ner på tv/dataspel varje dag?  

- Spelar du spel mest på dator, mobil/surfplatta eller någon typ av tv-spelskonsol? 

För att inte avslöja undersökningen som kommer att ske vid ett senare tillfälle ställdes inga 
frågor kring musik. Syftet med förstudien var att bekanta sig med klassen och införskaffa 
information om vad och hur mycket de spelar. Svaren på frågorna kan vara användbara för att 
få en bättre uppfattning om vilken spelgenre barnen spelar. Då arbetet kommer att fokusera 
på musikstilar inom olika genrer krävs denna information. 

Enligt tabellen som skapades ser vi att simulatorspel var vanligast bland barnen (se Tabell 2). 
Simulatorspelet som majoriteten av barnen spelade var Minecraft (Mojang 2011). Förutom 
Minecraft var även olika slags pussel- och plattformsspel vanliga. Barnen kände inte till 
pussel- och plattformsspelens titlar eftersom de spelade såpass många olika spel. Dessa 
spelades mobilt via smarttelefoner eller surfplattor. Förutom pussel-, plattform- och 
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simulatorspel spelade även två av barnen skjutspel. Eftersom dessa skjutspel är ämnade för 
en äldre målgrupp rapporterades dessa inte i min undersökning.  

Tabell 2. Procentuell fördelning av spelgenrer i förstudie bestående av tio barn. 

För att få information kring hur frekvent barnen använder dataspel ställdes frågan om hur 
mycket tid de ägnar åt spelande. Ingen slutsats kunde dras eftersom endast sex flickor och 
fyra pojkar intervjuades. Av de sex flickor som intervjuades var det två stycken som 
spenderade mer än tre timmar om dagen på dataspel. Bland pojkarna var det tre av fyra som 
ägnade mer än tre timmar på dataspel.  

Barnen fick därefter besvara vilken spelplattform de använde mest. Det visade sig att 
flickorna spelade mer på mobila plattformar än pojkarna, medan pojkarna använde datorer 
och tv-spelskonsoler istället (se Tabell 3). Ett antal barn spelade på fler än en spelplattform, 
oftast kombinationen dator och tv-spelskonsol.  

Tabell 3. Diagram över användandet av spelplattformar hos barnen. 
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Sammanfattningsvis visar pekar förstudien mot att simulatorspelet Minecraft är det mest 
spelade spelet.  Hälften av de barn som intervjuades ägnar tre eller fler timmar dagligen åt 
dataspel och majoriteten av barnen spelar på mobila plattformer som smarttelefoner eller 
surfplattor. Pojkarna spelar dock mer på dator eller någon slags tv-spelskonsol.  

4.2. Analys: Musik i spelgenrer  
För att komponera musik som passar de utvalda spelgenrerna behöver befintliga spel i dessa 
genrer analyseras. Hur den i dessa spel är instrumenterad och vilken taktart och tempo de har 
är viktiga frågor att besvara för att skapa en trovärdig artefakt. För att hitta olika spel som 
kategoriserats efter de tre spelgenrerna har appen App Store (Apple 2008-2017) använts. I 
App Store kan användare köpa och ladda ner olika appar, som till exempel spel. Spelen är 
kategoriserade efter spelgenre och även efter användarens ålder. Med hjälp av den funktionen 
går det att undersöka vilka spel som är vanligast bland barn mellan åtta till tio år. I 
kombination med resultatet av förstudien kan spel, som barn i åldersgruppen åtta till tio 
troligtvis har spelat, sökas upp och analyseras.  

4.2.1. Plattformsspel  
Enligt Phillips (2014) kan plattformsspelsmusik ofta placeras inom genrerna pop, urban, och 
rock (Phillips 2014, s. 86). Enligt analysen har musiken som ofta förekommer i 
plattformsspel ett högt tempo med rock-influenser (ibid.). 

Enligt App Store är spelet Ben 10: Up to Speed (Turner Broadcasting System 2017), vid den 
här studiens genomförande, ett vanligt förekommande spel bland barn mellan åtta till tio år. 
Musiken i spelet spelas i 4/4-takt och cirka 145 bpm (beats per minutes). Bpm betyder 
taktslag per minut och är ett mått som som anger musikstyckets tempo. På samma sätt som 
det Phillips beskrev gällande musiken i plattformsspel består instrumenten i musikstycket av 
en klassisk rockuppsättning: trummor, elbas, elgitarr tillsammans med ett antal synthelement 
(Phillips 2014, s. 86).  

Ett likartat trumkomp och tempo spelas också i spelet Super Mario Run (Nintendo 
Entertainment 2016). Instrumentationen är dock annorlunda i Super Mario Run. Kompet i 
musikstycket består av ett trumset, en synthbas och en orgel. Trummorna är akustiska medan 
basen och ackorden spelas av synthar. Melodin i Super Mario Run spelas också av en synth. 

Ett annat spel som, i skrivande stund, ofta införskaffats av barn i åldrar mellan åtta och tio år 
är mobilspelet Chameleon Run (Noodlecake Studios 2016a). I den officiella trailern för 
Chameleon Run spelas ett trumkomp i cirka 170 bpm, trummorna spelar ett rockkomp som 
påminner om de ovannämnda titlarna med virvelslag på andra och fjärde taktslaget 
(Noodlecake 2016b). Första slaget i takterna förstärks med hjälp av en synth som sedan följs 
upp med två korta trumpettoner på andra taktslaget.  
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De tre ovannämnda titlarna innehåller alla rockinfluenser, både gällande taktart och 
instrumentation. Majoriteten av musiken i samtliga av spelen spelas i 4/4-takt och högt 
tempo. Det som skiljer musiken åt är instrumenteringen i de olika spelen.  

Tabell 4. En analys av den generella uppfattningen av musiken i de tre olika 
plattformsspelen. 

4.2.2. Pusselspel 
Pusselspelsmusik är ofta baserad på korta loopar och musikgenrerna varierar, på samma sätt 
som i plattformsspelgenren, beroende på estetiken i spelen. Det som skiljer musiken inom 
pusselspel i förhållande till plattformspel är framförallt tempot.  

Ett av de mest införskaffade pusselspelen enligt App Store är, vid den här studiens 
genomförande, Candy Crush Saga (King 2012). I den officiella trailern till spelet spelas en 
vals (King 2014). Musiken är relativt lugn och få instrument används. Kompet i 
trailermusiken består av en bas- och virveltrumma samt en kontrabas. Melodin visslas unisont 
med ett piano och ett dragspel. Pianot och en harpa spelar ackorden. Stycket går i 3/4-takt i 
cirka 120 bpm.  

Ett annat ofta införskaffat spel i skrivande stund, enligt App Store, är Cut the Rope: 
Experiments (ZeptoLab 2011a). I den officiella trailern till Cut the Rope: Experiments består 
musiken av instrument som är vanligt förekommande i symfoniorkestrar (träblås, brass, 
harpa, slagverk och stråkinstrument) samt en synth (ZeptoLab 2011b). Kompet består av en 
stråksektion som spelar staccato. Melodin spelas av en marimba och ett elpiano. I den andra 
delen av trailern spelas en ny melodi av en synth. I den sista delen av trailern spelas 
huvudmelodin av en klarinett med en andrastämma av en marimba. Musikstycket spelas i 
4/4-takt i cirka 120 bpm. I detta stycke förekommer inga trummor, det enda slagverket som 
medverkar är marimban.  

Phillips (2014) beskriver hur instrumenteringen kan ändras beroende på den estetiska stilen i 
spel, ett sådant exempel kan vara mobilspelet Block! Hexa Puzzles (BitMango 2016). I 
spelets officiella trailer spelas elektronisk musik. Ett lugnt simpelt stycke som innehåller ett 
trumkomp, en basslinga och en melodi spelad av ett elpiano. Låten spelas i 4/4-takt i cirka 90 
bpm. Denna musikstil passar väl då spelet har ett elektroniskt tema. 

Plattformsspel Ben 10: Up to Speed Super Mario Run Chameleon Run
Taktart 4/4 4/4 4/4
Tempo ca 145 bpm ca 120-135 bpm ca 170 bpm
Genre/
Intrumentering

Rock Elektronisk/Pop Elektronisk/Rock 

Melodi Elgitarr, Synthar Digital idiofon Orgel, Synth
Ackompanjemang Elgitarr, Synth, 

Trumset, Elbas
Orgel, Synthbrass, 
Trumset, Synthbas

Synthbrass, Synth, 
Trumset, Synthbas
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Samtliga musikstycken följer det Crathorne (2010) skrev i sin artikel angående att pusselspel 
ofta är baserade på korta loopar (Crathorne 2010, s. 47). Dessa tre titlar innehåller alla musik 
som är långsammare än musiken i plattformspelen. Instrumenteringen är olika i varje trailer 
och följer istället spelets tema, som exempelvis Candy Crush Saga, som utspelar sig i en 
cirkusmiljö.  

Tabell 5. En analys av den generella uppfattningen av musiken i de tre olika pusselspelen. 

4.2.3. Livssimulatorspel  
Enligt en undersökning som Phillips (2014) tar upp uppskattar  livssimulatorspelsentusiaster 
olika slags musikgenrer. Dock anser Phillips, med hjälp av Batemans, Boos och Delsings 
forskningar att rockgenren inte är lämplig för simulatorspel (Bateman & Boos 2016; Delsing 
2008; Phillips 2014, s. 91).  

Enligt resultatet av förstudien är Minecraft det mest spelade spelet bland barnen som 
besöktes. Sex av tio elever spelade Minecraft dagligen. Minecraft är en slags sandlåda där 
spelaren får göra vad hen vill. En mekanik i spelet är att överleva genom att bygga hus, äta 
mat och sova, vilket är vanliga uppgifter i livssimulatorspel. Därför kan Minecraft anses vara 
en livssimulator. Också enligt App Store är spelet kategoriserat som simulatorspel. Musiken i 
Minecraft är ambient med fokus på piano. Instrumenteringen i spelet är ofta baserad på ett 
antal ambienta synthar tillsammans med stråkar och idiofoner som till exempel klockspel, 
xylofon och marimba. Musiken spelas ofta i ett tempo mellan 80 och 110 bpm.  På samma 
sätt som Phillips (2014) beskriver att rockgenren inte är vanlig inom simulatorspel innehåller 
Minecraft få musikstycken där trumset spelar rockkomp och elgitarrer spelar hastigt med 
distorsion (Phillips 2014, ss. 91-92). 

Ett annat simulatorspel som enligt App Store är populärt i skrivande stund är Gardenscape - 
New Acres (PLR Worldwide Sales Limited 2016). Musiken i Gardenscape - New Acres 
fokuserar, likt Minecraft, på piano. Musiken har högre tempo än Minecraft och till skillnad 
från Minecraft innehåller musiken inga ambienta synthar. Musiken i Gardenscape - New 
Acres spelas av en klassisk orkesteruppsättning med piano, det vill säga träblås, bleckblås, 

Candy Crush Saga Cut the Rope: 
Experiments

Block! Hexa Puzzles

Taktart 3/4 4/4 4/4
Tempo ca 120 bpm ca 120 bpm ca 90 bpm
Genre/
Instrumentering

Vals Orkestralt/
Elektroniskt

Elektroniskt

Melodi Visslingar,  
Piano, Dragspel

Synth, Marimba 
Klarinett

Synth/Idiofon

Ackompanjemang Piano, Trumset  
Kontrabas

Stråksektion (Fiol, 
Altfiol och Cello) 
Marimba, Kontrabas

Synthar/Idiofon, 
Trumset  
Elbas
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harpa, slagverk och en stråksektion. I den första delen av stycket spelar piano och fiolerna 
melodin. Därefter spelar träblåsinstrumenten: flöjt, klarinett och fagott melodin med 
pianoackompanjemang. Musiken spelas i 6/8-takt i cirka 130 bpm.  

Ett annat livssimulatorspel som innehåller musik som kombinerar det ambienta i Minecraft 
och instrumenteringen i Gardenscape - New Acres är spelet Stardew Valley (Barone 2016). 
Instrumenteringen i Stardew Valley innehåller en kombination av orkesterinstrument (träblås, 
brass, harpa, slagverk och stråkinstrument) och synthar samt banjo och munspel. 
Orkesterinstrumenten har ett tydligt reverb som förstärker den ambienta effekten i spelet. 
Musiken i Stardew Valley innehåller som de andra ovannämnda titlarna piano. Melodierna 
spelas ofta av olika träblåsinstrument, framförallt blockflöjt och tvärflöjt. Ofta förekommer 
även synthar som spelar andrastämman. Melodierna ackompanjeras ofta av en stråksektion, 
kontrabas och olika typer av slagverk, både membranofoner, som till exempel pukor, och 
idiofoner, exempelvis marimba. Majoriteten av musiken spelas 90 bpm till 120 bpm, 
vanligast i 3/4-takt och 4/4-takt.  

Tabell 6. En analys av den generella uppfattningen av musiken i de tre olika 
livssimulatorspelen. 

4.3. Artefakt  
Artefaken som skapades består av tre musikstycken och tre speltrailers. Spelen är av genrerna 
plattforms-, pussel- och livssimulatorspel. Musiken som komponerades för de tre trailers är 
grundade på musikaliska konventioner som enligt Bateman, Boos, Delsing och Phillips 
passar till dessa tre olika spelgenrerna (Bateman & Boos 2016; Delsing 2008; Phillips 2014, 
ss. 83-96). De tre kompositionerna har även inspirerats av de analyserade spelen (se Tabell 4, 

Minecraft Gardenscape - New 
Acre

Stardew Valley

Taktart 4/4 6/8 3/4 & 4/4
Tempo 80 bpm - 110 bpm ca 130 bpm 90 bpm - 120 bpm
Genre/
Instrumentering

Elektriskt/Ambiens Orkestralt Orkestralt/Ambient

Melodi Piano, Synthar/
Idiofoner, 

Piano, Oboe, 
Marimba, Flöjt,  

Synthar, Banjo, 
Piano, Marimba, 
Xylofon, Munspel, 
Dragspel 

Ackompanjemang Ambienta synthar, 
Stråksektion, Piano, 
Synthbas, pukor 
Olika sorters trumset 
(ambient 
virveltrumma)

Piano, Stråksektion, 
Akustisk gitarr, Elbas

Ambienta Synthar, 
Piano, Stråksektion, 
Kontrabas, Synthbas, 
Bongos, Trumset 
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5 & 6) främst gällande instrumentering, tempo och taktart. Musiken komponerades, spelades 
in och mixades i musikprogrammet Logic Pro X (Apple  2013-2017).  

De tre speltrailerna som valdes ut i de olika genrerna är från spelprojektskurser vid 
Högskolan i Skövde. Dessa spel är pusselspelet Treasure Trail (Light Bulb Entertainment 
2015), plattformsspelet Technorun (Jawsome Games 2015) och livssimulatorspelet Nimbus 
Fabula (Eleven Fairy Studios 2015). Samtliga trailers har samma längd (ungefär en minut). 
Då trailerna har samma längd kan musiken enkelt kombineras med trailerna. Musiken som 
komponerades använder sig inte av intensifying eller Mickey-Mousing då det kan göra svaret 
för uppenbart. Om den utvalda musiken för en trailer skulle vara synkroniserad med trailerns 
innehåll, som till exempel rörelser hos karaktärer och scenbyten, skulle risken finnas att 
respondenterna väljer kombinationen på grund av att musiken är synkroniserad med trailern.  

4.3.1. Plattformspel 
I överensstämmelse med analysen valdes ett antal tekniker och instrumentval vid skapandet 
av artefakten. De tre spelen som analyserades innehåller musik som spelas i cirka 130 bpm 
till 175 bpm i 4/4-takt. Instrumentationen i spelen består oftast av elgitarr, synthar, trumset 
och bas. Syntharna är ofta mixade med en distorsioneffekt. Samtliga musikstycken innehåller 
också tydliga basslingor genom kompositionen och trummor som spelar olika variationer av 
rockkomp (se Tabell 4). 

Kompositionen inleddes genom att fastställa tempot och taktarten. Tempot fastställdes till 160 
bpm och taktarten till 4/4-takt. Det beslutades att instrumenteringen i artefakten skulle bestå 
av elektroniska instrument och synthar eftersom Technorun har en elektronisk grafisk stil. Ett 
akustiskt trumset spelar ett rockkomp tillsammans med en synthbas med distorsion som 
spelar en tydlig rytm. Kompet som trummorna spelar förstärks med hjälp av en tamburin. 
Detta val gjordes då spelet Chameleon Run använder sig av samma instrumentation. Eftersom 
Chameleon Run liknar Technorun mest, både grafiskt och gameplay-mässigt, ansågs det vara 
nödvändigt att använda liknande instrument och effekter i artefakten. 

Kompositionens intro består endast av en hi-hat, därefter läggs ytterligare instrument till. 
Enligt analysen som gjordes är det ofta olika typer av synthar som spelar melodin, därför 
valdes en synth till att spela melodin i artefakten (se Tabell 4). De elektroniska instrumenten 
är skapade med ett antal synthar som medföljer i Logic Pro X. 

4.3.2. Pusselspel 
Ett antal tekniker och instrument valdes enligt analysen som utfördes. Det vanligaste tempot 
inom de pusselspel som analyserades är 120 bpm, med blandade taktarter. Av de tre spel som 
analyserades varierar instrumentationen relativt mycket mellan dem. De instrument som är 
vanligast förekommande är olika synthar, idiofoner och ett trumset (se Tabell 5).  

Efter analysen som gjordes fastställdes tempot till 120 bpm och taktarten till 6/8-takt. 
Därefter inleddes kompositionen av stycket. Kompositionen inleds med en shaker, därefter 
spelar en marimba ackordstoner. En synthbas spelar även bastonerna. En arpeggio-synth med 
ljudet av en marimba skapades, denna gavs en delay-effekt. Introt spelas i fyra takter av 
shakern. Därefter spelar arpeggio-synthen, basen och marimban. Efter 16 takter spelas ett vitt 
brus med ett antal effekter för att fylla ut kompositionen. Efter ytterligare 16 takter 
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kompletteras slagverket med fler pukor. Därefter loopar stycket fram tills det att trailern är 
slut. Enligt Crathorne består musiken i pusselspel ofta av korta loopar för att förminska 
filstorleken (Crathorne 2010, s. 47). Därför bestämdes det att artefakten också skulle bestå av 
en loop. 

4.3.3. Livssimulatorspel  
Efter analysen gjordes ett antal val vad gäller instrumentation, tempo och taktart. De spel som 
analyserades hade musik med relativt långsamma tempon. Majoriteten av musikstyckena 
hade ett tempo på mellan 80 bpm och 110 bpm. Melodierna i musikstyckena spelas ofta av 
piano, idiofoner och träblåsinstrument som tvär- eller blockflöjt (se tabell 6). 
Ackompanjemanget består oftast av en stråkensemble, elbas och ett trumset. Virveltrumman i 
trumsetet är ofta mixad med ett stort reverb för att tillföra en ambient känsla i spelet. Även 
pianon är ofta mixade med stora reverb, detta kan höras i musiken i spelen Minecraft och 
Stardew Valley. Förutom akustiska instrument är också ambienta synthar vanligt 
förekommande (se Tabell 6).  

Skapandet av musikstycket inleddes genom att bestämma tempot till 90 bpm och taktarten till 
4/4-takt. Därefter spelades fyra ackord av ett piano. Dessa fyra ackord spelas genom hela 
stycket. Ackorden spelas även av ett elpiano, en stråksektion och en ambient synth. Efter 
introt i kompositionen spelas en melodi av träblåsintrumenten: klarinett och tvärflöjt. Unisont 
med klarinetten och tvärflöjten spelar idiofonerna: klockspel och marimba. Ett enklare 
trumkomp spelas av ett akustiskt trumset, med ett tydligt reverb på virveltrumman. En elbas 
spelar även grundtonerna genom stycket.  

4.4. Pilotstudie  
Pilotstudien utfördes på en grupp bestående av tre barn, samtliga tio år gamla. Pilotstudien 
genomfördes för att säkerställa att den valda metoden var lämplig för undersökningen samt 
för att undersöka om frågorna var tydliga och enkla att förstå. Innan pilotstudien inleddes 
gavs information om undersökningen till samtliga av barnens vårdnadshavare. Därefter 
godkände de att barnen fick delta i undersökningen. Till pilotstudien användes 
anteckningsblock, en dator och en TV. Ingen filmkamera hann lånas före undersökningen – 
därför användes ingen film vid undersökningstillfället. Istället skrevs anteckningar ner. 

Pilotstudien inleddes genom en presentation hur undersökningen skulle gå till. Först visades 
plattformsspelstrailern. Därefter ställdes en fråga till barnen om vad de tror att spelet handlar 
om. Ett av barnen svarade: “Jag tror att man ska fånga den elaka roboten”. De trodde att 
spelet utspelar sig i framtiden och går ut på att döda roboten och rädda världen. Därefter 
spelades de tre musikstyckena upp som sedan följdes upp av frågan: “Vilken låt tycker ni 
passar till det här spelet?”. Barnen var överens om att musikstycket som skapades för 
plattformsspelet passade bäst. Barnen fick sedan höra musiken kombinerad med trailern. 
Barnen tillfrågades därefter varför de ansåg att det musikstycket passade till trailern. De 
svarade: “Musiken passar till hur de dansar i början” (Respondent 1 i gruppen). “Jag tyckte 
det passade bättre eftersom det var hårdare och mer fart i låten!” (Respondent 2 i gruppen). 
“Jag tyckte att den låten passade världen de springer runt i” (Respondent 3 i gruppen).  
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Därefter visades pusselspelstrailern för barnen och samma fråga ställdes om vad de anser  att 
spelet handlar om. De svarade: “Ett äventyr där man ska hitta den mystiska 
skatten” (Respondent 2 i gruppen) och “Ser ut som Indiana Jones, typ” (Respondent 3 i 
gruppen). Barnen hade lite svårt att förstå vad mekaniken i spelet går ut på, eftersom att 
texten som visas i trailern är på engelska och visas i endast några sekunder. Efter lite 
funderingar bestämde sig barnen att musikstycket som skapades för pusselspelet passade 
bäst. Ett av barnen svarade: “Låten med djungeltrummorna passar bäst för att de är på ett 
äventyr i djungeln” (Respondent 1 i gruppen). De andra barnen höll med om argumentationen 
och gick vidare till den tredje trailern.  

Den sista trailern som visades var livssimulatortrailern. När frågan ställdes till barnen om vad 
de tror att spelet handlar om svarade de: “Jag tror att man ska sköta om träden och släcka 
bränder” (Respondent 1 i gruppen). “Jag tror också att man ska hålla världen fin genom att 
vattna och rädda världen från blixtar och eld” (Respondent 2 i gruppen). Eftersom att det 
endast var ett musikstycke kvar använde sig barnen av uteslutningsmetoden. De tyckte också 
att det stycket passade bäst till trailern. När de tillfrågades om varför svarade de: “Låten 
kändes svävande liksom” (Respondent 2 i gruppen). “Jag tyckte att låten var lite sorglig, som 
att molnet är tvingad att arbeta där…” (Respondent 3 i gruppen).  

Efter att de tre barnen hade valt ut tre kombinationer ställdes en fråga till dem om de ville 
utforska de andra kombinationerna. Livssimulatortrailern med pusselspelsmusiken visades 
för barnen. De funderade lite men de ville ändå inte byta eftersom musiken var “för 
djunglig”. De provade sedan livssimulatortrailern med plattformsspelsmusiken, men de ansåg 
att spelet var för oskyldigt. “Det blev konstigt när molnet rörde sig så långsamt när musiken 
gick så fort” (Respondent 1 i gruppen).  

Frågorna och den valda metoden fungerade väl för att genomföra undersökningen. De 
problem som uppstod var tekniska problem. Samtliga trailers, musikstycken och 
kombinationerna var alla döpta till ”plattform”, ”pussel” och ”livssimulator”. För att inte 
avslöja de rätta kombinationerna ändrades namnen under tiden undersökningen pågick, detta 
ledde till pauser i undersökningen.  

Efter pilotstudien ändrades undersökningen upplägg. Istället för att visa en trailer åt gången 
visades alla tre. Därefter spelades ett musikstycke upp som respondenterna kombinerade med 
den trailer som de tyckte passade bäst.  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5. Utvärdering  
Undersökningen genomfördes vid två tillfällen och med sammanfattningsvis tre grupper. Vid 
det första tillfället genomfördes undersökningen med två pojkar och en flicka i ett 
församlingshem (härefter ”den blandade gruppen”). Under det andra tillfället utfördes 
undersökningen med fyra flickor och fem pojkar i samma församlingshem. Vid det andra 
tillfället delades barnen upp i två grupper efter kön (härefter ”flickgruppen” och 
”pojkgruppen”). Undersökningen förbereddes genom att en dator kopplades till en större TV. 
Barnen hade endast tillgång till TV-skärmen eftersom en skärmdelningsfunktion användes. 
Därigenom kunde musik och trailers förberedas diskret på datorns skärm, då detta inte 
visades på TV:n. Om barnet hade sett titlar och bilder på filerna kunde det sannolikt leda till 
att barnen valde kombinationer utifrån titlarna. Barnen som deltog i undersökningen var åtta 
till tio år gamla. 

5.1. Presentation av undersökning  
Undersökningen inleddes med en mindre presentation av arbetet. Därefter visades de tre 
trailerna för barnen (livsimulator- , plattform- och pusselspel). Barnen i grupperna fick i 
uppgift att beskriva vad de tror att spelen handlar om och om spelen påminner dem om spel 
de spelat tidigare. Denna fråga ställdes för att säkerställa om gruppmedlemmarna förstod 
vilken genre spelet som visades hade. Därefter spelades de tre musikstyckena upp, 
gruppmedlemmarna fick sedan förklara och diskutera med varandra vilken trailer som 
musikstycket passade bäst till. Diskussionerna observerades och antecknades. Avsikten var att 
filma och spela in barnen, dock förekom ett problem med filmkameran vilket innebar att den 
inte kunde användas. När grupperna hade valt tre kombinationer fick de höra resultatet. Om 
de var osäkra eller önskade att se de andra kombinationerna visades dessa.  

5.1.1. Resultat av undersökning
När samtliga  grupper  hade deltagit  i  undersökningen transkriberades  anteckningarna  som 
skrivits  ner  under  undersökningstillfället.  Särskilda  ord  och  meningar  som 
gruppmedlemmarna använde skrevs upp och kan ses i Tabell 7 och Tabell 8. Dessa ord är 
beskrivningar av musiken  och trailerna. De fyra grupperna beskrev musiken och trailerna på 
liknande sätt,  men använde olika ord för att  beskriva dem. Ett  flertal  ord som grupperna 
använde förekom i samtliga grupper – dessa användes för att nå en slutsats. Tabellerna visar 
svaren på två av frågorna som ställdes till grupperna:

Vad tror ni spelet handlar om? 

Vilken låt tror ni hör ihop med trailern som jag visade tidigare?

Eftersom att svaren bestod av längre meningar och diskussioner står endast nyckelord och 
sammanfattningar  med  i  tabellerna.  En  fullständig  redogörelse  för  svaren  återfinns  i 
Appendix C.
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Tabell 7. Sammanfattade resultat av frågan ”Vad tror ni spelet handlar om?” Nyckelord är 
skrivna kursivt.

Efter det att barnen sett speltrailerna spelades de tre musikstyckena upp i randomiserad 
ordning. Livssimulatormusiken spelades upp först för flickgruppen, följt av plattforms- och 
pusselmusiken. Plattformsmusiken spelades först upp för pojkgruppen och därefter pussel- 
och livssimulatormusiken. Den blandade gruppen hörde pusselmusiken först som sedan 
följdes upp av livssimulator- och plattformsmusiken.  

De tre musikstyckena hade komponerats för att passa till de specifika trailerna – detta utifrån 
bakgrundsforskningen och förstudien som presenterades ovan. Därför finns det tre ”korrekta” 
kombinationer i undersökningen (se Tabell 1). När grupperna hade valt ut vilken trailer och 
musikstycke som de ansåg vara den ”korrekta” kombinationen fick de höra resultatet. De 
kombinationer som grupperna kom fram till överensstämde med de tänkta, och motiverades 
enligt de konventioner som musikstyckena var skapade utifrån. Varje grupp ansåg att 
plattformsspelet stämde överens med plattformsspelmusiken. Ett fåtal personer i varje grupp 
var osäkra på vilket musikstycke som stämde överens med livssimulatorspelet och valde där 
mellan pusselspelets musik och livssimulatorspelets. Efter en diskussion i gruppen kom de 
dock fram till det ”korrekta” svaret. 

Plattformspel Pusselspel Livssimulatorspel

Flickgruppen Vi tror nog att man ska 
hindra häxan att ta över 
jorden…?

Lösa pussel och hitta 
utgången i pyramiden

Vattna träd, släcka 
bränder och hjälpa 
djuren

Pojkgruppen Man ska spring och 
hoppa för att fånga den 
elaka roboten. Påminner 
mig om Super Mario 

Man ska nog ta ta sig 
igenom labyrinten och 
hitta den där skatten 
som visades. Det 
påminner mig lite om 
ett spel jag har på min 
iPad.

Man ska hjälpa världen 
genom att regna på 
olika platser. Man 
kanske hjälper till att 
bygga den som i 
Minecraft. 

Den blandade 
gruppen

Man ska antagligen 
döda roboten och akta 
sig för olika hinder på 
banan. 

En kille och en tjej som 
ska lösa pussel för att 
hitta en skatt.

Här tror vi att man ska 
vattna och snöa. Det 
går nog ut på att man 
ska hålla jorden fin och 
hel
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Tabell 8. Sammanfattade resultat av frågan ”Vilken låt tror ni hör ihop med trailern som jag 
visade tidigare?” Nyckelord är skrivna kursivt. 

 

Den musik som presenterades först 

Den musik som presenterades efter första musikstycket 

Den musik som presenterades sist.  

Plattform Pussel Livssimulator

Flickgruppen Spelet med häxan och den 
snabba låten hör 
garanterat ihop. För att 
båda går fort

Hm… Denna låten är 
antingen till molnet eller 
pyramiden… Men 
musiken till molnspelet 
passar inte till det här 
spelet, så den här låten är 
säkert till pyramiden. 

Musiken låter så lugnt och 
molnigt… Säger man så? 
Molningt? Aja, det lugna 
passar ju till molnspelet.

Pojkgruppen Ingen tveka om saken, 
springspelet och den 
fartfyllda låten hör ihop, 
båda är ju snabba och 
fungerar bra ihop. 

Det är antingen till 
labyrinten eller molnet. 
Det låter lite som regn, så 
kanske molnspelet. Men 
det låter också mystiskt, 
som passar bättre till 
pyramiden. Ja, denna låten 
är nog till pyramiden. 

Den här låten passar ju till 
både labyrinten och 
molnet. Inte springspelet 
iallafall! Låten är ju lite 
luftig liksom och 
molnspelet är ju typ luft 
väl? Ja, så måste det vara, 
molnspelet. 

Den blandade gruppen Denna låten måste väl 
vara till spelet där de 
springer. Snabbheten är ju 
samma i spelet och i låten

Denna låten passar nog 
bäst till labyrinten, det 
låter lite som ett mystiskt 
och spännande äventyr. 
Och de ser ut som 
äventyrare som är med i 
labyrintspelet. Bongo-
trummorna passar ju 
också till djungeln som de 
är i

Låten känns mer som 
gjord för spelet med 
molnet, det passar filmen 
bättre liksom. 
Labyrintspelet känns ju 
nästan deprimerande med 
den här musiken och den 
passar inte gubben och 
tjejen i labyrintspelet. 
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Tabell 9. Resultatet av undersökningen. 

 

Samtliga gruppmedlemmar valde ”korrekt” kombination. 

Oeniga svar, majoriteten av gruppmedlemmarna valde ”korrekt” kombination. 

5.2. Analys 
Denna studie handlar om hur barn uppfattar kopplingen mellan musik och dataspel, samt hur 
denna formats av tidigare erfarenheter av musikkonventioner för dataspelsgenrer. Datan 
samlades in med två forskningsmetoder: observation och semistrukturerade intervjuer. Under 
tiden som barnen lyssnade på musiken och såg på trailerna diskuterade de frågeställningarna 
med varandra. Dessa diskussioner observerades och antecknades. Därefter ställdes 
intervjufrågor till barnen för att komplettera observationen. Genom metodisk triangulering 
kompletterade de två forskningsmetoderna varandra och mer data kunde samlas in. Två 
förberedda intervjufrågor ställdes till respondenterna. Nedan analyseras dessa två frågor och 
diskuteras utifrån studiens problemformulering.  

5.2.1. Beskrivning av trailerna 
Den första frågan grupperna fick i uppgift att besvara var att beskriva de tre speltrailernas 
innehåll. Samtliga grupper beskrev att livssimulatorspelet handlar om ett moln som ska rädda 
världen genom att utforska platser och släcka bränder. Detta stämmer bra överens med vad 
spelet handlar om. Några deltagare jämförde livssimulatorspelet med spelet Minecraft, då 
båda går ut på att utforska. Livssimulatorspelets och Minecrafts spelvärldar är också 

Plattform Pussel Livssimulator
Flickgruppen Plattformsmusiken 

med plattformsspelet 
Pusselmusiken med 
pusselspelet 

Livssimulatormusiken 
med 
livssimulatorspelet 

Pojkgruppen Plattformsmusiken 
med plattformsspelet 

Pusselmusiken med 
pusselspelet 

Livssimulatormusiken 
med 
livssimulatorspelet 

Den blandade 
gruppen

Plattformsmusiken 
med plattformsspelet 

Pusselmusiken med 
pusselspelet 

Livssimulatormusiken 
med 
livssimulatorspelet 
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uppbyggda av segment bestående av kvadrater. Detta var intressant eftersom att Minecraft är 
ett av de spel som analyserades vid skapandet av artefakten. Grupperna beskrev 
plattformsspelet som ett actionspel som liknar Super Mario Bros. (Nintendo 1985). 
Grupperna beskrev det som att spelet går ut på att styra en karaktär genom olika hinder och 
navigera plattformar. Denna beskrivningen stämmer bra överens med vad spelets syfte är.  
Många av barnen förstod inte riktigt mekaniken i pusselspelet. De beskrev istället vad de 
ansåg spelets mål och handling vara. Beskrivningen stämmer överens med spelets handling. 

5.2.2. Respondenternas beskrivning av kopplingen mellan musiken och speltrailerna 
Gruppen fick sedan i uppgift att lyssna på de tre musikstyckena och beskriva vilket 
musikstycke som stämmer överens med vilken trailer. När grupperna hade lyssnat på musiken 
började de att diskutera lämpliga kombinationer med varandra. Diskussionerna observerades 
och antecknades för att sedan analyseras. De olika grupperna hade en god uppfattning om 
vilka kombinationer som var ”korrekta”. I Tabell 8 finns en sammanställning av svaren. En 
del beskrivningar och argument liknar varandra och kan användas för att hitta gemensamma 
spår för hur de olika grupperna beskriver musiken. I Tabell 9 är gruppernas slutgiltiga svar 
uppställda.  

Grupperna ansåg att livssimulatormusiken stämde överens med livssimulatortrailern eftersom 
att både musiken och trailern går i ett långsamt tempo. Många gruppmedlemmar kopplade 
musiken till trailern eftersom att musiken lät ”luftig” och ”molnig”. Detta kan bero på att ett 
flertal instrument i musikstycket är mixade med långa reverb. Ett fåtal av de som medverkade 
i studien ansåg att pusselmusiken stämde mer överens med livssimulatortrailern än 
livssimulatormusiken. De ansåg att idiofonerna som användes i pusselmusiken skulle spegla 
regnet som molnet ger ifrån sig i livssimulatorspelet. När grupperna då valde att kombinera 
pusseltrailern med livssimulatormusiken övertygades dock majoriteten av gruppdeltagarna 
om att kombinationen var ”fel”. De ansåg att livssimulatormusiken inte passade till 
karaktärerna i pusseltrailern och att musiken var för ”deprimerande” för pusselspelet.  

Plattformspelet var samtliga grupper överens om, eftersom att både musiken och spelet 
passade med varandra på grund av det höga tempot. Grupperna ansåg även att 
plattformsmusiken inte stämde överens med någon annan trailer, särskilt inte 
livssimulatortrailern. Phillips (2014) beskrev att livssimulatorspel kan innehålla musik av 
olika genrer, dock ansåg hon att rockgenren inte stämde överens med livssimulatorspel, vilket 
stämmer överens med resultatet av denna undersökning (Phillips 2014, s. 92).  

5.2.3. Val i förhållande till tidigare erfarenheter av musikkonventioner i dataspel 
Respondenternas val gjordes framförallt genom kopplingar mellan musik och bild. Dock kan 
deras tidigare erfarenhet av dataspel också ha varit en faktor i de valda kombinationerna i 
grupperna.  

Livssimulatorspelets musik beskrevs av samtliga grupper som “molnigt, luftigt och mjukt”. 
Det kan bero på instrumentationen och det lugna tempot, samt hur musikstycket var mixat. 
Instrumenten var mixade med långa reverb vars syfte var att ge musikstycket en ambient 
känsla, liknande hur musiken i de analyserade spelen var mixade. Under observationen 
diskuterade pojkgruppen livssimulatortrailern genom att jämföra det med spelet Minecraft. 
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Musiken i Minecraft analyserades under förstudien. Musiken lät ambient och instrumenten 
var ofta mixade med långa reverb, liknande musiken som komponerades för undersökningen. 
Deltagarna kan möjligtvis ha hört likheter mellan båda spelens musik och valt den 
kombinationen utifrån det.  

Gruppernas val angående pusselspelet och plattformsspelet var baserade på instrumentationen 
och tempot. En deltagare i pojkgruppen påpekade att plattformsspelet liknande spelet Super 
Mario Bros. Spelet Super Mario Run, som är ett spel i samma serie, analyserades under 
förstudien. Musiken i Super Mario Run består av olika instrumentationer, tempon och 
taktarter. Majoriteten av musiken i Super Mario Run spelas i cirka 120-135 bpm, i 4/4 takt. 
Samma taktart användes i artefakten – dock i ett snabbare tempo. Barnen kan ha eventuellt 
gjort en koppling mellan de båda spelen. Den enda kommentaren gällande gruppernas 
tidigare erfarenhet gällande pusselspel var en deltagare i pojkgruppen. ”Det påminner mig lite 
om ett spel jag har på min iPad”. Barnen kan undermedvetet ha valt den kombinationen 
pågrund av deras tidigare erfarenheter av pusselspel. Enligt Crathornes studie består dagens 
pusselspel ofta av korta loopar för att förminska storleken av spelfilen, detta kan vara ett skäl 
till varför grupperna var så säkra på att pusselmusiken hör till pusseltrailern istället för 
livssimulatortrailern (Crathorne 2010, s. 47). 

5.3. Slutsatser 
Denna studie påvisar en tendens av att barn kan förstå konventioner inom spelmusik och 
vilken spelgenre musiken är skriven för. Musikgenren påverkar en persons tolkning av en 
spelgenre. Framförallt påverkar musikens tempo uppfattningen av en spelgenre. 
Instrumenteringen och mixningen i musiken var också en viktig beståndsdel till varför 
respondenterna valde ”korrekta” kombinationer. I de olika grupperna var det framförallt 
tempot som var den viktigaste beståndsdelen till varför ett val gjordes, vilket framkommer 
när grupperna valde musikstycke till plattformsspelet. Grupperna beskrev både trailern och 
musiken som ”snabb” och ”fartfylld”. Pussel- och livssimulatormusiken spelades båda i ett 
långsamt tempo, vilket medförde en svårighet när musikstyckena skulle kombineras med 
trailerna. Respondenterna analyserade istället musikens form, instrumentation och mixning, 
för att hitta ”korrekt” kombination. Barnen kan också ha valt ”korrekt” kombination utifrån 
tidigare erfarenheter av spelgenrerna, eftersom att en del av barnen jämförde speltrailerna 
med andra spel med liknande musik.  

Pusselmusiken ansågs stämma överens med pusseltrailern eftersom att bongotrummorna 
bland slagverken påminner dem om djungel och äventyr. Inga konkreta svar gavs på varför 
instrumenteringen i livssimulatorspelets musik stämde överens med livssimulatorns trailer. 
Grupperna ansåg endast att de passade bra med varandra då musiken “kändes molnig och 
lugnt”, vilket möjligtvis har med tempot och mixningen att göra. Dessa svar är baserade på 
spelens estetik och inte genre, vilket betyder att många val kan ha berott på att 
gruppmedlemmarna kopplat musiken och trailerna utifrån konventioner i, exempel, film. 
Kalinak skriver att kompositörer ofta använder sig av musikaliska konventioner för att 
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effektivt fastställa geografiska platser och historiska tidsepoker i film (Kalinak 1992, s. 12). 
”[B]ongotrummorna passar till djungeln som de är i”, som en av respondenterna sade. 

Musikstyckena spelades upp i randomiserad ordning för de olika grupperna, vilket kan ha 
varit en faktor till varför vissa val gjordes. Det visade sig också att de flesta respondenterna i 
grupperna ångrade sina val gällande livssimulatorspelets trailer. Samtliga grupper valde att 
kombinera livssimulatorspelets trailer med livssimulatormusiken, alltså ”korrekt” 
kombination. När de sedan såg livssimulatorspelets trailer med pusselmusiken ångrade några 
få av respondenterna sina val och ansåg att denna kombinationen stämde bättre överens. De 
gruppmedlemmar som fortfarande ansåg att den ”korrekta” kombinationen var rätt 
argumenterade för varför de ansåg det. Slutligen såg respondenterna de olika 
kombinationerna igen, vilket resulterade i ”korrekt” kombination. 

Det var endast den blandade gruppen som var övertygade om vilka kombinationer som var 
”korrekta” från början, övriga grupper var först oeniga över vilka musikstycken som passade 
till  pussel- och livssimulatortrailern. Den blandade gruppen diskuterade mer än de andra 
grupperna under undersökningen. Detta kan vara en anledning till varför gruppen var mer 
enig om sina svar. De andra grupperna var mer tystlåtna och inledde färre diskussioner. En 
gruppmedlem i den blandade gruppen ansåg att pusselmusiken stämde överens med 
livssimulatorspelet, vilket är en felaktig kombination. Resterande gruppmedlemmar 
argumenterade för varför de ansåg att den var felaktig och gruppmedlemmarna kom överens. 
Denna grupp innehöll endast tre barn, medan de andra grupperna innehöll fyra respektive fem 
barn, vilket också kan ha varit en anledning till varför de var mer eniga. 

Genom denna studie har det indikerats att respondenterna hade påverkats av konventioner 
gällande dataspelsmusik i förhållande till genre. Som tidigare nämnt finns det många faktorer 
som spelar roll i en sådan här undersökning. Barnen som deltog i undersökningen valde 
”korrekt” kombinationer och var relativt säkra på vilka dessa kombinationer var. Barnen hade 
olika spelarerfarenhet, men de kände ändå till vilka kombinationer som var ”korrekt”. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att besvara frågeställningen ”hur beskriver barn sin 
uppfattning om kopplingen mellan musik och dataspel och vilka val gör de i förhållande till 
sina tidigare erfarenheter av musikkonventioner i dataspelsgenrer?”. För att besvara denna 
skapades en artefakt i form av tre musikstycken. Dessa tre musikstycken skapades enligt 
bakgrundsforskning om konventioner kring hur särskilda spelgenrer bör låta, samt efter två 
förstudier som utfördes. Den ena förstudien gick ut på att analysera tre spel från de aktuella 
spelgenrerna. De tre spelgenrerna valdes ut utifrån en annan förstudie på ett fritidshem. På 
fritidshemmet intervjuades barn för att besvara vilka spelgenrer som var vanligast bland barn 
mellan åtta till tio år, vilket visade sig vara plattforms-, pussel- och livssimulatorspel. Tre 
speltrailers med dessa genrer användes som grund, därefter komponerades tre musikstycken – 
en till varje trailer. Artefakten användes i en kvalitativ undersökning med tre grupper. Den 
första gruppen bestod av flickor, den andra gruppen pojkar och den sista gruppen av både 
flickor och pojkar – samtliga i åldern åtta till tio år. 

Undersökningen gick ut på att respondenterna fick i uppgift att se de tre trailerna utan musik. 
Därefter lyssnade de på de tre musikstyckena utan någon trailer. Deras uppgift var sedan att 
kombinera musikstyckena med varsin trailer. Studien resulterade i att majoriteten 
kombinerade ”korrekt” trailer och musik. Grupperna var till största del eniga om vilka som 
var de ”korrekta” kombinationerna. De största meningsskiljaktigheterna uppstod då några 
deltagare ansåg att livssimulatortrailern stämde bäst överens med pusselmusiken.  

Den främsta anledningen till varför en kombination valdes var på grund av att tempot i 
trailern och musiken stämde överens med varandra. Plattformsspelets trailer visar snabba 
rörelser och många hastiga scener. Musiken som skapades för plattformsspelet hade ett högt 
tempo, därför ansåg grupperna att dessa stämde överens. Resterande trailers och 
musikstycken hade ett lägre tempo, det resulterade i att grupperna hade svårare att välja 
”korrekt” kombination.  

6.2. Diskussion  
Syftet med denna studie har varit att undersöka barns uppfattningar kring konventioner för 
dataspelsmusik. Undersökningens resultat påvisar att vi redan tidigt tycks koppla ihop en viss 
sorts musik med en viss sorts bild. I undersökningen kopplade samtliga grupper ihop de 
”korrekta” kombinationerna och respondenterna beskrev anledningarna till varför de valde 
kombinationerna på ett sätt som överensstämde med litteraturen och förstudierna. 

Under arbetsprocessen har ett flertal svårigheter och hinder förekommit, vilket har lett till en 
svagare slutsats. Syftet med studien har varit att undersöka hur barn beskriver sin uppfattning 
av kopplingen mellan musik och dataspel, samt vilka val de gör i förhållande till sina tidigare 
erfarenheter av musikkonventioner inom olika dataspelsgenrer. Den första tanken var att 
femton barn skulle medverka i undersökningen, där barnen skulle delas upp i fyra grupper 
med ungefär fyra barn i varje grupp. Den ursprungliga tanken var att göra undersökningen på 
ett fritidshem. Fritidsledaren på det först tilltänkta fritidshemmet berättade att de inte kunde 
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medverka i undersökningen det datum som föreslogs, vilket ledde till svårigheter tidsmässigt. 
Tiden för att fastställa och analysera resultaten skulle bli alltför kort. Istället kontaktades ett 
församlingshem och fritidsledaren där godkände att undersökningen kunde utföras. Därefter 
skickades samtyckesblanketter ut till barnens vårdnadshavare, då barn under femton år 
behöver tillstånd från vårdnadshavare för att medverka i undersökningen. Av de femton barn 
som var inbjudna att medverka var det tolv som kunde uppvisa en underskriven 
samtyckesblankett. Detta ledde till att undersökningen endast kunde genomföras med dessa 
tolv barn istället för femton barn som var ambitionen. Att göra gruppundersökningar med 
barn är en lång process. Först bör man kontakta en plats där många barn finns, till exempel en 
skola. När denna undersökning inleddes kontaktades fem för- och grundskolor, samtliga vilka 
nekade till att medverka i undersökningen. Därefter kontakteds två fritidshem, ett av 
fritidshemmen godkände undersökningen. Dock var själva undersökningstillfället för sent 
inplanerat för att kunna utföras. Då tiden var kort och begränsad söktes andra möjligheter. Ett 
flertal barnfamiljer söktes upp i köpcenter, restauranger och torg för att utföra 
undersökningen med deras barn. Ingen av de familjer som kontaktades hade tid. Till sist 
kontaktades ett församlingshem där ett godkännande gavs för att kunna göra undersökningen, 
dock var det endast tre barn som fick ett godkännande från vårdnadshavaren. 
Undersökningen utfördes med dessa tre barn som bildade den blandade gruppen, då det var 
två pojkar och en flicka som gruppen bestod av. En månad senare kontaktades de 
vårdnadshavare som inte skrivit under samtyckesblanketten och tillfrågades om deras barn 
kunde delta i undersökningen. Nio barn, fem pojkar och fyra flickor, fick ett godkännande 
från sina vårdnadshavare. När en undersökning involverar barn krävs gedigen planering och 
god framförhållning för att den ska kunna genomföras inom uppsatt tidsram. 

Tidigare i detta arbete beskrivs det hur konventioner används av kompositörer för att 
fastställa geografiska plats, historiska tidsepoker och tempot i olika scener (Kalinak 1992, s. 
12). Resultatet av denna studie visar att detta stämmer överens med hur barnen anpassade 
sina val efter estetik och tempo i musiken och trailerna. För att undvika detta hade artefakten 
kunnat bestå av instrument som inte avslöjar miljön i spelet. Ett flertal respondenter valde 
pusselmusiken till pusseltrailern eftersom att musiken innehåller bongotrummor, vilka 
respondenterna anser vara naturligt för den miljön. Det var även förekommande i 
plattformsspelet. 

Det här är ett forskningsområde som inte tycks vara särskilt väl utforskat ännu. Denna studie 
kan dock kopplas till forskning inom många närliggande områden som stödjer resultatet. 
Forskning kring barns förståelse för normer, hur människor påverkas av musikaliska 
konventioner inom film och dataspel, samt hur särskilda dataspelsgenrer bör låta 
kompositions- och instrumenteringsmässigt, pekar mot att vi redan tidigt anammar 
musikaliska konventioner och deras koppling till andra sinnesintryck – såsom bild. Det finns 
stöd för den här hypotesen i denna, om än begränsade, studie. Särskild intressant är det att 
människors tendens att tidigt anamma stereotyper och normativa beteenden tycks vara nära 
sammanlänkad med vår förståelse för musikaliska ”stereotyper och normer”.  
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6.2.1. Samhälleliga och etiska aspekter  
Att använda de här konventionerna är en självklarhet när musik komponeras för dataspel och 
film. Det ger kompositörerna ett ramverk att utgå ifrån i komponerandet och är ett sätt att 
effektfullt fastställa geografiska platser och tidsepoker eller beskriva karaktärer. Musik kan, 
liksom sagans ”det var en gång…”, effektivt etablera en förväntning hos mottagaren om 
innehållet. Den processen har förhoppningsvis synliggjorts genom det här arbetet. Det är 
viktigt att förstå hur stark inverkan konventioner har på oss – både för att kunna utnyttja dem 
för att uppnå ett bra berättande genom dataspelsmusik och förstå hur lätt vi människor har att 
falla tillbaka på stereotyper. Hur påverkas, i ett vidare perspektiv, samhället av att barn i en 
tidig ålder har anammat konventioner? Kan det ha positiva och/eller negativa konsekvenser? 
I undersökningen gjorde respondenterna ett flertal val utifrån hur de kopplar vissa instrument 
till geografiska platser. Kan detta medföra att barn kopplar ihop vissa instrument med vissa 
kulturer omedvetet, och att det spelar in i stereotyper kring hur människor inom berörda 
kulturer är? 

Detta arbete har utförts utifrån etiska krav. Samtliga respondenter har informerats om syftet 
med undersökningen enligt informationskravet. Respondenterna har även godtagit att delta i 
undersökningen i enighet med samtyckeskravet. Deltagarna i undersökningen har också 
informerats om konfidentialitetskravet, det vill säga att samtliga är anonyma och endast 
resultaten kommer att användas. Till sist informerades respondenterna om att all data som 
samlades in under undersökningen endast kommer att vara tillgänglig för mig och min 
handledare och att materialet enbart är ämnat för studiesyfte. Av de barn som medverkade i 
undersökningen har även barnens vårdnadshavare informerats och samtyckt till dessa krav. 

När forskning sker med barn är det viktigt att bemöta dem med respekt och med ett artigt 
beteende. McCrum & Hughes (2003) förklarar att barn inte vill bli bemötta som stereotyper 
(McCrum & Hughes 2003, s. 3). Detta kan, exempelvis, vara att skratta åt deras seriösa 
kommentarer eller att tala med barnen på ett nervärderande sätt, rätta eller avbryta dem 
(McCrum & Hughes 2003, s. 4). Bemötandet bör vara förberett och användandet av lätt 
förstådda ord är ett kriterium som bör uppnås (McCrum & Hughes 2003, s. 17). Barnen 
riskerar annars att inte förstå frågor eller missförstå meningar och fraser. Barnen som 
intervjuades hade olika etniska bakgrunder och kön. Det är viktigt att visa respekt för dessa 
kulturella skillnader och alltid tänka jämlikt. Alla barn ska få rätt till att säga vad de vill och 
ingen ska känna sig utanför under undersökningstillfället. Vid undersökningen följdes dessa 
kriterium, då var och en fick uttrycka sig fritt.  

6.3. Framtida arbeta  
Denna studie har begränsats i tid och omfattning. Ifall denna studie fortsatt en längre tid, och 
utförts i en större skala, hade andra potentiella slutsatser kunnat dras. Man skulle kunna 
jämföra pojkar och flickors uppfattningar kring konventionerna, eller genomföra liknande 
studier på andra åldersgrupper, såsom yngre och äldre barn samt vuxna. Detta för att 
undersöka likheter och skillnader kring hur konventionerna har etablerats. Samt att lägga till 
ytterligare frågor under intervjuerna, såsom frågor kring respondenternas erfarenhet kring 
dataspel. Detta för att undersöka om respondenterna kan koppla ”korrekt” kombination även 
om de är oerfarna inom dataspel. Ett mer omfattande projekt hade varit att fördjupa sig i 
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samspelet mellan musikaliska och andra typer av normer. Detta för att undersöka om hur lika 
och nära förbundna processerna egentligen är.  
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Appendix A - Diskussionsfrågor 

Informationen kommer att samlas in genom kvalitativa gruppintervjuer i kombination med 
observation. Undersökningen kommer att inledas med en presentation av mig själv och mitt 
arbete. Därefter ställs enklare frågor om gruppmedlemmarna, till exempel namn och ålder. 
Namnen kommer endast vara tillgänglig för mig, därefter kommer de göras anonyma. Sedan 
visas trailerna i randomiserad ordning. Frågorna som ställs till respondenterna kommer att 
bestå av mindre akademiskt språk för att barnen enkelt ska förstå frågorna.  

När de förberedande frågorna ställts, kommer de samtliga trailers visas en åt gången utan 
musik. Efter varje visad trailer ställs frågan: 

- Vad tror ni spelet handlar om? 

Barnen diskuterar med varandra om vad spelet handlar om. Därefter spelas de tre 
musikstycken upp. 

- Vilken låt tror ni hör ihop med trailern som jag visade tidigare? 

Barnen väljer sedan en kombination, den valda trailern och musikstycket spelas därefter upp 
för barnen.  

- Tycker ni att dessa passar bra ihop och varför passar de ihop?  

Därefter görs samma process med resterande trailers. De får sedan lyssna på resultatet. Om 
respondenterna ångrar något av valen får de ändra sig och utforska de olika kombinationerna. 
Förhoppningsvis börjar barnen diskutera med varandra och argumentera för vilken 
kombination de anser är lämpligast eller tvärt om. Under processens gång kommer en 
filmkamera och en ljudinspelningsapparat användas för att få förfogande att delta i 
diskussionen i en sådan objektiv roll som möjligt.  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Appendix B - Samtyckesblankett 
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Appendix C - Observation och intervjusvar  

Flickgruppen 

Livssimulatortrailern visas för gruppen  

Jag: Vad tror ni att spelet handlar om? 

Flicka 1: Jag tror att man ska vattna träd, släcka bränder och hjälpa djuren. 

Flicka 2: Ja, jag håller med, man ska hjälpa naturen. 

Flicka 3: Hm, man är molnet som ska hjälpa folk och djur, genom att använda regn och snö. 

Flicka 4: Jag håller med de andra.  

Jag: Okej, då ska jag visa nästa trailer för er 

Plattformspelstrailern visas för gruppen 

Jag: Så, vad tror ni det här spelet handlar om? 

Flicka 1: Hm, jag tror att man ska jaga den onda häxan. 

Flicka 2: Jag tror att man ska springa och hoppa för att komma ikapp häxan.  

Flicka 3: Jag tror nog att man ska hindra häxan att ta över jorden. 

Flicka 4: Ja, jo… Jag tror som de andra, jaga häxan.  

Jag: Jättebra, då ska jag visa den sista trailern för er. 

Pusselspelstrailern visas för gruppen. 

Jag: Vad tror ni det här spelet handlar om? 

Flicka 1: Två stycken detektiver som ska lösa något. 

Flicka 2: Jag tror nog att de är äventyrare som ska hitta en skatt. 

Flicka 3: Hm, man ska nog lösa pussel och hitta utgången i pyramiden.  

Flicka 4: Ja, killen och tjejen ska ta sig ur pyramiden.  

Jag: Okej, så nu ska jag spela upp tre låtar för er. Ni får sedan bestämma vilken trailer som 
låten passar bäst till.  

Livssimulatormusiken spelas för gruppen 

Jag: Vilken trailer passar denna låten till tycker ni? 

Flicka 1: Antingen molnet eller pyramiden… Den passar till båda. 
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Flicka 2: Jag tycker att musiken låter så lugnt och molnigt…. Säger man så? Molningt? Aja, 
det lugna passar ju till molnspelet. Så de borde ju höra ihop. 

Flicka 1: Ja, nu när du säger det så. Jag tror också att de passar nu. 

Jag: Vad tycker ni andra två då? 

Flicka 3: Jag tror också molnet, det låter så luftigt liksom. 

Flicka 4: Ja, jag håller också med om det.  

Livssimulatormusiken spelas upp med livssimulatortrailern 

Flicka 1: Ja, det passar utmärkt! 

Flicka 2: Ja, detta är nog rätt. 

Jag: Vad tror ni om ni får höra den här kombinationen? 

Pusselmusiken spelas upp med livssimulatortrailern 

Flicka 1: Nej, den andra passar bättre 

Flicka 2: Jag vet inte, tycker att denna passar lika bra. Oj så svårt det blev nu… 

Flicka 3: Jag tror nog att denna är rätt  

Flicka 4: Ja, det denna är definitivt rätt. 

Jag: Varför tycker du (flicka 1) att den andra är bättre? 

Flicka 1: För den passar mycket bättre till filmen och passar molnet mer. 

Flicka 2: Ja, jag håller nog med nu… 

Flicka 3: Nja, jag håller inte med 

Flicka 4: Nej, den var bättre först.  

Jag: Okej, så ni har bestämt er nu? 

Flicka 1, 2, 3 & 4: Ja! 

Jag: Okej, då sätter jag på nästa låt. 

Plattformsmusiken spelas upp för gruppen  

Flicka 1: Ingen tveka om saken, spelet med häxan som man jagar 

Flicka 2: Ja verkligen, spelet med häxan och den snabba låten hör garanterat ihop. För att 
båda går fort 

Flicka 3 & 4: Ja, vi håller med.

Jag: Okej, då visar jag er trailern med musiken.
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Plattformstrailern spelas upp med plattformsmusiken 

Flicka 1, 2, 3 & 4: Helt klart rätt. 

Jag: Men om jag spelar upp det här då? 

Plattformstrailern spelas upp med livssimulatortrailern 

Flicka 1: Haha nej, detta var bara konstigt.  

Jag: Okej, då går vi vidare till nästa låt. 

Pusselmusiken spelas upp för gruppen 

Flicka 1: Jag tycker det låter så mystiskt och det passar ju pyramiden med detektiverna.  

Flicka 2: Hm… Denna låten är antingen till molnet eller pyramiden… Men musiken till 
molnspelet passar inte till det här spelet, så den här låten är säkert till pyramiden. 

Flicka 3: Jag tror också pyramiden…  

Flicka 4: Jag tror också det, tror jag. 

Jag: Okej, så ni verkar vara eniga om det, då får ni höra. 

Pusseltrailern spelas upp med pusselmusiken  

Flicka 1: Ja, men detta låter bra. 

Flicka 2: Jag det tycker jag med. 

Flicka 3 & 4: Ja, samma här. 

Jag: Några av er var lät lite osäkra, hur tycker ni att det här passar? 

Livssimulatortrailern spelas upp med pusselmusiken 

Flicka 1: Ja den här passar, det låter ju som regn typ. Det där plingljudet.  

Flicka 2: Nja, jag vet inte. Det låter för mystiskt och det passar ju bättre till pyramiden.  

Flicka 3: Det låter ju lite som regn men resten passar inte. 

Flicka 4: Nej, den andra var mer luftig och det passar filmen mer.  

Jag: Du (flicka 1) du håller fortfarande inte med de andra? 

Flicka 1: Nej, jag tycker att den här passar bättre. 

Jag: Okej, då var vi färdiga. Nu ska jag visa rätt svar. 

De ”korrekta” kombinationerna spelas för barnen och undersökningen avslutas.  
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Pojkgruppen 

Livssimulatortrailern visas för gruppen 

Jag: Vad tror ni att spelet handlar om? 

Pojke 1: Jag tror att man ska hjälpa världen genom att regna på olika platser. Man kanske 
hjälper till att bygga den som i Minecraft.  

Pojke 2: Ja, man flyger nog omkring och hjälper folk. 

Pojke 3: Ja, jag håller med. Man vattnar och försvarar jorden. 

Pojke 4: Jag tror också det, man flyger omkring och hjälper. 

Pojke 5: Ja, jag håller med. 

Plattformstrailern visas för gruppen 

Jag: Vad tror ni att det här spelet handlar om? 

Pojke 1: Man ska springa och döda den där roboten. 

Pojke 2: Ja, man hoppar över hinder och aktar sig för robotens lasrar. 

Pojke 3: Man ska spring och hoppa för att fånga den elaka roboten. Påminner mig om Super 
Mario  

Pojke 4: Ja, tycker också det påminner om Mario-spel. 

Pojke 5: Håller med.  

Pusselspelstrailern visas för gruppen. 

Jag: Vad tror ni att spelet handlar om? 

Pojke 1: Man ska nog akta sig för faror i labyrinten och ta sig i mål. 

Pojke 2: Man ska nog ta sig igenom labyrinten och hitta den där skatten som visades. Det 
påminner mig lite om ett spel jag har på min iPad. 

Pojke 3: Ja, det ser ganska roligt ut! 

Pojke 4: Ja, man ska nog styra killen och tjejen genom labyrinten utan att dö. 

Pojke 5: Ja, så är det nog.  

Jag: Okej, så nu ska jag spela upp tre låtar för er. Ni får sedan bestämma vilken trailer som 
låten passar bäst till. 

Plattformsmusiken spelas upp för gruppen  

Jag: Vilken låt hör denna till? 
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Pojke 1: Helt klart det där springspelet 

Pojke 2: Ja, absolut! 

Pojke 3: Japp, jag håller med, de båda går så fort. 

Pojke 4: Ingen tveka om saken, springspelet och den fartfyllda låten hör ihop, båda är ju 
snabba och fungerar bra ihop.  

Pojke 5: Ja, jag tycker också så.  

Jag: Okej, så ni är eniga. Då får ni höra låten och se trailern samtidigt. 

Plattformstrailern visas med plattformsmusiken. 

Pojke 1-5: Den passar jättebra 

Jag: Vad tror ni om det här då? 

Pusseltrailern visas med plattformsmusiken. 

Pojke 1: Det kan ju fungera, men den andra passar bättre. 

Pojke 2: Ja exakt, den förra var bättre. Båda går så fort.  

Pojke 3-5 håller med 

Jag: Okej, då ska ni få höra nästa låt.  

Pusselmusiken spelas upp för gruppen  

Jag: Vilken trailer passar denna låten till? 

Pojke 1: Det är antingen till labyrinten eller molnet. Det låter lite som regn, så kanske 
molnspelet. Men det låter också mystiskt, som passar bättre till pyramiden. Ja, denna låten är 
nog till pyramiden.  

Pojke 2: Jag tror nog att den passar till molnet, det låter ju lite som regn. 

Pojke 3: Ja, den passar nog till molnet. 

Pojke 4: Tror att den hör till labyrinten, för att bongotrummorna passar till djungeln som de är 
i. 

Pojke 5: Jag vet inte…  

Jag: Okej, ni tycker ju lite olika. Men jag visar med molnet först så får ni se.  

Livssimulator med pusselmusiken spelas upp 

Pojke 1: Nja… Det låter lite tokigt. 

Pojke 2: Det passar till regent som molnet ger ifrån sig. 
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Pojke 3: Jag håller med. 

Pojke 4 & 5: Ingen aning… 

Pojke 4: Spela upp med den andra filmen. 

Jag: Okej, här kommer den. 

Pusseltrailern med pusselmusiken spelas upp 

Pojke 1: Ja, den här passar bra. Båda låter mystiska. 

Pojke 2: Nej, jag tycker fortfarande den andra. 

Pojke 3: Ne, jag håller med (pojke 1). Den här passar bäst. 

Pojke 4: Håller nog också med (pojke 1) och (pojke 3). 

Pojke 5: Jag med.  

Jag: Okej, då spelar jag upp den sista låten.  

Livssimulatortmusiken spelas upp för gruppen  

Pojke 1: Den här låten passar ju till både labyrinten och molnet. Inte springspelet iallafall! 
Låten är ju lite luftig liksom och molnspelet är ju typ luft väl? Ja, så måste det vara, 
molnspelet.  

Pojke 2: Denna tror jag kan passa till labyrinten.

Pojke 3: Nej, det tycker inte jag. Den passar bättre till molnet! Som (pojke 1) sa!

Pojke 4: Håller med, passar bättre till molnet. 

Pojke 5: Det tycker jag också. 

Jag: Okej, här får ni se hur denna låten passar till molnspelet.

Livssimulatortrailern visas med livssimulatormusiken

Pojke 1: Japp, denna passar bra. Allt känns ju så luftigt! 

Pojke 2: Nej, jag tycker fortfarande labyrinten.

Pojke 3: Håller med (pojke 1).

Pojke 4: Ja, denna hör till molnet. 

Pojke 5: Ja, denna är bra. 

Jag: Okej, då ska vi prova att se den andra trailern med den här låten.

Pusseltrailern visas med livssimulatormusiken

Pojke 1: Nej inte alls.
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Pojke 2: Jo, denna passar bäst!

Pojke 3: Nje, det tycker inte jag…

Pojke 4: Nej, inte jag heller.

Pojke 5: Den andra var bättre.

Jag: Okej, då var vi färdiga. Nu ska jag visa rätt svar.

De ”korrekta” kombinationerna spelas för barnen och undersökningen avslutas.

Den blandade gruppen 

Livssimulatortrailern visas för gruppen 

Jag: Okej, vad tror ni att detta spelet handlar om? 

Flicka 1: Här tror vi att man ska vattna och snöa. Det går nog ut på att man ska hålla jorden 
fin och hel. 

Pojke 1 & 2: Ja, exakt.  

Jag: Okej, jättebra. Då ska ni få se på en till trailer. 

Plattformstrailernvisas för gruppen 

Jag: Vad tror ni att detta spelet handlar om? 

Flicka 1: Kanske jaga den där roboten och akta sig för hans strålar? 

Pojke 1: Ja, det tror jag också. Men man ska nog jaga honom! 

Pojke 2: Ja, man ska antagligen döda roboten och akta sig för olika hinder på banan.  

Jag: Bra, då ska ni få se en sista trailer. 

Pusselspelstrailern visas för gruppen. 

Jag: Vad tror ni om denna trailern? 

Flicka 1: Jag tror att man ska ta sig ut ur den där pyramiden. 

Pojke 1: En kille och en tjej som ska lösa pussel för att hitta en skatt. 

Pojke 2: Ja exakt! De löser hemliga grejer för att ta sig ut och kanske hitta en skatt. 

Jag: Okej, så nu ska jag spela upp tre låtar för er. Ni får sedan bestämma vilken trailer som 
låten passar bäst till. 

Pusselmusiken spelas upp för gruppen  

Jag: Vilken trailer tror ni denna låten passar till? 
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Flicka 1: Denna låten passar nog bäst till labyrinten, det låter lite som ett mystiskt och 
spännande äventyr. Och de ser ut som äventyrare som är med i labyrintspelet. 
Bongotrummorna passar ju också till djungeln som de är i. 

Pojke 1: Ja, precis. De ser ju ut som riktiga äventyrare som löser ett mystisk pussel! 

Pojke 2: Ja, jag tycker att det blev tydligt med trummorna. Det passar djungeln. 

Jag: Okej, då spelar jag upp filmen och musiken kombinerat. 

Pusseltraiern visas med pusselmusiken 

Flicka 1: Ja, dom känns verkligen bra ihop! 

Pojke 1: Ja, det tycker jag också. 

Pojke 2: Samma här 

Jag: Okej, då spelar jag nästa låt. 

Livssimulatormusiken spelas upp för gruppen 

Flicka 1: Denna passar nog till molnet skulle jag tro, eller vad tror ni? 

Pojke 1: Ja, jag skulle tro det. Den låter så luftig, som molnet är! 

Pojke 2: Ja, jag håller verkligen med 

Jag: Okej, då spelar jag upp de två ihop. 

Livssimulatortrailern visas med livssimulatormusiken  

Pojke 1: Ja, låten känns mer som gjord för spelet med molnet, det passar filmen bättre liksom. 
Labyrintspelet känns ju nästan deprimerande med den här musiken och den passar inte 
gubben och tjejen i labyrintspelet. 

Jag: Vad tycker ni om den här kombinationen då? 

Livssimulatortrailern visas med pusselmusiken 

Flicka 1: Det kan ju passa, men nej. Den andra passar bättre till molnet.  

Pojke 1: Ja verkligen, denna låter för mystisk för molnspelet. 

Pojk 2: Ja, det passar inte till det glada molnet.  

Jag: Okej, då ska ni få höra den sista låten 

Plattformsmusiken spelas upp för gruppen 

Flicka 1: Ingen tveka om saken, den här är till springspelet med roboten. 

Pojke 1: Ja, det är supertydligt. Båda går fort! 
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Pojke 2: Ja verkligen, de andra låtarna hade bara varit konstigt med den här filmen. 

Jag: Okej, då var vi färdiga. Nu ska jag visa rätt svar.

De ”korrekta” kombinationerna spelas för barnen och undersökningen avslutas. 
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