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Abstract 
Title: Playing or Gaming: Guitar Hero as communicative practice for young musicians 
Language: Swedish 
(Swedish title: Spela, leka eller låta bli: Guitar Hero som kommunikativ praktik för unga musiker) 
Keywords: Game‐based learning, Gaming literacy, Music learning, Guitar Hero, Situated 
identity, Multimodal discourse analysis 

 
Since  2005,  the  music  related  console  game  Guitar  Hero  has  been  sold  in  huge 
numbers and widely spread. Young people who study and/or play music often have 
experienced  both  gaming  and music  through  taking  on  the  game.  Recent  studies 
indicate  that  Guitar  Hero  affects  conditions  for  music  education  (Ericsson  & 
Lindgren, 2010) and that children refer to the game in conversation about music and 
musicality  (Hellgren,  2011).  In  this  study,  theories  on multimodality  (Kress  &  Van 
Leeuwen,  2001)  are  used,  along  with  related  perspectives  on  design  for  learning 
(Selander,  2008b)  and  discourse  analysis  (Gee  2005a),  as  a  starting  point  for 
understanding and analysing Guitar Hero gaming as a communicative practice. The 
overall  aim  of  this  study  is  to  explore  conditions  for  young  musicians’ 
communication  (and  thereby  learning)  in  the communicative practice and context 
offered by Guitar Hero. The following research questions are generated: 

‐ What strategies and discourses are visualised through actions by the informants in 
this communicative practice? 

‐ What affordances and restrictions regarding communication and meaning making 
(and thereby  learning) does this practice offer, when the  informants articulate and 
act in relation to these discourses? 

In  order  to  answer  these  questions  a  gaming  session  in  a  youth  centre  was 
conducted with a small group of young musicians, who also attended a specialised 
music  programme  in  an  upper  secondary  school.  A  video  documentation  of  this 
session  is  the  main  empirical  material  in  this  study.  The  results  of  the  analysis 
process  are  formed  as  case  descriptions  that  visualise  important  strategies 
articulated  in  the  informants’  way  of  handling  the  gaming  situation  in  question. 
Further  analysis  reveals what  discourses  about Guitar Hero  gaming  the  informant 
articulates,  and what  communicative  affordances  and  restrictions  are  visualised  in 
the current communicative situation. The results indicate that Guitar Hero offers a 
nuanced  communicative  practice.  Using  available  communicative  resources  the 
informants are able to articulate knowledge of both digital games and music. Doing 
so they simultaneously express a situated identity, with a clear connectedness to the 
identity  and  musicianship  articulated  in  the  school  context.  In  the  collectively 
articulated  discourse  on Guitar  Hero  as  different  from  playing  music,  three  gamer 
positions stand out as socially accepted and favoured ways of approaching the game: 
The  serious  gamer,  The  playing  gamer  and  The  uninterested  gamer.  Guitar  Hero 
stands  out  as  a  communicative  practice  offering  opportunities  to  use  and  express 
musical knowledge and perception under the condition that this is not articulated as 
musical knowledge or playing music. 
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Förord 
 

 

 

Många  av  de  som  skrivit  doktorsavhandlingar  eller  licar  som  jag  träffat  i  olika 
sammanhang har påpekat att bland det svåraste att skriva är ett bra förord. Men det 
är  inte  förrän  nu,  när  jag  tänker  tillbaka  på  två  och  ett  halvt  års  studier  och 
skrivande, som jag inser hur svårt det är att på några få rader skriva något klokt om 
denna omtumlande process. Så många kunniga, inspirerande och nyfikna människor 
har gjort denna period både utmanande, utvecklande, stimulerande och rolig. 

Mina  fantastiska  handledare,  Sture  Brändström  och  Eva  Sæther,  har  i  alla  lägen 
lyssnat, läst och kommenterat mina bitvis snurriga idéer på ett både kunnigt, klokt 
och pedagogiskt skickligt sätt. Ett extra stort tack för er öppna attityd och det stora 
stöd ni har gett mig under hela denna process!  

Att  få  lära  känna  och  delta  i  seminarier  och  diskussioner  med  forskare  och 
doktorandkollegor har varit mycket lärorikt och roligt. Stort tack till kollegiet i både 
Piteå och Malmö för nyfikenhet, öppenhet och kloka kommentarer. Den nationella 
forskarskolans  upplägg  har  dessutom  gett  en  fantastisk möjlighet  att  få möta  och 
lyssna  till  forskare  från  olika  institutioner med  olika  ingångar  och  idéer.  Ett  stort 
tack både till er som jobbat med att  förbereda och organisera denna möjlighet och 
till alla intressanta och engagerade föreläsare som gjort forskarskolan så spännande 
och intressant. Ett speciellt  tack till Cecilia Ferm, Anna‐Karin Gullberg och Johnny 
Wingstedt som i olika skeden läst och kommenterat min text extra noggrant. 

Tack också  till  Skolstaden och Helsingborgs  stad  som gjort det möjligt  för mig att 
delta  i  forskarskolan.  Ett  speciellt  tack  till  Eva  Nyhammar,  min  dåvarande  rektor 
som uppmanade mig att söka denna utbildning, och tack till mina lärarkollegor som 
fått stå ut med en deltidsförvirrad kollega under denna period.  

Och vad kan ska man då skriva till sina doktorandkollegor i forskarskolan, Piteå och 
Malmö?  Det  har  varit  underbart  roligt  att  få  lära  känna  så  många  roliga  och 
spännande  människor  med  så  mycket  galna  idéer!  Tack  för  alla  samtal  och 
diskussioner om både högt och lågt. 

Till sist, men allra mest, tack till min älskade familj som på ett fantastiskt sätt både 
stöttat, förstått och stått ut! 

 

Malmö, 15/5‐2011 

Jens Ideland 
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1. INTRO 
Med ett leende på läpparna gick jag en höstdag 2008 förbi aulan på gymnasieskolan 
där jag jobbar. Ut ur aulan strömmade ljudet av en hårdrocksklassiker från 80‐talet. 
Det lät fantastiskt bra och jag hörde att publiken var stor och hade roligt. De tjoade, 
klappade  takten  och  applåderade.  Jag  var  tvungen  att  se  vad  som  pågick.  När  jag 
tittade  in  i  aulan  såg  jag  den  stora  publikens  huvuden  avteckna  sig  i  ljuset  från 
filmduken. Två siluetter med gitarrer avtecknade sig i ljuset som studsade mot den 
filmduk som visade ett animerat hårdrocksband. De spelade Guitar Hero1.  

Elevrådet hade anordnat en  tävling  i musikdataspelet Guitar Hero. Deltagarna och 
publiken såg ut att ha roligt och jag blev tagen av skickligheten hos finalisterna. De 
följde med och reagerade blixtsnabbt på de olikfärgade symbolerna som strömmade 
mot dem i ett rasande tempo. Dessutom tydde deras kroppsspråk på att de njöt av 
att stå på scen och att de fick en upplevelse av att spela på en plastgitarr med fem 
knappar  och  en  låtsassträng.  När  jag  gick  därifrån  kunde  jag,  som  undervisade  i 
bland annat musikteori och ensemble på det estetiska programmets musikgren, inte 
låta bli att fråga mig; Varför spelar så många Guitar Hero? Varför lägger de ner tid på 
detta?  

Vid denna tidpunkt var spelet mycket populärt och det pratades mycket om spelet 
bland  eleverna  på  skolan.  Även  musiklärare  och  andra  vuxna  pratade  om  bland 
annat spelets för‐ och nackdelar. Jag uppfattade det som att vuxna i min omgivning 
oftast  beskrev  Guitar Hero  som  ett  kul  spel, men  som  inte  har med musicerande 
eller musikalitet att göra och därför  i  första hand är till  för den som inte kan spela 
men ändå vill leka gitarrhjälte.  

När  jag senare med allt större  intresse började  lyssna på vad eleverna sa om spelet 
upptäckte  jag  hur  stor  del  av mina musikelever  på  det  estetiska  programmet  som 
spelade  eller  hade  spelat  Guitar  Hero  eller  syskonspelet  Rock  Band2.  Bland  annat 
visade det  sig  att  i  en  av mina grupper  i Gehörs‐ och musiklära, där de  flesta  gått 
vidare  till  studier  på  musikhögskola  eller  folkhögskola,  hade  alla  eleverna  under 
någon period  lagt  ganska mycket  tid  på Guitar Hero.  En  elev  som  just  höll  på  att 
förbereda sig för antagningsprov till musikhögskolan sa ”Tänk om man lagt all den 
tiden på att öva bas i stället för att försöka knäcka spelet”.  

Det var alltså inte bara elever som inte kunde musicera med vanliga instrument som 
la ner mycket tid på dessa musikspel. Jag förstod att Guitar Hero hade något att ge 
även ungdomar som är duktiga musiker för sin ålder vilket fick mig att undra: Vad är 
det som gör att det är så roligt att spela Guitar Hero? När jag sedan funderade vidare 
på spelets upplägg, som innebär att spelaren måste följa en grafisk notation så exakt 

1111 
1 ©  2010 Activision  Publishing,  Inc.  Guitar Hero  and Activision  are  registered  trademarks  of  Activision 
Publishing, Inc. 
2 Rock Band and all related titles and logos are trademarks of Harmonix Music Systems, Inc. Rock Band 
and other related products andservices developed by Harmonix Music Systems, Inc. 
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som möjligt, uppstod nya frågor. Hur kommer det sig att många unga fritidsmusiker 
och musikelever som har svårt för och ofta helst vill slippa att läsa enkel musikalisk 
notation,  frivilligt  lägger mycket  tid  på  och övar upp  en  stor  skicklighet  i  att  följa 
den  färgglada  notationen  i  Guitar  Hero  eller  Rock  Band?  Dessa  synpunkter  och 
frågor kan tyckas banala, speciellt för den som spelat dessa konsolspel mycket. Men 
för  mig  pekade  dessa  initiala  frågeställningar  mot  att  det  är  viktigt  att  utveckla 
musikpedagogiskt kunnande om musikspelsmiljöer som Guitar Hero och Rock Band 
av flera anledningar.  

En av dessa är att många av de elever som idag får undervisning i musik antingen på 
gymnasienivå,  grundskola  eller  exempelvis  kommunal  musikskola  har  ganska 
omfattande  erfarenheter  av  musik  från  de  aktuella  spelen.  Det  borde  därför  vara 
intressant  för  både  forskare  och  lärare  på  det  musikpedagogiska  fältet  att  bättre 
förstå  dessa  elevers  bakgrund  och  agerande.  I  linje med  detta  påpekar  exempelvis 
Folkestad  (2007)  hur  viktigt  det  är  att musikpedagogisk  forskning  inte  bara  berör 
musikaliskt  lärande  i  undervisningssituationer  utan  även  tar  hänsyn  till  och 
utforskar  erfarenheter  av  musik  som  erbjuds  utanför  formella  undervisnings‐
kontexter.  I  relation  till  att  Ericsson  (2002)  visar  hur  ungdomar,  genom  förströdd 
tillägnelse,  utvecklar musikaliskt  kunnande  när  de  ”slölyssnar”  på musik    framstår 
spelsituationen snarare som en form av aktiv  tillägnelse. För även om spelaren inte 
blir  gitarrist  av  att  engagera  sig  i  Guitar  Hero  deltar  hon  eller  han  aktivt  i  en 
situation där både musiken och föreställningar om musik har en mycket central roll.  

En  av  de  mest  tongivande  forskarna  inom  spelforskning,  J  P  Gee,  menar  att 
kommersiella  dataspel  måste  utformas  som  goda  miljöer  för  lärande  för  att  bli 
populära  och  sälja  bra  (2005b).  För  dem  som  är  intresserade  av  att  förstå 
förutsättningar  för  lärande bör därför  de  framgångsrika  spelmiljöerna  vara mycket 
intressant att analysera och förstå eftersom ”[t]he games exemplify, in a particularly 
clear way, better and more specific and embodied theories of meaning, reading, and 
learning” (Gee, 2003, s. 26).  

I  linje  med  detta  synsätt  menar  jag  att  forskare  och  pedagoger  bör  kunna  lära 
mycket  om  förutsättningar  för  lärande  i  en  musikalisk  kontext  av  musikspelen 
Guitar Hero och Rock Band. Dessutom kan en förståelse av dessa nya och alternativa 
miljöer med musikalisk  koppling  fungera  som  en  slags  spegelbild mot  vilken mer 
traditionella  undervisningsformer  avspeglar  sig.  Att  synliggöra  och  beforska  unga 
musikers  och  musikelevers  förhållande  till  musikspelen  har  därför  ett  egenvärde 
samtidigt  som  det  innebär  att  musikundervisning  kan  belysas  från  ett  nytt 
perspektiv. 

Jag ser därför ett behov av att inom det musikpedagogiska fältet öka kunnandet om 
vad musikspel  som Guitar  Hero  och  Rock  Band  erbjuder  unga  fritidsmusiker  och 
musikelever. Mitt  bidrag  är  att  i  denna  studie  försöka  belysa  vilka möjligheter  en 
grupp unga musiker som även är elever på det estetiska programmets musikgren har 
att uttrycka sig själva, sitt spelkunnande och sitt musikaliska kunnande när de med 
hjälp av den gitarrliknande spelkontrollen tar sig an konsolspelet Guitar Hero.  
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Guitar Hero 
För den som  inte spelat Guitar Hero eller Rock Band kommer här en kort historik 
och sammanfattning av några av spelets egenskaper. 

Den grundläggande spelidén 
Den första versionen av spelet kom ut på marknaden 2005. Spelet säljs  fortfarande 
och på Activision som numera äger rättigheterna till spelet kan man läsa följande: 

Guitar Hero® ger dig all den upphetsande spänning som en rockstjärna 
upplever utan att du behöver lämna huset! Guitar Hero® har vansinnigt 
beroendeframkallande  spelmekanik….Välj  mellan  olika  rockstjärnor 
och  jamma  i  konsertlokaler  som  blir  större  i  takt  med  att  din 
rockkarriär  går  uppåt.  Du  börjar  din  karriär  med  att  spela  på  små 
klubbar och barer, men om du spelar bra jobbar du dig upp till stadium 
och arenor (Activision). 

Den grundläggande idén och utmaningen i de tidiga utgåvorna är att spelaren med 
hjälp  av  en  gitarrliknande  spelkontroll  (se  figur  2)  skall  träffa  färgglada  symboler 
som syns på spelskärmen (se figur 1). Dessa symboler fungerar i spelet som en slags 
representation  av  gitarrstämman  eller  basstämman  i  den  oftas  tunga  rocklåt  som 
spelas. Jag har valt att i detta arbete kalla dessa symboler för pluppar eftersom det är 
den benämning  jag uppfattar  att mina  informanter oftast  använder. Dessa pluppar 
strömmar  mot  spelaren  på  ett  spelspår  där  varje  färg  har  sin  egen  ”fil”.  När 
plupparna når en viss position i nederkanten av skärmen måste spelaren hålla nere 
motsvarande  knappar  på  ”gitarrhalsen”  och  slå  an  strum  bar  som  är  GH‐gitarrens 
motsvarighet till sträng. 

  

 

 

 

 

 

 

 

När spelaren träffar plupparna på rätt position flammar de upp och gitarrstämman i 
den musikaliska förlagan hörs. Om spelaren däremot missar slocknar plupparna och 
i stället för gitarrstämman får spelaren höra ett dovt ”klonk”. Spelaren får poäng för 

Figur 1: Skärmbild från Guitar Hero 

Figur  2: Den gitarrliknande spelkontrollen till 
Guitar Hero World Tour 

1. Knappar 
2. Slide bar 
3. Strum bar 
4. Svajarm 
5. Star power‐
knapp 

1 
2 

3 

4 
5 
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varje  träffad  plupp.  Ackord  representeras  på  de  högre  spelnivåerna med  parallella 
pluppar som kräver att spelaren håller ner flera knappar samtidigt och ger då dubbla 
poäng.  Genom  att  använda  svajarmen  (se  figur  2)  på  långa  toner  uppstår  en 
svajeffekt  på  ljudspåret  samtidigt  som  spelaren  får mer  poäng.  Om  hon  eller  han 
klarar  längre  partier  utan  missar  kan  starpower  aktiveras  antingen  genom  att 
spelaren  tiltar gitarren så att GH‐gitarrens hals pekar uppåt eller genom att  trycka 
på en speciell starpower‐knapp (se figur 2).  

När  denna  funktion  är  aktiverad  får  spelaren  dubbelt  så  många  poäng  vilket  kan 
hjälpa henne eller honom att ta sig  igenom besvärliga partier. För om spelaren gör 
många misstag och  inte  får  tillräckligt med poäng  sjunker  ”rockmätaren”  först ner 
till  rött  och  efter  ett  tag  avbryts  spelet  och  den  animerade  publiken  buar  ljudligt. 
Om  spelaren  däremot  klarar  hela  låten  bra  och  får  tillräckligt  med  poäng  jublar 
publiken  samtidigt  som  spelskärmen  visar  ”You  Rock”  med  ett  typsnitt  som  ger 
associationer till hårdrock. Även poäng, omdöme och träffstatistik visas. 

Utveckling eller urvattning? 
Spelet blev snabbt och något oväntat en succé. Första utgåvan såldes i ca 1,5 miljoner 
exemplar  och  sedan dess  har  spelet  kommit  ut  i minst  tretton  olika  varianter  och 
utgåvor.  Sammanlagt  har  spelet  sålt  i  mer  än  25  miljoner  exemplar  och  över  60 
miljoner låtar till spelet har laddats ner via nätet (Wikipedia, 2011). 

Flera förfinade utgåvor som bygger vidare på originalspelets 
koncept  lanserades men 2007  fick Guitar Hero konkurrens 
av  Rock  Band.  Detta  spel  konstruerades  av  samma  bolag 
som  låg  bakom  den  första  utgåvan  av  Guitar  Hero.  Med 
detta nya spel introducerade de (Harmonix) möjligheten att 
spela  som band. För att möjliggöra detta  introducerade de 
en  trumsetsliknande  kontroll  och  en  mikrofon  med  usb‐
anslutning som följer med spelet. Max fyra spelare kan delta 
och de kan då välja att antingen spela som gitarrist, basist, 
trummis  eller  sångare.  Activision  som  äger  Guitar  Hero 
svarade med att 2008 ge ut den snarlika World Tour‐utgåva 
som används i denna studie.  

 
Figur 4: Skärmbild från Guitar Hero World Tour. 

Figur 3: 
Trumsetsliknande spel‐
kontroll till Rock Band. 
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Spelspåren  för  ”instrumentalisterna”  ser  i  både Rock Band och Guitar Hero World 
Tour  i  princip  ut  som  i  originalutgåvan  av Guitar Hero medan  sångarens  spelspår 
ligger vågrätt i spelskärmens överkant och mer liknar sångspelet SingStar (se figur 4). 
Utseendet  på  spelskärmen  varieras  efter  hur  många  spelare  som  deltar  och  vilka 
instrument de väljer.  

I takt med att spelen blev så populära spred sig konceptet vidare. Från att ha varit ett 
konsolspel  förbehållet  exempelvis  Playstation,  Wii  och  Xbox  med  stora 
instrumentliknande spelkontroller  finns Guitar Hero numera  i en uppsjö varianter. 
Det  finns  exempelvis  utgåvor  för  det  lilla  portabla  Nintendospelet  och  Iphone. 
Många  andra  företag  har  också  gjort  egna  varianter  av  spelet  för  exempelvis 
smartphones  och  vanliga  mobiltelefoner.  Även  om  bildspråket,  spelspåren  och 
musiken i de flesta fall påminner om originalet är gränssnitten radikalt annorlunda i 
dessa  portabla  spelvarianter.  Dessa  varianter  spelas  oftast  genom  att  trycka  på 
exempelvis telefonens knappar eller pekskärm.  

Även  ett  par  ”fullstora”  konsolspelsvarianter  av  Guitar  Hero  som  avviker  från 
originalkonceptet  har  lanserats  av  Activision  själva.  2009  släpptes  varianten  Band 
Hero som använder samma upplägg som Guitar Hero men med den skillnaden att 
denna  variant  innehåller  låtar  ur  en  bredare  pop‐  och  soulrepertoar.  Samma  år 
lanserades  även DJ Hero där  spelaren  använder  en  spelkontroll  som efterliknar  en 
DJs  skivspelare  och  mixer  för  att  ta  sig  an  en  annorlunda  spelutmaning  där 
låtmaterialet kan karaktäriseras som R’n’B och Hip Hop. 

Harmonix har med den senaste versionen av Rock Band  (3) valt  en annan väg. De 
lanserar nya och ännu mer instrumentlika spelkontroller som möjliggör ett nytt mer 
musikerlikt  spelläge,  Pro  Mode.  Till  spelet  hör  ett  minikeyboard  som  enligt 
recensenterna på de lägre spelnivåerna känns plastigt men på de högre nivåerna ger 
en känsla av att spela keyboard. 

Pro Mode å andra sidan, drar nytta av minisyntens två oktaver fullt ut 
och  precis  som  euforin  vi  kände  första  gången  vi  höll  i  en  plastgitarr 
och  fick  illusionen  av  att  vi  faktiskt  spelade  känner  vi  att  vi  faktiskt 
spelar synt (Hessel, 2010).  

Den som vill utnyttja det nya spelläget  fullt ut kan 
köpa  till  en  ny  typ  av  gitarrkontroll  som  har 
designats  för  att  efterlikna  gitarrens  strängar  och 
band.  I  Pro  Mode  påminner  gitarrens  spelspår 
därför  i  många  avseenden  om  tabulatur  vilket 
samtidigt gör spelet betydligt svårare. 

Gitarren (och därmed basen) är däremot ett 
monster. Varenda sträng på vartenda band finns utmappad för att ge en 
så realistisk upplevelse som möjligt. Resultatet blir att du måste traggla 
ganska  länge  i  träningsläget,  både  för  att  få  grepp  om  alla  tangenter, 

Figur 5: Den nya spelkontrollen 
för Rock Bands Pro Mode. 
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men  också  för  att  förstå  vad  grön  åtta  och  dess  böjda  neonslinga 
innebär för ackord (ja, du tar riktiga ackord).  Inte helt och hållet som 
att spela på riktigt, men närmare än så här kommer du nästan inte i ett 
musikspel (Hessel, 2010). 

Detta  öppnar upp  för nya möjligheter  och det  lanseras nu  en  adapter  som gör  att 
spelaren  kan  använda  vanliga  instrument med MIDI‐utgång  i  spelet.  Till  och med 
gitarrtillverkaren Fender ger  sig  in på banan och  lanserar en Squier‐modell av den 
klassiska  Stratocastern  som  både  är  en  vanlig  elgitarr  och  kan  användas  som 
spelkontroll till Rock Band 3 (Ivarsson, 2010). 

Men  trots  att  det  i  dagsläget  finns  en  mängd  varianter  av  spelen  i  många  olika 
format och att spelen genomgått en snabb utveckling har försäljningssiffrorna under 
2010  sjunkit  dramatiskt  (Sinclair,  2010).  Sydsvenskans  kunnige  spelkrönikör Orvar 
Säfström menar att spelen trots att de är bättre än någonsin sjunger på sista versen, 
åtminstone  som  ekonomisk  guldgruva.  ”Nu  står  vi  här,  sex  år  senare,  och 
musikspelen  är  på  utdöende.  Det  som  för  bara  ett  par  år  sedan  var  spelvärldens 
hetaste  fluga  är  redo  för  ättestupan”  (2011).  Även  Activisions  Eric  Hirschberg 
erkänner att  ”It’s no  secret  that not  just Guitar Hero,  but  also Rock  Band,  and  the 
music category in general, do not have the same mass appeal today that they did a 
few years ago” (Hirschberg citerad i Brightman, 2010). 

Activision  beslöt  i  början  av  februari  2011  att  åtminstone  för  en  period  lägga  ner 
utvecklingen  av  nya  GH‐versioner.  Många  kommentarer  på  nyhetssidor  om  detta 
påpekar att spelet överexploaterats med 20 nya varianter och expantioner på fem år. 
Men enligt Hirschberg borde Guitar Heros grundkoncept även fortsättningsvis vara 
gångbart: 

I  think  a  lot  of  video  game  genres  that  have  had  tremendous  staying 
power  have  a  fantasy‐fulfillment  element  at  their  core,  whether  it’s 
driving the fast car, or participating in professional sports, or going into 
battle. People don’t get to do this in everyday lives. So I think the core 
premise and the core insight at the heart of the Guitar Hero franchise is 
still very relevant (Hirschberg citerad i Brightman, 2010). 

Om spelvarianter och nivåer 
Det finns tre olika spelvarianter i World Tour‐utgåvan av Guitar Hero. Quick Play är 
en  variant  där  spelaren  direkt  kan  välja  vilken  sång  och  vilken  svårighetsnivå  han 
eller hon  vill  spela.  I  denna  variant  är det  ”officiella” målet  att  få  så många poäng 
(pengar) och  så bra omdöme av  spelet  som möjligt.  I  takt med att  spelaren klarar 
låtar  och  spelnivåer  låser  Guitar Hero  upp  nya  och  ofta  svårare  låtar,  vilket  alltså 
innebär att spelaren efterhand får tillgång till fler och mer utmanande låtar.  

Career Mode  innebär  som namnet  antyder  att  spelaren  får  till  uppgift  att  leda  sin 
avatar,  en  virtuell  spelfigur,  genom  en  virtuell  musikerkarriär.  Inledningsvis  får 
spelaren  enklare  utmaningar  och  avataren  befinner  sig  i  små  konsertlokaler. 
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Efterhand  som  spelaren  klarar  de  låtar  som Guitar Hero  kräver  blir  utmaningarna 
svårare  samtidigt  som  den  virtuella  konsertmiljön  växer.  De  pengar  som  delas  ut 
efter  varje  lyckad  ”spelning”  används  i  en  virtuell  affär  där  spelaren  kan  köpa 
utrustning, frisyr och kläder till sin avatar.  

I Word Tour‐utgåvan kan upp till fyra spelare ta sig an Quick Play eller Career Mode 
tillsammans. Genom att även använda en extra gitarrkontroll, den trumsetsliknande 
spelkontrollen  samt  den medföljande mikrofonen  kan  de  forma  ett  virtuellt  band 
och  ta  sig  an  GH‐utmaningen  tillsammans.  Om  två  spelare  hellre  vill  tävla  mot 
varandra kan de i stället välja att spela Face Off. De tävlar då om att få mest poäng 
och  kan  i  spelet  använda  olika  knep  och  tekniker  som  minskar  motståndarens 
möjligheter att få bra poäng. 

Guitar Hero  erbjuder  en  form  av  pedagogisk  progression med  fyra  olika  egentliga 
spelnivåer, Easy, Medium, Hard,  Expert,  samt Beginner  som närmast kan betraktas 
som  en  ”leksaksnivå”.  Här  förljer  en  kort  och  summarisk  sammanfattning  av  vad 
spelnivåerna  innebär om man  som  informanterna  i denna  studie  tar  sig  an  spelets 
gitarrstämma med hjälp av den gitarrliknande spelkontrollen. 

– På  Beginner‐nivån  saknar  de  fem  knapparna  betydelse.  Spelaren  behöver 
bara slå an strum bar vid rätt tillfälle och riskerar inte heller att ”kastas ut” 
av spelet om hon eller han slår an på fel ställe.  

– Easy‐nivån  utnyttjar  de  tre  första  knapparna  och  representationen  av  den 
gitarristiska förlagan är på denna nivå ofta kraftigt förenklad vilket gör den 
överkomlig även för nybörjaren. De färgglada plupparna i spelstämman kan 
ändå  relativt  ofta  representera  ett  slags  musikaliskt  skelett  av  betonad 
rytmik och några viktiga  tonala  rörelser. Enstaka ackord  i  lätta  situationer 
representeras med två pluppar/knappar. 

– På medium‐nivån introduceras den fjärde knappen och ackord representeras 
här  ofta  med  två  pluppar/knappar.  Även  något  mer  avancerad  rytmik 
används vilket gör att både riktning och rytmik representeras bättre än på 
Easy‐nivån.  

– Hard‐nivån  innebär ytterligare bättre representationsmöjligheter i och med 
att  alla  fem  knapparna  används  samt  att  ackord  representeras  med  olika 
kombinationer av pluppar/knappar. Speltillverkarna reducerar och förenklar 
dock både besvärlig och snabb rytmik samt  ”knöliga”  tonala  förflyttningar, 
vilket gör  att  representationen av den musikaliska  förlagan även på denna 
nivå ibland kan uppfattas som ganska märklig.  

– På  Expert‐nivån  utnyttjar  spelprogrammerarna  spelets  möjligheter  att 
representera  förlagan  fullt  ut.    Målet  med  denna  nivå  tycks  vara  att  ge 
spelaren en stor utmaning och samtidigt efterlikna gitarrspel. Detta innebär 
att  förlagan  rytmiskt  representeras  ”not  för  not”  i  spelstämman. 
Även ”tonala” rörelser och kombinationer av pluppar har programmerats för 
att  så  gott  det  går  likna  gitarrförlagan.  Detta  gör  att  spelspåret  oftast 
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representerar  rytmik,  melodisk  riktning  och  ackordanvändning  på  ett, 
åtminstone för en van GH‐spelare, någorlunda begripligt och detaljerat sätt. 

För den  som vill  veta mer  om olika nivåer  och  versioner  av Guitar Hero  finns det 
gott  om  information  på  nätet.  Exempelvis  innehåller  Wikipedias  engelskspråkiga 
sida om spelet en genomgång av bland annat historik, spelnivåer och olika utgåvor 
(Wikipedia, 2011). 
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2. Tidigare forskning 
Trots att Guitar Hero kom ut på marknaden 2005 och tillsammans med syskonspelet 
Rock Band fått en stor spridning framförallt bland de ungdomar som idag är elever 
på grund‐ och gymnasieskolor har förvånansvärt lite forskning gjorts om dessa spel. 
Inom det musikpedagogiska fältet kan man dock se effekter av spelets inverkan. I ett 
pågående projekt ser exempelvis Joakim Hellgren (2011) att barn på grundskolan ofta 
relaterar  till  exempelvis  Guitar  Hero  i  sina  resonemang  om  musik.  Ericsson  och 
Lindgren (2010) ser dessutom att spelets popularitet även påverkar vad som händer i 
grundskolans musiksalar: 

TV‐spelet  Guitar  Hero  är  ett  exempel  på  ett  sådant,  för  diskursen, 
styrande redskap. När läraren vid ett tillfälle frågar eleverna ”vad ska vi 
spela  idag?”  relaterar  inte  sällan  eleverna  till  någon  specifik  låt  från 
Guitar  Hero  och  tv‐spelet  får  därmed  en  funktion  som 
urvalsinstrument. Eftersom en stor del av den musik eleverna  föreslår 
har en direkt koppling till detta tv‐spel innebär det att den inte endast 
är känd utan även populär bland eleverna och därigenom också legitim 
att spela i klassrummet (Ericsson & Lindgren, 2010, s. 69). 

En studie om GH‐spelande ungdomar har på liknande sätt beröringspunkter med ett 
antal  forskningsområden.  De  mest  relevanta  för  denna  musikpedagogiska  studie 
presenteras  här  i  tre  olika  avsnitt.  I  Forskning  om  Guitar  Hero  och  Rock  Band 
presenteras  forskningsinsatser  som  specifikt  berör  dessa  spel.  Det  andra  avsnittet 
Om  spel  och  lärande  presenterar  några  olika  forskningsinriktningar med  fokus  på 
lärande  i digitala spel‐ eller spelliknande miljöer. Båda dessa avsnitt börjar med en 
form  av  översikt  för  att  efter  hand  ringa  in  de  för  denna  studie  mest  intressanta 
perspektiven.  Som  avslutning  presenteras  musikpedagogisk  forskning  som  på  ett 
eller  annat  sätt  bidrar  till  min  förståelse  av  och  möjlighet  att  diskutera  unga 
musikers GH‐spelande. 

Forskning om Guitar Hero och Rock Band 
Det  har  gjorts  en  hel  del  forskning  och  skrivits  ett  antal  artiklar med  exempelvis 
tekniskt  eller  ekonomiskt  fokus  på  dessa  spel.  Dessa  texter  presenteras  inte  här 
eftersom de inte i första hand berör de aspekter som primärt är intressanta i denna 
studie  av  hur  ungdomar  använder  och  hanterar  spelen.  Den  forskning  om  Guitar 
Hero eller Rock Band som presenteras här har genomförts med olika  infallsvinklar 
och teoretiska perspektiv och spretar, trots avgränsningen, åt olika håll. Jag vill ändå 
presentera dessa texter eftersom de visar på hur olika Guitar Hero eller Rock Band 
kan betraktas utifrån olika perspektiv. Den spännvid som på detta sätt presenteras 
kan berika  studien  och utgör  ett  intressant  underlag  för  en diskussion  om  spelen. 
Om  inte  annat  så  pekar  de  disparata  synsätten  på  att  dessa  spel  väcker  många 
åsikter, debatt och diskussion.  
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Musikspel som kognitiv träning och fritidsaktivitet 
Ett  möjligt  användningsområde  för  musikspelen  som  ligger  en  bit  utanför  denna 
studies  fokus diskuteras  i en artikel  i  Journal of Popular Music Studies. Författaren 
anlägger  han  ett  kognitivt  och  medicinskt  perspektiv  på  Guitar  Heros  syskonspel 
Rock Band (George, 2010). Texten argumenterar för att spelet Beatles Rock Band har 
egenskaper  som  gör  att  de  bör  kunna  användas  för  att  förebygga  demens  och 
försämrad  minneskapacitet  (brain  aging)  samt  öka  livskvaliteten  hos  äldre. 
Författaren påpekar att spelet inte kommer att vara en mirakelkur men visar på en 
rad faktorer som bör göra dem lämpliga för detta syfte. 

Spelet  har  en  kognitiv  komplexitet  som  inte många  andra  former  för  hjärnträning 
har.  I  en  jämförelse  med  brain‐training‐spel,  sudoku  och  korsord  menar  George 
(2010) att ”…the Guitar Hero/Rock Band interface  is much more engaging of multiple 
cognitive functions (memory, attention, perceptual awareness, motor skills, decoding, 
analytical  listening,  language,  and  consciousness)”  (s.  471).  Dessutom  uppmuntrar 
spelets  instrumentlika kontroller  till  fysisk aktivitet och band‐läget där  flera spelare 
tar sig an spelet tillsammans inbjuder till social interaktion.  

En  bieffekt  av  detta  är  enligt  författaren  att  ett  spel  om  Beatles  kan  överbrygga 
åldersklyftor  eftersom  ”parents  and  grandparents  can  share  the  timeless music  of 
their  generation  with  younger  generations  through  a  medium  appreciated  by 
children  and  grandchildren”  (s.  473).  Spelen  uppmuntrar  även  till  lek  som  enligt 
författaren har en rad positiva effekter: ”[I]t can increase brain size and gray matter, 
build  empathy,  creativity,  interaction,  emotional  intelligence,  spark  innovation, 
inspire  learning,  provide  stimulation,  develop  self‐confidence,  encourage  laughter, 
and reduce stress and depression ” (s. 474). 

Detta  synsätt  på  Guitar  Hero  och  Rock  Band  kan  tyckas  aningen  naivt  men  till 
författarens försvar vill jag påpeka att George menar att spelen erbjuder en möjlighet 
som bör undersökas. Det jag uppfattar som intressant är Georges påpekande att dessa 
musikspel  innebär  en  kognitiv  komplexitet  som  överträffar  många  erkända  former 
av  ”hjärngympa”  som många  inom  vuxen‐  och  även  skolvärlden  (min  anmärkning) 
accepterar och ser som positiva. 

Ett av  få  svenska arbeten är en medieetnografisk  studie av Peter Brandberg  (2008) 
som pekar på att Guitar Hero vid tiden för undersökningen var ett mycket populärt 
spel  på  fritidsgårdar.  För  de  pojkar  som  engagerade  sig  i  spelet  på  den  aktuella 
fritidsgården  utgjordes  spelsituationen  enligt  Brandberg  till  stor  del  av  en 
förhandling om hur Guitar Hero skulle spelas. Författaren menar att informanterna 
förstår  att  spelet  är  en  simulering.  ”Barnen  går  alltså  inte  på  det  tema  som  spelet 
presenterar … Att gränssnittet efterliknar en gitarr gör inte att barnen uppfattar det 
som  en  gitarr”  (s.  38).  Enligt  Brandberg  använder  de  i  stället  kunskap  om  andra 
gränssnitt  ”och  ser  spelandet  mer  som  en  fråga  om  knapptryckningar”  (s.  41). 
Däremot menar Brandberg (2008) att de i samband med den sociodramatiska leken 
kan låtsas som om gränssnittet var en gitarr. 
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Interaktion, simulation och musikalisk reduktion 
Utifrån ett speldesignperspektiv gör Pichlmair och Kayali (2007) i Levels of Sound en 
genomgång av nio olika musikspel för spelkonsol eller dator. Arbetet undersöker vad 
spelaren  kan  och  förväntas  göra  i  dessa  musikaliska  spelmiljöer  med  hjälp  av 
spelkontroller  och  gränssnitt.  Författarna  menar  att  sju  olika  kvaliteter  eller 
egenskaper  är  karaktäristiska  för  dessa  musikspel:  ”active  scores,  rythm  action, 
quantisation,  synaesthesia, play as performance,  free‐form play,  and sound agents” 
(s. 424). På så sätt synliggör de olika interaktiva möjligheter som gör att spelen kan 
delas  in  i  två  huvudgrupper:  rytmspel  (rythm  games)  och  instrumentspel 
(instrument games).  

I instrumentspelen påverkar spelaren på olika sätt spelets musik och/eller ljud. Hon 
eller han blir på så sätt en slags realtidskompositör som styr musikaliska parametrar 
genom att ”spela” på kontrollen. Karaktäristiskt för dessa spel är att de ofta använder 
en visuell yta kopplad till musiken och ljuden som spelaren kan påverka, ett Active 
score.  Författarna  visar  på  att  komposition  i  stunden  inte  är  någon  ny  idé  och 
nämner ett tärningsspel för komposition av valser (Das musikaliche Würfelspiele) av 
Mozart  och  Kalheinz  Stockhausens  ”Refrain  for  three  performers”  som  tidiga 
varianter.  För  att  spelarens  användning  av  spelkontrollen  skall  ge  ett  musikaliskt 
resultat ”avrundas” eller anpassas oftast ljud eller loopar av instrumentspelen till den 
musikaliska kontexten genom kraftig kvantisering (quantisation).  

Guitar  Hero  ingår  i  gruppen  rytmspel  vars  kärnkvalitet  är  rytm  action.  Enligt 
författarna erbjuder inte dessa spel samma uttrycksmöjligheter i den virtuella miljön 
som instrumentspelen. 

Rhythm  games  offer  little  freedom  of  expression  apart  from  the 
prerogative  to  perform while  playing.  They  strictly  force  rules  on  the 
player in how she has to react to a specific stimulus displayed on screen 
or communicated by sound (Pichlmair & Kayali, 2007, s. 426). 

Gemensamt för dessa rytmspel är att de är linjärt uppbyggda så att spelaren går från 
att  hantera  enkla  rytmer  till  det  mer  komplexa.  Ofta  innebär  detta  framförallt 
inledningsvis  en  kraftig  reduktion  som  gör  att  gränssnittets  möjligheter  inte 
utnyttjas  av  nybörjaren.    ”The  player  starts with  a  simple  rhythm  and  uses  only  a 
fraction  of  the  capabilities  of  the  interface.  …  Progress means  learning  to  interact 
faster and with rhythms that are more complex” (Pichlmair & Kayali, 2007, s. 426).  
Som centralt för denna speltyp ser forskarna alltså spelarens lärande och utvecklade 
möjlighet till interaktion. 

Förutom denna kärnkvalitet av rytm action menar författarna att Guitar Hero även 
bygger på Play as performance. Genom att ge spelare en möjlighet att engagera sig 
kroppsligt  och  performativt  blir  Guitar  Hero  enligt  Pichlmair  och  Kayali  (2007) 
tillsammans med några andra spel lättillgängliga och ”veritable party games” (s. 428). 
Detta  gör  också  att  även  om  spelaren  har mycket  liten möjlighet  att  påverka  och 
vara  kreativ  i  den  virtuella  miljön  erbjuder  spelet  ”a  wide  array  of  expressive 
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possibilities  in  the  real world.  Showing off  in Guitar Hero means playing perfectly 
and delivering an aw‐inspiring performance” (s. 428). Vad dessa möjligheter innebär 
eller hur de används analyseras dock inte vidare i detta paper. 

Även Dominic Arsenault ser på Guitar Hero ur ett perspektiv med fokus på spelets 
design  och  gränssnitt.  I  sin  artikel  Guitar  Hero:  ”Not  like  playing  guitar  at  all”? 
(2008)  analyserar  författaren  hur  de  gitarrbaserade  versionerna  av  spelet  fungerar 
som simulation av gitarrspel. Han inleder med att beskriva den frustration som han, 
liksom många andra med erfarenhet av gitarrspel, upplevde de första gångerna han 
spelade  spelet:  ”At  times  I  had  trouble  understanding  the  link  between  what  the 
screen was telling me to play and what my ears were decoding” (s. 1). 

Arsenault  (2008)  menar  att  Guitar  Heros  utvecklare  genom  att  prioritera  bredd 
framför djup valt att simulera ”the idea of playing guitar” (s. 2).  Genom att ge lite av 
allt  ger  spelet  en  upplevelse  av  många  olika  aspekter  av  gitarrspel  som  samtidigt 
begränsar  hur  ”riktig”  eller  djup  simulationen  av  de  olika  aspekterna  kan  vara. 
Författaren menar att kritiken som ofta framförs mot GH‐gitarren kan sammanfattas 
i  tre  problem:  Den  har  bara  fem  knappar;  De  fem  knapparna  sitter  på  rad  och 
motsvarar därför bara en av sex strängar; De få knapparna gör att samma knapp eller 
knappkombination  ”producerar”  olika  toner  eller  ackord  på  olika  ställen  i  låten 
vilket gör att simulationen upplevs som slumpmässig. 

Vissa musikaliska parametrar som exempelvis dynamik och klangfärg simuleras inte 
i Guitar Hero.  I stället är det melodik, harmonik och rytmik som enligt  författaren 
utgör spelets kärna. För att åstadkomma olika tonhöjd vid melodispel på gitarr kan 
enligt författaren två huvudprinciper användas. Enkla och förhållandevis långsamma 
melodier kan gitarristen spela genom att trycka på olika band eller positioner på en 
och  samma  sträng.  Denna  rörelse  längs  gitarrhalsen  komprimeras  men  simuleras 
enligt  författaren  ändå  ganska  väl  på  GH‐gitarren  när  riktning  och  inbördes 
förhållande kan återges med de fem knapparna.  

Den  andra  principen  för  melodispel  (musicerande)  på  gitarr  är  positionsspel  där 
gitarristen i ett visst läge utnyttjar de fem band hon eller han når bekvämt.  Genom 
att  utnyttja  alla  sex  strängarna  når  gitarristen  tjugonio  olika  toner  från  samma 
position. Även denna melodispelsform simuleras enligt Arsenault (2008) väl i Guitar 
Hero men innebär att de sex strängarna komprimeras till en enda ”sträng”. Detta gör 
att förhållandet mellan de olika banden i detta läge kan återges korrekt men att varje 
knapp representerar  sex  strängar och därigenom även sex olika  toner. För att göra 
spelet lättillgängligt simuleras melodispel oftast enligt den första principen även när 
förlagans  gitarrist  spelar  lägesspel  eftersom  kopplingen mellan melodiska  rörelser 
och rörelser på GH‐gitarren blir lättare att förstå. 

Every person with a basic sense of pitch can easily foresee whether the 
next note in a known (or expected) melody will be higher or lower than 
the  previous,  but  knowing  the  position  of  this  next  note  on  a  guitar 
fretboard  requires  a  transposition  that  is  near‐impossible  without 



 23 

training  (and especially  in  real‐time performance)  (Arsenault, 2008,  s. 
4). 

Det  är  lägesväxlingar  och  byten  mellan  de  två  olika  principerna  som  enligt 
författaren  ställer  till  det  för  GH‐spelarna.  Det  är  ironiskt  nog  de  partier  där 
lägesspelsprincipen utnyttjas som GH‐spelare, enligt Arsenault, oftast klagar på trots 
att de oftast bättre simulerar verkligt melodispel på gitarr.  

Vidare menar Arsenault att spelskärmens grafiska gränssnitt kompenserar för några 
av  GH‐gitarrens  svagheter  och  är  en  förutsättning  för  att  harmonik  och  rytm  ska 
kunna  simuleras.  De  fem  knapparnas  ”banor”  i  spelspåret  symboliserar  vid 
ackordspel  olika  strängar.  Detta  gör  att  när  GH‐spelaren  som  exempelvis  ser 
parallella  gula  och  gröna  pluppar  (min  term)  på  spelskärmen  trycker  ner 
motsvarande  knappar  simulerar  den  fysiska  spelkontrollen  olika  band  medan  det 
visuella  spelspåret  simulerar  olika  strängar.  Ackordspel  simuleras  därför  liksom 
melodispel ”satisfactory, but not perfect” enligt författaren.  

Däremot  menar  Arsenault  (2008)  att  spelets  sätt  att  simulera  rytmaspekten  av 
gitarrspel är mindre lyckad, trots att just denna aspekt av många framhålls som det 
som liknar riktigt gitarrspel.  ”I strongly believe that Guitar Hero can be a powerful 
tool to teach rhythm since it requires perfect timing from the player. However this 
capability and the game’s simulational accuracy are two completely different things” 
(s.  6).  Argumentet  är  att  spelet  som  ”tystar”  toner  (pluppar)  som  inte  träffas med 
tillräckligt  bra  timing  är  för  strikt.  Det  låter  inte  GH‐spelaren  agera  på  ett 
gitarristiskt sätt vilket enligt Arsenault innebär att ibland spela rytmiskt slarvigt och 
få  höra  resultatet  av  sitt  ”slarv”.  Sammantaget  menar  författaren  att  Guitar  Hero 
trots,  och  kanske  tack  vare,  att  det  inte  efterliknar  gitarrspel  i  detalj  är  en  bra 
simulation av idén om att spela gitarr.  

Guitar Hero can be seen as a simulation (or that it is at least closer to a 
simulation than some would make it appear to be), insofar as we accept 
that the term can describe a range of varying accuracy and purpose. … 
Guitar Hero stays at the surface level but that does not mean it cannot 
be  an  accurate  simulation,  just  as  Sim  City  succeeds  at  being  a 
simulation  of  city  management  by  the  sheer  amount  of  interlocking 
mechanics it features (Arsenault, 2008, s. 7). 

Mot en bakgrund som lärare  i musikteori analyserar Peter Shultz  i Music  theory  in 
music  games  (2008)  hur  musik  reduceras  och  presenteras  i  ett  antal  dans‐  och 
musikspel, däribland de tidiga gitarrbaserade utgåvorna av Guitar Hero. Han menar 
att  de  analyserade  spelen  på  ett  intressant  sätt  presenterar  komplexa musikaliska 
fenomen i grupper med förenklad struktur och på så sätt i vissa avseenden påminner 
om  analytisk  reduktion  som  används  inom  traditionell musikteori  (s.  180).  Vidare 
menar Shultz att musik‐ och dansspel utnyttjar  ”the  identification of musical  time 
with  physical  space”  som  en  intuitivt  fungerande  form  av  visuell  representation 
vilket gör dem mer lättillgängliga än traditionell västerländsk notation (s. 183).  
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Författaren  noterar  att  Guitar  Hero  är  uppbyggt  så  att  nybörjaren  kan  efterlikna 
kända  låtars  gestik  genom  att  spela  ett  grundläggande  ramverk.  Efterhand  som 
spelets  svårighetsgrad ökar  läggs  fler detaljer  till. Spelutvecklarna har enligt Shultz 
(2008) tillämpat en form av musikalisk reduktion som musikteoretiker borde kunna 
känna  igen  sig  i,  även  om  den  inte  genomförs  lika  formellt  konsistent  som 
exempelvis Schenkers eller Morris system. De olika nivåerna belyser olika melodiska 
och  tonala  aspekter  av  gitarrstämman  som  underlättar  för  spelaren  att  ta  sig  an 
nästa nivå. I kombination med att rytmstrukturen konsekvent förändras genom att 
lägga  till  fler  pluppar  (min  term)  till  det  musikaliska  skelettet  synliggörs  enligt 
Shultz en intressant egenskap i spelet:  

[I]t  makes  connections  between  the  musical  reductions  used  at 
different  difficulty  levels,  encouraging  the  player  to  hear  and  think 
about each level in terms of the ones they have already played. To the 
extent  that  this  happens  (and  I  believe  it  usually  does),  the  game 
becomes  en  advocate  for  hierarchial  order  of  musical  awareness… 
(Shultz, 2008, s. 187). 

Postmodernt helvete eller scen för kreativitet? 
Ett  mer  filosofiskt  inriktat  och  postmodernt  kritiskt  perspektiv  anlägger  Henry 
Adam  Svec  när  han  i Becoming Machinic  Virtuosos  (2008)  analyserar Guitar Hero 
(versionerna I & II) och Rez, ett radikalt annorlunda musikspel som av Pichlmair och 
Kayali (2007) klassificeras som ett instrumentspel. Svec menar att Guitar Hero å ena 
sidan  fungerar  som  och  illustrerar  den  postmoderna  arbetaren,  the  immaterial 
labourer. ”[L]ike the avatars of Guitar Hero, immaterial labourers perform for capital” 
(s.  3). Liksom den  immateriella arbetarens kreativitet exploateras, görs mätbar och 
möjlig  att  kapitalisera  under  det  postmoderna  paradigmet  Empire  (refererar  till 
Hardt & Negri, 2000) kräver Guitar Hero att spelaren låter sin kreativitet styras. ”The 
player  can  either  conform  to  the  game’s  logic  by  reproducing  the  requisite  hits, 
which are presented as measurable, stable, complete, and eternal (structural), or not 
play at all” (Svec, 2008, s. 6). 

Svec  jämför  GH‐spelarens  möjligheter  med  Jimi  Hendrix  tolkning  av  The  Star‐
Sprangled  Banner.  Musikern  Hendrix  kunde  med  sin  kreativa  frihet  och  sin 
virtuositet  göra  något  radikalt  annorlunda  och  ifrågasättande  av  förlagan  och  det 
rådande samhällssystemet. En liknande omtolkning är inte möjlig i spelet vilket gör 
att ”Guitar Hero transposes capital’s suspicion of that which is beyond measure onto 
the act of musical performance itself” (s. 6). Svec menar därför att spelidén med sina 
snäva gränser generar en form av förtryck av spelaren. 

Men Svec går vidare med att visa på den kreativitet och det ifrågasättande av spelets 
gränser som spelare på olika nivåer trots detta uttrycker.  
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To laugh at the inability of newcomers to harness their arms and rhytm 
according  to  the  game’s  logic  is  to  point  to worlds  beyond  structure, 
measure  and  exchange.  Even  the  seasoned  veteran  …  implicates 
universes  of  desire  and  creativiy  through  their  affected  and  affecting 
performance,  which  necessarily  overflows  the  game’s  point  system 
(Svec, 2008, s. 6). 

Enligt  Svecs  synsätt  innebär  spelet  därför  en  förtryckande  struktur  som  kräver 
spelarens underkastelse men som samtidigt erbjuder en möjlighet att kritisera och 
ifrågasätta  det  kapitalfixerade  samhällets  exploatering  av  kreativitet.  Författaren 
pekar dessutom på att många av de mest hängivna spelarna inte accepterar spelets 
snäva gränser. Genom att modifiera spelet med exempelvis ombyggda spelkontroller 
och egna  ej  auktoriserade  låtar  eller  använda  spelkontrollen  för  andra  ändamål  än 
tänkt  ifrågasätter  de,  genom  en  form  av  kreativitet  och  virtuositet,  den  rådande 
strukturen. 

The  ’one‐dimensional’ Guitar  Hero,  rather  than  opressing  its  players, 
has  urged  (perhaps  forced)  them  to  create  beyond  the  boundaries  it 
playfully imposes. It is possible that the next batch of Hendrixes will be 
playing, or even just making, Guitar Hero mods (Svec, 2008, s. 7). 

Den  amerikanska  musiketnologen  Kiri  Miller  kommer  fram  till  delvis  liknande 
slutsatser  i  sin brett upplagda  studie. Hon använder en webbaserad undersökning, 
intervjuer med spelare och spelutvecklare, analyserar media samt spelar spelet själv 
med  förhoppningen  att  ”…this  research  will  enhance  our  understanding  of 
performance at the intersection of the ’virtual’ and the ’real’…” (Miller, 2009, s. 401).  

En  utgångspunkt  i  arbetet  är  att  Guitar Hero  och  Rock  Band  alltid  är  en  form  av 
framträdande  och  att  spelen  är  ”deeply  theatrical  by  design”  (s.  401).  Genom  sitt 
upplägg  ifrågasätter  spelen  ”distinctions  between  the  live  and  the  recorded  …  by 
combining  the  physical  gestures  of  live  musical  performance  with  previously 
recorded  sound”  (s.  401).  Miller  (2009)  kallar  detta  förhållande  för  schizophonic 
performance  och  visar  att  många  mediaskribenter,  professionella  musiker  och 
nätkommentatorer  tar  upp  spelets  äkthet.  De  är  ofta  måna  om  att  skilja  GH‐
spelande  från  musicerande  och  många  frågar  sig  varför  GH‐spelarna  inte  spelar 
riktig  gitarr  istället.  ”[C]ritics  of  the  games  have  often  assumed  that  there  is  a 
fundamental  split  between  people  who  play  controllers  and  people  who  play 
instruments” (s. 404).  

Genom  att  peka  på  att  andra  forskare  lyft  fram  att  populärmusik,  och  kanske 
rockmusik i synnerhet, ofta bedöms utifrån autenticitet kan Miller (2009) konstatera 
att:  ”A mass‐market videogame that  simulates  the performance of authentic music 
potentially  undoes  all  that  authenticating  work,  devaluing  the  repertoire’s 
subcultural capital” (s. 406). Spänningen mellan ”riktig” musik och musikspelen tar 
även  Millers  GH‐spelande  informanter  upp.  Många  försvarar  sitt  engagemang  i 
spelet med  att  ”det  är  bara  ett  spel”.  Andra  tar  upp  det motsägelsefulla  att  spelet 
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känns som att musicera samtidigt som att de vet att de inte spelar exempelvis gitarr 
på riktigt.  

Miller  (2009)  ser  att  det  finns  flera  anledningar  till  att  spelet  känns  på  riktigt.  En 
viktig  skillnad  mot  många  andra  spel  är  att  musiken  som  hörs  i  högtalarna  när 
spelaren lyckas faktiskt är riktig musik. En annan anledning är att spelaren inte har 
något val. Hon eller han måste ge sig hän och spela sin Guitar Hero‐stämma som om 
den  var  på  riktigt  för  att  kunna  klara  den.  Enligt  Miller  använder  de  skickliga 
spelarna en ”pluppläsningsförmåga” (min term) som innebär att de läser spelspårets 
notation  i  förväg  som  ”paket”  (chunks)  vilket  liknar  vanliga  musikers 
notläsningsförmåga.  Många  informanter  menar  att  de  utvecklat  en  förmåga  att 
urskilja  stämmor  ur  musiken  vilket  de  enligt  Miller  förklarar  med  att  ”…  the 
combination  of  reading  notation  and  the  physical  act  of  playing  a  particular  part 
(guitar,  bass,  drums) made  them  hear  songs  differently,  including  songs  they  had 
never played in the games” (s. 410).  

Utifrån  webenkäten  drar  Miller  (2009)  slutsatsen  att  det  finns  två  huvudsakliga 
förhållningssätt  till  Guitar  Hero  och  Rock  Band  med  en  koppling  till  spelarens 
upplevelse  av  kreativitet.  Poäng‐orienterade  spelare  upplever  sig  oftast  inte  som 
kreativa när  de  spelar. Deras mål  är  att  få  så många poäng  som möjligt  vilket  gör 
utlevande rörelser och gestik ointressanta. De rock‐orienterade spelarna har däremot 
ett  annat mål  eftersom de  ”recognize  that  rock  authenticity  is  performative…  they 
also believe creative performance is its own reward… they explore the implications of 
their  role  as  live performers of prerecorded  songs”  (s.  428). Detta gör också att de 
upplever sig som kreativa även om många ifrågasätter om det är ”äkta” kreativitet. 

Miller menar vidare att Guitar Hero utnyttjar gitarren som metafor och, baserat på 
en  intervju  med  Rob  Kay  som  var  med  i  utvecklingsarbetet,  att  spelet  inte 
utvecklades  för  att  vara  en  gitarrsimulator.  Spelet  utformades  i  stället  för  att  vara 
en  ”musical  performance  simulator,  and  more  specifically  a  rock  perfomance 
simulator”  som  utnyttjar  välkända  klichéer  om  rockmusik  vilket  gör  att  spelaren 
intuitivt  förstår  hur  den  ska  agera  när  hon  eller  han  får  den  gitarrliknande 
spelkontrollen  i  handen  (s.  412‐414,  425)  .    Utifrån  Millard  och  McSwains  (2004) 
mening  att  den  eregerade  gitarren  är  en  del  i  rockkonsertens  ritual  som 
sammanflätar ljud med samtida uppfattningar om maskulinitet kan Miller belysa att 
även  ideologier  om  kön  och  sexualitet  sätts  på  spel.  ”A  fake  guitar  implies  a  false 
masculinity, and the “star power” tilt creates an offensively fake erection” (s. 420). 

Som en sammanfattning konstaterar Miller (2009) att spelen erbjuder en ny form av 
musikupplevelse  i  ett musikaliskt  gränsland.  ”Playing Guitar  Hero  …  isn’t  just  like 
playing a real instrument, but it’s nothing at all like just listening to music” (s. 424). 
Även  om  inte  spelaren  musicerar  på  riktigt  kan  spelupplevelsen  innebära  en 
förkroppsligad  upplevelse  av  musik.  En  av  hennes  informanter  uttrycker  det  som 
att ”The energy and commitment to the music  is quite real, even if the intruments 
are not” (s. 424). 
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I de texter om Guitar Hero och Rock Band som presenterats berör samtliga författare 
lärande  på  ett  eller  annat  sätt.  För  flera  texter  är  det  ett  centralt  begrepp  för 
resonemanget och i texterna presenteras olika synsätt på förutsättningar för lärande 
och kommunikation i dessa spelmiljöer. Med undantag för Brandberg (2008), vilken 
är den som minst explicit berör lärande, har dock ingen av dessa arbeten analyserat 
vad  dataspelande  ungdomar  faktiskt  gör  när  de  engagerar  sig  i  dessa  virtuella 
musikspel. Föreliggande studie kan förhoppningsvis bidra till en fördjupad förståelse 
av  förutsättningar  för  kommunikation  och  lärande  i  dessa  miljöer,  bland  annat 
genom  att  just  fokusera  på  och  bidra  till  en  ökad  förståelse  av  unga  spelares 
agerande i själva spelsituationen. 

Om spel och lärande 
Att  olika  typer  av data‐  och konsolspel  (förkortas nedan  till  dataspel)  innebär nya 
spännande  möjligheter  och  utmaningar  för  lärande  i  och  utanför  skolmiljöer  har 
uppmärksammats  av  en  rad  forskare  som  inom  olika  discipliner  engagerat  sig  i 
forskning om  spel  och  lärande. Här presenteras  ett  litet urval  texter  som utgör  en 
bakgrund till eller har direkt relevans för denna studie. 

Datorspel som lärandemaskiner 
Från ett kognitionsforskningsperspektiv har bland annat Goldstein (2003) pekat på 
att  konsol‐  och  dataspel  är  intressanta  ur  ett  lärandeperspektiv  eftersom  de  har 
egenskaper  som  gör  dem  attraktiva  som  undervisningsredskap.  Goldstein  menar, 
med stöd av Wong (1996), att en positiv egenskap för spelaren är att hon eller han 
får  omedelbar  feedback  från  spelet.  Eftersom  det  inte  finns  någon  begränsning  i 
antal  försök blir  spelaren  inte  arg  eller  frustrerad när det  går  fel  utan kan  i  stället 
försöka på nytt  för att rätta sina misstag.  I  takt med att spelaren blir bättre utsätts 
hon av  spelet  för nya nivåer med nya  tydliga och  stimulerande utmaningar. Dessa 
utmaningar blir efterhand mer och mer komplexa men en skicklig spelkonstruktör 
designar  spelet  så  att  dessa  nya  utmaningar  inte  ligger  för  långt  ifrån  den  förra. 
Goldstein menar  att  detta  gör  att  spelaren  förbättrar  sig  optimalt,  får  feedback på 
sina förbättringar och kan dra nytta av sina lärdomar på de nya nivåerna eller i andra 
spel. Författaren hänvisar också  till Blumberg  (1998) som  i en studie visar att barn 
som spelar mycket data‐ eller konsolspel  lättare  förstår nya spel och uppdrag samt 
utvecklar strategiskt tänkande och bedömningsförmåga.  

I många  fall  fokuserar  pedagogiskt  intresserade  forskare  inom  spel  och  lärande på 
hur  datorspel  skall  kunna  användas  i  undervisningssammanhang  eller  för  att 
stimulera  lärande  inom  ett  visst  område.  Detta  har  lett  till  att  en  stor  del  av 
forskningen handlar om spel utvecklade för undervisning, så kallade serious games. 
En  nyligen  publicerad  genomgång  av  femtio  vetenskapliga  artiklar  om  empiriska 
studier  av  lärande  med  spel  inom  naturvetenskapliga  ämnen  visar  exempelvis  att 
bara  en  studie  handlar  om  så  kallade  COTS‐games,  det  vill  säga  kommersiella 
underhållningsspel  som  inte  designats  med  ett  undervisningssyfte  (Svingby  & 
Nilsson, 2010).  
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Andra  forskare  ser  de  populära  kommersiella  dataspelen  som  en  möjlighet  att 
beforska  och  synliggöra  principer  för  lärande.  Båda  de  inflytelserika  spelforskarna 
James  P.  Gee  och  Kurt  Squire  använder  spelen  som  exempel  på  goda  miljöer  för 
lärande  som också kan användas  för  att belysa,  kritisera och utveckla  traditionella 
utbildningsmiljöer (Gee, 2005b; Squire, 2003, 2005). Squire pekar på en rad positiva 
aspekter i dataspelen som bidrar till lärande men menar samtidigt att mer forskning 
behövs för att utbildare skall kunna dra nytta av spelens goda lärandemiljöer.  

Educators  hoping  that  digital  games  will  be  a  "silver  bullet"  because 
they  are  exciting  and  motivating  will  be  disappointed.  The  real 
challenge is not so much in bringing games – or any technology – into 
our  schools  but  rather  changing  the  cultures  of  our  schools  to  be 
organized around learning instead of the current form of social control 
(Squire, 2005). 

Den viktiga kontexten 
Från  flera  håll  påpekas  att  datorspelande  inte  kan  ses  som  skiljt  från  sitt 
sammanhang.  Exempelvis  argumenterar  Frans  Mäyrä  (2007)  för  att  spelforskning 
bör lyfta blicken och se till i ett större sammanhang. ”Digital games are both cultural 
products and practicies  that need  to be situated within  the broader  frameworks of 
culture  and  society”  (s.  811).  Spelupplevelsen  relaterar  enligt  Mäyrä  till  den 
omedelbara  kontexten  i  den  aktuella  situationen.  Men  via  bland  annat  spelarens 
tidigare erfarenheter av spel och lek samt förutsättningar för produktion av dataspel 
länkas upplevelsen till ett betydligt större sammanhang.  Detta resulterar i att: ”The 
meanings  that  become  realised  during  the  lived  realities  of  individual  gameplay 
experiences  are  always  enabled by  the wider  contextual  framework  that  surrounds 
them” (s. 813). 

Bland  forskare  som  sysslar  mer  specifikt  med  datorspel  och  lärande  är  liknande 
synsätt  vanligt  och  många  utgår  från  ett  sociokulturellt  perspektiv  (Svingby  & 
Nilsson,  2010,  s.  18)  vars  grunddrag  mycket  kortfattat  kan  sammanfattas 
som ”learning  is  situated,  tools  are  carriers  of  culture, and actions  are mediated  by 
tools”  (Nilsson  E.  M.,  2010,  s.  17).  I  introduktionen  till Datorspelandets  Dynamik 
(Säljö, 2007) pekar Roger Säljö på att ett perspektiv med utgångspunkt i Vygotskijs 
och Bruners teorier är en bra utgångspunkt för en förståelse av virtuella berättelser 
som exempelvis dataspel. Han påpekar att det virtuella i sig inte är något nytt. ”I en 
mening  har  berättandet  och  den  mytiska  framställningen  alltid  handlat  om  att 
etablera och leva i virtuella världar där vi kan leka med tillvaron och bearbeta våra 
upplevelser…”  (s.  13).  I  denna  antologi  (Linderoth,  2007b)  presenterar  ett  antal 
nordiska forskare intressanta perspektiv på datorspel. 

Linderoth  (2007a)  använder  exempelvis  det  sociokulturella  perspektivet  för  att 
ifrågasätta  en  vanlig  föreställning  om  ”spelarens  identitet  i  spelvärldar  som  ett 
alternativ  till  en  eller  flera  faktiska,  verkliga  identiteter”  (s.  70).  Han  pekar  på  att 
människors  kommunikation  enligt  perspektivet  är  organiserat  i  situerade 
aktivitetssystem  i  vilka  individen utvecklar  situerade  identiteter. Detta  innebär  att 



 29 

individens  identitet  i  spelet är en av  flera  situerade  identiteter  som  inte är mindre 
verklig  än  andra  identiteter.  Den  stora  skillnaden  är  enligt  Linderoth  i  stället  att 
datorspelande omges av mystifiering (s. 70).  

Författaren  undersöker  hur  några  unga  spelare  som  spelar  två  olika  kamp‐  eller 
krigsspel (Perfekt Dark, Super Smash Bros.) förhåller sig till den digitala spelmiljöns 
avatarer,  det  vill  säga  spelets  representation  av  dem  själva.  Med  utgångspunkt  i 
Fines (1983) synsätt att ”traditionella” rollspel kan förstås som ett ramverk med tre 
nivåer menar Linderoth (2007a) att även datorspel och spelarnas förhållande till sina 
avatarer kan förstås i förhållande till dessa nivåer: 

I relation till den innersta fiktiva ramen är avataren en karaktär som du 
kan låtsas vara, en roll. I relation till Fines så kallade spelkontext där du 
skall  agera  i  enlighet med  spelets  regler  är  avataren  det  redskap,  den 
förlängning  av  din  agens  som  gör  det möjligt  för  dig  att  interagera  i 
spelet.  I  relation  till  det  yttre  vardagliga  ramverket  kan  avataren  bli 
rekvisita  för spelarens  identitetsarbete, något som du använder  för att 
tala om för din omgivning vem du är (och vem du inte är) (Linderoth, 
2007a, s. 82). 

För att kunna analysera ovana spelares lärande genomför Ulrika Bennerstedt  (2007) 
en  fallstudie  av  två  flickor  som  tar  sig  an  en  spelmiljö  (Timesplitters)  för  första 
gången. Författaren kompletterar det  sociokulturella perspektivet med Gees  (2003) 
teorier  om  att  datorspelare  utvecklar  computer  gaming  literacy  genom  att  delta  i 
ett ”specifikt datorspelssammanhang … och där utvecklar   vissa sätt att handla och 
skapa mening” (Bennerstedt, 2007, s. 52). 

Flickornas  utveckling  är  snabb  och  styrker  Gees  syn  att  spelen  inne‐
håller  ”mekanismer  som  gör  dem  till  utmärkta  lärandemiljöer”  (s.  64).  Fallstudien 
gör  det  dock  tydligt  att  spelets  obändiga  natur  kräver  att  spelaren  anpassar  sig 
vilket ”framtvingar  interaktionsformer som inte nödvändigtvis är  lustfyllda” (s. 65). 
Föreställningen  om  att  spel  ska  kunna  användas  i  undervisning  därför  att  de  är 
underhållande  kan därför  ifrågasättas  och Bennerstedt  konstaterar  att  ”Fallstudien 
belyser snarare att det även i spelsammanhang inte alltid är enkelt för en individ att 
anpassa sig till en omgivande miljö och veta vad som krävs av henne…” (s. 66). 

Att läsa och skapa mening i dataspelsmiljö 
Bennerstedt  (2007)  liksom  många  andra  inom  fältet  utgår  alltså  från  teorier  om 
lärande  i  dataspelsmiljöer  utformade  av  James  Pual  Gee.  Hans  arbete What  video 
games have to teach us about learning and literacy (2003, 2007) har blivit något av ett 
standardverk för de som är intresserade av hur spelare utvecklar gaming literacy, det 
vill säga sin förmåga att hantera spelmiljön.  

Gee studerar populära kommersiella data‐ och konsolspel med fokus på vad spelen 
kan avslöja om lärande och läskunnighet (2003, 2005b, 2007). En av Gees poänger är 
att  spelindustrin  tvingas  att  utveckla  spel  som  är  bra miljöer  för  lärande  eftersom 
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detta  är  en  förutsättning  för  att  de  ska  upplevas  som  stimulerande  och  sälja  bra 
(2005b,  s.  5).  Han  menar  att  läskunnighet,  eller  literacy,  betyder  förmågan  att 
använda  tecken,  i  form av ord, bild,  ljud,  rörelser med mera,  för  att  förstå  (jämför 
läsa)  och  skapa  (jämför  skriva)  mening  i  ett  sammanhang,  en  semiotisk  domän. 
Tecknens  betydelse  formas  av  den  grupp  och  de  sociala  praktiker  och  aktiviteter 
som är knutna till domänen. Lärande innebär därför, enligt Gee, att lära en förmåga 
att  skapa  mening  i  de  situationer  domänen  används.  ”[L]earning  in  any  semiotic 
domian crucially involves learning how to situate (build) meanings for that domain 
in the sorts of situations the domain involves” (2007, s. 26).  

I en tid med snabb kommunikation och globalisering kommer människor i kontakt 
med många semiotiska domäner under sin livstid. En förmåga att snabbt bli läs‐ och 
skrivkunnig  inom  nya  domäner  kommer  därför  att  vara  värdefull.  Gee  menar  att 
dataspelande  är  en  aktivitet  som  utvecklar  denna  förmåga  och  förtydligar 
lärandeprocesser  (2003,  s.26).    Gee  argumenterar  därför  att  såväl  forskning  om 
lärande som traditionella undervisningsformer kan  lära sig mycket av dataspel och 
pekar på trettiosex olika principer som stöder lärande i dessa miljöer (2003, 2007). 

Ett närliggande synsätt, som liksom Gee har kopplingar till det socialsemiotiska och 
multimodala  teoribildningars  syn  på  kommunikation  och  lärande  (se  exempelvis 
Kress & van Leeuwen, 2001; Kress, 2010) har på senare år utvecklats av bland annat 
Staffan Selander. Detta designteoretiska perspektiv som ”understryker vikten av att 
förstå lärande som ’meaning‐making’ genom kommunikation och teckenskapande i 
en  social  miljö”  (Selander,  2008a,  s.  36;  se  även  2008b)  handlar  inte  specifikt  om 
lärande i dataspelsmiljöer. Men flera forskare menar att perspektivet fungerar väl för 
detta  ändamål  och  i  exempelvis  Didaktisk  design  i  digital  miljö  (Selander  & 
Svärdemo‐Åberg, 2008) presenteras ett antal projekt som berör lärande med hjälp av 
digitala medier i skol‐ eller spelmiljö som utgår från detta perspektiv. 

Kritik mot sociokulturella och semiotiska perspektiv 
På senare tid har kritik riktats mot några av dessa perspektiv. Linderoth, som alltså 
tidigare  använt  sociokulturella  perspektiv,  menar  i  sina  senare  texter  att  många 
forskare  med  exempelvis  sociokulturella  eller  semiotiska  utgångspunkter,  som  till 
exempel James Paul Gee, lätt övertolkar data‐ och konsolspelares lärande (Linderoth, 
2008,  2010).  Författaren  pekar  på  att  det  i  många  fall  är  avataren,  den  digitala 
spelfiguren,  som  står  för  en  stor  del  av  ”lärandet”  därför  att  många  spel,  ofta  av 
ekonomiska orsaker, är konstruerade så att avataren  får nya och bättre egenskaper 
när spelaren klarar spelnivåer eller uppdrag, spelar länge nog eller i vissa fall till och 
med  betalar  kontant  (2010).  Linderoth  (2008)  påpekar  även  att  kommersiella 
dataspel  ”existerar  under  helt  andra  villkor  än  uppgifter  i  ett  utbildnings‐
sammanhang” (s. 220‐221) och riktar sin kritik mot bland annat Squires synsätt  (se 
ovan) och ”de argument som säger att  skolan borde  lära sig att motivera elever på 
samma sätt som sker i datorspelen” (s. 220). 

Linderoth och Bennerstedt (2007) menar även att Gibsons ekologiska perspektiv är 
en bättre utgångspunkt för att förstå data‐ och konsolspelares agerande och lärande 
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än  teorier  som  bygger  på  sociokulturella  eller  semiotiska  perspektiv.  I  sitt 
resonemang  utgår  författarna  från  spel  som  exempelvis  äventyrsspel  eller  rollspel 
(RPG‐spel)  där  spelaren  styr  en  avatar  i  spelmiljön  och  FSP‐spel  (från  engelskans 
first person shooter game) där det oftast är den visuella informationen som i första 
hand  är  viktig.  Mycket  kortfattat  och  förenklat  bygger  lärande  enligt  detta 
perspektiv på att  individen utvecklar en  förmåga att  allt mer differentierat urskilja 
viktig information i omgivningen.   

Learning  is  a process of  becomming  attuned  to  certain  aspects  of  the 
environment in such a way that we gain new affordances, new ways to 
act and interact with the world (Linderoth & Bennerstedt, 2007, s. 602). 

Enligt Linderoth och Bennerstedts synsätt är detta en bra modell  för att  förstå hur 
spelare  i många  data‐  eller  konsolspel  (exempelvis World  of Warcraft  eller Mario 
Bros) lär sig spelet genom att undersöka spelets möjligheter. Spelaren lär sig sätt att 
urskilja träffytor och förstå deras inbyggda möjligheter. Hon/han kan då till exempel 
upptäcka att dörrar med ett visst utseende går att öppna medan dörrar med något 
annorlunda utseende eller annan ljussättning är ”statister” utan funktion. 

To  become  a  skilled  player  is  therefore  a  process  where  the  gamer 
develops  a more  and more  fine‐tuned  perception  and  in  one  sense  is 
more  and  more  distanced  from  seeing  the  screen  as  a  depiction  of 
something else (Linderoth & Bennerstedt, 2007, s. 608). 

Författarna menar alltså att spelare inte förstår visuell eller icke visuell information i 
spel som en representation av fenomen och föremål i ”den verkliga världen” utanför 
spelmiljön  i  den  utsträckning  som  många  andra  spelforskare  hävdar.  Därmed  är 
även  möjligheterna  för  spelaren  att  genom  sitt  spelande  lära  sig  något  om 
situationer  utanför  spelen  enligt  detta  synsätt  radikalt  mindre  (Linderoth  & 
Bennerstedt, 2007). 

En väg mot att förstå komplexa kommunikativa situationer 
Trots  att  jag  på  många  sätt  kan  hålla  med  om  denna  kritik  är  det  teorier  om 
multimodal  kommunikation  och  lärande  med  socialsemiotiska  och  diskurs‐
analytiska rötter, viktiga för bland annat Gees och Selanders synsätt, som hjälpt mig 
att  se  såväl  Guitar  Heros  komplexa  spelmiljö  som  min  egen  och  andras 
musikundervisning i nytt ljus. I de multimodala teorier som utvecklats under senare 
år  av  bland  andra Gunther Kress  och Theo  van  Leuween  (exempelvis Kress &  van 
Leeuwen,  2001;  Kress,  2010;  van  Leeuwen,  2005)  har  jag  funnit  synsätt,  begrepps‐
apparat och redskap som möjliggör en ökad förståelse och analys av dessa komplexa 
miljöer. Den  kritik  Bennerstdt  och  Linderoth  framför  ser  jag,  av  anledningar  vilka 
jag  återkommer  till  i  diskussionsdelen,  snarare  som  en  befogad  varning  mot 
orealistiskt positiva övertolkningar och ett komplementerande perspektiv  som kan 
stärka  den  multimodala  teorins  förståelse  av  hur  förmågan  att  hantera  tecken  i 
digitala spelmiljöer utvecklas. 
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Även  diskursanalytiska  perspektiv  (Fairclough,  2001,  2003;  Gee,  2005a)  och  andra 
nära  släktingar  till  det  multimodala  perspektivet  har  bidragit  till  min 
begreppsapparat.  Gränsdragningen  mellan  delperspektiv  som  socialsemiotiskt 
perspektiv (exempelvis van Leeuwen, 2005), multimodal  literacy (exempelvis  Jewitt 
&  Kress,  2003)  och  designteori  (exempelvis  Selander,  2008b)  är  flytande  och  ofta 
onödig  för  mina  resonemang  och  jag  har  därför  valt  att  i  de  flesta  fall  använda 
beteckningen multimodal teori. 

Till  skillnad  från  många  tidigare  forskningsperspektiv  poängteras  i  denna  relativt 
unga  teoribildning  att  meningsfull  kommunikation  inte  sker  med  enbart  tal  eller 
text. Exempelvis layout, bilder, musik, ljud, ljus, kroppsspråk måste beaktas eftersom 
de utgör en viktig del av kommunikation och den mening som skapas. Kanske är det 
därför  som många  forskare  som  intresserar  sig  för  kommunikation  och  lärande  i 
konstnärliga och kreativa miljöer använder sig av multimodal teori. På det svenska 
forskningsfältet  var  Fredrik  Lindstrand  (2006)  tidigt  ute  och  introducerade  ett 
socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv i sin avhandling om tonåringars arbete 
med  film    och  är  den  som  översatt  många  begrepp  som  används  inom  teori‐
bildningen till svenska.  

Inom svensk musikpedagogik var Johnny Wingstedt en av de första att tillämpa den 
multimodala  teoribildningen.  Han  använder  perspektivet  i  sin  avhandling Making 
Music Mean  (2008)  för  att  undersöka hur  och  vilket  kunnande om narrativ musik 
och dess funktioner som ungdomar utvecklar bland annat genom att spela dataspel 
och att se på film. För att ge ungdomarna en möjlighet att uttrycka dessa kunskaper 
använder Wingstedt ett datorprogram, REMUPP, där informanterna genom att styra 
ett  antal musikaliska  parametrar  enkelt  skapar musik  till  ett  antal  visuella  scener. 
Wingstedt analyserar musiken och genomför även intervjuer med eleverna om deras 
skapande. Analysen av materialet visar bland annat att de ungdomar som är vana att 
uppleva  musik  i  en  multimodal  mediemiljö,  via  till  exempel  film  och  dataspel,  i 
högre  grad  följer musikaliska konventioner. De ungdomar  som har någon  form av 
musikalisk utbildning, till exempel instrumentalundervisning, skapade mer komplex 
musik. Wingstedt  (2008)  påpekar  dock  att  en  alternativ  tolkning  är  att  ungdomar 
med  smak  för  berättande musik  som  följer musikaliska  konventioner  söker  sig  till 
multimediaprodukter  där  sådan  musik  är  vanlig.  Omvänt  kan  det  vara  så  att 
ungdomar  med  smak  för  komplex  musik  i  högre  grad  söker  sig  till 
musikundervisning. 

Även  Ragnhild  Sandberg  Jurström  (2009)  och  Annika  Falthin  (2011)  utnyttjar  ett 
multimodalt  och  socialsemiotiskt  perspektiv  i  sina  studier.  Sandberg  Jurström 
(2009) använder teoribildningen för att undersöka körledares teckenanvändning och 
meningsskapande  under  repetitionsarbete  med  fokus  på  hur  musikalisk 
interpretation och utförande representeras. Falthin (2011) använder perspektivet för 
att i sin studie undersöka hur högstadieungdomar, i andra ämnen än just musik, kan 
utnyttja musiken och musikaliska  framföranden  som  resurs  för  representation och 
kommunikation.  
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Anna‐Lena Kempe (tidigare Rostvall) och Tore West använder och utvecklar bland 
annat  det  närbesläktade  designteoretiska  perspektiv  som  presenteras  i Tecken  för 
lärande  (Rostvall  &  Selander,  2008)  för  att  analysera  och  diskutera  hur  musik, 
musikaliskt  lärande och musikundervisning kan  förstås och utvecklas utifrån detta 
perspektiv  (Rostvall  &  West,  2008;  Kempe  &  West,  2010).  Författarna  menar 
att  ”[a]nalyser  av  den  multimodala  kommunikationen  under  autentiska 
undervisningssituationer ger en  fördjupad  förståelse av kommunikationsmönstrens 
betydelse  för  elevernas  möjligheter  till  meningsskapande”  (2008,  s.  94).  Deras 
undersökning av instrumentlektioner på gymnasienivå visar att undervisningen ofta 
präglas  av  etablerade  former med  rötter  i  den  västerländska  konstmusiken och  en 
mästar‐lärling‐tradition.  Lärarna  använder  ofta  semiotiska  resurser  inkonsekvent 
med  en  betoning  på  skriftliga  representationsformer,  vilket  enligt  författarna  får 
epistemologiska  konsekvenser  för  ”vilken  mening  och  vilka  kunskaper  elever  kan 
utveckla” (s. 91). 

Musikpedagogiska perspektiv 
Även  andra  musikpedagogiska  ingångar  än  de  som  bygger  på  multimodal  teori 
kommer att  vara viktiga och  intressanta  i denna  studie. Med  fokus på det  svenska 
och nordiska forskningsfältet kan man konstatera att Göran Folkestad,  förutom att 
bland  annat  ha  poängterat  vikten  av  att  lärande  utanför  traditionella 
utbildningsmiljöer  (2007),  var  en  av de  första  som  studerade musikaliskt  lärande  i 
digitala miljöer  (1996,  1998).  Folkestad  introducerar  begreppet musikaliskt  lärande 
som kulturell praktik för att fånga de komplexa processer lärande innebär. Synsättet 
bygger på sociokulturella  teorier och synen på  lärande och kognition som situerat. 
Genom att studera hur ungdomar använder datorer och kompositionsprogram i sin 
kompositionsprocess  kunde  Folkestad  konstatera  att  dessa  digitala  hjälpmedel 
fungerade som medierande verktyg (1996, 1998). 

Ett  annat  exempel  från  det  musikpedagogiska  fältet  som  rör  musik  och  digitala 
miljöer är Steve Dillons  internationella  forskningsprojekt  i vilket även den svenska 
musiketnologen Eva Sæther deltar (Sæther.E.). Projektet belyser bland annat hur ett 
specialutvecklat musikprogram, jam2jam, kan stödja barn och ungdomars möjlighet 
att  reflektera  över  musikaliska  parametrar  när  de  skapar  musik  med  hjälp  av 
mjukvaran.  Även  Bo  Nilsson  utnyttjar  digitala  redskap  i  ett  pågående  forsknings‐
projekt för att ”utforska möjligheter för personer med omfattande rörelsehinder att 
med  datorstödda  musikinstrument  aktivt  kunna  delta  i  musikkulturen  och  själv 
utöva musik” (Nilsson B. ). 

Syn på musik och musikalitet 
Utöver  dessa  arbeten  är  en  rad  forskningsinsatser  som  inte  i  första  hand  rör 
datorspel eller digitala miljöer intressanta för ett projekt om Guitar Hero. Några av 
de musikpedagogiska perspektiv och begrepp som kan användas för att resonera om 
musikalitet  och  lärande  i  samband  med  Guitar  Hero  presenteras  här  kortfattat. 
Liksom gällande spel‐ och lärandefältet finns det rikligt med intressant litteratur. Jag 
har  därför  valt  att  här  presentera  forskning med  anknytning  till  det  svenska  fältet 
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som  i  hög  grad  bidrar  till  en  förståelse  av  den  större musikaliska  kontext  och  de 
musikaliska sammanhang mina informanter befinner sig i. 

Exempelvis argumenterar Sture Brändström (2006) för ett relationellt perspektiv på 
musikalitet. Detta synsätt speglar det sociokulturella perspektivets genomslag i den 
svenska  pedagogiken.  Till  skillnad  från  tidigare  perspektiv  betonar  Brändström 
musikalitetens  kontextberoende  och  kommunikativa  karaktär.  ”Det  är  inte  längre 
intressant att tala om en människas musikalitet utan att ta med Den andre” (s. 151). 
Musik är enligt detta synsätt något som görs i relation till någon, antingen individen 
musicerar  tillsammans med eller  inför någon. Utifrån Gadamer menar Brändström 
(2006)  att  även  den  som  musicerar  ensam  i  någon  mån  framträder  för  en  tänkt 
lyssnare. 

Öjvind Varköy  (2007, 2009)  resonerar på ett  liknande sätt när han menar att både 
undervisning  i  musik  och  musikpedagogisk  forskning  alltför  sällan  berör 
existentiella musikaliska upplevelser.  ”An  existential  experience  is …  a  relation  –  a 
meeting between the sounding music an the listening mind that recieves it” (2009, s. 
45).  Varköy  (2009)  menar  att  musikundervisning  ofta  stannar  vid  musikens 
utsida  ”the  features  that are  readily described  in  technical  terms”  (s.  39) och  lyfter 
med  en  referens  till  Nielsen  (1994)  fram  att musik  kan  betraktas  som    en  ”multi‐
faceted  life‐world”  (s.  39).  Det  musikaliska  objektet  utgör  en  hel  livs‐värld  med 
många  lager:  akustiska,  strukurella,  kroppsliga,  spänningar,  känslor  och 
spirituella/existensiella.  Dessa lager motsvarar delar av det mänskliga medvetandet 
och  musikalisk  mening  uppstår  i  möten  mellan  musiken  och  den  upplevande 
människan. Musiken har enligt detta synsätt alltså en meningspotential som bland 
annat kan ge deltagarna en existentiell upplevelse.  Att bortse från denna sida av den 
musikaliska upplevelsen blir att bortse  från en del av musikens potential.  (Varköy, 
2009) 

Musikstuderande ungdomar och identitetsskapande  
Den  redan  omnämnde  Claes  Ericsson  (2002,  2007)  använder  ett  diskursanalytiskt 
perspektiv  för  att  undersöka  hur  elevernas  erfarenheter  och  värderingar  påverkar 
förutsättningarna  för  musikundervisning.  Han  har  bland  annat  intervjuat 
högstadieungdomar,  15‐16  år,  om  hur  de  ser  på musikaliskt  lärande  i  och  utanför 
skolan. I materialet ser Ericsson att eleverna bygger en identitet bland annat genom 
att utifrån dagens stora musikutbud göra ett urval av musik att identifiera sig med. 
Detta urval genom shopping kan spreta åt olika håll och Ericsson drar en parallell till 
det  sätt  som  kläder  ur  olika  stilar  kan  kombineras  till  en  ny  stil.  Ericsson  (2002, 
2007)  visar  också  att  musikaliskt  lärande  utanför  skolmiljön  ofta  sker  omedvetet 
genom förströdd  tillägnelse. Eleverna lär sig musikaliska element som form, melodi 
och text i låtar som de lyssnar på medan de sysslar med annat.  

Även Manfred Schied (2009) undersöker hur elever upplever musik  i skolmiljö och 
använder den  i  sitt  identitetskapande. För  att  förstå och  förklara musikstuderande 
gymnasieungdomars  förhållningssätt  använder  författaren  Ziehes  teorier  om 
ungdomskultur  i  det  senmoderna  samhället  tillsammans  med  sociokulturella  och 
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socialkonstruktivistiska  teorier.  Studien  visar  att  musiken  är  en  viktig  del  i 
gymnasieelevernas  identitetskapande  tillsammans  med  bild,  kläder,  ”attityd”  med 
mera. Musiken tolkas och värderas av eleverna i sitt sammanhang, vilket innebär att 
även  bild,  artist,  kläder,  medieformat  och  liknande  utommusikaliska  aspekter 
påverkar musiken som symbol och hur den används som identitetsmarkör.  

För  eleverna är  äkthet och autenticitet positiva och eftersträvansvärda egenskaper. 
De  värdesätter  därför  i  hög  grad  artister  som  framför  egna  kompositioner  eller 
tolkningar  av  musik  samt  gärna  har  stort  inflytande  över  produktionsprocessen. 
Eleverna  tillskriver  sig  själva  äkthet  och  autenticitet  genom att  göra  ett  personligt 
urval av musik att lyssna på, spela och identifiera sig genom. Scheid (2009) beskriver 
det  som att  eleverna med hjälp av musik, kläder med mera  skapar  sin egologo,  en 
synlig och hörbar representation av den identitet de vill förmedla. Att välja att läsa 
musikkurser på gymnasiet ingår i identitetskapandet. Musikundervisningen ses som 
en  kreativ  miljö  och  frizon  där  gränser mellan  skola  fritid  suddas  ut  vilket  också 
innebär  att  musikaliska  symboler,  där  till  exempel  kläder,  bild  och  artisteri 
medtolkas, påverkar och påverkas av musikundervisningen (Scheid, 2009). 

Att utveckla förmågan att musicera i en stil eller genre 
I  artikeln  En  kulturpsykologisk  modell  av  musikaliskt  lärande  genom  musicerande 
(2009a)  samt ett ännu opublicerat manus  (2009b) presenterar Cecilia Hultberg  sin 
syn  på musikaliskt  lärande. Hultberg  bygger  i  stort  på  Bruners  kulturpsykologiska 
perspektiv  som  innebär  att  musikaliskt  lärande  förutsätter  förmågan  att  hantera 
musikkulturella verktyg.  Instrument och notation är exempel på fysiska men också 
intellektuella  verktyg  medan  framföranden  och  konventioner  fungerar  som 
immateriella redskap (2009a).  

Individen  använder  de  redskap  hon  eller  han  har  tillgång  till  för  att  förstå  och 
handla i en situation. Den västerländska musikutbildningstraditionen, som ofta haft 
fokus på  instrumenttekniska  färdigheter och att  eleven  skall  spela korrekt efter  en 
notbild,  har  dock  enligt Hultberg  (2009b)  ofta missat  en  viktig  bit  av musikaliskt 
lärande.  När  notbladet  ses  som  ett  instruktionshäfte  med  den  rätta  lösningen 
utvecklas  inte elevens  förståelse av den musiktradition och dess konventioner som 
stycket  ingår  i.  Resultatet  blir  ofta  att  eleven  inte  utvecklar  den  musikaliska 
läskunnighet som behövs för att musicera självständigt. Eleven lär sig att läsa noten i 
sig  men  noten  representerar  ingen  musikalisk  mening  och  blir  därför  i  många 
avseenden betydelselös.  

Om undervisningen i stället fokuserar på att eleven i dialog och med hjälp av läraren 
tolkar  och  framför  stycken,  på  en nivå  som  eleven  behärskar,  utvecklar  eleven  sin 
förståelse av den aktuella musiktraditionen. Eleven blir då mer och mer självständig 
och  kan  så  småningom  använda  noter,  andras  och  egna  framföranden  och 
musikstilens konventioner som psykologiska verktyg. På så sätt utvecklar eleven en 
förmåga att göra självständiga tolkningar i förhållande till musiktraditionen och blir 
på  så  sätt  musikaliskt  läskunnig.  Noten  eller  stycket  får  en  mening  i  relation  till 
musiktraditionen (Hultberg, 2009b).  
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Anna‐Karin  Gullbergs  avhandling  Skolvägen  eller  garagevägen  (2002)  belyser  dock 
att  olika  utbildningsmiljöer  påverkar  den  musikaliska  lärande‐  och 
socialisationsprocessen  i  högsta  grad.  Genom  att  bland  annat  analysera  vilka 
strategier  och musikaliska  kriterier  som  premieras  när  två  olika  ensembler  skapar 
och  arrangerar  (pop‐  eller  rock‐)  låtar  kan  hon  konstatera  att  de  till  stor  del  är 
konsekvenser  av  en  långvarig  musikalisk  socialisation.  Skolensemblen  från  en 
musikhögskola  och  rockbandet  utan  formell musikutbildning  både  kommunicerar 
och  arbetar  på  olika  sätt  under  denna  process.  För  denna  studie  är  det  extra 
intressant att Gullberg konstaterar att ”De miljöer man spelar och agerar inom styr 
musikaliska upplevelser, lärandeprocesser, estetiska ideal och framförandepraxis” (s. 
169). Det är också intressant att Gullberg menar att oavsett hur individen utvecklat 
sin  musiksmak  ”är  musikaliska  preferenser  definitivt  styrande  för  hur  individen 
väljer att lära sig musik och i vilka lärandemiljöer” (s. 181). 

Även KG Johansson (2010) undersöker skolade och självlärda pop‐ och rockmusikers 
strategier. I denna studie ligger fokus på att i första hand synliggöra vilka strategier 
kompande gehörsmusiker använder för att exempelvis kunna spela nya och för dem 
okända  låtar. Ur  ett multimodalt perspektiv  är det  intressant  att  Johansson menar 
att visuell information är en viktig del av gehörsspel.  

In  many  situations,  much  of  the  ear  playing  actually  consists  of 
watching  other  musicians,  looking  at  their  hands  to  see  chords,  and 
also  looking  for  other  body  language  (e.g.  nods  or  other  signals) 
(Johansson, 2010, s. 18). 

Författaren  är  dock  i  första  hand  intresserad  av  vilka  lyssningsstrategier 
informanterna använder. Resultaten synliggör bland annat att dessa gehörsmusiker, 
när  de  med  hjälp  av  gehöret  avkodar  en  för  dem  okänd  ackordgång,  utnyttjar 
kännedom om stilen  samt en under  lång  tid  inarbetad  repertoar av kända ackord‐ 
och kompmönster som stöd. 

[I]t might be said that ear playing is learned by doing it – by playing by 
ear;  and  that  chord  progressions  and  other  formulas  have  to 
accomplish meaning for a musician before the musician can play them 
by ear (Johansson, 2010, s. 27). 

Enligt Lauri Väkevä (2010) är det dock dags för musikpedagoger att våga gå utanför 
det garagebandideal som råder inom pop‐ och rockundervisning. Författaren menar 
att nya digitala musikformer utmanar synen på populärmusik som originallåtar eller 
album vilka kan diskuteras i termer av genre, stil och personligt idiom (s. 63). 

DJing/turntablism; assembling of various bits and pieces to remixes; … 
exchanging and comparing videos of live performances of Guitar Hero 
and Rock Band game songs – all of these indicate a musical culture that 
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differs substantially from conventional ´garage band´practices (Väkevä, 
2010, s. 63). 

Nya  digitala  redskap  som  exempelvis  GarageBand  (Apples  instegsprogram  för 
musikproduktion)  innebär  att  i  princip  vem  som  helst  genom  att  kombinera 
färdiggjorda  byggstenar  av musikaliskt  allmängods  (cultural  commons)  kan  skapa 
egen musik. Att på olika  sätt  kombinera bitar  av  redan existerande musik  innebär 
enligt Väkevä (2010) en slags postmodern musikalisk återvinning där det är svårare 
att avgöra vad som är ett original. I sin digitala form framstår musiken i många fall 
som  en  pågående  mix  med  ”öppna  ändar”,  vilket  ifrågasätter  den  i  grunden 
modernistiska  rådande  synen  på  låtar  som  avslutade  verk.  Väkevä  konstaterar 
att  ”This  shifts  the  aesthetic  focus  from  products  to  processes,  from  individual 
expression  to communication”  (s. 61). Vidare menar  författaren något  förenklat att 
musikpedagoger  bör  se  de  nya  musikformerna  som  en  möjlighet  till  kulturell 
förändring som kan bidra till att stärkta kreativa möjligheter (creative agency). 

I detta kapitel om tidigare forskning har texter och forskningsinsatser inom tre olika 
fält eller huvudteman presenterats. Dessa har på olika sätt bidragit till möjligheterna 
att genomföra denna studie. En del texter fyller en funktion som bakgrundsmaterial 
och ger  förhoppningsvis  en bild  av omgivningarna  i  det  forskningslandskap denna 
studie utspelar sig. Andra texter bidrar mer direkt till en möjlighet att i den fortsatta 
studien analysera och diskutera förhållanden i GH‐kontexten samt olika aspekter av 
informanternas agerande och lärande.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Det  teoretiska  perspektiv  som  används  i  denna  studie  är  den  multimodala 
teoribildningen, med  tyngdpunkt  på  dess  diskursanalytiska  sida  som presenteras  i 
Multimodal  discourse  (Kress & van Leeuwen, 2001). Perspektivet kompletterat med 
tankar  och  idéer  från  socialsemiotik  (exempelvis  van  Leeuwen,  2005)  och 
diskursanalys  (se  Fairclough,  2001;  Gee  2005a)  samt  närliggande  synsätt  som 
designteori (se Selander, 2008b) och teorier om multimodal‐ och gaming literacy (se 
Jewitt & Kress,  2003,  respektive Gee,  2003). Dessa  teorier  utgör  en  inspiration och 
utgångspunkt vars alla möjligheter och aspekter inte beaktas i denna studie. I detta 
kapitel  presenterar  jag  därför  synsätt  och  teorier  som  bidragit  till  den 
begreppsapparat  samt  de  verktyg  och  metoder  som  hjälpt  mig  att  analysera  och 
förstå de komplexa situationer GH‐spelande unga musiker engagerar sig i. 

Multimodal teori – några viktiga drag 
Den  multimodala  teoribildningen  är  relativt  ung  och  befinner  sig  i  ett 
utvecklingsstadium  där  nya  användningsområden  och  kombinationsmöjligheter 
med  andra  teoretiska  ingångar  fortfarande  etableras  (Wingstedt,  2008).  Gunther 
Kress, en av förgrundsgestalterna, menar till exempel att ett etnografiskt perspektiv 
kan  komplettera  och  stärka  det  multimodala  perspektivet  (Kress  intervjuad  i 
Lindstrand,  2008).  Det  finns  också  en  koppling  till  kritisk  teori  och  dess 
emancipatoriska  kunskapsintresse. Detta  visar  sig  bland  annat  i  en  önskan  om  att 
belysa  maktrelationer  i  kommunikativa  praktiker.  Kress  menar  exempelvis  att 
teoribildningen  kan  användas  för  att  synliggöra  och  erkänna,  i  till  exempel 
skolkontexten, annars svaga gruppers kommunikativa kompetenser.  

People,  whether  3  or  30  years  old,  are  intelligent  makers  of 
representations through which they represent how they see the world, 
whether  in  the  way  they  make  sentences  or  in  the  way  they  shape 
meanings in other modes... (Kress intervjuad av Lindstrand, 2008 s 65). 

Utan ambition att reda ut bakomliggande synsätt, teorier och begrepp, presenteras i 
följande  avsnitt  några  av  den  multimodala  teoribildningens  rötter  inom  olika 
vetenskapliga perspektiv.  

En teoretisk bakgrund   
En av den multimodala teorins (och socialsemiotikens) poänger är att den trots sina 
rötter  i kritisk teori och framförallt diskursteori vänder sig mot Saussures arbiträra 
semiotik  som  ligger  till  grund  för  dessa  teoriers  framväxt. Där  Saussure menar  att 
individen  i  kommunikationen  använder  färdiga  tecken  med  fastlagd  mening,  är 
hållningen  inom den multimodala  teoribildningen att  individen skapar  tecken och 
mening  (Kress,  2010,  s.  9‐10).  Tecken  har  därför  enligt  detta  synsätt  inte  någon 
fastlagd mening. De  har  en meningspotential  som  individen  utnyttjar  för  att, med 
hjälp av de aktuella tecknen, skapa mening. Denna semiotiska syn ligger nära Peirce 
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semeiotiska koncept och gör att  teoribildningen också,  i vissa aspekter,  ligger nära 
pragmatismens  syn  på  lärande  eftersom meningsskapande  och  därigenom  lärande 
innebär  arbete.  ”In  every mode of  the multimodal  ensemble  there  is  always  ’work’ 
with all  the available  representational  forms, and such work  is  always meaningful” 
(Kress & van Leeuwen, 2001,  s.  112).  I polemik med Saussure menar man även  från 
det multimodala pespektivet att tecken har en materialitet och en genealogi. De har 
en koppling till våra sinnen och/eller hur de utvecklats  i en social kontext. Tecken 
kan  alltså  vara  mer  eller  mindre  lämpade  att  representera  det  som  skall 
representeras  och  kan  därför  inte  betraktas  som  arbiträra  (Jewitt  &  Kress,  2003; 
Kress,  2010). Detta  gör,  som  jag  ser  det,  att  den  frikoppling  från  verkligheten  som 
bland  annat  diskursanalysens  syn  på  texter  ibland  anklagas  för  (Alvesson  & 
Sköldberg, 2008 s. 402) inte är helt relevant.  

Norman  Fairclough  använder  i  sina  resonemang  om  intertextualitet  och  diskurs  i 
Multiliteracies  and  language  (2000)  att  utgå  från  lingvistik  i  Bachtin‐tradition. 
Bachtin visar från ett lingvistiskt håll på några av de aspekter som är viktiga för det 
multimodala  perspektivet  genom  bland  annat  begreppen  heteroglossia  och 
kronotop: Att det parallellt existerar flera socialt differentierade former av ett språk 
(Fairclough,  2000.  s.  162)  samt  att  texter  måste  fästas  i  tid  och  rum,  för  att  bli 
meningsfulla.  I  multimodal  teori  uttrycks  detta  genom  att  kommunikationen  ses 
som knuten  till  en kommunikativ praktik  (Kress & van Leeuwen, 2001,  s.  111)  inom 
vad  Gee  (2007)  från  ett  literacy‐perspektiv  kallar  en  semiotisk  domän.  Semiotiska 
domäner utvecklas i, vad jag har valt att kalla, sammanhangsgrupper (Gee använder 
affiliation  groups)  vilket  alltså  innebär  att  olika  grupperingar, med  olika  intressen 
och social status, utvecklar olika sätt att kommunicera  (Gee, 2007).  

Yrkes‐  och  intressegrupper,  till  exempel  hårdrocksmusiker  och  orkestermusiker, 
utvecklar  och  använder  semiotiska  domäner.  Den  som  vill  vara  verksam  och  bli 
accepterad  inom yrket eller domänen måste därför  lära  sig att kommunicera  i den 
aktuella kommunikativa praktiken (Gee, 2007). Detta innebär ett lärande knutet till 
sammanhanget och kontexten som i vissa aspekter  liknar Lave och Wengers  (1991) 
syn  på  situerat  lärande.  Att  lära  sig  att  bli  en  t.ex.  skräddare  innebär  enligt  dessa 
författare ett långsiktigt projekt som innefattar identitetsutveckling. ”[A] newcomer 
becoming an old‐timer, whose changing knowledge, skill, and discourse are part of a 
developing  identity  –  in  short  a  member  of  community  of  practice”  (s.  122). 
Gustavsson (2000) menar att situerat lärande innebär att “Man lär genom praktiken 
och  kunskapen  är  helt  knuten  till  den  praktik  som  den  övas  i”  (s.  128).  Från  ett 
multimodalt  perspektiv  kan man  hålla med  om  att  lärande  sker  i  praktiken. Men 
kunskapen ses  inte som helt knuten till den praktik den övas  i.  Individen övar,  för 
varje  semiotisk domän hon eller han  lär  sig behärska  (jämför  literacy)  sin  förmåga 
att agera i kommunikativa praktiker (Gee, 2007. s. 23). 

Denna  presentation  av  den  multimodala  teoribildningens  bakgrund  och  likheter 
med andra teoretiska perspektiv kan ge intrycket av att det multimodala pespektivet 
är eklektiskt och disparat. Min poäng är att snarare denna: Genom det multimodala 
perspektivets  syn  på  semiotik  skapas  en  möjlighet  att  förena  aspekter  från 
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forskningstraditioner  med  rötter  hos  både  Saussure  och  Pierce  till  en  koherent 
helhet.  I  kommande  avsnitt  presenterar  jag  därför  dessa  teorier  i  sammandrag,  så 
som jag tolkar och förstår dem utifrån litteraturen. 

Tecken, teckensystem och media 
Teoribildningen har alltså en bakgrund i lingvistik och semiotik, det vill säga den del 
av  lingvistiken  som  sysslar  med  förhållandet  mellan  tecken  och  mening  (se 
exempelvis  Kress  ,  2010;  Lindstrand,  2008;  van  Leeuwen,  2005).  Användandet  av 
tecken  och  teckensystem  ses  som  grunden  för  kommunikation,  tänkande  och 
lärande  och  begränsas  inte  till  text  och  tal.  En  av  huvudpoängerna  med  det 
multimodala  perspektivet  är  att  människors  handlingar  och  produkter  ses  som 
kommunikativa.  Kress  och  van  Leeuwen  (2001)  använder  bland  annat 
köksrenovering som exempel på kommunikativa handlingar. Detta innebär i sin tur 
att kommunikation sker på  fler sätt och med andra medel än vad som i dagligt  tal 
menas  med  kommunikation.  En  följd  av  detta  är  att  kommunikation  ur  detta 
perspektiv  i  princip  aldrig  är  monomodal.  En  bok  kommunicerar  exempelvis  inte 
bara  genom  den  tryckta  texten  utan  även  genom  bilder,  layout,  typsnitt, 
papperskvalitet,  inbindning och så vidare. Att kommunicera  innebär alltså att  flera 
olika teckensystem, eller modes på engelska, används parallellt. 

[I]n communication, modes rarely, if ever, occur alone. Indeed, the act 
of  writing  is  itself  a  multimodal  practice  that  draws  on  visual  and 
actional modes, in particular resources of spatiality and directionality… 
(Jewitt & Kress, 2003, s. 2). 

Teckensystem,  eller  modes,  kan  beskrivas  som  en  uppsättning  kommunikativa 
resurser som fungerar som tecken i ett system med en struktur som uppfattas som 
koherent, och på så sätt motsvarar det som i lingvistik brukar benämnas grammatik. 

[M]ode  is  used  to  refer  to  a  regularised organised  set  of  resources  for 
meaning‐making,  including,  image,  gaze,  gesture,  movement,  music, 
speech and sound‐effect (Jewitt & Kress, 2003, s. 1).  

Medier  kan  alltså  vara  multimodala  utan  att  vara  multimediala.  Kress  och  van 
Leeuwen  (2001)  menar  till  exempel  att  mediet  radio  är  en  multimodal 
kommunikationsform  eftersom  den  använder  bland  annat  tal,  musik  och 
ljudeffekter. Radion är däremot  inte  (i någon vettig mening) multimedial eftersom 
kommunikationen inte sker med hjälp smak, lukt och bild utan "bara" ljud (s. 66‐67). 
Olika modes kan å andra sidan användas i olika kombinationer i olika medier. 

It therefore also follows that, just as a given mode (e.g. language) may 
be realised in different media (e.g. speech and handwriting), so several 
modes  (e.g.  language,  pictures) may  be  realised  in  the  same medium 
(e.g. painting, or moulded plastic) (Kress & van Leeuwen, 2001. s.67). 
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Ur ett multimodalt perspektiv innebär kommunikation arbete (Kress & van Leeuwen, 
2001.  s.111).  Individerna  engagerade  i  kommunikationen  skapar  representationer. 
Dessa  representationer  kan  vara  yttre,  till  exempel  tal  och  rörelse  som  andra 
individer  kan  uppfatta,  eller  inre,  det  man  skulle  kunna  kalla  en  inre  bild  eller 
tolkning.  Detta  arbete  innebär  att  individen  skapar  mening  utifrån  den 
sociokulturella kontexten och  sin  erfarenhet  av  tecken och  teckensystem  (Jewitt & 
Kress, 2003. s.10‐11; Kress & van Leeuwen, 2001. s.122). Även själva tecknen (och deras 
mening) skapas av individen i den aktuella kontexten.  

[S]igns are viewed as constantly newly made, in a process in which the 
signified (what is to be meant) is realised through the most apt signifier 
(that which is available to give realisation to that which to be meant) in 
a specific social context (Jewitt & Kress, 2003. s.10). 

Tecken  ses  som  metaforer  vilka  representerar  de  aspekter  användaren  ser  som 
centrala  i  det  som  skall  representeras.  De  är  alltså  partiella  och  formas  av 
användaren och hans/hennes intresse i det aktuella sammanhanget (ibid). En viktig 
poäng  är  här  att  kommunikationen  sker  i  en  social  kontext  och  att  tecken  och 
teckensystem  (modes)  används  och  fungerar  olika  i  olika  kontexter.  De  har  en 
meningspotential i sammanhanget snarare än en fastlagd mening. Bachtin uttrycker 
en liknande tanke: 

Inte  ens det  förgångnas  innebörder,  födda  i  gångna  tiders dialog, kan 
någonsin  vara  stabila  (en  gång  för  alla  fullbordade,  avslutade)  –  de 
kommer  alltid  att  förändras  (förnyas)  i  den  kommande,  framtida 
dialogens utvecklingsprocess (Bachtin, 1997, s. 271‐272). 

Ett exempel på detta kontextberoende är att till exempel röstkvalitet har utvecklats 
till  ett  mode  med  tydlig  grammatik  och  meningspotential  för  exempelvis 
professionella  sånglärare.  För  andra  grupper  ingår  inte  röstkvalitet  i  ett  tydligt 
teckensystem  (mode).  Kress  och  van  Leeuwen  (2001)  menar  att,  i  detta  fall, 
röstkvaliteten  ändå  har  en  kommunikativ  funktion  genom  experiential  meaning 
potential, vilket kanske kan översättas med upplevelsebaserad meningspotential. "In 
our  terms  this  means  that  humans  have  the  ability  to  match  concepts  with 
appropriate  material  signifiers  on  the  basis  of  their  physical  experience  of  the 
relevant materials"  (s.  75).  En  hård  och  skrovlig  sångröst  ger  en  annan  upplevelse 
och används därför  i andra sammanhang än en mjuk röst utan skarvar med öppen 
egaliserad klang.  

Alla material  och medier  som  används  i  en  kulturs  kommunikation  har  därför  en 
kommunikativ potential och kan utvecklas till tydliga teckensystem (modes) om de 
är viktiga  för och bearbetas  i den aktuella kulturen (Kress & van Leeuwen, 2001,  s. 
111). Kress och van Leeuwen (2001) visar också genom begreppet provenance på hur 
tecken utanför  tydliga modes kan användas  för kommunikation genom association 
(s.  73).  En  bild  på  en  elgitarr  i  en  annons  kan  exempelvis  användas  för  att 
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kommunicera en diffus ”rockighet” (även om den insatte gitarristen ser att det är en 
felsträngad skräpgitarr). 

Olika medier och teckensystem (modes) erbjuder olika kommunikativa resurser. En 
följd  av  detta  är  att  val  av  teckensystem  och media  påverkar  hur  användaren  kan 
skapa en representation av det han/hon vill representera. Detta innebär i sin tur att 
meningspotentialen eller  “det  som kan  sägas”  i  ett  teckensystem  förändras om det 
förs  över  till  ett  annat  teckensystem  (Wingstedt,  2008).  Ett  g‐mollackord  kan  till 
exempel  gestaltas  på  olika  sätt  som  notskrift,  som  klingande  fenomen,  som 
gitarrgrepp  osv.  Denna  transformerande  process  kallas  inom  den  multimodala 
traditionen  transduktion  (Kress  &  van  Leeuwen,  2001  s.  51).  För  att  undvika  att  i 
resultat‐  och  diskussionskapitel  fastna  i  relativt  ointressanta  och  språkligt  tunga 
resonemang  för  att  skilja  på  tecken,  teckensystem och media  väljer  jag  att  i  dessa 
delar ofta använda kommunikativa resurser som en form av samlingsbegrepp. 

Meningsskapande i en kommunikativ praktik 
Enligt socialsemiotisk teori är de representationer individen skapar, yttre eller inre, 
reproduktioner av diskurser. Diskurser ses i detta sammanhang som en kunskap om 
hur  något  är  eller  bör  göras  samt  hur  detta  bör  uttryckas  tillsammans  med 
legitimeringar  och  värderingar  av  kunskapen    (Kress &  van  Leeuwen,  2001.  s.  114). 
Diskurserna påverkar alltså individens engagemang i den kommunikativa processen, 
det  vill  säga  vilka  representationer  han/hon  skapar  och med  vilka  kommunikativa 
resurser detta görs i den aktuella sociala kontexten.  

En  förutsättning  för  meningsskapande  är  enligt  Kress  och  van  Leeuwen  att  de 
diskurser som representeras har en förankring i den sociala praktiken (Kress & van 
Leeuwen, 2001, s. 118). En för mig viktig poäng med detta är att kommunikation ses 
som socialt motiverad och tätt knuten till personens identitet. Gee (2005a) uttrycker 
det från ett diskursanalytiskt perspektiv som att individen i den aktuella kontexten 
artikulerar en socialt  situerad  identitet (socially situated identity) och att yttranden 
blir meningsfulla endast om de i någon mån representerar vem som kommunicerar 
och vad hon eller han kommunicerar om (s. 34, 22).  

[A]  ”who”  is  a  socially  situated  identity,  the  ”kind  of  person”  one  is 
seeking to be and enact here‐and‐now… [A] ”what” is a socially situated 
activity that the utterance helps to constitute (Gee, 2005a, s. 22). 

Gee  syftar  här  på  kommunikation  i  tal  och  text.  Överfört  till  ett  multimodalt 
sammanhang  kan  man  uttrycka  det  som  att  individen  med  olika  typer  av 
kommunikativa  handlingar  artikulerar  sig  själv  och  sin  position  i  det  sociala 
sammanhanget.  ”Identity  is  the  effect  of  the  semiotic/social  and  conceptual  work 
done  by  an  individual”  (Kress  G.  ,  2010,  s.  182).  Detta  innebär  att  kommunikativa 
handlingar och tecken formas av individens intresse, och därmed även i någon mån 
synliggör denna sociala motivation (Kress & van Leeuwen, 2001, s. 124). 
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Eftersom  mening  hela  tiden  skapas  på  nytt  och  genomgår  transduktion  när  den 
realiseras  med  hjälp  av  tillgängliga  media  och  modes  blir  resultatet  att  även 
diskurser  ständigt  förändras  eftersom  ”It  sees  semiotic  activities  as  a  creative 
application  and  combination  of  conventions  …  that,  in  the  process  of  Design, 
transforms at the same time as it reproduces these conventions” (The New London 
Group, 2000. s. 20‐21). Detta kreativa tecken‐ och meningsskapande är situerat i en 
kommunikativ  praktik  som  på  många  olika  sätt  bidrar  till  kommunikativa 
möjligheter och begränsningar. 

These communicative practicies are seen as multi‐layered and include, 
at  the  very  least,  discursive  practices,  production  practices  and 
interpretive  practices,  while  they  may  also  include  design  practices 
and/or  distribution  practices.  We  have  stressed  that  each  of  these 
layers contribute to meaning (Kress & Van Leeuwen, 2001. s. 111). 

Sammantaget  kan man  säga  att  kommunikation  innebär  att  individen,  utifrån  sitt 
sociala  intresse  och  diskurser  hon/han  bär  med  sig,  skapar  mening  i  en  social 
kontext med hjälp av tillgängliga teckensystem (modes) och medier. 

Lärande och kunnande 
Som jag förstår den multimodala teorin är det meningsfullt att se kunnande som två, 
tätt sammankopplade, skikt. Kunnande kan ses som de diskurser individen använder 
och  ”bär  med  sig”  men  också  individens  förmåga  att  realisera  dessa  i  en  social 
kontext med hjälp  av  tillgängliga  tecken och  teckensystem  (modes). Diskurser  är  i 
detta  sammanhang  inte  i  första  hand  de  ”stora  samhällsdiskurser”  som  ofta 
förknippas  med  Foucault  och  diskursanalys  (Alvesson  &  Sköldberg,  2008  s.  378). 
Ofta  handlar  det  om  lokala  diskurser  som  har mer  gemensamt med  vad  Foucault 
benämner mikromakt (Alvesson & Sköldberg s. 381; Gee, 2005a, s. 31). 

Ur  det  multimodala  perspektivet  är  det  en  viktigt  poäng  att  diskurser  är 
sammanlänkade  med  och  beroende  av  den  kommunikativa  praktiken.  Vilka 
diskurser  som  kan  realiseras  beror  på  den  sociala  kontexten  men  också  på 
tillgängliga kommunikativa resurser och individens förmåga att hantera dessa. Kress 
och van Leeuwen ger följande definition på diskurser: 

We have defined discourse as a knowledge which is (1) a knowledge of 
practices, of how things are or must be done (at the level of discourse 
these two merge), together with specific evaluations and legitimations 
of  and  purposes  for  these  practices,  and  (2)  a  knowledge  which  is 
linked  to  and  activated  in  the  context  of  specific  commuinicative 
practices.  This  means  that  people  may  at  different  times  draw  on 
different discourses about the same practice or practices, choosing the 
one  they  see  as  most  adequate  to  their  own  itnerests  in  the  given 
context (Kress & van Leeuwen, 2001 s. 114).  
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Diskurser  om  ackordet  g‐moll  kan,  till  exempel,  realiseras  på  olika  sätt  i  olika 
kommunikativa  praktiker.  Som  musiker  i  t.ex.  ett  hårdrocksband  och  en 
symfoniorkester förhåller man sig förmodligen ganska olika till ackordet. Vad g‐moll 
är och hur det realiseras (i spel och tal) skiljer sig åt mellan miljöerna ‐ även om det 
finns  gemensamma  aspekter.  Musiker  i  dessa  miljöer  formar  därför  olika 
representationer  och  därigenom olika  diskurser  om  g‐moll  i  de  olika  kontexterna. 
Kress och van Leeuwen (2001) menar att en diskurs kan realiseras med hjälp av olika 
semiotiska resurser i olika kommunikativa praktiker "But it cannot be inserted into 
just any context" (s. 114‐115). Att realisera en diskurs som formats i en miljö ”rakt av”, 
med bibehållen mening, i en annan kontext (exempelvis g‐moll från den symfoniska 
kontexten  i  hårdrockskontexten)  är,  som  jag  tolkar  det,  inte  möjligt  enligt  den 
multimodala  teorin. Den mening  som  skapas  kommer  att  formas  av  anpassningen 
till det nya sammanhanget genom transduktion (se ovan).  

En styrka hos den multimodala teorin är att den synliggör att val av kommunikativa 
resurser (design) och hur dessa används (produktion) för att skapa representationer 
av diskurser påverkar meningsskapandet. Detta resulterar i att också lärande och det 
som lärs påverkas av dessa val. ”Valet av hur ett  fenomen skall representeras är, ur 
ett multimodalt perspektiv, centralt för kunskapsbildningen” (Jewitt, 2008 s.247). 

Nevertheless  it  is  clear  that  even  within  the  mode  of  writing,  the 
various  generic  possibilities  have  real  effect  on  the  shaping  of  the 
curricular  content,  and  therefore  on  the  shape  of  the  knowledge  at 
issue.  Discourse  affect  choice  of  design,  but  choice  of  design  in  turn 
affects discourse (Kress & van Leeuwen, 2001. s. 128). 

Att införa nya tekniker, arbetssätt, språkbruk etcetera i en lärandesituation kommer 
därför att påverka vad den lärande lär sig.  

Gee  (2007) menar  att  ”We  always  learn  something.  And  that  something  is  always 
connected, in some way, to some semiotic domain or other.” (s. 22) där en semiotisk 
domän hör samman med en affinity group, en löst sammansatt sammanhangsgrupp 
(min  översättning),  som  består  av  de  som  är  engagerade  inom  ett  område 
(hårdrocksmusiker,  basketspelare,  pedagoger  o.s.v.).    Vi  lär  oss  alltså  att  läsa  text, 
bild,  ljud  och  andra  semiotiska  resurser  i  förhållande  till  en  kontext  eller  domän 
förknippad  med  sociala  och  kommunikativa  praktiker.  (Jämför  Kress  och  van 
Leeuwen ovan). Ingen läsning är neutral ”läsning” per se och att lära sig läsa innebär 
därför även att lära sig läsa kontexten eller domänen (Gee, 2007).  

En  följd  av  detta  är  att  lärande  till  stor  del  handlar  om  att  individen  utvecklar 
förmågan  att  använda  tecken  i  teckensystem  (modes)  som  är  relevanta  för  ett 
område  (domän)  på  ett  lämpligt  sätt.  Staffan  Selander  (2008b)  uttrycker  det  som 
att  ”[K]unskap  handlar  om  att  kunna  bruka  en  etablerad  uppsättning  tecken  i  en 
kunskapsdomän… Lärande handlar då om en ökad  förmåga att bruka en etablerad 
uppsättning  tecken  i en kunskapsdomän”  (s. 34). En av Gees  (2007) poänger är att 
förmågan att lära sig läsa nya domäner och kontexter är en viktig egenskap i dagens 
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samhälle.  Genom  att  lära  sig  läsa  och  agera  i  en  semiotisk  domän  (till  exempel 
genom  att  spela  dataspel)  tränas  också  individens  förmåga  att  ta  till  sig  nya 
domäner.  ”We  gain  resources  that  prepare  us  for  future  learning  and  problem 
solving in the domain and, perhaps, more important, in related domains” (s. 23). 

Att synliggöra lärande 
Lärande innebär enligt den multimodala teoribildningen alltid någon form av arbete 
med  kommunikativa  resurser  för  att  skapa  mening  (Kress  &  van  Leeuwen,  2001. 
s.112).  Att  lärande  innebär  en  aktivitet  och  handlande  (även  om  det  ofta  sker 
innombords)  ligger  nära  Pierce  och  pragmatismens  synsätt.  Även  synen  på  hur 
lärande synliggörs  liknar Pierces tankegångar. För att se  lärande, eller resultatet av 
lärande, är vi hänvisade till att se på de (kommunikativa) handlingar individen utför 
och hur de förändras.  

…this sign now, that I can see here, is actually evidence of the process 
of engagement and transformation of the learner and then sign‐maker, 
… An approach of ”look at what people do” as evidence of a change in 
their  resources,  the  result  of  learning,  seem better  to me,  even  if  not 
sufficient, especially in a context where signs are regarded as made on 
the basis of the sign‐maker’s  interest   (Kress intervjuad av Lindstrand, 
2008. s. 67). 

Rostvall och Selander (2008) uttrycker det från ett designperspektiv som ”Att förstå 
är att kunna visa hur man förstår. Hur man förstår visas både i processen, genom de 
val  man  gör,  och  i  resultatet”  (s.16).  Eftersom  kommunikativa  handlingar  och 
produkter  ur  ett  socialsemiotiskt  perspektiv  i  någon  mån  artikulerar  individens 
sociala  intresse  och  identitet  kommer  synen på  lärande  att  i  flera  avseenden  likna 
Lave  och Wengers  Situated  learning  (1991).  Lärande  och  identitetsformation  är  så 
tätt förknippade att en separation av dessa, enligt exempelvis Kress (2010), endast är 
av teoretiskt intresse (s. 182). 

Syfte och forskningsfrågor 
För att synliggöra hur musikspelet Guitar Hero fungerar som kommunikativ praktik 
för  unga  musiker  har  jag  i  linje  med  det  multimodala  perspektivet  och 
resonemangen ovan valt att studera vad informanter gör i denna spelmiljö. Att bara 
konstatera vad informanter gör skulle dock vara att underutnyttja materialet. Kress 
och van Leeuwen (2001) menar att ”…the same [multimodal, min anmärkning] text 
can be analysed twice, once as discoursive practice, and once as interactive practice 
or  ’design’” (s.  115). Med utgångspunkt  i multimodal teoribildning menar  jag därför 
att  det  är  av  intresse  att  analysera  informanters  agerande  för  att  synliggöra  vilka 
kommunikativa och diskursiva möjligheter och begränsningar Guitar Hero erbjuder. 
Eftersom informanterna i denna studie är unga manliga musiker som studerar på det 
estetiska programmets musikgren kommer studien mer specifikt att behandla denna 
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grupps  möjlighet  att  i  spelmiljön  gestalta  sig  själva,  sitt  spelkunnande  och  sitt 
musikaliska kunnande. Den övergripande målsättningen kan formuleras som: 

– Studiens syfte är att öka förståelsen för unga musikers förutsättningar för 
kommunikation (och därigenom lärande) i den kommunikativa praktik 
konsolspelet Guitar Hero erbjuder. 

Utifrån detta syfte och det teoretiska perspektivet  kan följande huvudfrågor 
formuleras: 

– Vilka strategier och diskurser synliggörs i informanternas agerande i denna 
kommunikativa praktik? 

– Vilka möjligheter och begränsningar för kommunikation och 
meningsskapande (och därigenom lärande) erbjuder denna praktik när 
informanterna artikulerar och förhåller sig till dessa diskurser?  

Ur  ett multimodalt  perspektiv  där meningsskapande  och  kommunikation  ses  som 
socialt  motiverade  är  det  viktigt  att  inte  bara  studera  den  kommunikativa 
handlingen  i  sig.  ”Social  semiotics should  look, not  just at  the actions, at  `What  is 
done  here  with  words  (or  pictures,  or  music)?´but  also  at  `Who  does  it?’,  `For 
whom?’,  `Where?´,  `When?´,  etc.”  (van  Leeuwen,  2005,  s.  123).  Det  är  alltså 
motiverat  att,  i  arbeten med denna utgångspunkt,  lyfta  blicken och  även  fråga  sig 
vem det är som kommunicerar och vad det är som pågår. I denna studie med fokus 
på en relativt ny spelmiljö har informanterna mycket varierade erfarenheter av den 
undersökta  praktiken.  För  att  synliggöra  de  olika  kommunikativa möjligheter  och 
begränsingar  som  GH‐situationen  erbjuder  informanterna  ser  jag  det  därför  som 
lämpligt  att  huvudsakligen  undersöka  den  kommunikativa  praktiken  utifrån  ett 
individperspektiv. 

Merriam  (1994)  menar  att  en  etnografisk  fallstudie  inriktar  sig  på  den  kulturella 
kontexten (s. 37) och att  tolkande  fallstudier  innebär en möjlighet att utifrån olika 
typer av data ge en nyanserad bild och förståelse av en företeelse (s. 41). Inspirerad 
av  detta  synsätt  finner  jag  det  lämpligt  att  i  denna  studie  använda  individuella 
fallbeskrivningar  för  att med  stöd  av  bakgrundsinformation  synliggöra  vem det  är 
som kommunicerar  och  i  relation  till  vilken  större  kontext  denna  kommunikation 
ingår.  Fallbeskrivningar  ger  också  en  möjlighet  att  ge  en  nyanserad  bild  av 
informanternas agerande och de olika förutsättningar den kommunikativa praktiken 
Guitar Hero erbjuder dessa informanter med varierade erfarenheter av dataspel och 
musik. 
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4. Metod 
Med  val  av  teoretiskt  perspektiv  i  en  studie  följer  en  rad  metodologiska 
implikationer.  Olika  datainsamlingsmetoder  genererar  material  med  olika 
konsistens  som  lämpar  sig  för olika  typer av analys, vilket  i  sin  tur genererar olika 
sätt att förstå och förklara materialet. För att kunna besvara forskningsfrågorna och 
uppfylla  studiens syfte är det därför viktigt att använda  lämpliga metoder  för både 
datainsamling och analys, eller som Staffan Larsson (1993) uttrycker det: ”Harmoni 
bör  råda  mellan  forskningsfrågan,  antaganden  om  forskning  och  det  studerade 
fenomenets natur, datainsamlingen och analystekniken” (s. 199). 

En  första  metodologisk  fråga  blir:  Hur  kan  jag  gå  till  väga  för  att  samla  in  ett 
material  som möjliggör  en  analys  och  förståelse  av unga musikers  kommunikativa 
möjligheter  i  Guitar  Hero  utifrån  mina  teoretiska  utgångspunkter?  Inom 
musikpedagogisk  kvalitativ  forskning  är  det  relativt  vanligt  att  genomföra 
intervjustudier. Väl förberedda, planerade och genomförda intervjuer kan resultera i 
ett rikt och intressant material. Vad Kvale (1997) kallar trattformade intervjuer med 
unga musiker kan leda till intressanta samtal om denna studies kärnfrågor.  

Flera  musikpedagogiska  studier  med  diskursanalytiska  eller  diskurspsykologiska 
perspektiv  som  utgångspunkt,  exempelvis  Holmberg  (2010)  och  Ericsson  (2002), 
visar  att  ett  råmaterial  av  intervjuer  eller  gruppsamtal  lämpar  sig  väl  för 
diskursanalys.  I arbetet med att göra råmaterialet  från  intervjuer eller gruppsamtal 
analyserbart  ingår  vanligtvis  en  transkriberingsprocess.  Detta  innebär  att 
informanternas  utsagor,  som  vanligtvis  dokumenterats  med  någon  form  av 
inspelningsutrustning, görs om till text. Kvale (1997) visar på att denna process inte 
är  oproblematisk  och  menar  att  forskaren  måste  vara  medveten  om  att 
transkriptionen  inte  utgör  ”intervjuforskningens  grundläggande  data  utan  är  en 
konstruktion… Varje utskrift  från ett sammanhang till ett annat för med sig en rad 
bedömningar och avgöranden” (s. 149).  

Ur ett multimodalt perspektiv blir detta förhållande extra problematiskt eftersom en 
av  teoribildningens  poänger  är  att  olika  teckensystem  har  olika meningspotential. 
Enligt synsättet är det inte möjligt att ”översätta” ett teckensystem till ett annat utan 
att meningspotentialen förändras genom transduktion. En konsekvens av detta är att 
en  intervjustudie  om  Guitar  Hero  kan  vara  alldeles  utmärkt  för  att  undersöka 
exempelvis vilka diskurser informanter uttrycker om spelet i en samtalskontext. Men 
ett  samtal  om Guitar Hero  erbjuder  inte  samma  kommunikativa  kontext,  resurser 
eller  meningspotential  som  spelsituationen.  Samtalskontexten  och  spelkontexten 
bör därför betraktas som olika kommunikativa praktiker vilka båda två kan bidra till 
en  förståelse  av  informanters  förhållande  till  spelet.  Att  undersöka  unga musikers 
kommunikativa möjligheter i GH‐kontexten genom att endast samtala med dem om 
Guitar Hero uppfattar jag, utifrån ett multimodalt perspektiv, däremot som mycket 
problematiskt. 

För  att  möjliggöra  en  trovärdig  analys  bör  materialet  i  enlighet  med  detta 
resonemang  återge  kommunikativa  handlingar  informanter  utför  i  den 
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kommunikativa praktik studien avser att undersöka. Detta innebär att jag på något 
sätt  behöver dokumentera unga musikers  agerande när de  spelar Guitar Hero. Att 
genomföra någon form av observationer ter sig därför som lämpligt. Merriam (1994) 
menar  att  deltagande  observation  ofta  är  det  bästa  alternativet.  ”Det  är  den  bästa 
tekniken när det går att observera ett beteende direkt eller när olika personer  inte 
vill  eller kan diskutera det ämnesområde man är  intresserad av”  (s.  115). Men  trots 
Merriams  positiva  syn  kan  deltagande  observation  inte  betraktas  som  en 
oproblematisk datainsamlingsmetod.  

Bresler  och  Stake  (1992)  menar  att  kvalitativ  forskning  karaktäriseras  av  att  ”It 
strives to be naturalistic, noninterventionistic” (s. 79). Enligt författarna eftersträvar 
forskare  som  studerar  musikaliskt  lärande  därför  ofta  att  observera  exempelvis 
ordinarie  skolsituationer  där  ”The  nonparticipating  observer  is  as  invisible  and 
nonintrusive  as  possible,  often  even  refraining  from  appearing  to  record  what  is 
going on” (s. 84).  

Möjligheten att som forskare undgå att påverka den beforskade situationen har dock 
blivit allt mer  ifrågasatt. Dessa frågetecken gäller  i hög grad denna studie eftersom 
Guitar Hero oftast  spelas  i hemmiljö  eller på  exempelvis  fritidsgårdar. Att  jag  som 
vuxen och forskare i linje med ett naturalistiskt synsätt skulle få tillgång till spontant 
uppkomna  situationer  där  unga musiker  spelar Guitar Hero,  utan  att min närvaro 
påverkar situationen, är ganska osannolikt. För att möjliggöra en multimodal analys 
av  kommunikationen  bör  dessutom  situationen  dokumenteras  väl  vilket  är  både 
praktiskt och etiskt problematiskt om forskaren har ambitionen att göra sig osynlig. 

Jewitt  (2006)  menar  att  detta  gäller  även  vid  andra  typer  av  undersökningar 
eftersom ”researchers always shape and reproduce data” (s. 33). Det framstår därför 
som  klokare  att  i  denna  typ  av  studie  erkänna,  synliggöra  och  medvetandegöra 
forskarens närvaro och påverkan. Om intervjusituationen skriver Kvale: 

Intervjun  ger  inget  direkt  tillträde  till  ofördärvade  provinser  av  ren 
mening  utan  är  en  social  skapelse  av  meningar  genom  språkligt 
samspel.  Intervjuaren  är  medskapare  och  medförfattare  av  den 
resulterande intervjutexten (Kvale, 1997, s. 204). 

Detta  synsätt  går  väl  ihop  med  det  multimodala  perspektivet  på  interaktion  och 
kommunikation  och  kan  överföras  även  på  andra  forskningssituationer.  För 
observationsstudier innebär synsättet att en närvarande och synlig forskare kommer 
att utgöra en del av den kontext informanterna förhåller sig till, även om hon eller 
han  är  passiv  och  diskret.  Förhållandet  mellan  forskare  och  informant  kan  även 
förändras över  tid vilket  synliggörs  av  exempelvis Hultberg  (2005)  som noterar  att 
informanterna i en longitudinell studie ”…positioned themselves, and consequently 
me,  in different ways during  the participation”  (s.  214). En videokamera blir på ett 
liknande sätt en del av den kommunikativa kontext  informanterna förhåller sig till 
(Jewitt,  2006,  s.  33‐34). Att  använda  videokamera  är  därför  ingen  enkel  lösning på 
dilemmat med forskarens och forskningssituationens påverkan, även om exempelvis 
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Hultberg  (2005) menar  att  informanterna  efterhand  vänjer  sig  vid dess närvaro  (s. 
223). 

Om möjligheten att dokumentera en multimodal text 
För att dokumentera och analysera komplexa situationer använder många  forskare 
inom bland annat de spel‐ (exempelvis Nilsson, 2010) och musikpedagogiska fälten 
(exempelvis  Ericsson  &  Lindgren,  2010;  Ferm,  2007;  Hultberg,  2009a)  just 
videodokumenterade  observationer.  Inom  den  relativt  unga  multimodala 
traditionen  där  forskaren  är  intresserad  av  hur  olika  teckensystem  (modes)  i  olika 
media  samspelar  är  denna  datainsamlingsmetod  naturligt  nog  mycket  vanlig  och 
framstår i många flyktiga situationer, exempelvis undervisningssituationer, som det 
enda realistiska alternativet (Jewitt, 2006; Rostvall & West, 2008; Sandberg Jurström, 
2009).  Många  andra  former  av  kommunikation  behöver  däremot  inte 
videodokumenteras  för  att  möjliggöra  multimodal  analys  eftersom  de  är  mer 
långlivade,  till  exempel  tidningsmagasin  och  köksrenoveringar  (Kress  &  van 
Leeuwen,  2001),  bilder  och  leksaker  (van  Leeuwen,  2005)  eller  tvättmaskiner  och 
instruktionsböcker (West, 2008). 

Ur  ett multimodalt  perspektiv  innebär GH‐spelande  en både mycket  komplex  och 
flyktig kommunikativ situation där spelaren i en intrikat interaktion med spelet och 
kontexten  utnyttjar  en  rad  olika  teckensystem  (modes)  och  media.  Att  använda 
någon  annan  datainsamlingsmetod  än  videoobservation  för  att  fånga  denna 
komplexitet  är  därför  inte  aktuellt  i  denna  studie.  Deltagande  observation  där 
forskaren  för  ett observationsprotokoll har  visserligen många  fördelar,  till  exempel 
att  forskaren  lättare  kan  undersöka  naturligt  uppkomna  situationer  utan  kamera 
eller  annan  störande  utrustning.    Detta  förutsätter  dock  en  tränad,  selektiv  blick 
som  exempelvis  en  god  etnograf  kan  använda  för  att  fånga  viktiga  skeenden  i  ett 
större sammanhang (se exempelvis Bresler, 1995). Men i denna studie, där en analys 
av  relationen mellan olika  teckensystem och media är avgörande  för ett  trovärdigt 
resultat,  finns det  ingen möjlighet  att  i  situationen kunna uppfatta och än mindre 
skriva ner alla relevanta händelser och skeenden. 

Att  använda videoobservation  som metod  för  att dokumentera multimodala  texter 
och  sammanhang  är  trots  sina  många  fördelar  inte  oproblematiskt.  Exempelvis 
påpekar  Jewitt  (2006)  att  kamerans  perspektiv  och  utsnitt  gör  att  vissa  händelser 
hamnar i fokus medan andra inte registreras. Val av perspektiv blir därför avgörande 
för  vad  som  kommer  att  kunna  analyseras  utifrån  videosekvenserna.  Författaren 
förordar däremot inte att forskaren vid till exempel videoobservationer av klassrum 
bör använda flera kameror riktade åt olika håll för att bättre kunna fånga helheten, 
sammanhanget och  interaktionen.  ”There  is no need  to `capture  it all´. Rather  the 
researcher needs to decide what  it  is they want to collect” (s. 34). Även om en rätt 
placerad  videokamera  registrerar  både  visuell  och  auditiv  information  i  det  valda 
utsnittet  väl  bör  man  vara  medveten  om  att  den  inte  kan  återge  exempelvis 
rumsupplevelse,  värme,  lukt  och  taktila  upplevelser.  Bland  andra  Hultberg  (2005) 
menar  att  ett  sätt  att  stärka  validiteten  i  kvalitativa  studier  som  bygger  på 
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videoobservationer är att genom stimulated  recall  låta  informater kommentera och 
på så sätt även få en möjlighet att bidra till en analys av videomatererialet.  

Om möjligheten att förstå den multimodala texten 
Det multimodala perspektivet har starka kopplingar till Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys.  Efterhand  har  den  multimodala  forskningen  utvecklats  i  olika 
riktningar  med  olika  fokus  och  arbetsmetoder,  men  de  forskare  jag  i  första  hand 
stödjer mina  resonemang  på  (exempelvis  Kress  &  van  Leeuwen,  2001;  Kress,  2010) 
utgår  från  och  refererar  ofta  till  Fairclough,  som  dessutom  själv  arbetat  för 
forskningsinriktningens utveckling (Fairclough, 2000; The New London Group 2000). 
Jag  finner  det  därför  motiverat  att  använda  Faircloughs  synsätt  som  en 
utgångspunkt för ett fortsatt resonemang om hur det insamlade videomaterialet bör 
behandlas och analyseras. 

Utgångspunkten  för  Faircloughs  kritiska  diskursanalys  sammanfattas  av  Winther 
Jörgensen  &  Phillips  (2000,  s.  74)  som  att  kommunikativa  händelser  har  tre 
dimensioner  vilka  behöver  analyseras  för  att  händelsen  skall  kunna  förstås:  text, 
diskursiv  praktik  och  social  praktik.  Dessa  nivåer  korresponderar  med  de  tre 
dimensioner  eller  faser  i  det  analytiska  arbetet  som  presenteras  i  Language  and 
Power (Fairclough, 2001, s. 21): 

• Description  is  the stage which  is concerned with  formal properties of  the 
text. 

• Interpretation  is  concerned  with  the  relationship  between  text  and 
interaction – with seeing the text as the product of a process of production, 
and as a resource in the process of interpretation… 

• Explanation  is  concerned  with  the  relationship  between  interaction  and 
social context… 

Den deskriptiva fasen innebär att texten (skriven som text eller transkription av tal) 
analyseras med lingvistiska metoder, som bygger på Hallidays funktionella lingvistik, 
för  att  synliggöra  textens  konstruktion  (formal properties).  (Se  Fairclough,  2001,  s. 
91‐116, samt stora delar av Fairclough, 2003). Under tolkningsfasen bör texten tolkas 
med  fokus  på:  Surface  of  utterance,   Meaning  of  utterance,    Local  coherence  och 
Text structure and ’point’. Texten sätts också i relation till kontexten som kan förstås 
på  två nivåer: Situational context och  Intertextual context  (Fairclough, 2001,  s.  119‐
120).  För  att  forskningen  skall  bli  meningsfull  bör  tolkningen  i  den  tredje  fasen 
förklaras och sättas i relation till en större kontext. ”The relationship of discourses to 
processes of struggle and to power relations is the concern of the third stage of the 
procedure, explanation” (Fairclough, 2001, s. 117).  

Denna  forskningsinriktning har en emancipatorisk målsättning.  “Syftet är att bidra 
till  sociala  förändringar  i  riktning  mot  mer  jämlika  maktförhållanden  i 
kommunikationsprocesserna  och  i  samhället  som  helhet”  (Winther  Jörgensen  & 
Phillips,  2000,  s.  69). Men  som  jag  uppfattar  det  kan  val  av  “analysskikt”  få  stora 
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konsekvenser  för  resultatets  konsistens  och  validitet.  Jag  menar  därför  att  det  är 
motiverat  att  jag  som  forskare  frågar mig: Vilken  förklaringsnivå bör  jag  använda? 
(Kritiskt  granska  individen,  kontexten/situationen  eller  de  kommunikativa 
resurserna?)  Vilka  aspekter  av  den  kommunikativa  praktiken  är  viktiga  att 
synliggöra  för  att  skapa  validitet  i  den  förklaringsnivå  jag  valt? Hur,  och på  vilken 
detaljnivå  ska  jag  studera  videomaterial  på  för  att  synliggöra  dessa  aspekter? 
(Mikronivå, makronivå eller någonstans däremellan?) 

Om  forskaren  riktar  sin  kritiskt  granskande  blick mot  den  som producerar  texten 
och de maktförhållanden och diskursordningar som hennes/hans text reproducerar 
finns  det  en  klar  risk  att  resultaten  direkt  eller  indirekt  även  kritiserar  individen. 
Detta  är  förmodligen  ganska  oproblematiskt  (och  förmodligen  avsiktligt)  när 
forskaren  liksom Fairclough  analyserar  reklamtexter  och  politiska  policydokument 
skrivna  av  professionella  skribenter  med  mycket  inflytande.  Men  i  en 
forskningssituation där till exempel elevers vardagssituation studeras menar  jag att 
denna analysstrategi riskerar att bli mycket problematiskt. Är det etiskt försvarbart 
(och  vilken  emancipation  uppnås?)  när  elever  granskas  på  samma  sätt  som 
exempelvis politiker?  

Genom  att  rikta  blicken  ”en  nivå  upp”  och  i  stället  analysera  och  förklara  de 
maktförhållanden  och  den  diskursordning  samt  de  kommunikativa  resurser  som 
situationen  och  sammanhanget  innebär  för  individen,  får  förklaringen  ett  annat 
fokus.  Strukturen  och  sammanhanget  granskas  och  utsätts  för  kritik  medan 
individen  snarare  utsätts  för  “förståelse”.  I  ett  forskningssammanhang  som  denna 
studie, där ambitionen är att ha ett individperspektiv på kommunikativa situationer, 
borde  därför  detta  förhållningssätt  vara  fruktbart.  Spelsituationen  och  kontexten 
granskas  kritiskt  samtidigt  som de  unga  informanternas möjligheter  och  val  i  den 
aktuella situationen kan undersökas och förstås.  

Arbetet med att förstå nya kommunikativa situationer och miljöer, som till exempel 
Guitar  Hero,  innebär  att  jag  som  forskare  ställs  inför  sammanhang  som  inte  kan 
undersökas med  redan  tidigare  utprovade  och  etablerade metoder.  I  en  studie  av 
ungdomar framstår det för mig som lämpligt att använda diskursanalytiska metoder 
lite  ”bakvänt”  för  att  undersöka  vilka  möjligheter  och  svårigheter  att  realisera 
kunnande och diskurser som användandet av tillgängliga kommunikativa resurser i 
situationen  innebär.  Även  detta  förhållningssätt  bidrar  till  en  möjlighet  att 
undersöka och granska den kommunikativa praktiken snarare än individen/eleven. 

Videoobservationer skiljer  sig avsevärt  från de  texter  som Faircloughs analysmetod 
vanligen används på. Ofta analyserar Fairclough ett  litet  textmaterial med hjälp av 
etablerade  lingvistiska  metoder.  Den  deskriptiva  fasen  kan  därför  göras  mycket 
detaljerat.  I videodokumentationer av GH‐spelande ungdomar utgörs texten av tal, 
kroppsspråk,  musik,  rummet,  datormiljö  med  mera.  Att  analysera  en  sådan 
multimodal text innebär att göra ett val. Om materialet skall kunna analyseras med 
metoder  som motsvarar  Faircloughs  lingvistiska  analys  innebär  detta,  vad  jag  kan 
förstå,  att  kommunikationen  som  videoobservationerna  dokumenterat  måste 
transkriberas  och  analyseras  i  detalj.  Denna  mikronivå  leder  ofta  till  mycket 
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omfattande transkriptioner där videoobservationen detaljstuderas och transkriberas 
utifrån klipp på sekundnivå eller mindre (se exempelvis Rostvall & West, 2005).  

Min  farhåga  är  att  ett  sådant  arbetssätt  i  denna  studie  kan  leda  till  två  negativa 
fenomen:  att  den  fortsatta  analysen  utgår  från  de  omfattande  transkriptionerna  i 
stället  för  att  titta  på  den  dokumenterade  multimodala  texten,  samt  att  det  lite 
större  sammanhanget  kan  gå  förlorat  och  att  jag  som  forskare  därför  riskerar  att 
drabbas  av  ”tunnelseende”.  Att  med  inspiration  från  etnografin  i  stället  studera 
videoobservationerna utifrån ett övergripande perspektiv ger förmodligen en bättre 
förståelse för det större sammanhanget (Bresler, 1995 s. 5). Utifrån detta perspektiv 
kan forskaren till exempel undersöka vilka fenomen som framstår som betydelsefulla 
i  kontexten.  Men  med  ett  fågelperspektiv  blir  det,  vad  jag  kan  förstå,  svårt  att 
synliggöra  kommunikationen  på  ett  sätt  att  det  möjliggör  en  vettig  multimodal 
analys. 

I detta arbete har jag därför valt att använda en mellannivå. I stället för att dela upp 
videomaterialet i korta klipp på sekundnivå väljer jag att analysera klipp med vad jag 
uppfattar  som  meningsbärande  sekvenser  i  videomaterialet.  Dessa  sekvenser 
kännetecknas  av  att  de  innebär  en  relativt  sammanhållen  kommunikativ  situation 
för  informanterna. Klippen kan därför  vara olika  långa men motsvarar här  ofta  en 
formdel, exempelvis  intro eller  refräng,  i den  låt  informanten spelar  i Guitar Hero. 
För  att  inte missa någon del  av kommunikationen  som  jag uppfattar  som  relevant 
för studien använder jag det analysschema för transkriptionsarbetet som presenteras 
i avsnittet om bearbetning och analys. 
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5. Genomförande 
Huvudmaterialet  som  ligger  till  grund  för  de  fallbeskrivningar  och  analyser  som 
presenteras  i  resultatdelen  utgörs  av  en  videodokumenterad  spelsession  där 
informanterna spelar Guitar Hero i gitarrläge. Utöver detta huvudmaterial har även 
ett  bakgrundsmaterial  samlats  in  och  de  olika  momenten  i  datainsamlingen 
presenteras  i  figur  6. Att  samla  in detta  bakgrundsmaterial  fyller  två huvudsakliga 
syften. Det ena syftet är att möjliggöra fördjupning och vidare forskning. Det andra, 
och  för  denna  studie  viktigaste  skälet,  är  att  i  linje med  Kress  syn  att  forskning  i 
denna tradition kan stärkas genom ”further insight into interest, motivation and the 
shape of the environments in which signs are made” (Kress intervjuad i Lindstrand, 
2008) underlätta min analys och förståelse av huvudmaterialet i denna studie. 

Ensemble (Observerad lektion) 

Gehörs‐ och musiklära (Observerad lektion) 

HUVUDMATERIAL: 

Guitar Hero (Observerad spelsession) 

Rock Band (Observead spelsession) 

Individuell intervju 

Figur 6: Moment under datainsamlingen 

Föregående  kapitel  presenterade  studiens  teoretiska  utgångspunkter  samt 
diskuterade  några  av  de metodologiska  konsekvenser  dessa medför.  Detta  kapitel 
presenterar hur  jag gått tillväga för att samla in materialet som ligger till grund för 
denna  studie.  Kvale  (1997)  menar  att  resultatens  konsistens  och  om 
undersökningen  ”undersöker  vad  som  var  avsett  att  undersöka”  är  centralt  för  en 
kvalitativ  intervjustudies  reliabilitet och validitet  (s.  85).  För  att  synliggöra hur  jag 
under  insamlingsarbetet  arbetat  för  att möjliggöra  en  god  reliabilitet  och  validitet 
presenteras  i kapitlet även några viktiga metodologiska överväganden under denna 
process, det vill säga även varför jag använt en viss metod. 

Urval 
Med  denna  studie  vill  jag,  i  enlighet  med  tidigare  resonemang,  belysa  vilka 
kommunikativa  möjligheter  och  begränsningar  att  uttrycka  sig  själva  och  sitt 
musikaliska kunnande  som musikspelet Guitar Hero erbjuder unga musiker under 
utveckling. Eftersom många av eleverna som idag går på det estetiska programmets 
musikgren  (gymnasienivå)  har  erfarenhet  av  Guitar  Hero  och/eller  syskonspelet 
Rock Band är det ur ett musikpedagogiskt perspektiv extra intressant att fokusera på 
informanter  från denna grupp. Därför har  jag valt att  i denna studie undersöka en 
grupp  som  är  både  unga  musiker  och  elever  på  det  estetiska  programmets 
musikgren.  Med  unga  musiker  menar  jag  alltså  inte  professionella  musiker  utan 
ungdomar som spelar och/eller sjunger aktivt i olika band både i skolan och på sin 
fritid.  
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I  en  forskningssituation  som  denna  finns  ett  asymmetriskt  maktförhållande  där 
informanten lätt kan hamna i en utsatt position. Jag som forskare är en representant 
för  både  vuxenvärlden  och  för  lärarkåren  eftersom  jag  undervisar  i  musik  på  en 
annan skola. Som ett led i att minska denna utsatthet beslutade jag tidigt i processen 
att  följa  en  redan  existerande  och  väl  fungerande  grupp.  På  så  sätt  kan 
informanterna  i den beforskade situationen  förhålla  sig  till gruppen och  få  stöd av 
varandra.   Mitt  inflytande och min påverkan minskar något och bidrar  till att göra 
observationstillfällena mer lika en för informanterna vanlig situation. 

För att kunna dokumentera en samspelssituation där informanterna musicerar utan 
att jag, forskaren, iscensatt situationen valde jag också på ett tidigt stadium att utgå 
från en befintlig ensemblegrupp. Dessa grupper  (på det estetiska programmet) har 
dessutom ofta en storlek som passade mina syften. En besvärlig urvalsprocess med 
olyckliga sociala konsekvenser och eventuell omedveten och olämplig styrning som 
kan  påverka  forskningsresultatens  värde  negativt  kunde  på  så  sätt  undvikas.  Jag 
hade  initialt  även  en  idé  om  att  jag  genom  att  välja  en  befintlig  ensemblegrupp 
skulle  få med både manliga och kvinnliga gymnasister  i  studien samt en spridning 
gällande erfarenheter av instrument och sång. 

Av  två  skäl  bestämde  jag  mig  för  att,  förutom  att  välja  en  grupp  som  fungerade 
socialt väl tillsammans, i första hand prioritera en ensemblegrupp där medlemmarna 
hade en spridning vad gäller erfarenhet av Guitar Hero och/eller Rock Band. Det ena 
skälet var att jag som vill undersöka kommunikativa möjligheter och begränsningar i 
Gutar Hero‐miljön på detta sätt kan få en inblick i hur kommunikativa resurser kan 
användas  av  nybörjaren  såväl  som  den  vane  spelaren.  Det  andra  skälet  var  att  en 
studie av enbart nybörjare eller enbart vana spelare skulle kunna leda till ett resultat 
där Guitar Hero framstod som antingen alldeles fantastiskt eller värdelöst och på så 
sätt bli, eller kunna uppfattas som, i någon mån tendentiöst.  

Jag besökte en gymnasieskola med estetiskt program där jag presenterade mig själv 
och  mitt  forskningsprojekt  för  eleverna  i  musikprogrammets  andra  och  tredje  år 
eftersom de integrerades i ensembleundervisningen. De fick fylla i en enkel enkät (se 
bilaga  2)  om  musikvanor  och  dataspelsvanor  som  jag  sedan  sammanställde  och 
jämförde  med  vilken  ensemble  de  tillhörde.  Eleverna  var  indelade  i  fyra  olika 
ensembler men min  sammanställning  visade  att  ingen  av  dessa  grupper  hade  den 
spridning  jag  i  förväg hoppats  på.  En  grupp bestod  av mestadels mycket GH‐vana 
pojkar  medan  en  annan  utgjordes  av  nästan  enbart  flickor  utan  erfarenheter  av 
spelet. Ett par  ensembler med viss  spridning avseende GH‐vana återstod. Den ena 
bestod av en, i mina ögon, något olycklig kombination av storspelare och nybörjare 
medan den andra hade en ojämn könsfördelning men mest varierade erfarenheter av 
Guitar  Hero.  Skolans  musiklärare  bedömde  att  den  senare  gruppen  med  störst 
spridning av GH‐kunskaper var en av de mest stabila ensemblegrupperna på skolan, 
både  socialt  och musikaliskt.  Av  både  etiska  och  forskningsmässiga  skäl  valde  jag 
därför att fråga denna grupp om de ville delta i denna studie, vilket de gärna ville. 

Detta val innebar dock en förskjutning av studiens fokus. Initialt hade jag en idé om 
att  en  grupp  med  stor  spridning  gällande  GH‐erfarenheter,  instrumentval  och 
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musikalisk  bakgrund  samt  någorlunda  jämn  könsfördelning  borde  generera  ett 
intressant  material.  Den  grupp  jag  valde  ut,  eftersom  den  var  både  socialt  och 
musikaliskt  stabil  samtidigt  som medlemmarna  hade  olika  erfarenheter  av  Guitar 
Hero,  bestod  i  kontrast  mot  detta  resonemang  av  sex  pojkar  och  en  flicka.  När 
flickan en bit in i studien valde att inte delta i själva GH‐sessionen medförde det att 
min  informantgrupp,  på  tvärs  mot  mina  första  intentioner,  på  många  sätt  blev 
förhållandevis  homogen. Med  valet  av  denna  informantgrupp  blir  därmed  urvalet 
smalare.  

Informanterna  i  studien  utgörs  av  sex  pojkar  som  går  årskurs  två  eller  tre  på  det 
estetiska programmets musikinriktning. De är  alla goda musiker  för  sin ålder med 
fokus  på  pop‐  och  rockmusik.  Dessutom  har  de  alla  spelat  elgitarr  även  om  fyra 
numera  helt  eller  delvis  bytt  till  sång,  bas,  trummor  eller  keyboard. Detta  gör  det 
möjligt att ge en mångfacetterad och nyanserad bild av hur unga manliga musiker 
och  musikelever  med  erfarenhet  av  pop,  rock  och  gitarrspel  förhåller  sig  till  och 
använder  kommunikativa  resurser  i  Guitar Hero  för  att  bland  annat  artikulera  sig 
som musiker, spelare, skolkompisar och män.  

I  resultatdelen  presenteras  fem  fallbeskrivningar  och  analyser  av  informanternas 
agerande. Det sjätte  fallet är  i  sig  lika  intressant som de övriga men ger  inte något 
väsentligt tillskott till denna studie som inte synliggjorts i de fem presenterade fallen. 
Denna mättnadseffekt gör att jag valt att inte presenterar detta sjätte fall. 

Datainsamling 
För att kunna förstå och analysera informanternas kommunikativa möjligheter i GH‐
situationen  med  utgångspunkt  i  en  teoribildning  där  kommunikation  och 
kommunikativa handlingar ses som socialt motiverade (se teoretisk bakgrund, Gee, 
2005a; Kress, 2010) menar  jag att det är värdefullt att möta dem i  flera situationer. 
Även en mycket översiktlig och  rudimentär bild av hur de agerar och gestaltar  sig 
själva  i  den musikpräglade  skolkontexten  kan  bidra  till  en  bättre  förståelse  av  de 
kommunikativa handlingar de utför  i GH‐miljön  (jämför  exempelvis  van Leeuwen, 
2005,  s.  123).  Jag  valde  därför  att  även  observera  och  videodokumentera 
informanterna under en ensemblelektion samt en  lektion  i Gehörs‐ och musiklära. 
Eftersom informanterna i ämnet Gehörs‐ och musiklära var indelade i olika grupper 
besökte jag tre olika lektioner i detta ämne. 

En avsiktlig bieffekt med detta var att GH‐sessionen då huvudmaterialet samlades in 
innebar att merparten av informanterna träffade mig för femte gången. Jag var alltså 
känd för dem, vilket kan betraktas som problematiskt därför att man kan misstänka 
att  informanterna  i  någon  mån  påverkades  att  agera  utifrån  sitt  förhållande  till 
forskaren.  Men  jag  insåg  redan  på  förhand  att  jag  i  GH‐sessionen  skulle  komma 
ganska tätt inpå informanterna. För att undvika att utsätta informanterna för onödig 
press och en upplevelse av att vara ”försökskaniner” valde  jag därför en strategi att 
bygga  en  tillåtande  och  avslappnad  relation  till  dem,  vilket  jag  menar  att  jag 
lyckades med. Att jag filmade vid två av dessa tidigare träffar innebar dessutom att 
de  åtminstone  delvis  hunnit  vänja  sig  även  vid  att  bli  dokumenterade  med  min 
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medvetet  minimala  filmutrustning  (Iphone  3Gs)  vilket  gör  att  mitt  förfarande  på 
många  sätt  liknar  de  metoder  som  bland  annat  Hultberg  (2005)  använder  och 
förespråkar.  

Liksom  i  många  andra  studier  uppstår  en  utsnittsproblematik  eftersom 
videoutrustningen inte kan dokumentera hela rummet från olika vinklar. För att få 
informantens  hantering  av GH‐gitarren, minspel med mera  att  framträda  tydligt  i 
videosekvenserna valde jag ett utsnitt där vissa delar av rummet och utgången till ett 
intilliggande rum inte syns. Då och då befinner sig någon i denna ”döda vinkel” och 
deltar på  så  sätt  i  interaktionen med den  informant  som  för  tillfället  spelar  spelet. 
Men att använda  två kameror  i detta  lilla utrymme hade blivit närmast absurt och 
förmodligen  bidragit  till  en  labbliknande  upplevelse  för  informanterna.  I  stället 
valde  jag  i  linje med  Jewitts  (2006)  synsätt    att  vara  i  eller  i  direkt  anslutning  till 
rummet  där  GH‐sessionen  pågick.  Från  dessa  positioner  kunde  jag  uppleva 
situationerna  i  sitt  sammanhang,  ”här  och  nu”,  och  vid  några  tillfällen  föra  några 
enkla anteckningar över viktiga händelser  i  rummet som inte videokameran kunde 
registrera. På så sätt menar jag att utsnittsproblematiken minskade eftersom jag vid 
analysarbetet hade en uppfattning om vad som hände  innan, efter och utanför det 
utsnitt videoklippen innebär. 

Dessa minnesbilder och anteckningar  från spelsessionen har ofta varit  till stöd och 
hjälp vid analysen av videosekvenserna. Men i många fall har jag efter att ha studerat 
videosekvenserna  reviderat  mitt  förstahandsintryck  om  vad  som  var  viktigt  för 
informanten  och  hur  han  hanterade  situationen.  Jag  menar  att  detta  stöder 
ståndpunkten att videodokumentation (i kombination med en genomtänkt analys) i 
denna  typ  av  studie  visserligen  inte  är  problemfri  men  betydligt  bättre  än 
alternativen.  Att  dessutom  finnas med  och  uppleva  situationen  och  rummet med 
alla sinnen gör att vissa av metodens nackdelar kan minimeras (Jewitt, 2006). Men 
min närvaro i rummet innebär samtidigt att jag utgör en del av den kommunikativa 
situation jag vill studera, vilket gör att jag i någon mån påverkar resultaten (s. 33) 

Spelsessionen 
För  att  inte  utsätta  informanterna  för  onödig  press  eller  onödigt  inflytande  från 
lärare och skolmiljön valde jag att genomföra spelsessionen på en fritidsgård. På så 
sätt  befann  sig  informanterna,  när  de  spelade  Guitar  Hero,  utanför  den  vanliga 
skolkontexten där de utsätts för bedömning och styrning från lärare och vuxna i en 
relativ maktposition.  Fritidsgården  som  lokal  är,  trots  att  det  brukar  finnas  vuxna 
fritidsledare närvarande, förmodligen mer förknippad med fritid och social samvaro 
mellan ungdomar än med skolmiljön (Brandberg, 2008). 

Dessutom är den aktuella fritidsgården en lokal där det spelades mycket Guitar Hero 
och  liknande  spel.  I  lokalerna  fanns  det  minst  tre  spelkonsoler  i  olika  rum  och 
fritidsledarna  uppgav  att  Guitar  Hero  och  Rock  Band  var  bland  de  mest  spelade 
spelen när denna studie genomfördes. Att spela Guitar Hero i dessa lokaler innebar 
därför inget konstigt eller konstlat (jämför Brandberg, 2008; Lindström, 2009). Man 
kan  snarare  utrycka  det  som  att  fritidsgården  innebar  en  etablerad miljö  för  den 
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undersökta kommunikativa praktiken. Lokalerna har dessutom flera olika rum i två 
plan där informanterna kunde röra sig fritt, vilket var en annan positiv omständighet 
som gjorde situationen mer avspänd och avslappnad. Jag valde också att genomföra 
sessionen innan fritidsgården öppnat för dagen. Medan huvudmaterialet samlades in 
befann sig därför endast informanterna, jag och ett par fritidsledare i lokalerna.  En 
av  dessa  kom  vid  ett  par  tillfällen  in  i  det  annars  ostörda  rum  där  informanterna 
spelade Guitar Hero. 

I  rummet där  spelsessionen genomfördes  fanns en soffa  samt en TV‐bänk med TV 
och spelkonsol. Jag placerade min minimala videoutrustning i ett hörn så att den var 
riktad  mot  den  tomma  ytan  framför  TV:n  och  soffan.  För  att  i 
videodokumentationen  kunna  se  vad  som  visades  på  spelskärmen  (det  vill  säga 
TV:n) som spelaren tittar på kopplade jag in en liten 7” skärm som placerades så att 
den framträdde i nedre högra hörnet (se figur 7). 

Från  videokamerans  position  dokumenterades  informanten  snett  framifrån.  Detta 
perspektiv  gjorde  att  såväl  GH‐gitarrens  framsida  och  spelarens  fingrar  som 
ansiktsuttryck  och  rörelsemönster  oftast  framträder  väl.  Vid  de  tillfällen  då  även 
någon  kompis/informant  befann  sig  i  rummet  satt  de  oftast  i,  eller  stod  bakom, 
soffan.  På  så  sätt  kunde  även  de  filmas  med  några  små  justeringar  av  kamerans 
utsnitt.  

 
Figur 7: Videokamerans utsnitt. 

Under  spelsessionen  användes  fritidsgårdens  spelkonsol  (Playstation  2)  och  mitt 
exemplar av World Tour‐utgåvan av Guitar Hero samt den GH‐gitarr som följer med 
denna  utgåva.  Eftersom  minneskortet  i  spelkonsolen  var  ”blankt”  kunde 
informanterna  endast  välja  bland  de  första  låtar  som  inte  behöver  ”låsas  upp”.  En 
detalj  som  kom  att  visa  sig  viktig  för  denna  studie  är  att  TV:n  i  rummet  var  en 
gammeldags bildrörs‐TV (tjock‐TV). Kombinationen av denna TV‐typ och en nyare 
version  av  Guitar  Hero  (med  aktuella  inställningar)  gjorde  nämligen  att  de 
synkningsproblem en LCD‐TV  (med en  viss  inbyggd  fördröjning)  ofta orsakar  inte 
uppstod. Den uppställning som användes godkände därför, till skillnad mot vad som 
ofta sägs om spelet, när spelaren träffar en plupp med musikaliskt riktig timing. 

När informanterna kom till lokalen samlade jag dem för kort information och för att 
höra hur de ville  lägga upp spelsessionen. De  fick veta att de kunde  röra  sig  fritt  i 
lokalerna och prova andra spel eller aktiviteter i andra rum samt att de kunde ta för 
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sig  av  den  förtäring  jag  ordnat  för  att  de  skulle  orka med  hela  denna  spelsession 
(cirka tre timmar). Jag påminde om att jag ville se dem spela Guitar Hero i gitarrläge 
(med GH‐gitarren)  och  sedan Guitar Hero  eller  Rock  Band  i  bandläge  (GH‐gitarr, 
GH‐trumset och GH‐mikrofon). För att situationen inte skulle upplevas som alltför 
styrd och att  informanterna skulle  få en möjlighet att spela på ett sätt som kändes 
avslappnat och bekvämt fick de sedan fritt välja upplägg och spelvariant. 

Informanterna  enades  om  att  använda Quick  Play  och  spela  en  åt  gången.  Detta 
innebar att de turades om att ta sig an Guitar Hero i ett  läge där spelaren fritt kan 
välja mellan  låtar  i  en  låtlista  och  endast  tävlar mot  sig  själv  (eller  kanske  snarare 
spelet) på den nivå av spelet hon/han valt. De mer GH‐vana informanterna spelade 
en  låt  var  medan  nybörjarna  fick  prova  detta  nya  spel  under  två  eller  tre  låtar. 
Mellan låtarna och i de andra rummen, pågick ofta samtal om Guitar Hero och Rock 
Band  informanterna  emellan. De  ovana  spelarna  fick  ofta  stödjande  kommentarer 
från sina mer erfarna medspelare.   

Bakgrundsmaterial 
Efter att alla informanter provat Guitar Hero fortsatte spelsessionen med att två av 
de mer erfarna spelarna  i  spelvarianten Face Off duellerade, vilket  innebar att de  i 
samma låt spelade på vars sin GH‐gitarr och tävlade mot varandra. När det sedan var 
dags  att prova bandläget, där  flera  spelare  (max 4:a)  tar  sig  an en  låt  tillsammans, 
bad  informanterna  att  få prova den då nya Beatles‐version  av Rock Band  jag hade 
med mig. De delade upp sig i två grupper med tre spelare i varje och dessa grupper 
turades sedan om att spela flera låtar. Informanterna alternerade under denna Rock 
Band‐del  mellan  att  spela  gitarrstämman  (på  GH‐gitarr),  trumstämman  (på  GH‐
trummorna)  eller  sjunga  (i  GH‐mikrofonen).  Informanterna  såg  ofta  roade  ut  och 
när  spelsessionens  var  slut  tackade  flera  för  en  rolig  eftermiddag.  Både  den 
avslutande Rock Band‐ och duell‐delen av spelsessionen är dock att betrakta som en 
bit av det extramaterial som samlats in. 

De  intryck  jag  fått  av  informanterna  vid  olika  observationstillfällen  fungerar,  som 
nämnts ovan, i denna studie som en fond eller bakgrundsbild mot vilken handlingar 
i  Guitar  Hero  kan  analyseras  och  förstås.  Detta  bakgrundsmaterial  har  därför  ett 
värde  för  denna  studie  även  om  det  inte  explicit  analyseras  här.  Även  de 
halvstrukturerade  individuella  intervjuer  (Kvale,  1997)  med  inslag  av  stimulated 
recall  (Hultberg,  2005)  som  genomfördes  med  informanterna  någon  månad  efter 
spelsessionen  har  ett  värde  trots  att  de  inte  transkriberats  och  analyserats.  Att 
genomföra  och  lyssna  igenom  dessa  intervjuer  har  hjälpt  mig  att  få  en  bild  av 
informanten  och  utforma  fallbeskrivningarnas  korta  inledning  om  bakgrund  och 
mål med både musicerande och dataspelande. 

Min  förhoppning  är  att  jag  i  framtida  forskningsprojekt  skall  få  en  möjlighet  att 
behandla  det  bakgrundsmaterial  jag  samlat  in.  Rock  Band‐sessionen  och 
intervjusituationen  erbjuder  andra  kommunikativa  resurser  och  en  annan 
kommunikativ  kontext  än GH‐sessionen. Ur  ett multimodalt  perspektiv  borde  det 
därför  vara  mycket  intressant  att  analysera  vilka  diskurser  samt  vilka 
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kommunikativa  möjligheter  och  begränsningar  som  informanternas  handlingar 
synliggör i dessa situationer. 

Etiska överväganden 
I  detta  arbete  har  jag  bemödat  mig  om  att  följa  forskningsetiska  principer  för 
humanistisk‐samhällsvetenskaplig  forskning  (Hermerén,  m.fl.,  2011).  Studiens 
upplägg  har  även  granskats  och  godkänts  av  regionala  etikprövningsnämnden  i 
Umeå. 

Eleverna i de två klasser som jag först träffade för att presentera mig och mitt projekt 
informerades  om  att  de  om de  så  önskade  kunde  avstå  att  fylla  i  den  enkla  enkät 
(bilaga  2)  jag  använde  vid  detta  tillfälle.  De  fick  också  veta  att  de,  om  och  när 
resultaten av enkäten presenteras, kommer att vara anonymiserade. 

Som framgått valde jag att utgå från en befintlig ensemblegrupp. På detta sätt kunde 
jag både få en lagom gruppstorlek och en spridning vad gällde erfarenhet av Guitar 
Hero utan att behöva exkludera enskilda elever som gärna ville vara med eller locka 
andra att delta. 

Inför materialinsamlingen träffade jag den valda ensemblegruppen och presenterade 
upplägget mer detaljerat. Alla de sju eleverna i gruppen tackade ja till att vara med 
och  gav  ett  skriftligt  samtycke.  En  elev  var  dock  tveksam  till  att  spela  just  Guitar 
Hero. Jag informerade gruppen om att de när och om de så önskar har rätt att avstå 
att vara med under  resten eller delar av  studien. Denna sjunde  informant valde  så 
småningom  möjligheten  att  inte  delta  under  själva  GH‐sessionen.  Informanterna 
fick även skriftlig information och en blankett för samtycke från målsman (bilaga 3) 
och jag uppmanade alla, även de myndiga, att visa informationen för och diskutera 
deltagandet i studien med sina föräldrar/målsmän.  

Både  muntligt  och  skriftligt  informerade  jag  om  att  informanterna  skulle 
dokumenteras  med  video  men  att  videofilmerna  endast  skulle  användas  av  mig  i 
detta  forskningsprojekt  eller  granskas  av  andra  forskare. De  fick  även veta  att de  i 
denna och andra texter eller sammanhang kommer att anonymiseras och att deras 
bostadsort eller skola inte kommer att nämnas. De namn som förekommer i denna 
text är alltså fingerade. 

Samtliga  informanter  och/eller  målsmän  gav  sitt  samtycke  till  att  informanterna 
deltog i studien och att de dokumenteras med video. I samband med de lektioner i 
Gehörs‐ och musiklära då även andra elever fanns i rummet informerade jag om hur 
videofilmerna kommer att användas, det vill säga att de inte kommer att spridas och 
att  om  någon  nämns  i  text  kommer  den  att  vara  anonymiserad.  Jag  erbjöd  dessa 
elever att inte bli filmade men samtliga gav sitt skriftliga samtycke.  

Kvale (1997) menar att forskaren bör vinnlägga sig om att göra forskningssituationen 
till en positiv upplevelse för informanten. ”En väl genomförd forskningsintervju kan 
vara en ovanlig och berikande upplevelse för den intervjuade” (s. 35). Jag hoppas att 
det  framgår av min redogörelse  för urvalsarbetet och materialinsamlingen ovan att 
jag  av  både  forskningsmässiga  och  etiska  skäl  varit  mån  om  informanternas 
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välbefinnande. Att  flera  informanter  under materialinsamlingens  gång  sagt  att  det 
varit  kul  att  delta  hoppas  jag  är  ett  tecken  på  att  jag  lyckats med  att  bidra  till  en 
positiv upplevelse i linje med Kvales ståndpunkt. 

En  viktig  aspekt  i  detta  arbete  har  varit  att  undgå  att  utsätta  informanterna  för 
onödigt  pressande  eller  utsatta  situationer.  Med  valet  av  en  grupp  som  fungerar 
både  socialt  och  musikaliskt  bra  tillsammans  har  informanterna  vid 
observationstillfällen kunnat söka stöd i gruppen, vilket minskat mitt inflytande och 
min relativa maktposition något. Det är min ambition att även under analysarbetet 
och i denna uppsats vara mån om att ta till vara informanternas perspektiv. Det är 
därför  viktigt  att  poängtera  att  alla  informanter  som  deltog  i  studien  är  duktiga 
musiker/sångare/sångerskor  för  sin  ålder  vars  begåvning  och musikalitet  inte  kan 
ifrågasättas utifrån hur de agerar i konsolspelet Guitar Hero.  

Bearbetning och analys 
För  att möjliggöra  en multimodal  analys  i  linje med  denna  studies  teoretiska  och 
metodologiska utgångspunkter samt forskningsfrågor menar jag att: 

– Transkriptioner  av  videofilmerna  bör  belysa  olika  teckensystem  (modes)  och 
kommunikativa resurser som är centrala i den kommunikativa praktiken. 

– Analysen bör ha sin grund i en förståelse av den multimodala kommunikationen 
i sin kontext.    Jag har därför en önskan om att föra in en analysnivå som utgår 
direkt från videomaterialet. 

– Min  förståelse  av  individens  möjligheter  i  och  förhållande  till  den 
kommunikativa  praktiken  är  avgörande  för  studien.  Därför  har  jag  en  önskan 
om att använda en case‐ eller fallstruktur. 

I  arbetet med  att hitta  en bearbetningsmodell  som  fungerar  enligt  dessa principer 
genomförde  jag  ett  antal  olika  transkriptions‐  och  analysförsök  med  hjälp  av  tre 
olika  dataprogram.  Även  om  det  inte  är  problemfritt  visade  sig  transkriptions‐
programmet Transana  vara  det mest  användbara  i  denna  studie.    Efter  ytterligare 
transkriptions‐ och analysförsök med hjälp av Transana utformade  jag den modell 
som presenteras nedan. 

Transkription och näranalys 
Med stöd av ett  transkriptionsschema  (se  figur 8) bearbetas varje klipp  i Transana 
till  en  transkription  i  tre  delar.  Klippen  motsvarar  oftast  en  formdel  (exempelvis 
refräng). Att jag valt denna klippindelning beror på att tidigare analysförsök visat att 
formdelarna oftast innebär en förhållandevis sammanhållen kommunikativ situation 
där  gitarrförlagan/spelstämman  är  likartad.  Ibland  ändras  den  kommunikativa 
situationen under en formdel och då har klippen och/eller transkriptionen anpassats 
efter  detta.  För  att  kunna  sätta  fokus  på  och  uppfatta  de  olika  aspekterna  i 
transkriptionsschemat har  jag  tittat på de  flesta klipp  cirka  15‐30 gånger.  För  varje 
klipp  skrev  jag  en  transkription  som  beaktar  följande  delar:  I  rummet,  I  spelet, 
Näranalys (se figur 8). 
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De  två  första  delarna  (I  rummet,  I  spelet)  som  motsvarar  en  traditionell 
transkription,  fungerar här som ett redskap för att synliggöra vilka kommunikativa 
resurser som används samt hur de används.   Dessa delar motsvarar därför  i denna 
studie Faircloughs  första  textliga analysnivå. Den multimodala  textens komplexitet 
leder dock till ett dilemma som bland annat Rostvall och West (2005) påpekat: ”It is 
possible  to  spend  endless  amounts  of  time  describing  all  aspects  of  actions  in 
different  modes  in  great  detail  even  in  a  very  short  video  sequence”  (s.  92).    Att 
synliggöra  alla  de  kommunikativa  resurser  som  används  i  GH‐miljön med  samma 
noggrannhet  och  specialiserade  analytiska  verktyg  som  Fairclough  använder  vid 

I RUMMET:  

Beskriver  vad  som  händer  och  hur  informanten  agerar  i  det  fysiska  rummet. 
Resultatet liknar ofta ett teatermanuskript med: 

• Allmän beskrivning av klippet och händelser i rummet 

• Vad informanten gör med fokus på: 

o Ansiktsuttryck och blickar/riktat fokus 

o Rörelser, kroppshållning och gester 

o Verbala uttryck och kommunikation 

I SPELET:  

Beskriver vad som händer i spelet och hur informanten hanterar spelet 

• Förlagan:  Vad  händer  i  den  musikaliska  förlagan/vad  spelar  förlagans 
gitarrist? 

• Notation: Hur är spelspåret utformat? 

• Förhållande:  Hur  är  förhållandet  mellan  förlagan  och  spelspårets 
notation?  (Vad  har  reducerats  bort  och  vad  finns  representerat  i 
spelstämman?) 

• Spelaren: Vad gör informanten i spelet? Hur klarar han spelsituationen? 

NÄRANALYS:  

Beskriver  hur  jag  förstår  informantens  agerande  i  den  aktuella  kontexten med 
fokus på hur de kommunikativa  resurserna används,  vilket kunnande och vilka 
diskurser som artikuleras, vilken mening och syfte handlingen har samt hur detta 
kan uttryckas som strategi. 

Figur 8: Det transkriptionsschema som användes under transkriptionsarbetet. 
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analys av exempelvis politiska texter är därför inte praktiskt möjligt i denna studie. 
Den del som motsvarar Faircloughs andra analytiska fas blir därför mycket viktig.  

Under denna andra och tolkande fas bör texten, enligt Fairclough (2001) , tolkas med 
fokus på: ”Surface of utterance, Meaning of utterance, Local coherence” samt ”Text 
structure and ’point’” (s. 119‐120)”. Fairclough menar vidare att forskaren ofta måste 
växla mellan de  textliga och  tolkande nivåerna  i  sitt  analysarbete. För att  i  arbetet 
med videosekvenserna komma nära denna tolkningsstrategi har jag i samband med 
transkriberingen  av  varje  klipp  gjort  de  näranalyser  som  skrivits  in  under 
transkriptionens  tredje  rubrik  (Näranalys).  Mitt  mål  med  att  genomföra  en 
näranalys  parallellt med  det mer  traditionella  transkriberingsarbetet  är  just  detta: 
Att med  stöd  i  transkriptionen  och  det  synliggörande  av  kommunikativa  resurser 
transkriptionsarbetet  innebär,  bättre  förstå  informantens  handlingar  i  sin  lokala 
kontext.  Att  vänta med  analysen  av  den multimodala  textens mening  och  ”point” 
tills  hela  transkriptionen  färdigställts  hade  i  denna  studie  riskerat  att  leda  till  en 
analys  av  transkriptionen  snarare  än  den  med  videoklippen  dokumenterade 
kommunikativa praktiken i sig.  

Sammanställning och strukturering 
Transkriptionerna för varje  låt  informanterna spelade  i Guitar Hero är cirka sju till 
tolv sidor  lång och de utgör därför  i sig ett ganska omfattande material som måste 
bearbetas  för  att  bli  hanterbart.  I  näranalyserna  har  jag  dessutom  tillåtit  mig  att 
ibland ange ganska långtgående möjliga tolkningar utifrån korta klipp och sekvenser.  
För  att  kunna  gå  vidare  med  materialet  har  jag  därför,  efter  den  första  fasen  av 
transkribering och näranys  av  ett  fall,  valt  att  gå  igenom  transkripten/näranalysen 
för att se vilka händelser och strategier som framstår som viktiga samt vilka analyser 
som framstår som plausibla när man lyfter dem till fallnivå.  

Detta  arbete  innebar  att  jag  läste  transkriptioner  och  näranlyser  samt  återigen 
tittade på videoklippen men nu i ett större sammanhang. I denna process kunde jag 
även dra nytta av den  förförståelse av  informanterna  jag upparbetat när  jag träffat, 
observerat och intervjuat dem i och om olika musik‐ och spelrelaterade situationer. 
För  att  kunna  få  en  överblick  och  tydlighet  sammanställde  jag  resultatet  av  detta 
arbete i en matris (vanlig tabell i Word). Denna matris utformade jag på ett sätt som 
utgår  från det multimodala  synsättet  att  individens handlingar  är  representationer 
av diskurser och kunnande  som designas av  individen med  för henne eller honom 
tillgängliga kommunikativa  resurser. Med arbetssättet kunde  jag  säkerställa  att  jag 
reflekterat  över  fyra  olika  nivåer  med  relevans  för  studien:  Händelse/Handling, 
Strategi/Uttryck, Diskurs/Kunnande, Kommunikativa resurser (se figur 9). 
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Händelse/ 
Handling 
 

Kan förstås som 
(Strategi/uttryck för…) 

Bygger på 
(Diskurs, Kunnande, 
Upplevelse) 

Kommuniceras 
med 
(Kommunikativ resurs) 

När spelstämmans 
åttondelsbaserade riff 
börjar i introts andra del 
släpper Joel 
pulsmarkeringarna och 
spelar stämman med 
något tidig timing. Han 
använder ett 
(ogitarristiskt) anslag 
där tummen vilar på 
strum bar. 

Spelarstrategi att lägga 
GH‐anslag före den 
musikaliska 
pulsrelaterade timingen. 

”För att klara spelet ska 
man träffa plupparna 
tidigt” 

Tidig timing. Joel slår an 
strum bar/trycker på 
rätt knapp lite tidigare 
än tonen kommer på 
ljudspåret. 

Spelarstrategi att släppa 
pulsmarkering med 
kroppen för att klara 
tidig timing. 

”För att kunna träffa 
plupparna tidigt är det 
bäst att släppa 
pulsmarkeringar” 
”När det behövs: Strunta 
i musiken och satsa på 
spelet” 

Markerar inte pulsen 
 

Strategi att 
använda ”spelarsmart” 
och ekonomiskt anslag 

Kunnande om effektivt 
anslag på GH‐gitarren. 
”Använd hellre smart 
spel‐anslag än ett 
gitarristiskt anslag” 

Använder anslagsteknik 
där tummen oftast vilar 
på strum bar och trycker 
ner denna. (Mer likt en 
knapptryckning än ett 
anslag.) 

I första versens andra 
del har 
förlagan/spelstämman 
långa liggande ackord. 
Joel slår an dem med 
tidig timing och 
använder sedan 
svajarmen samtidigt 
som han gör gitarristiska 
rörelser och sjunger 
gitarrfill. Han markerar 
även ackordens rytmik 
(inte pulsen) med 
huvudrörelser. 

Spelarstrategi som ovan.     

Spelarstrategi att 
använda svajarm på 
långa toner. 

”Svaj på långa toner ger 
mer poäng” 

Använder svajarmen på 
långa toner 

Strategi att visa 
musikalitet när 
spelstämman är lätt 

”Passa på att visa 
musikalitet när 
spelstämman är lätt”  
Kunnande om gitarrfill 
Kunnande om 
gitarristiska 
rörelsemönster 

Sjunger gitarrfill 
Gör gitarristiska rörelser 

Strategi att gå in i en 
spel/lekroll för att 
skapa ”kulturell lekhage” 

”Spelet är bara lek – jag 
kan bete mig hur löjligt 
som helst” 

Teatraliska gitarristiska 
rörelser 
Sjunger gitarrfill 

Figur 9: Analysmatris. Exempel (utdrag) från Joel‐fallet. 

 

Utforma fall och göra innehållet begripligt 
Dessa matriser utgör ett underlag  för mitt arbete med den fortsatta analysen. Men 
för läsaren av denna text framstår de förmodligen som ganska obegripliga och nästa 
steg  i  min  process  blir  att  utforma  de  fallbeskrivningar  som  presenteras  i 
resultatkapitlet.  Att  utforma  dessa  fallbeskrivningar  fyller  två  funktioner.  En  av 
dessa är att ge läsaren en bild av hur mitt material ser ut och hur jag analyserat detta. 
På så sätt hoppas jag att min process blir transparent och att läsaren själv kan bilda 
sig en uppfattning om rimligheten i mina tolkningar och antaganden.  
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Varje informant presenteras med en egen fallbeskrivning i fyra olika delar: 

– Mycket kort beskrivning av informantens bakgrund och erfarenhet av musik 
och  musikspel  (Delar  av  intervjuer  och  observerade  lektionstillfällen 
används som underlag för denna beskrivning) 

– Mycket kort beskrivning  av den  låt  och  spelstämma  som  informanten valt 
att spela 

– Mycket kort sammanfattning av informantens agerande under spelets gång 

(I den första fallbeskrivningen (Joel) är detta parti dock längre för att läsaren 
skall få en fylligare bild av spelsessionen och grundmaterialets form.)  

– Sammanställning  av  de  viktigaste  strategier  (se  nedan)  jag  menar  att 
informanten  använder,  hur de  synliggörs  i  informantens  agerande,  i  vilket 
sammanhang de används samt vilka kommunikativa resurser som utnyttjas.  
Min  ambition  är  att  också  ge  möjliga  förklaringar  till  hur  och  varför  de 
används. 

Strategier som analytiskt redskap 
Mitt  andra  syfte  med  denna  process  är  att  lyfta  analysen  en  nivå.  Att  presentera 
informantens agerande som strategier är inte bara ett sätt att presentera materialet 
för  läsaren.  Vanligtvis  används  begreppet  strategi,  med  rötter  inom  krigskonsten, 
som beteckning för en metod att långsiktigt leda något (exempelvis företag) i önskad 
riktning  (SAOB).  Nationalencyklopedin  konstaterar  dock  att  begreppet  fått  stor 
spridning  inom  bland  annat  olika  former  av  spelsammanhang  (National‐
encyklopedin).  I  denna  studie  syftar  strategi  på  informantens  sätt  att  i  den 
kommunikativa  praktiken  ta  sig  an  den  aktuella  situationen  och  spelutmaningen. 
Erfarna spelare kan ha utarbetat långsiktiga och övergripande metoder, men ofta rör 
det sig här om mer lokala strategier som väljs eller uppstår ad hoc.  

Jag  menar  att  så  som  jag  använder  begreppet  bär  strategierna  med  sig  de  olika 
nivåerna  i  matrisen.  Informantens  agerande,  de  diskurser  och  det  kunnande  det 
bygger på samt de kommunikativa resurserna som används återspeglas i strategierna, 
som  kan  liknas  vid  en  sammanfattning  av  den multimodala  textens  ”point”.  På  så 
sätt  blir  processen  att  med  den  matrisformade  sammanställningen  som 
utgångspunkt  analysera,  sammanfatta  och  beskriva  viktiga  aspekter  av  relevanta 
strategier ett analytiskt redskap som lyfter analysen till en mer generell fallnivå och 
därigenom möjliggör en jämförelse mellan och metaanalys av de olika fallen. 

Förstå och förklara i relation till kontexten 
Den tredje och förklarande analysnivån är enligt Fairclough (2001) ”…concerned with 
the relationship between interaction and social context…” (s. 21). I analogi med detta 
analyserar  jag  under  rubriken  Sammanfattning  och  analys  hur  agerande  och 
strategier  kan  förstås  i  relation  till  den  kontext  och  det  sociala  sammanhang  som 
denna  GH‐session  innebär.  I  linje  med  tidigare  resonemang  är  målet  med  denna 
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analys av enskilda elevers agerande i en ganska utsatt situation att synliggöra vilka 
kommunikativa möjligheter och begränsningar de erbjuds i denna spelkontext. Det 
är  alltså  den  aktuella  GH‐praktikens  kommunikativt  och  socialt  styrande 
förutsättningar  som  i  första  hand  granskas  och  skärskådas,  inte  den  enskilde 
eleven/informanten. 

För att kunna förstå informanternas förutsättningar har varje fall bearbetats utifrån 
fyra moment  eller  frågeställningar  som har  sin  utgångspunkt  i  forskningsfrågorna. 
Resultatet av bearbetningarna presenteras under Sammanfattning  och  analys  i  fyra 
avsnitt med fokus på: 

Vilka diskurser artikuleras av informanterna? 
Utifrån  ett multimodalt  perspektiv  är  kommunikativa  handlingar  representationer 
av diskurser (se exempelvis Kress & van Leeuwen, 2001). I den första delen beskriver 
jag därför, med de synliggjorda strategierna som utgångspunkt, en analys av vilken 
eller  vilka  diskurser  om  (i  första  hand)  Guitar  Hero  som  informantens  agerande 
artikulerar.  Eftersom  informanterna  har  olika  förutsättningar  artikulerar  de 
diskurser på olika sätt vilket också gör att presentationen får något varierande form. 
De  mer  erfarna  GH‐spelarna  har  ett  utarbetat  förhållningssätt  till  denna 
kommunikativa  praktik medan de  två  nybörjarna  artikulerar  delvis  olika  diskurser 
under spelets gång. 

Vilka kommunikativa resurser kan informanten använda? 
Diskurser innebär ur ett multimodalt perspektiv inte enbart kunnande om hur något 
är eller bör vara utan även kunnande om hur och med vilka kommunikativa resurser 
detta  kunnande  bör  artikuleras  (Kress  &  van  Leeuwen,  2001,  s.  114).  De  diskurser 
informanten  artikulerar  innebär  därför  att  vissa  handlingar  som  utnyttjar  vissa 
resurser  är  möjliga  och  önskvärda,  medan  andra  svårligen  kan  användas  för  att 
artikulera den aktuella diskursen. En analys av vilka kommunikativa handlingar och 
resurser  som  på  detta  sätt  premieras  eller  utesluts  har  därför  vävts  samman med 
beskrivningen av den aktuella diskursen. 

Vilka kommunikativa möjligheter och begränsningar erbjuds informanten? 
Att kommunikation och meningsskapande är socialt motiverade är en annan av det 
multimodala  perspektivets  utgångspunkter.  Under  rubriken  Kommunikativa 
möjligheter  och  begränsningar  vänder  jag  därför  blicken  mot  informantens 
möjligheter  att  med  de  i  diskursen/diskurserna  tillgängliga  resurserna  skapa 
kommunikativa handlingar med önskvärd mening  och därigenom gestalta  sig  i  en 
socialt önskvärd position.   

Reflektion 
En  diskussion  och  analys  av  någon  förutsättning  eller  något  förhållande  i  denna 
kommunikativa praktik som synliggörs extra tydligt i denna fallbeskrivning. Samma 
fenomen kan alltså  förekomma även  i  andra  fallbeskrivningar men  för  att undvika 
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alltför  lång  text  med  många  upprepningar  och  urvattnade  resonemang  väljer  jag 
alltså ofta att presentera dem någorlunda utförligt en gång.  
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6. Resultat 
Den  analys‐  och  bearbetningsprocess  som  presenterades  i  metodkapitlet  har 
resulterat i fem relativt omfångsrika fallbeskrivningar. De presenteras i detta kapitel 
och  består,  som  framgår  av  föregående  kapitel,  av  följande  delar:  en mycket  kort 
beskrivning av informantens bakgrund och erfarenheter av datorspel och musik, en 
mycket kort beskrivning av informantens agerande under den låt han väljer att spela, 
en beskrivning av de strategier analysen visat att  informanterna använder, samt en 
sammanfattande  och  analyserande  del.  För  att  ge  läsaren  en  inblick  i  hur 
ursprungsmaterialet  ser ut  innehåller det  första  fallet  även en  fylligare beskrivning 
av informantens agerande under spelsessionen.  

Förmodligen är de sammanfattande och analyserande delarna av fallbeskrivningarna 
de mest intressanta och givande att läsa.  Att ha läst dessa delar bör även räcka för 
att  följa  resonemangen  i  det  avslutande  diskussionskapitlet.  Jag  vill  därför 
rekommendera läsare med tidsbrist att hoppa direkt till dessa avsnitt. För att språket 
inte skall bli alltför tungt eller ligga alldeles för långt ifrån det språk som används i 
spelkontexten använder  jag  en del  speltermer och  spelslang. Bland bilagorna  finns 
en  liten parlör  som kan vara  till hjälp  för den  läsare som undrar vad dessa uttryck 
betyder. 

Joel 

”Att spela Guitar Hero är som Tetris fast med bra musik” 
Joel är en van datorspelare. Han har spelat många olika typer av dataspel länge och 
hemma  spelar  han  ofta  Guitar  Hero.  Musikintresset  är  också  starkt.  Joel  spelar 
keyboard, gitarr och sjunger. Han gillar att stå på scen och spelar sedan länge i band 
tillsammans med sina kompisar. Joel väljer att spela Jon Bon Jovis Living on a Prayer 
på Hard‐nivån (den näst högsta). 

På  denna  hard‐nivå  innebär  spelstämman  en  ganska  bra  representation  av många 
fenomen  i  gitarrstämman.  Gitarrförlagans  rytmik,  gestik  och  riktning  finns  oftast 
bevarad  i  spelstämman.  Enstaka  ”mellantoner”  och  förslag  har  plockats  bort  ur 
komppartier  och  kompriff.  Ackord  representeras  oftast med  två  parallella  pluppar 
utan mellanrum. På några ställen används parallella pluppar med mellanrum för att 
öka  svårigheten  i  annars  lätta  partier.  Även  i  det  melodiska  mellanspelet  och 
solopartiet  är  kopplingen mellan  förlagan  och  spelstämman  tydlig  även  om  några 
utsmyckningar  och  snabba  toner  plockats  bort.  Det  avslutande  partiet 
med ”gitarrflipp” är däremot mer radikalt förenklat och förutom grövre rytmiska och 
tonala förenklingar har delar av löpningar tagits bort.  

Joel i spelet 
När  spelet  laddat  klart  och  spelet  visar  publik‐  och  scenbilder  samtidigt  som 
publikjubel hörs sitter Joel långt fram på soffkanten med GH‐gitarren i knät. Han ser 
avslappnad  och  bekväm  ut  och  småpratar,  vänd  mot  mig,  om  hur  bra  det  nya 



 70 

Beatlesspelet  är. När  redosignalen  (strängljud)  hörs  vänder  sig  Joel mot  och  riktar 
fokus på spelskärmen. Samtalet dör ut och ett liggande syntackord hörs. Joel sjunger 
med ett ljud som påminner om elgitarr med talk box‐effekt det kompriff som senare 
spelas  av  förlagans  gitarrist:  ”Woa  woa  wocko  woa”.  Inräkningen  börjar  och  Joel 
känner efter att svajarmen är på plats och torkar sedan lugnt av sina fingrar trots att 
det är sent i inräkningen. 

I  introts  första  del  spelar  basen  ett  kompriff  (över  den  liggande  ackordmattan). 
Gitarrförlagan/spelstämman har alltså paus när  Joel markerar pulsen med kroppen 
och  ”sjunger  tyst”  gitarrstämman  som  snart  ska  komma.  När  trummorna  och 
gitarrförlagans/spelstämmans  åttondelsbaserade  riff  kommer  in  i  introts  andra  del 
slutar Joel att markera pulsen. Han är fokuserad på skärmen och spelar sin stämma 
med effektiv anslagsteknik där tummen vilar mot strum‐bar. Joel ligger tidigt i time 
och  träffar  tonerna/plupparna  tidigare än motiverat av den musikaliska kontexten. 
Han klarar sig galant. 

Riffet fortsätter in i versens första del men i slutet av versen kommer långa liggande 
ackord  i  förlagan/spelstämman. Även här  väljer  Joel  att  använda  tidig  timing. Han 
använder svajarmen på de långa tonerna som han också markerar kroppsligt genom 
att böja  sig bakåt  i  en gitarristliknande  rörelse.  Samtidigt  sjunger  Joel också något 
som  låter  som  ett  gitarrfill  med  wahwah  eller  talk  box‐effekt.  Gitarriffet  kommer 
tillbaka i första delen av vers 2. Denna gång markerar Joel pulsen tydligt med ben‐, 
kropp‐  och  huvudrörelser.  Timingen  ligger  under  detta  parti  närmare musikaliskt 
riktig timing och Joels agerande och kroppsspråk är musikerlikt.  

När Joel kommer fram till bryggan (ny del) består förlagan/spelstämman av ackord 
med  fjärdedels‐  och  halvnotsbaserad  rytmik  varierad  med  några  synkoper  och 
kortare  förslag.  Joel  släpper  pulsmarkeringen  och  väljer  en  tidig  timing  men 
markerar  ackordens  anslag med  lätt  gungande musikerliknande  rörelser.  På  några 
längre ackord i partiets slut använder han svajarmen. 

Inledningsvis  agerar  Joel  på  samma  sätt  i  refrängen.  Här  utgörs  gitarrförlagan/ 
spelstämman  av  ackord  (oftast  halvnot  eller  mer)  med  markerade  och  ofta 
synkoperade anslag samt några kortare förslag. Men redan efter ett par takter börjar 
Joel  att  med  inlevelse  sjunga  med  i  refrängen.  Han  missar  då  ett  enstaka 
pluppackord  men  klarar  sedan  partiet  nästan  felfritt.  Joel  klarar  alltså  att  sjunga 
melodin med bra, musikaliskt riktig timing samtidigt som han spelar på GH‐gitarren 
med en timing som är ännu tidigare än i exempelvis bryggan.  

I den tredje versen fortsätter Joel att sjunga, men mer återhållet. Liksom i den andra 
versen markerar  han  här  pulsen  och  spelar GH‐gitarr med  en  timing  som  är  bara 
något  tidigare  än  motiverat  av  den  musikaliska  kontexten.  Han  missar  några  få 
pluppar  i  mitten  av  partiet.  Mellanspelet  som  följer  är  ett  melodiskt  varierat 
sololiknande  gitarrfill  med  ganska  långa  toner  och  kortare  förslag.  Joel  släpper 
pulsmarkeringen men  gör  i  stället  gitarristiska  bågrörelser med  kroppen  och  GH‐
gitarren  samt  använder  svajarmen  på  långa  toner.  Han  väljer  att  använda  tidig 
timing  men  denna  gång  resulterar  detta  i  att  han  ofta  hamnar  för  tidigt  och 
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därigenom missar ganska många pluppar. Under den fjärde versen och i den andra 
bryggan agerar Joel på liknande sätt som i vers 3 respektive brygga 1 med undantaget 
att Joel kostar på sig att sjunga i brygga 2. Under tiden kommer några kompisar in i 
rummet och börjar diskutera  spelnivåerna. När  refräng  2  kommer går  Joel  en kort 
stund in i samtalet.  

I slutet av andra refrängen säger Joel ”Nu kommer solo…”. Han spärrar upp ögonen 
samtidigt som han ryggar tillbaka med en förfärad men road min. Solot som följer är 
varierat både i tonhöjd och rytmik. Joel spelar partiet med fokuserat ansiktsuttryck 
och  blicken  tydligt  riktad  mot  skärmen  utan  pulsmarkeringar  och  få 
musikerliknande rörelser. Timingen är  ibland otydlig men Joel  ligger  för det mesta 
tidigt  och  en  hel  del  av  de  ganska många missar  han  gör  beror  på  att  han  träffar 
plupparna för tidigt. I slutet av solot kommer fyra raka fjärdedelar där Joel går över 
till  att  spela  med  ett  konsekvent  förhållande  till  pulsen.  Den  efterföljande  och  i 
tempot snabba sextondelsuppgången klarar Joel bra. 

Under refräng 3 showar Joel. Han sjunger melodin i falsett och gör under en period 
teatraliska gitarrist‐ och sångarlika rörelser som markerar sången och gitarrstämman 
(inte  pulsen).  Han  verkar  inte  reagera  på  att  han  missar  en  del  pluppar  utan 
fortsätter likadant.  

Gitarriffet återkommer i outrot och Joel markerar inledningsvis pulsen med kroppen 
och spelar med konsekvent och bara något tidig timing. När  Joel sedan ger sig  in  i 
det samtal som pågår i rummet om skillnaden mellan hard‐ och expertnivån släpper 
han pulsmarkeringen och lägger sig tidigt i time. ”De här låtarna är bättre på hard” 
säger Joel, och forsätter sedan med att säga att han ska ta fram fusket och att ”Det är 
jobbigt  när  man  pratar  samtidigt”.  Låten  avslutas  med  ett  parti  ”gitarrflipp”  där 
gitarrförlagan spelar ett fritt, snabbt och rörligt parti utan tydlig koppling till pulsen 
eller  återkommande  delar.  Joel  spelar  partiet  utan  musikaliska  rörelser  eller 
pulsmarkeringar och träffar trots många missar förvånansvärt många pluppar. Under 
de allra sista  längre tonerna reser sig  Joel upp för att  ta av GH‐gitarren. När spelet 
godkänner Joel och visar skylten ”You Rock” har han redan ryggen mot spelet och är 
på väg ut ur rummet. 

Joels strategier 
 
Träffa plupparna tidigt och strunta i timingen för att klara spelet 
I nya partier (utom den relativt enkla refrängen) eller utmanade situationer i spelet 
agerar  Joel  inte  speciellt musikerlikt. Han väljer  till  exempel  att  första gången han 
spelar kompriffet i introts andra del att använda tidig timing där han slår an strum 
bar/träffar  plupparna  tidigare  än  motiverat  av  den  musikaliska  kontexten.  Han 
markerar inte heller pulsen eller musikaliska upplevelser av stämman med kroppen. 
Joels erfarenhet av GH‐spelande tillsammans med att han i introts första del sjunger 
gitarrstämman (med rätt ljud) samtidigt som han markerar pulsen gör det rimligt att 
anta att Joel använder tidig timing utan pulsmarkeringar som en medveten strategi 
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för att klara av spelutmaningar. Tillämpningen av strategin ser dock olika ut i olika 
spelsituationer.  
 
Mellanspelet,  solot  och  framförallt  outrots  avslutande  ”gitarrflipp”  (se  parlör) 
innebär  solistiska  delar  där  allting  är  melodiskt  och  rytmiskt  ”nytt”  utan 
återkommande avsnitt och tydliga upprepningar. I dessa delar spelar Joel med tidig 
timing, men  kopplingen  till  pulsen  är  otydlig  och  ojämn och  jag  tolkar  det  därför 
som  att  han  även  tillämpar  strategin  Släpp  kopplingen  till  musiken  när  du  spelar 
solopartier  –  de  måste  man  läsa  helt  visuellt. När  spelpartiet  (exempelvis  vers  och 
brygga)  i  stället  baseras  på  återkommande  riff  eller  ackordmönster  är  Joels  timing 
mer  konsekvent,  och  en  rimlig  tolkning  är  att  han  kopplar  sitt  GH‐spelande  till 
pulsen  och  den  musikaliska  förlagan  med  strategin  Luta  dig  mot  gehörs‐  och 
spelminne av låten men skapa marginal genom att träffa plupparna tidigt. 
 

Släpp spelarstrategin och gå in i musiken när spelsituationen är lugn 
Intrycket  förstärks av att han när detta parti  återkommer  i  vers 2 markerar pulsen 
tydligt  med  kroppen,  ligger  närmare  musikaliskt  riktig  timing  och  rör  sig 
musikerlikt.  I  den  tredje  versen  sjunger  Joel melodin  samtidigt  som han markerar 
pulsen och spelar GH‐representationen av kompriffet med bättre timing i anslaget. 
Jag förstår detta som att  Joel när han har kontroll på spelsituationen tillåter sig att 
använda  en  mer  musikerlik  strategi  i  sitt  GH‐spelande:  Använd  gehörsminne  och 
spela  i  puls  med  nästan  riktig  timing.  Till  slut  använder  han  den  nu  trygga 
spelsituationen till att visa musikaliskt kunnande om låten även med sin sång.  
 
Gå utanför spelets ramar för att kunna uttrycka musikalitet 
Trots att Joel i första hand prioriterar att klara spelet bra visar hans agerande att han 
gärna vill uttrycka sin musikaliska upplevelse och sitt musikaliska kunnande men att 
de möjligheter själva spelet erbjuder inte alltid räcker till. Han går ofta utanför själva 
speluppgiften och visar  sitt musikaliska kunnande och sin musikaliska uppfattning 
på ett  sätt  som  inte ger några  självklara  fördelar  i  spelet. Med  rösten visar  Joel  att 
han  kan  sjunga,  kan  melodin,  kan  gitarrstämman  och  vet  vilket  ljud  gitarristen 
använder.  När  han  ”sjunger  gitarrfill”  visar  han  även  kunnande  om  hur  gitarrfill 
brukar låta och en förmåga att, åtminstone med rösten, improvisera i tonaliteten.  

Genom  att  röra  kroppen  och  GH‐gitarren  musikerlikt  artikulerar  Joel  musikalisk 
upplevelse av gitarrstämman och kunnande om hur gitarrister rör sig. Men att tilta 
GH‐gitarren och att använda svajarmen har även en funktion i spelet (ger starpower 
och  mer  poäng)  och  detta  agerande  kan  därför  även  förstås  som  ett  uttryck  för 
spelkunnande.  De  för  att  klara  spelet  onödigt  musikerlika  rörelserna  kan  därför 
förstås som en dubbelstrategi: Använd tilt och svaj för att få mer poäng – men passa 
på att leka gitarrist. 

Showa och lek – spelet är på skoj! 
Mycket  i  Joels  agerande  ger  ett  lekfullt  intryck.  I  de  sista  refrängerna  kulminerar 
detta när Joel showar med falsettsång, gitarrposer och teatraliska ansiktsuttryck. När 
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han gör detta har några av hans kompisar kommit in i rummet vilket förstärker mitt 
intryck  av  att  det  lekfulla  är  en del  i  en  social  strategi. Genom  sitt  tydligt  lekfulla 
uttryck visar Joel att han betraktar spelet och sitt agerande i spelet som en lek. På så 
vis skapar Joel en distans mellan sitt ”riktiga” musicerande och sitt agerande i spelet 
vilket  minskar  risken  att  GH‐spelandet  påverkar  Joels  musikeridentitet  och 
musikerstatus negativt. Paradoxalt nog skapar han med denna strategi samtidigt en 
möjlighet att  i den  lekfulla spelsituationen uttrycka  just musikaliskt kunnande och 
musikaliska upplevelse med hjälp av röst, rörelser och mimik.  
 
Gå utanför spelets ramar för att visa din spelarskicklighet 
Att  Joel  vill  artikulera  skillnaden  mellan  sitt  agerande  i  spelet  och  sin  ”riktiga” 
musikeridentitet  innebär  inte  att  han  skäms  för  att  han  är  en  duktig  spelare  som 
spelat mycket dataspel. Tvärtom visar Joel på många sätt upp sitt dataspelskunnande 
genom  att  bland  annat  använda  ett  ogitarristiskt  men  speleffektivt  anslag  och 
använda  svaj‐ och  tiltfunktionerna  rätt. Även  spelinledningen då han  inte behöver 
titta  på  skärmen,  uttalanden  om nivåer  och  fuskhantering  samt  det  roat  förfärade 
agerandet innan solopartiet artikulerar kunnande om spelets delar och utmaningar. 
Att  Joel  klarar  solopartiets  avslutande  snabba  sextondelslöpning  tyder  på  att  han 
använder  strategin  Luta  dig  mot  spelminne  och  hantera  sextondelslöpningar  som 
spelklichéer. Det mest  iögonfallande  är  ändå  hur  Joel  under  spelets  gång  visar  sin 
överkapacitet när han showar, sjunger och pratar med sina kompisar för att till slut 
resa  sig,  ta  av  sig GH‐gitarren och vända  ryggen mot  spelet  innan det är helt  slut. 
Återigen uppstår en slags paradox: Joel visar upp sin spelarskicklighet i Guitar Hero 
genom att gå utanför spelets ramar och gestalta musikaliska fenomen med hjälp av 
röst, rörelser och mimik.  
 
Byt strategi efter situation och vad du vill göra 
Den vane spelaren Joel agerar alltså olika i olika spelsituationer. Hans val av strategi 
tyder  också  på  att  han utvecklat  en  övergripande  strategi  för  spelandet.  I  nya  och 
utmanande  situationer  använder  han  den  huvudsakligen  visuellt  baserade 
spelarstrategin att fokusera på GH‐gitarren och att träffa plupparna tidigt (se ovan). 
När spelsituationen i till exempelvis repriser är bekant, bekväm och under kontroll 
använder  Joel  på  vissa  ställen  sin  överkapacitet  till  att  visa musikaliskt  kunnande 
genom  att  agera  musikerlikt.  Han  väljer  då  att  bland  annat  markera  pulsen  med 
kroppen och spela på GH‐gitarren med ett anslag som ligger nära musikaliskt riktig 
timing (se ovan). Men i de flesta fall använder Joel i stället sin överkapacitet till att 
sjunga och/eller showa.  
 
Som  jag  tolkar  agerandet  innebär  detta  att  Joel,  trots  tydligt  gehörsminne  av 
gitarrstämman, skapar en trygg spelsituation genom att behålla tidig timing på GH‐
gitarren  med  strategin  Luta  dig  mot  gehörs‐  och  spelminne  av  låten  men  skapa 
marginal  genom  att  träffa  plupparna  tidigt  (se  ovan).  Att  Joel  gör  en  koppling  till 
spel‐ och gehörsminnet blir extra  tydligt när  Joel  i ett par refränger  lägger  in extra 
förslag  på  en musikaliskt  plausibel  position  där  förslag  förekommit  under  tidigare 
parallellställen.  I  vissa  avseenden  liknar  Joels  agerande  därför  en  gitarrist  som 
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använder strategin att Spela på gehör eftersom han/hon vet eller tror sig veta när och 
hur ackorden skall spelas. 

Den  marginal  som  Joel  skaffar  sig  med  hjälp  av  tidig  timing  använder  han  i 
exempelvis flera refränger till att sjunga melodin och gestalta musikaliska fenomen 
med musikerlika och  ibland  teatrala  rörelser. Värt att notera är att  Joel alltså  läser 
och spelar spelstämman med medvetet  för tidig timing, samtidigt som han sjunger 
melodin  med  rätt  timing  och  gör  musikerlika  rörelser  med  kropp  och  GH‐gitarr.  
Detta är en bedrift som tyder på både stor spelerfarenhet och musikaliskt kunnande 
samt artikulerar en medveten strategi: Spela med tidig timing när du vill ha marginal 
nog  för  att  showa  och  sjunga.    Joel  ändrar  inte  sitt beteende när hans  show  i  sista 
refrängen  leder  till  att  han missar  några  pluppar. Den  övergripande  strategin  som 
också artikulerar Joels mål med att spela Guitar Hero skulle därför kunna uttryckas 
som: Att klara spelet med hjälp av spelarstrategi är det viktigaste – men att med show 
och  sång  visa  musikaliskt  kunnande  och  spelskicklighet  är  viktigare  än  att  få 
maximalt med poäng.   

Sammanfattning och analys 
Den  rutinerade  GH‐spelaren  Joel  använder  en  rad  olika  strategier  som  vid  första 
anblicken kan tyckas disparata. Men att  förstå  Joels agerande som inkonsekvent är 
att  underskatta hans kunnande.   Det  visar  i  stället  att  Joel med  sin  stora  spelvana 
kan  avläsa  spelsituationen  och  anpassar  sitt  spelande  efter  de  möjligheter 
situationen erbjuder, och därför har olika målsättningar med och agerar på olika sätt 
i  olika  delar  av  spelet.  Trots  detta  kan  Joels  strategier  sammanfattas  i  två 
huvuddiskurser om spelet vilka också sätter ramarna för hans agerande: Guitar Hero 
som omusikaliskt dataspel och Guitar Hero som lek. 

Guitar Hero som omusikaliskt dataspel  
I Joels sätt att utnyttja den gitarrliknande spelkontrollen som kommunikativ resurs 
synliggörs  både  en  diskurs  och  ett  kunnande  om  spelet  och  de  kommunikativa 
möjligheter  dessa  erbjuder  Joel.  Jag  menar  att  Joel  artikulerar  en  diskurs  med 
innebörden att Guitar Hero är och ska spelas som ett data‐/konsolspel och att GH‐
gitarren  är  en  spelkontroll.  Enligt  diskursen  handlar  Guitar  Hero  om  att  träffa 
spelspårets  färgglada pluppar genom att  trycka på rätt knapp och slå an strum bar 
med  ett  spelareffektivt  anslag  när  de  kommer  till  rätt  position  på  skärmen.  Enligt 
denna diskurs, som Joel även uttrycker verbalt i många sammanhang, handlar Guitar 
Hero därför inte om att musicera.  

Med  denna  diskurs  kan  Joel  förhålla  sig  till  spelets  visuella  notation  som  den 
viktigaste  kommunikativa  resursen  för  att  klara  speluppgiften  utan  nödvändig 
koppling till den auditiva förlagan. Förhållningssättet ger Joel en möjlighet att med 
timing  (ibland  mycket  tidig)  och  spelarskickligt  anslag  artikulera  sin 
dataspelserfarenhet  och  sin  förmåga  att  läsa  spelets  notation  visuellt,  utan 
uppenbart  stöd  i  förlagans  ljudspår.  Diskursen  medför  samtidigt  kommunikativa 
begränsningar  som  gör  det  svårt  för  Joel  att  gestalta  musikaliskt  kunnande  med 
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hjälp  av GH‐gitarren. När  Joel  tydligt  premierar  tidigt  anslag  för  att  klara nya och 
utmanande situationer kan han inte samtidigt realisera den pulsuppfattning och den 
förmåga  att  spela  med  god  timing  som  han  visar  upp  i  andra  musikaliska 
sammanhang. 

Guitar Hero som lek 
För  att  kunna  gestalta  sitt  musikaliska  kunnande  väljer  Joel  ofta  att  gå  utanför 
spelets egentliga uppgift och  ramar. Exempelvis använder han sång  för att gestalta 
diskurser  och  kunnande  om  låten  (form,  tonalitet  och  melodi),  genren, 
gitarrstämman,  gitarrsound  och  gitarrfill.  För  att  uttrycka  musikalisk  upplevelse, 
pulsuppfattning  och  diskurser/kunnande  om  musikers  sätt  att  agera  på  scen 
använder Joel kroppsspråk och rörelser. Med de kommunikativa resurserna sång och 
rörelse kan Joel alltså artikulera den förståelse av förlagan och ljudspåret, samt den 
förmåga att hantera puls och timing, som han inte kan realisera med GH‐gitarren i 
sin diskurs om spelet.  

Genom att använda andra kommunikativa resurser än de som är nödvändiga för att 
klara  spelutmaningen  kan  Joel  alltså  samtidigt  gestalta  diskursen  om Guitar Hero 
som dataspel utan egentlig koppling till musicerande (se ovan) och sitt musikaliska 
kunnande. Denna paradox löser Joel genom att med lekfullt uttryck och teatraliska 
poser artikulera en diskurs om att Guitar Hero är  en  lek. På  så  sätt  skapar  Joel  en 
scen  i GH‐rummet där uttryck  för musikaliskt kunnande och  lek med musikaliska 
uttryck  är  socialt  acceptabla.  I  denna  lekfulla  miljö  kan  Joel  även  använda  GH‐
gitarren som kommunikativ resurs för att, med exempelvis tilt‐ och svajfunktionerna, 
uttrycka kunnande och diskurser om gitarristiskt agerande och rörelsemönster. Med 
denna diskurs  kan  Joel  också  artikulera  ett  övergripande mål  för GH‐spelande där 
inte bara förmågan att klara utmaningar i spelet med hjälp av GH‐gittarren värderas. 
Spelets  sociala  funktion  och  spelarens  förmåga  att  med  show  och  lek  uttrycka 
musikalisk upplevelse blir viktigare än att få maximalt med poäng. 

Kommunikativa möjligheter och utmaningar 
Som  jag  förstår  det  erbjuder  Guitar Hero  en  rad  kommunikativa möjligheter  som 
Joel  kan  använda  för  att  uttrycka  både  personlighet  och  kunnande.  I  denna 
spelsituation  gestaltar  han  sig  både  som  duktig  rutinerad  spelare  och  duktig 
showande musiker med hjälp av spelets kommunikativa resurser, vilket ligger i linje 
med den identitet Joel artikulerar även utanför denna GH‐kontext. Eftersom Joel kan 
utnyttja  spelets  meningspotentialer  för  att  designa  för  honom  meningsfulla 
kommunikativa  handlingar  är  det  därför  inte  konstigt  att  Joel  är  en  av  dem  som 
spelar och uppskattar spelet. Det kan dock vara intressant att fundera över hur Joel 
utvecklat sitt kunnande och vilka konsekvenser det  får  för hans sätt att hantera de 
kommunikativa resurserna. 

Joel klarar sig överlag mycket bra i spelet. Men om man tittar på de tillfällen då han 
får  problem och  gör  sina missar  visar  det  sig  att  de  oftast  beror  på  att  han  träffar 
plupparna  för  tidigt.  Det  kan  därför  finnas  anledning  att  fundera  över  varför  Joel 
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trots (eller tack vare) sin stora spelvana utvecklat en spelarstrategi som, åtminstone i 
den uppställning som användes vid spelsessionen, leder till missar.  

En möjlig och trolig förklaring är att Joel har spelat Guitar Hero i flera år. Han har 
därför  utvecklat  en  spelstrategi  som kompenserar  för  de  fördröjningsproblem  som 
lätt uppstår i spelet. Guitar Heros kräver normalt att spelaren inte träffar plupparna 
senare  än  den  klingande  förlagan. Men  exempelvis  en modern  LCD‐TV  (med  viss 
inbyggd  fördröjning)  och/eller  felaktiga  inställningar  kan  leda  till  att  spelaren 
tvingas  att  ligga  före  den musikaliskt motiverade  timingen  för  att  bli  godkänd  av 
spelet. Fördröjningsfenomenet leder därför till att det i många spelsituationer är en 
fördel  att  spela  med  tidig  timing.  Många  ovana  spelare  (bland  andra  mina 
musiklärarkollegor  som  testat  tidiga  versioner på  spelet) har  varit  frustrerade över 
att musikaliskt  riktig  timing  ofta  har  underkänts  och  att  ”gött  hårdrockshäng”  på 
GH‐gitarren varit totalt omöjligt. I denna spelsession användes däremot en TV med 
bildrör (tjock‐TV) och en sen version av spelet vilket  inte orsakade någon märkbar 
fördröjningsproblematik.  Det  är  därför  möjligt  att  den  diskurs  om  Guitar  Hero 
(Guitar Hero  som  omusikaliskt  dataspel)  som  Joel  artikulerar  i  spelstrategin Träffa 
plupparna  tidigt  och  strunta  i  timingen  för  att  klara  spelet  leder  till  att  han 
överkompenserar för ett problem som inte finns i denna uppställning. 

När Joel väl spelat och klarat ett parti händer det vid flera tillfällen att han släpper på 
denna spelarstrategi och låter GH‐anslagen närma sig musikaliskt riktig timing när 
partierna  återkommer.  Detta  visar  att  Joel,  när  spelsituationen  och  förlagan  är 
bekant, sätter GH‐anslagen i relation till förlagans ljudspår och alltså utnyttjar detta 
som kommunikativ  resurs.  I  slutet av  låten antyder  Joels agerande till och med att 
han  använder musikerlika  strategier  förklädda  till GH‐lek  för  att  spela  ”på  gehör”. 
Det är därför inte orimligt att anta att Joels goda gehörsminne av denna låt fungerar 
som ett slags ”musikalisk karta” som visar vad som är att vänta även under vissa av 
de partier då han väljer att spela nya partier med tidig timing.  Frågan är därför om 
Joel i denna kommunikativa praktik faktiskt agerar utifrån sin ”officiella” hållning att 
spelutmaningen inte har med musik och musicerande att göra. Kanske är det så att 
Joel,  som har erfarenhet av många  typer av data‐ och konsolspel,  i  sin hållning  till 
Guitar Hero artikulerar en mer allmän spelardiskurs om vad data‐ och konsolspel är. 
Intressant nog skapar och synliggör denna diskurs samtidigt en distans mellan GH‐
spelande  och  att  musicera  på  gitarr.  Att  Joel  så  tydligt  artikulerar  denna  distans 
antyder  att  en  oförmåga  att  skilja  på  GH‐spel  och  musicerande  inte  är  socialt 
acceptabel i denna musikerfärgade kontext. 
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Felix 

”Man vill ju visa upp sig, att man är bäst.” 
Felix  är  en  rutinerad  GH‐spelare.  Han  har  under  drygt  tre  år  spelat  mycket  och 
jobbar  sig  ofta upp  till  de  svåra hard‐  och  expertnivåerna. Musikintresset  är  också 
starkt  och  i  skolans  ensembler  brukar  Felix  sjunga  men  han  spelar  även  gitarr. 
Däremot är han inte övertygad om att han vill fortsätta med musik efter gymnasiet. 
Felix väljer att spela Jon Bon Jovis Livin’ On A Prayer på den högsta spelnivån expert. 

Den  svåra  expertnivån  innebär  att  förlagans  gitarrstämma  i  princip 
representeras ”not för not” i spelstämman. Spelets fem pluppar och knappar innebär 
en begränsning och  reduktion av gitarrstämman, men  förlagans  rytmik, gestik och 
riktning  återges  med  några  få  undantag  ganska  väl  i  spelstämman.  Förlagans 
accentueringar och olika anslag eller ”bendningar” representeras däremot inte, och i 
de lite längre snabba sextondelsbaserade löpningarna under solopartiet och outrots 
flippiga  gitarravslutning  innebär  spelstämmans  förenkling  till  fem  pluppar  att 
förhållandet till förlagan blir märkligt. 

Felix  sitter  genom  hela  spelsessionen  tillbakalutad  i  soffan med  benen  i  kors  och 
pratar  då  och  då  med  Andreas  om  spelet  och  utmaniningen.  Felix  anpassar  sitt 
agerande efter den aktuella utmaningen i låtens olika delar men använder hela tiden 
speleffektiva  tumanslag  och  tidig  timing.    Den  svåra  spelutmaningen  klarar  han 
överlag  bra  men  de  gånger  han  missar  några  pluppar  uttrycker  han  ofta  sin 
besvikelse  verbalt.  Kroppsspråket  är  för  det mästa  dämpat  och  när  Felix markerar 
pulsen gör han det oftast diskret. Men vid ett par tillfällen, när han återkommer till 
partier han redan klarat av, nynnar han med i melodin. 

Felix strategier 
 
Visa spelkunnande genom att vara cool och använda spelartekniker 
Felix agerande  i denna spelsituation visar att han är en erfaren spelare och att han 
åtminstone i detta sammanhang vill bli betraktad som en duktig spelare. Redan Felix 
tillbakalutade  och  avslappnade  sittställning  artikulerar  att  han  är  bekväm  i 
spelsituationen.  I  spelinledningen  visar  Felix  kunnande  om  spelets  konstruktion, 
låtens/spelets form och bra GH‐teknik när han med strategin Strunta  i speluppstart 
ignorerar  scenbilder,  redosignalen,  inräkningen  och  introts  första  del  (där 
gitarrförlagan  och  spelstämman  har  paus)  för  att  i  stället  prioritera  Prata  med 
kompis, Öva fingersättning för expertnivån och Kontrollera svajarmen. När väl spelet 
satt igång visar förmågan att klara denna expertnivå att Felix är en skicklig spelare. 
Han understryker detta med  strategin Visa  överkapacitet  genom  att  prata när han 
under kompriffet  i  första versen säger att  ”Det blir  rätt  trist efter ett  tag”. På detta 
sätt artikulerar Felix också sitt motiv att spela Guitar Hero som Spela Guitar Hero för 
att klara nya spelutmaningar. 
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Kritisera egna misstag för att behålla spelarstatus 
Innan  spelet  börjar  säger  Felix  att  på  hard‐  och  expertnivåerna  handlar  spelet  om 
att  ”...klara  sig genom hela  låten”.  Jag uppfattar detta  som en  strategi  för  ”damage 
control” genom att visa på svårigheterna i spelet och att även duktiga spelare måste 
koncentrera  sig  och  ändå  kan missa  på  dessa  nivåer.  När  Felix  lite  senare  i  låten 
missar pluppar kommenterar han detta med bland annat huvudskakningar och/eller 
verbala  yttringar.  Jag uppfattar detta  som att  Felix  påtalar  och kritiserar  sina  egna 
misstag som ett led i en social strategi för att upprätthålla sin status som bra spelare 
genom att visa medvetenhet om misstag och samtidigt indirekt säga ”Jag kan bättre 
– jag är en bra spelare.”  
 
Spela spelet som spelare – lek inte gitarrist 
Felix  undviker  oftast  att  hantera  GH‐gitarren  på  ett  gitarristliknande  sätt.  Han 
använder i stället flera spelarstrategier som artikulerar spelkunnande och en strategi 
att Behandla GH‐gitarren som en spelkontroll. Exempel på detta är hur han använder 
Använd speleffektivt  tumanslag, Håll GH‐gitarren spelbekvämt, Tilta gitarren  för att 
få starpower, Använd svajarmen på långa toner för att få mer poäng och Använd slide 
bar  på  snabba  solopartier  utan  att  lägga  in  ”gitarristiskhet”  i  rörelserna.  På  så  sätt 
skapar han också en distans till rollen som musiker och artikulerar sig som spelare i 
denna spelsession. 
 
Variera spelstrategin för att klara olika situationer 
Bland det mest slående med Felix sätt att hantera spelet är hans spelskickliga sätt att 
anpassa  sitt  spel  till  den  aktuella  situationen.  Den  ovilja  att  flytta  fokus  från 
spelskärmen eller svara på  frågor under spelets gång som Felix visar artikulerar att 
han är mån om att kunna tillämpa Läs plupparna visuellt. Men samtidigt visar Felix 
agerande  oftast  (se  nedan)  att  han  samtidigt  använder  Koppla  GH‐spelande  till 
pulsen,  förlagan  och/eller  gehörsminne  av  låten  på ett  eller  annat  sätt. Gemensamt 
för  de  olika  timingstrategier  Felix  använder  är  att  de  i  olika  grad  gestaltar Klara 
spelet  genom  att  träffa  plupparna  tidigt.  Men  det  konsekventa  sättet  att  variera 
denna strategi efter situation visar på stort spelkunnande.  
 
Spela snabba men förutsägbara partier med drivande timing 
Kompriffet  som  rullar  i  verserna  (även  intro och outro) består  av  en  räcka  snabba 
men förutsägbara åttondelar. I dessa delar väljer Felix ofta att Markera pulsen med 
små  huvudrörelser  och  lägga  anslagen  bara  nyansen  tidigare  än motiverat  av  den 
musikaliska kontexten. Jag förstår det som att Felix i dessa situationer spelar i time, 
det vill säga relaterar till pulsen och förlagan, men väljer att träffa tonen något tidigt. 
Intrycket blir därför att Felix agerande påminner om en stressande musiker.  
 
Slå an långa lättlästa toner och ackord tidigt 
De  långa  liggande  ackorden/ackordplupparna  i  slutet  på  vers  1  och  2  samt  det 
melodiska mellanspelet baserat på längre toner/pluppar i övergången mellan vers 3 
och  4  behandlar  Felix  lite  annorlunda.  Han  slår  an  plupparna  tidigare  än  i 
exempelvis  kompriffet.  Dessutom  upphör  han  här  att  markera  pulsen  vilket 
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sammantaget  kan  tolkas  som  ett  uttryck  för  att  han  utifrån  ett  kunnande  om  att 
långa  toner ger mer poäng tillämpar strategin Släpp  pulsmarkeringar  för  att  kunna 
träffa långa toner tidigt. Trots att han använder svajarmen och klarar det melodiska 
mellanspelet bra ser det ut som att Felix agerar som spelare och distanserar sig från 
gitarristiskt agerande. Det är därför möjligt att han släpper på relationen till förlagan 
för att möjliggöra ett mer spelaraktigt agerande.  
 
Luta dig mot gehörsminne för att klara svårare rytmik i välkända partier 
I  bryggorna  och  refrängerna  består  förlagan/spelstämman  av  ackordgångar  med 
bitvis ganska svår men också tydlig rytmisering som ger stämman nästan melodiska 
kvaliteter och gör den lätt att memorera.  När Felix spelar dessa partier (utom första 
refrängen då Fritidsledaren pratar med honom) markerar han oftast pulsen med små 
huvudrörelser.  Ibland markerar han  även gitarrförlagans betoningar med kroppen. 
Även om Felix på det stora hela undviker att leka gitarrist tyder hans agerande på att 
han  i  dessa  partier  bitvis  närmar  sig  en  musikerupplevelse.  I  till  exempel  första 
bryggans avlutning ”glömmer han sig” och skakar GH‐halsen på ett gitarristliknande 
sätt som inte  fyller någon funktion  i  spelet. Timingen är under dessa partier oftast 
något  tidig  men  konsekvent.  Mitt  intryck  blir  därför  att  Felix  förstår  och  spelar 
stämman med stöd i gehörsminne av låten och i förhållande till pulsen men att han 
kombinerar strategin med Träffa plupparna tidigt.  
 
Använd och visa överkapacitet till att nynna och digga 
När Felix en bit in i  låten har klarat refrängen och versen utan problem passar han 
på att nynna eller  sjunga melodin när partierna återkommer.  Jag  förstår detta som 
att  agerandet  visar  att  han  behärskar  spelsituationen  utan  problem  och  därför 
har ”råd” att sjunga. I outrot finns ingen sång i förlagan och Felix väljer att i stället 
markera pulsen med mer distinkta huvudrörelser. Genom sång och pulsmarkeringar 
visar Felix också musikaliskt kunnande och att han kan låten, vilket kan formuleras 
som Visa musikalitet och gehörsminne med sång och pulsmarkeringar. Under dessa 
partier närmar sig också timingen i anslagen musikaliskt riktig timing och Felix hela 
agerande framstår därför som något mera musikerlikt.  Det kan också vara intressant 
att  notera  att  dessa  sångpartier  föregås  av  situationer  där  Felix  missat  i  spelet. 
Möjligen kan därför sånginsatsen tolkas som ett led i Återupprätta spelarheder efter 
missar. 
 
Släpp på kopplingen till pulsen och förlagan i solo och flippat gitarroutro 
De  diskreta  pulsmarkeringarna  upphör  och  timingen  blir  både  tidigare  och 
otydligare  när  Felix  spelar  de  både  rytmiskt  och  tonalt  varierade  solo‐  och 
avslutande gitarroutropartierna. Förlagan till det avslutande flippiga gitarroutrot är 
både  rytmiskt  och  tonalt  fri  och  svårförutsägbar.  Detta  förhållande  i  kombination 
med  att  kopplingen  mellan  förlagan  och  spelstämman  bitvis  är  oklar,  gör  att  jag 
förstår det som att partiet är både gehörsmässigt och motoriskt svårt att memorera. 
Att Felix släpper pulsmarkeringarna i detta parti förstår jag därför som att han väljer 
att släppa kopplingen till förlagan för att prioritera Läs och spela solopartier visuellt. 
Att  han  även  verkar  använda  samma  strategi  i  solopartiet  är  mer  förvånande 
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eftersom detta parti  trots  sin variation är mycket melodiskt och memorerbart.   En 
möjlig men osäker tolkning som också utgår från mina egna erfarenheter av att spela 
samma parti  i  spelet  är därför: Den vane  spelaren Felix  som har både gehörs‐  och 
spelarminne av låten släpper medvetet kopplingen till pulsen och förlagan. Han kan 
då  läsa,  förstå  och  spela  plupparna  i  solopartiet  med  tidig  timing  utifrån  en  i 
huvudsak visuell strategi och samtidigt använda sitt gehörsminne av solopartiet för 
att förstå vad som kommer att hända i spelsituationen. 
 
Klara svåra synkoper och rytmiseringar genom att sätta dem tidigt 
I  andra  bryggan  missar  Felix  ett  ackord/pluppackord  som  kommer  på  en 
förhållandevis besvärlig synkop därför att han slår an för tidigt. På ett parallellställe 
några takter senare gör han om samma misstag och jag får därför intrycket att han 
medvetet  försöker klara dessa  synkoper genom att  slå an dem extra  tidigt.  Samma 
fenomen uppstår i slutet av refrängen där han upphör att markera pulsen och spelar 
en ganska svårt rytmiserad ackorduppgång med en, för att vara Felix, ovanligt tidig 
timing. Det sista ackordet i uppgången slår han an alldeles för tidigt. Intressant nog 
gör han på detta sista ackord en knyck med kroppen som liknar hur musiker ibland 
markerar  synkoper kroppsligt. Detta kan  (liksom solopartiet) antyda att Felix  trots 
att  han  släpper  den  tydliga  kopplingen  till  pulsen  ändå  lutar  sig  mot  ett 
gehörsminne  av  uppgången.  Det  kan  möjligen  också  antyda  att  gehörsminnet  är 
åtminstone  bitvis  felaktigt  eftersom  det  sista  ackordet  inte  kommer  på  synkop  i 
förlagan/spelstämman. 

Sammanfattning och analys 
De strategier Felix använder när han tar sig an och klarar Living on a prayer på den 
svåraste  nivån  (expert)  visar  på  ett  skickligt,  konsekvent  och  nyanserat  sätt  att 
hantera Guitar Hero.  Felix agerande i rummet visar att han i denna kommunikativa 
situation  utgår  från  en  diskurs  om Guitar  Hero  som  spelarutmaning medan  sättet 
han  hanterar  själva  spelets  utmaningar  gestaltar  Guitar  Hero  som  poängjakt  på 
musikalisk spelplan.  

Guitar Hero som spelarutmaning 
Felix  strategier  visar  att  han  inte  använder  kroppsspråk,  rörelsemönster, 
anslagsteknik  eller  sättet  att  hålla/hantera  GH‐gitarren  för  att  medvetet  uttrycka 
musikalisk inlevelse eller upplevelse i denna GH‐situation. I stället för att exempelvis 
röra  sig  och  använda  svajarmen  gitarristiskt  använder  han  tillgängliga 
kommunikativa  resurser  för  att  i  första hand uttrycka kunnande och diskurser om 
dataspelande.  Till  och  med  den  nynnade  sången  och  pulsmarkeringar  ger  ofta 
ett ”avmusikaliserat” intryck. Med detta sätt att använda de kommunikativa resurser 
som  erbjuds  gestaltar  Felix  att  han  utgår  från  en  diskurs  om  Guitar  Hero  som 
spelutmaning  för  spelare  skiljd  från  musikalisk  utmaning  för  musiker. 
Förhållningssättet  understryks  med  verbala  kommentarer  och  det  övergripande 
målet med Guitar Hero framstår därför som att utifrån kunnande och diskurser om 
dataspel och Guitar Hero klara svåra spelutmaningar så bra som möjligt.  



 81 

 

Genom att gå in i denna diskurs och visa en förmåga att använda de kommunikativa 
möjligheter den erbjuder gestaltar Felix sig som kunnig, rutinerad och cool spelare. 
Men  förhållningssättet  innebär  samtidigt  kommunikativa  begränsningar  som  gör 
det  svårt  att  gestalta  musikalisk  upplevelse  och  musikaliskt  kunnande.  De 
möjligheter  till  lek  och  musikerlikt  agerande  som  Guitar  Hero  erbjuder  kan  inte 
utnyttjas fullt ut om man med ett avslappnat och lätt distanserat sätt att förhålla sig 
till  spelet  artikulerar  sig  som  skicklig  spelare  i  denna diskurs. När  Felix  i  slutet  av 
låten  markerar  pulsen  tydligare  och/eller  nynnar  melodin  visar  han  i  och  för  sig 
musikaliskt kunnande. Men i denna kontext framstår huvudpoängen med agerandet 
snarare som ett sätt att visa på att spelsituationen inte är tillräckligt utmanande. 

Guitar Hero som poängjakt på musikalisk spelplan 
Även  med  sina  nyanserade  och  konsekventa  strategier  för  att  ta  sig  an  olika 
situationer och utmaningar i själva spelet artikulerar Felix Guitar Hero som ett spel. 
Tidig  timing,  speleffektivt  tumanslag  och  ett  ogitarristiskt  sätt  att  hålla  den 
gitarrliknande  spelkontrollen  artikulerar  att  själva  spelutmaningen  i  Guitar  Hero 
inte  går  ut  på  att  agera  musikerlikt  eller  träffa  plupparna  med  musikaliskt  riktig 
timing.  Sammantaget med agerandet  i  rummet  artikulerar Felix  i  stället  att Guitar 
Hero  i  första hand går ut på att  läsa den visuella notationen och  slå  an plupparna 
med tidig timing för att få så många poäng som möjligt.  

Men genom att ofta markera pulsen kroppsligt och under många partier använda ett 
anslag som är konsekvent i förhållande till och endast något tidigare än musikaliskt 
riktig  timing,  visar  Felix  agerande  samtidigt  att  han  förhåller  sig  till  förlagans 
ljudspår  som  viktig  kommunikativ  resurs.  En  musikalisk  förståelse  och  ett 
gehörsminne av  förlagan har alltså ett  värde även  i denna diskurs om Guitar Hero 
som spelarutmaning. Men spelarskickliga och ”avmusikaliserade” strategier visar att 
musikaliskt  kunnande  i  första  hand  artikuleras  och  värderas  som  stödfunktion  för 
spelaren,  som en hjälp  att bättre  förstå och klara  spelets utmaningar  i det  visuella 
spelspåret.  Detta  gör  samtidigt  att  musikens  och  den  musikaliska  upp‐  och 
utlevelsens egenvärde framstår som underordnade. 

Att  Felix  i  vissa  situationer  lägger  anslagen  tidigare  och  ibland  släpper 
pulsmarkeringarna  motsäger  inte  att  han  förhåller  sig  till  ljudspåret  som 
kommunikativ  resurs.  Genom  att  utifrån  den  aktuella  spelsituationen  på  ett 
konsekvent  sätt  anpassa  förhållandet  mellan  anslag  och  förlagans  puls  fungerar 
timing här som en kommunikativ resurs för att gestalta spelkunnande och förmåga 
att avläsa spelsituationen. 

Kommunikativa möjligheter och utmaningar 
Redan  innan  denna  spelomgång  har  Felix  ett  rykte  som  duktig  GH‐spelare  bland 
sina kompisar. Under spelomgången bygger han vidare på detta rykte och gestaltar 
sig  som  rutinerad,  skicklig  och  cool  spelare.  Min  tolkning  är  därför  att  för  Felix 
innebär GH‐situationen kommunikativa möjligheter att i diskursen Guitar Hero som 
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spelarutmaning  gestalta  en  del  av  sin  identitet  han  gärna  vill  visa.  Guitar  Hero 
framstår därför som en positivt laddad kommunikativ praktik där Felix, med hjälp av 
för  honom  tillgängliga  kommunikativa  resurser,  kan  designa  kommunikativa 
handlingar som han uppfattar som meningsfulla och önskvärda.  

Att  tydligt  gå  in  i diskursen Guitar Hero  som  spelarutmaning och gestalta  sig  som 
renodlad  spelare  i  en  renodlad  spelmiljö  har  dock  sitt  pris.  Trots  att  en  analys  av 
Felix agerande och strategier visar att han ofta tar stöd i musikalisk förståelse av och 
musikaliskt  kunnande  om  förlagan/ljudspåret  använder  Felix  sällan  musikerlikt 
agerande för att tydligt uttrycka musikaliskt kunnande eller musikaliska upplevelse. 
För  att  upprätthålla  diskursen  väljer  Felix  i  stället  att  framställa  Guitar Hero  som 
skiljt  från musicerande,  vilket  alltså  innebär  en  rad  kommunikativa  begränsningar 
även  för  en  rutinerad  spelare.  Att  uttryck  för  musikaliska  upplevelser  och 
musikaliskt kunnande prioriteras bort kan kopplas till, och delvis förklaras med, att 
Felix trots sin musikaliska kompetens inte heller i andra sammanhang uttrycker en 
lika stark musikeridentitet som övriga informanter.  

En  annan  trolig  delförklaring  till  att  Felix  väljer  detta  förhållningssätt  är  att  han  i 
denna spelsituation, omgiven av unga musikerkompisar, förhåller sig till en kontext 
där han uppfattar att duktiga musiker såväl som duktiga datorspelare värderas högt. 
En position som ”låtsasmusiker” som inte skiljer på datorspelande och musicerande 
uppfattas däremot  inte som socialt acceptabel  i detta sammanhang, vilket  i  sin  tur 
synliggör en överordnad diskurs  i denna musikerpräglade kontext. Man kan därför 
vända  på  perspektivet  och  se  det  som  att  Felix  i  denna  situation  medvetet  eller 
omedvetet måste framställa sig som renodlad spelare med renodlade spelstrategier. 
Först  då  kan  han  ta  sig  an GH‐utmaningarna med  hjälp  av musikaliskt  kunnande 
och musikalisk förståelse utan att riskera sin status varken som spelare eller musiker. 
Den tydliga spelarrollen och diskursen om Guitar Hero som poängjakt på musikalisk 
spelplan gör det möjligt att  i många spelsituationer använda musikaliskt kunnande 
och musikerliknande strategier ”förklädda” till spelarstrategier och spelkunnande. 
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Johannes 

”Jag äger Guitar Hero 2 ‐ men det var jättelänge sen jag spelade” 
Bas  och  trummor  är  den  duktige  musikern  Johannes  huvudinstrument.  Han  har 
spelat  aktivt  i  flera  år  och  har  en  stabil  musikeridentitet  och  mycket  bred 
musiksmak.  Under  en  period  för  några  år  sedan  spelade  Johannes  också  mycket 
Guitar Hero (2) med sin familj, men när han klarat alla låtarna bra på mediumnivå 
valde han att lägga spelet åt sidan i stället för att gå vidare till hardnivån. Eftersom 
den  utgåva  som  används  i  denna  spelsession  (World  Tour)  är  nyare  har  Johannes 
inte  spelat Mountain  Song  (Jane’s  Addiction)  i  Guitar  Hero  tidigare.  Denna  låt  i 
halvtempo  är  mycket  repetitiv  och  består  förutom  intro  av  vers  och  brygga  som 
repeteras  samt  ett  gitarrsoloparti.  Johannes  väljer  att  spela  låten  på  den  relativt 
enkla medium‐nivån. 

Under inledningen av spelet markerar Johannes pulsen med ben och huvudrörelser. 
Han  slår  också  an  och  träffar  de  långa  ackordplupparna  i  slutet  av  introt  med 
musikaliskt  riktig  timing.  Men  redan  i  övergången  till  versen  upphör 
pulsmarkeringarna  och  under  nästan  hela  låten  sitter  Johannes  lugn  och  neutralt 
fokuserad  på  skärmen  utan  att  göra  onödiga  rörelser  eller  pulsmarkeringar.  Han 
använder nu tidig timing och ett speleffektivt tumanslag. När han tiltar gitarren eller 
använder slide bar har det en funktion i spelet och rörelserna ser inte gitarristiska ut. 
Undantaget  från  detta  spelarlika  agerande  är  när  Johannes  i  tredje  versen  provar 
basistiska  anslagstekniker  på  GH‐gitarren.  Under  denna  formdel  blir  timingen  i 
anslagen efterhand också mer musikerlik. 

Johannes strategier 
 
Använd gehörsminne av låten för att sätta pulsen 
Medan  spelet  startar  upp  och  den  fiktiva  publiken  visas  och  hörs  förbereder  sig 
Johannes  genom  att  prova  olika  sittställningar  och  spelgrepp,  vilket  till  viss  del 
liknar  hur  musiker  ibland  förbereder  sig.  Redan  innan  inräkningen  satt  igång 
markerar Johannes pulsen tydligt med benet och visar på så sätt både kunnande om 
låten och en god pulsuppfattning. När inräkningen väl sätter igång ändrar Johannes 
pulsmarkeringarna så de synkroniseras med förlagans puls. Jag uppfattar detta som 
en  musikerlik  strategi,  Sätt  tempot  kroppsligt  innan  låten  börjar,  som  framförallt 
trummisar ofta använder.  

Markera puls och spela med musikerlik timing när spelstämman är mycket lätt 
Det  musikerlika  agerandet  under  förberedelserna  och  introts  första  del  (där 
gitarrförlagan/spelstämman har paus) fortsätter till stor del även under introts andra 
del. Här markerar Johannes pulsen tydligt med ben och huvudrörelser och slår an de 
långa  tvåpluppsackorden  som  oftast  kommer  rakt  på  taktens  1:a  med musikalsikt 
riktig timing. 

   



 84 

Släpp pulsmarkeringar för att kunna spela med tidig timing 
Redan i övergången till den första versen där gitarrförlagan/spelstämman utgörs av 
ett rytmiskt distinkt och synkoperat riff släpper Johannes pulsmarkeringarna. Detta 
visar  att  han  tillämpar  en  strategi Använd  kunnande  om  låtens  form  för  att  redan 
innan  den nya  och  rytmiskt mer  utmanande  delen  egentligen  börjat  förbereda  ett 
annat  sätt  att  agera.  Under  de  första  verserna  spelar  Johannes  sedan  med  tidig 
timing utan att markera pulsen med kroppen. Detta  förstår  jag som att  Johannes  i 
denna spelsituation prioriterar spelarstrategin att Spela med  tidig  timing och därför 
medvetet  väljer  att  inte markera  pulsen  kroppsligt. Men  eftersom  timingen här  är 
ganska  konsekvent  i  relation  till,  och  ligger  förhållandevis  nära, musikaliskt  riktig 
timing finns det anledning att anta att Johannes trots spelarlikt agerande förstår och 
spelar  GH‐stämman  i  relation  till  pulsen  och  det  gehörsminne  av  låten  som  han 
redan visat under introt. 

Träffa långa ackordpluppar tidigt – relationen till pulsen är inte så viktig  
I bryggorna där förlagan/spelstämman består av långa ackord/långa tvåtonspluppar 
som  ofta  kommer  på  synkop  agerar  Johannes  annorlunda.  Förhållandet  mellan 
Johannes GH‐anslag och den musikaliska förlagan varierar ganska kraftigt, från tidig 
till  mycket  tidig  timing.  I  denna  förhållandevis  lugna  spelsituation  med  gott  om 
tid/plats mellan plupparna väljer Johannes alltså att inte spela med en tydlig relation 
till  pulsen.  Detta  kan  förstås  som  att  partiet  med  långa  toner  ger  Johannes  en 
möjlighet  att dra  strategin  att Spela med  tidig  timing  ett  steg  längre  än  i  de  första 
verserna, men att denna tidigare timing samtidigt gör att Johannes måste släppa på 
relationen  till  pulsen.  Det  är  också  rimligt  att  anta  att  agerandet  artikulerar  och 
utgår från ett spelkunnande om att långa toner ger mer poäng och att det därför är 
extra viktigt att träffa dessa i tid.  

Läs solopartier visuellt 
Dessa strategier går igen i Johannes sätt att hantera solopartiet. Spelstämman är här 
en ganska brutal  förenkling av förlagans gitarrsolo där kopplingen till  förlagan ofta 
blir  otydlig,  inkonsekvent  och  svårbegriplig.  Att  Johannes  ändå  klarar  partiet  bra 
visar att han med strategin Läs  plupparna  visuellt klarar att  förstå och spela denna 
GH‐notation a vista trots liten möjlighet att luta sig mot gehörsminne av solot.   

Visa överkapacitet och skapa spelutmaning genom att prova basistiskt anslag 
I den tredje versen provar Johannes två olika basistiska anslag på GH‐gitarren. Han 
provar  först  fingerspelsteknik med  två  fingrar  och  sedan  slapteknik med  tummen. 
Eftersom  Johannes  klarat  första  och  andra  versen  utan  nämnvärda  problem  med 
hjälp  av  sitt  spelaranslag  är  det  inte  troligt  att  han  byter  anslag  för  att  klara 
spelsituationen  bättre.  Att  han  byter  anslag  kan  i  stället  förstås  som  att  han  visar 
överkapacitet  i  spelet och skapar en ny utmaning när spelet blir  tråkigt.  Intressant 
nog  blir  timingen  i  partiet  med  musikerlik  anslagsteknik  efterhand  mycket 
musikerlik.  

Visa överkapacitet och spelkunnande med tidigare anslag  
Johannes återgår i vers fyra och fem till strategin att spela med tidigt anslag. I stället 
för att som i vers tre använda överkapacitet till att visa musikerkunnande använder 
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Johannes  här  spelaranslag  och  ännu  tidigare  timing  än  i  de  första  verserna.  Jag 
förstår  det  som  att  Johannes  väljer  att  visa  spelarskicklighet  genom  att  ännu 
tydligare  artikulera  spelkunnande  om  att  bra GH‐spelare  slår  an  plupparna  tidigt. 
Relationen  till pulsen blir dock otydligare och  Johannes missar en del pluppar och 
ser för första gången bekymrad ut.   Han fortsätter trots detta att spela med mycket 
tidig timing även i vers fem och artikulerar på så sätt strategin Klara timingproblem 
genom att slå an plupparna tidigare. 

Spela som spelare – lek inte gitarrist 
Under inledningen och i den tredje versen är Johannes agerande bitvis musikerlikt. 
Men  i  de  flesta  situationer  använder  Johannes  mycket  få  musikerlika  eller 
gitarristiska  rörelser  och/eller  uttryck.  Han  har  genom  större  delen  av  spelet  en 
neutralt fokuserad blick och lätt framåtlutad kroppshållning utan att markera pulsen 
kroppsligt, sjunga eller göra gitarristiska rörelser med gitarren ens när han använder 
svajarmen  eller  slide  bar.  Johannes  använder  i  stället  svaj  och  slide  bar  på 
speleffektiva  sätt  som  om  de  lyckas  ger  poäng  och  därigenom  också  artikulerar 
spelkunnande. Det  framstår  därför  som  att  han  har  som  övergripande  strategi  att 
undvika att ”leka musiker” i spelsituation, och i stället ta sig an Guitar Hero som en 
spelare. 

Sammanfattning och analys 
Johannes använder strategier som accentuerar och synliggör musikaliskt kunnande 
under låtens inledning samt i den tredje versen. Men det agerande och de strategier 
Johannes  använder  för  att  klara  de  flesta  spelsituationer  under  denna  spelsession 
artikulerar  att  Guitar  Hero  är  ett  spel  som  skall  klaras  med  hjälp  av  spelarlika 
strategier.    Det  framstår  som  viktigare  att  i  GH‐situationen  använda  och  visa 
spelkunnande  än  att  leka  musiker  eller  visa  musikaliskt  kunnande.  Trots  detta 
framställer  inte  Johannes  spelarlikt  agerande,  eller  spelutmaningen  i  sig,  som  kul, 
spännande eller utmanande. Med sitt agerande och sina strategier artikulerar han i 
stället en diskurs om Guitar Hero som ointressant speluppgift. 

Guitar Hero som ointressant spelaruppgift 
Under  större  delen  av  låten,  speciellt  när  han  stöter  på  nya  eller  utmanande 
situationer, väljer Johannes att artikulera spelkunnande med hjälp av strategier som 
innebär  att  han  slår  an/träffar  plupparna  med  tidigt  timing.  Trots  att  det  under 
partier  där  spelstämman  är  snabb  och  rytmiskt  distinkt  ofta  finns  en  konsekvent 
relation  mellan  de  tidiga  anslagen  och  pulsen  gestaltar  Johannes  inte  tydligt  den 
musikaliska uppfattning/pulsuppfattning  som han åtminstone bitvis måste  luta  sig 
mot.  I  stället  väljer  han  under  den  merpart  av  låten  då  spelet  är  ”på  allvar”  att 
använda ett neutralt kroppsspråk utan pulsmarkeringar eller musikerlika  rörelser  i 
vare  sig  anslag,  svaj  eller  tilt.  Guitar  Hero  framställs  därför  med  en  rad 
kommunikativa  resurser  som ett  spel med mycket  svaga kopplingar  till musikalisk 
upplevelse  och  musikaliskt  kunnande.  Själva  spelutmaningen  som  Johannes 
artikulerar  under  dessa  partier  kan  därför  formuleras  som  att  läsa  spelspårets 
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pluppar  i  första  hand  visuellt  för  att  kunna  slå  an  dem med  tidig  timing  på  GH‐
gitarren.  

I kontrast mot detta agerar Johannes under låtens inledning (innan spelet börjar på 
allvar) och i den tredje versen (som han redan klarat utan problem två gånger) mer 
musikerlikt.  Han  visar  med  kroppsspråk,  pulsmarkeringar  och  god  timing  under 
inledningen  både  musikerkunnande  och  musikalisk  uppfattning.  Genom  att 
testa/använda  basistiska  anslagstekniker  i  tredje  versen  och  i  slutet  av  formdelen 
även  spela  med  musikaliskt  riktig  timing  visar  Johannes  till  och  med  specifikt 
basistiskt kunnande i denna GH‐session.  

Jag uppfattar inte detta som ett sätt att tillskriva GH‐spelande musikaliska kvaliteter. 
Tvärt  om  uppfattar  jag  det  som  att  Johannes  artikulerar  själva  GH‐spelet  som 
ointressant  genom  att,  när  spelsituationen  tillåter  det,  gå  utanför  den  egentliga 
speluppgiften. Det är musiken och musikerkunnandet som framstår som det viktiga. 
Därför  kan  även musikerlikt  agerande  i  denna  specifika  kommunikativa  situation 
fungera  som  resurser  vilka  artikulerar  en  diskurs  om Guitar  Hero  som  ointressant 
spelaruppgift. 

Kommunikativa möjligheter och utmaningar 
I denna diskurs kan Johannes gestalta sig som en kapabel men ganska ointresserad 
GH‐spelare  med  en  förmåga  att  hantera  Guitar  Hero  och  dess  spelutmaning, 
åtminstone  på  denna medium‐nivå.  Samtidigt  kan  han  genom  att  gå  utanför  den 
egentliga  spelmiljön  distansera  sig  från  spelet  och,  i  linje  med  sin  identitet  som 
duktig  kompmusiker,  artikulera  både  musikaliskt  kunnande  samt  att  musiken  är 
viktigare  än  spelet. Men hur kommer det  sig  att  Johannes,  som när han var  yngre 
spelade  en  hel  del  Guitar  Hero,  artikulerar  en  diskurs  där  spelet  framstår  som 
ointressant  på  gränsen  till  tråkigt?  Och  varför  går  han  inte  vidare  till  den  mer 
utmanande hard‐nivån? 

I  rollen  som  duktig  kompmusiker  i  skolans  ensemble  (basist  och  trummis) 
prioriterar  Johannes  att  understödja  den  musikaliska  helheten  med  ett  stabilt 
musicerande där bra och musikaliskt riktig timing är A och O. Att visa upp sig eller 
showa  ingår  inte  i  denna  roll. Om man även  tar hänsyn  till  att  Johannes  äger och 
brukade spela Guitar Hero 2 men slutade för ett par år sedan (ungefär samtidigt som 
han  började  på  det  estetiska  programmets  musikgren)  ter  sig  följande  förklaring 
rimlig: Det kunnande om själva spelutmaningen som Johannes artikulerar och utgår 
från  när  han  spelar  Guitar  Hero  krockar  med  den  musikeridentitet  och  det 
musikerkunnande han artikulerar i andra sammanhang.  

Att  träffa  spelspårets  pluppar med  en  ur musikalisk  synvinkel  för  tidig  timing  gör 
visserligen  att han klarar  spelet på medium‐nivå och kan gestalta  sig  som kapabel 
och  stabil  spelare. Men det  gör det  samtidigt  svårare  att  artikulera  sig  som duktig 
och  tight  kompmusiker.  Inte  heller möjligheterna  att  showa/leka  gitarrhjälte  eller 
att, med risktagande och spel på marginalen, glänsa som skicklig spelare som klarar 
svåra spelnivåer går  ihop med Johannes musikeridentitet. Det förefaller därför som 
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att  de  kommunikativa  resurserna  i  Guitar Hero,  så  som  Johannes  förstår  och  kan 
hantera dem, inte erbjuder goda möjligheter att designa kommunikativa handlingar 
med önskvärd mening. Han har helt enkelt svårt att i denna kommunikativa praktik 
gestalta sig själv.  

Det  är  därför  inte  konstigt  att  Johannes  slutat  att  spela  Guitar Hero  eller  att  han 
artikulerar  diskursen  om Guitar  Hero  som  ointressant  spelaruppgift.  Det  kan  just 
därför vara  intressant att åter notera att exempelvis  formuppfattning och periodvis 
konsekventa anslag (i  förhållande till  förlagans puls) visar att  Johannes,  trots dessa 
kommunikativa  begränsningar,  använder  en  hel  del  musikaliskt  kunnande  och 
musikalisk förståelse även när han gestaltar sig som lätt ointresserad spelare.  
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Andreas 

”Det här var ju faktiskt kul” 
Andreas  är  mycket  intresserad  av  musik  och  uttrycker  en  stark  identitet  som 
elgitarrist med fokus på rock och pop. Han har spelat  i  flera år och är både duktig 
och  engagerad  i  sitt  gitarrspel.  När  han  musicerar  visar  Andreas  ofta  musikalisk 
inlevelse med sitt kroppsspråk och han spelar gärna solon eller hittar på gitarristiska 
utsmyckningar.  Som  GH‐spelare  är  han  däremot  nybörjare  och  har  bara  provat 
spelet vid något enstaka tillfälle. Under GH‐sessionen spelar Andreas två låtar. Först 
väljer  han  What  I´ve  done  (Linkin  Park)  på  den  lätta  easy‐nivån  för  att  sedan 
fortsätta med Linin’ On A Prayer (Bon Jovi) på den något svårare medium‐nivån.  

Inledningsvis  vänder han  sig då och då  till den  rutinerade  spelaren Felix  för  att  få 
råd och feedback. I början av låtarna ser Andreas road ut och markerar pulsen, rör 
sig musikerlikt,  diggar  och  sjunger med  i melodin. Han  använder  ett  ogitarristiskt 
anslag på GH‐gitarren men slår an/träffar plupparna med musikaliskt riktig timing. 
Det visar sig snart att han klarar spelet och dessa låtar (på dessa nivåer) mycket bra 
trots  att  han  är  nybörjare.  I  slutet  av  låtarna  agerar  Andreas  mer  återhållet.  Han 
sitter då stilla (med undantag för några diskreta pulsmarkeringar) med ett neutralt 
ansiktsuttryck när han spelar avslutningarna med välavvägda och exakta anslag.  

Andreas strategier 
 
Kasta dig in i spelet – utmaningarna är kul 
Andreas är en duktig gitarrist och jag uppfattar det som att han bygger en stor del av 
sin  identitet och status på sin förmåga som musiker. Han har däremot bara provat 
Guitar Hero ett par gånger utan att engagera sig i spelet och betraktar sig därför som 
nybörjare. I denna spelsession kastar sig Andreas däremot in i spelet och tar sig an 
speluppgiften  på  ett  sätt  som  visar  att  spelutmaningarna  är  roliga.  De  få  gånger 
spelet  underkänner  hans  agerande  och  kräver  mer  av  honom  ser  Andreas  oftast 
mycket road ut. Engagemanget och Andreas nöjda min när han klarat  låtarna visar 
att han uppfattar åtminstone denna spelsituation som viktig. 

Ifrågasätt spelet när du har problem  
Båda låtarna inleds dock med att Andreas använder strategin Var spelberedd när du 
inte  vet  vad  som  kan  hända  under  partier  där  spelstämman  är  tom  eftersom 
gitarrförlagan har paus. Detta visar att Andreas  inledningsvis saknar kunnande om 
kopplingen mellan gitarrförlagan och spelstämman. I första versen på What I’ve done 
säger han ”Ska jag inte göra nånting här?” och i inledningen till Living on a prayer ett 
ironiskt ”Va ball det börjar.”  Detta kan i sin kontext förstås som ett sätt att hantera 
sin  osäkerhet  i  spelsituationen  genom  att  indirekt  och  med  en  humoristisk  ton 
säga  ”Det  är  inte  jag  som är  dum –  det  är  spelet  som är  konstigt”. Denna  strategi 
använder Andreas även när han slår ut med armarna och säger ”Ah men…” när han 
senare inser att han inte använt svajarmen korrekt.  
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Sök råd och stöd hos erfaren spelarkompis 
Under  framför allt  första delen av spelsessionen lyssnar och samtalar Andreas med 
den  erfarne  GH‐spelaren  Felix  om  spelets  funktioner.  Andreas  försöker  i  flera 
situationer, till exempel när han tiltar gitarren och använder svajarmen, att följa de 
råd Felix ger och ser även ut att söka kontakt för att få återkoppling på sitt agerande. 
Många  av  de  tidiga  försöken  att  tillämpa  Tilta  gitarren  för  att  få  starpower  och 
Använd  svajarmen  för  att  få mer poäng visar dock att Andreas kunnande om dessa 
funktioner inledningsvis är otillräckligt.  

Hantera GH‐gitarren som spelkontroll  
Andreas  hanterar  GH‐gitarren  på  ett  sätt  som  inte  liknar  det  sätt  som  man 
behandlar  en  vanlig  gitarr. Här  använder  han  ett  ogitarristiskt men  spelareffektivt 
tumanslag där  tummen vilar på strum bar,  tiltar gitarren  för att  få  starpower samt 
använder svajarmen för att få mer poäng utan att rörelserna ser gitarristiska ut. Jag 
förstår detta som att Andreas hanterar GH‐gitarren som spelkontroll  för att prova, 
utveckla och visa kunnande om spelet genom strategierna Agera som en spelare och 
Använd  kunnande  om  spelet.  Men  jag  uppfattar  det  som  minst  lika  viktigt  att 
Andreas  samtidigt  skapar  distans  mellan  sitt  agerande  som  gitarrist  i  andra 
sammanhang och  sitt  agerande  i  spelet  genom att  göra GH‐spelandet olikt  vanligt 
gitarrspel.  Med  strategin  Skapa  distans  mellan  gitarrspel  och  GH‐spel  minskar 
Andreas  risken  för  att  GH‐spelande  och  eventuella  misslyckande  i  spelet  skulle 
kunna skada hans identitet och status som musiker.  

Ta hjälp av musikererfarenhet och kunnande om låten 
Trots  att  Andreas  alltså  hanterar  själva  GH‐gitarren  på  ett  ogitarristiskt  sätt 
använder  han  flera  musikerliknande  strategier  när  han  spelar  spelet.  Redan  i 
inräkningen snappar han upp och markerar pulsen med tydliga rörelser. På så sätt 
visar han god pulsuppfattning samtidigt som han förbereder sig för spelsituationen 
med Markera pulsen under  inräkning  för att  visa musikalitet och göra sig  redo. När 
han  sedan  spelar  spelstämman  använder  Andreas  konsekvent  musikaliskt  riktig 
timing  i  anslagen.  Även  om  han  bara  periodvis  markerar  pulsen  med  tydliga 
kroppsrörelser blir det därför  ändå  tydligt  att Andreas  använder  strategierna Spela 
med bra  timing och Läs och spela plupparna  i  förhållande  till pulsen för att klara av 
spelutmaningen. 

Läs ”tonhöjden” visuellt 
Trots  att  Andreas  är  nybörjare  på Guitar Hero  klarar  han  de  flesta  spelsituationer 
utmärkt.  Det  är  rimligt  att  anta  att  spelstämman  på  easynivå  är  så  pass  enkel  att 
Andreas direkt kan  tillämpa och utveckla  sin  förmåga att  avläsa vilken knapp som 
skall  användas.  Att  han  på  mediumnivå  klarar  partiet  där  star  power  gör  att  alla 
pluppar  lyser med blått sken visar att han  i denna andra  låt utvecklat  förmågan så 
pass  att  han  inte  behöver  hjälp  av  färgkodningen  för  att  förstå  denna  del  av 
spelstämman.  Första  gången  Andreas  utsätts  för  två  parallella  pluppar  som 
representation av ackord ser han däremot road men stressad ut och slår an det andra 
ackordet för tidigt. När partiet återkommer visar lugnet i agerandet att han utvecklat 
sin förmåga att hantera parallella pluppar som representation av ackord.  
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Förstå och spela plupparna i förhållande till pulsen  
På ställen som till exempel versen på What I’ve done och solistiska partier i Living on 
a  prayer  där  spelstämmans  rytmik  skiljer  sig  radikalt  från  förlagans  rytmik  är  det 
rimligt  att  anta  att  Andreas  måste  läsa  och  förstå  även  rytmiken med  en  i  första 
hand  visuell  strategi.  I  de  flesta  fall  klarar  han  detta  mycket  bra  och  träffar 
plupparna  med  musikaliskt  riktig  timing.  Det  är  därför  inte  troligt  att  han  bara 
uppfattar till exempel de gröna plupparna i versen på What I’ve done som prickar på 
rad som ska träffas när de kommer till en viss yta på spelspåret. Det är troligare att 
Andreas lutar sig mot sin musikaliska erfarenhet och sätter dem i relation till pulsen 
och  därmed  förstår  dem  (medvetet  eller  omedvetet)  som  en  representation  av 
fjärdedelar. 

Använd sång och rörelse för att trigga gehörsminne 
Ett  återkommande  fenomen  är  att  första  gången Andreas  stöter  på  en  ny  formdel 
eller  nytt  parti  sjunger  han  ofta  med  i  melodin  och/eller  markerar  pulsen  med 
tydliga  ”diggande”  huvudrörelser.  När  delen  repriseras  eller  återkommer  senare  i 
låten  är däremot  sång och pulsmarkeringar  antingen helt  borta  eller mycket  svagt 
markerade. Detta kan  tolkas  som att Andreas går utanför  spelmiljön och  tillämpar 
strategin Visa att  du kan  låten och är musikalisk  genom att  sjunga och digga. Men 
varför agerar Andreas på detta sätt första gången han utsätts för en ny spelsituation? 
Vore  det  inte  bättre  att  vänta  tills  spelsituationen  är  van  och  trygg?  En  möjlig 
tolkning är att när han väl har visat kunnande om formdelen behöver han inte visa 
det  igen.  Troligtvis  är  agerandet  även  ett  led  i  en  musikerliknande  strategi  där 
sången  och  rörelsen  används  som  sätt  att  gå  in  i  ett  gehörsminne  av  låten  för  att 
därigenom  också  minnas  förlagan  och  den  nya  formdelen  bättre.  När  formdelen 
sedan återkommer behöver Andreas inte längre denna stödfunktion. 

Luta dig mot gehörsminne för att klara spelstämman 
Att  Andreas  ofta  lutar  sig mot  ett  gehörsminne  av  låten  för  att  förstå  åtminstone 
spelstämmans rytmik synliggörs på många ställen. Ett exempel är när han sätter det 
kraftigt synkoperade och rytmiskt knöliga kompriffet  i Living on a prayer med god 
timing redan första gången. Mitt intryck är att Andreas använder denna strategi där 
det  är  möjligt,  och  att  de  tillfällen  då  han  får  problem  i  spelet  ofta  beror  på  att 
Andreas inte förstår relationen mellan spelstämman och förlagan. Exempelvis klarar 
han den rytmiskt  tydligt  förenklade  första delen av solopartiet  i Living  on  a  prayer 
där  han måste  använda  strategin  att  läsa  plupparna  visuellt men  i  förhållande  till 
pulsen bra. Efter det korta synkoperade parti där spelstämman liknar förlagan väl får 
Andreas däremot stora problem att klara samma typ av förenklingar. Det ser ut som 
att mellanpartiet ”lurar” Andreas att koppla sitt spel till gehörsminne av låten vilket 
inte fungerar när de grova förenklingarna återkommer.  

Lek inte gitarrhjälte – var en spelare 
Med några  få undantag  spelar Andreas under  slutet  av  spelsessionen med neutralt 
ansiktsuttryck,  små  pulsmarkeringar  och  utan  att  sjunga med  eller  göra  ”onödigt” 
gitarristiska rörelser med GH‐gitarren. Han spelar som tidigare med god timing och 
under bryggan och versens andra del, där han tidigare haft problem, ser det ut som 
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att Andreas  försöker  få  till  ett  så  exakt  anslag  som möjligt.  Trots  att  han  lutar  sig 
mot gehörsminne och pulsuppfattning kan den  strategi  som Andreas utvecklar  för 
att ta sig an spelsituationen i denna spelsession därför sammanfattas som: Fokusera 
på att klara spelet med exakt timing i stället för musikaliskt uttryck. 

Sammanfattning och analys 
Den orutinerade GH‐spelaren Andreas tar sig inledningsvis an spelsituationen med 
strategier  som  visar  på  en  lekfull  attityd  till  spelet  och  artikulerar  en  diskurs  om 
Guitar  Hero  som  musikalisk  lek. Han  klarar  spelutmaningarna mycket  bra  för  att 
vara  nybörjare  och  efterhand  förändrar  Andreas  sitt  agerande.  I  slutet  av 
spelsessionen  gestaltar  han  därför  snarare  en  diskurs  om  Guitar  Hero  som 
musikrelaterad spelarutmaning.  

Guitar Hero som musikalisk lek 
I början av spelsessionen använder Andreas flera kommunikativa resurser  i den för 
honom  ovana  spelsituationen  till  att  framställa  sig  som  nyböjare  i  spelet.  Med 
ansiktsuttryck,  kroppsspråk  och  rörelsemönster  visar  han  på  en  lekfull  attityd. 
Tillsammans med  verbala  uttalanden  och  sättet  att  reagera  på/förhålla  sig  till  det 
som  händer  i  spelsituationen  visar  Andreas  tydligt  att  Guitar  Hero  är  på  skoj. 
Samtidigt presenterar han sig som (överdrivet?) okunnig om spelet och skapar på så 
sätt ett utrymme för både lek och misslyckande. Genom att etablera en lekfull frizon 
kan Andreas utnyttja en rad kommunikativa resurser för att skapa representationer 
av diskurser och kunnande om musik och musiker. Många  av dessa  ligger utanför 
den  egentliga  spelmiljön.  Till  exempel  visar  han  med  sång,  kroppsspråk 
och ”diggande” pulsmarkeringar musikalitet, musikalisk uppfattning och kunnande 
om både låten och musikers rörelsemönster.  

Även  sättet  att  hantera  de  kommunikativa  resurserna  i  själva  spelet  visar  ofta  på 
kunnande och strategier förknippade med musikalitet och musiker. Den musikaliskt 
riktiga  timingen  i  anslagen och  förmågan att klara även  förhållandevis  svår  rytmik 
visar  att  Andreas  använder  många  musikerlika  strategier  för  att  klara  den  ovana 
spelsituationen.  Förlagans  ljudspår,  gehörsminne  av  låten/gitarrstämman  samt 
kunnande  om  gitarrens  funktion  och  mönster  i  musikstilen  framstår  som  viktiga 
resurser  för  att  förstå  och  gestalta  spelspårets  visuella  notation med  hjälp  av GH‐
gitarren.  Själva  spelutmaningen  kan  därför  formuleras  som  att  med  stöd  av 
musikalisk  upplevelse  av  och  gitarristiskt  kunnande  om  förlagan/stilen  förstå  den 
visuella notationen för att slå an och träffa plupparna med musikaliskt riktig timing.  

Detta  förhållandevis  gitarristiska  sätt  att  ta  sig  an  spelutmaningen  ”maskerar” 
Andreas  till  lek och spel genom att med yttre kommunikativa resurser, exempelvis 
svaj,  tilt och anslag,  artikulera GH‐gitarren  som spelkontroll och  leksak. På  så  sätt 
skapar  Andreas  samtidigt  en möjlighet  att,  gestaltat  som  lek,  testa  kunnande  och 
diskurser  om  spelet.  Resultatet  blir,  som  jag  tolkar  det,  att Andreas  artikulerar  en 
diskurs  där  Guitar Hero  framställs  som  en musikalisk  lek  som  gör  det möjligt  att 
tillämpa,  testa  och  utveckla  kunnande  och  diskurser  om  spelet  och musiken  utan 
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stor  social  risk. Leken ger utrymme att  använda  flera kommunikativa  resurser och 
musikerlika strategier för att uttrycka musikaliskt kunnande samtidigt som Andreas 
med  det  ogitarristiska  sättet  att  hantera  själv  GH‐gitarren  artikulerar  att  han  inte 
förstår GH‐spelande som ”riktigt” musicerande. Han kan i denna diskurs framställa 
sig som en lekande musiker. 

Guitar Hero som musikrelaterad spelarutmaning 
Mot slutet av låtarna i spelsessionen betonar Andreas inte längre lek och musikaliskt 
kunnande  eller  förståelse  i  första  hand.  Både  sången  och  det  musikerlika 
rörelsemönstret med tydliga pulsmarkeringar samt det lekfulla uttrycket försvinner 
eller dämpas betydligt. I fokus hamnar i stället själva spelutmaningen vilket gör att 
Andreas  förmåga  att  hantera  GH‐gitarren  för  att  med  välavvägda  anslag  träffa 
plupparna i den visuella spelnotationen artikuleras tydligare.  

Med  sitt  förändrade  beteende  både  skapar  och  utnyttjar  Andreas  nya 
kommunikativa förutsättningar och möjligheter när han på detta sätt artikulerar en 
diskurs  om  Guitar  Hero  som  musikrelaterad  spelarutmaning.  Ett  avskalat  och 
disciplinerat  agerande  fungerar  i  denna  förändrade  kommunikativa  situation  som 
ett sätt att framställa sig som potentiellt duktig spelare och uttrycka kunnande och 
diskurser om Guitar Hero som spelutmaning för spelare. Den förändrade diskursen 
innebär samtidigt flera kommunikativa begränsningar, som gör det svårare att med 
exempelvis  sång  och  musikerlika  rörelser  artikulera  musikaliskt  kunnande  och 
musikalisk  upplevelse  tydligt.  Att  Andreas,  genom  att  utnyttja  kommunikativa 
resurser annorlunda, gestaltar sig som potentiellt skicklig spelare innebär ändå inte 
att själva spelutmaningen framstår som radikalt förändrad (jämför Guitar Hero som 
musikalisk  lek).  Men  nu  är  det  i  första  hand  de  exakta  och  spelarlika  anslagens 
musikaliskt  riktiga  timing  som  avslöjar  att  Andreas  fortfarande  relaterar  sitt  GH‐
spelande till musikaliskt kunnande och en förståelse av förlagans ljudspår. 

Kommunikativa möjligheter och begränsningar 
Andreas, som innan denna spelsession endast provat Guitar Hero vid något enstaka 
tillfälle,  artikulerar  i  andra  sammanhang  ofta  en  tydlig  identitet  som musiker  och 
gitarrist. Genom att i inledningen av denna spelsession gå in i diskursen om Guitar 
Hero som musikalisk lek kan Andreas även här gestalta sig som duktig musiker. När 
Andreas  så  småningom  går  in  i  en  diskurs  om  Guitar  Hero  som  musikrelaterad 
spelarutmaning  gestaltar  han  sig  i  stället  som  potentiellt  skicklig  GH‐spelare.  Att 
först  framställa  sig  som en  lekande, men musikaliskt  erfaren, nybörjare  för  att  lite 
senare artikulera spelarskicklighet visar på en utveckling som gör att han dessutom 
framstår som begåvad och lättlärd.  

Efter GH‐sessionen ger Andreas uttryck  för  att det  var  en kul upplevelse. Detta  är 
inte  konstigt  med  tanke  på  att  han  i  denna  spelkontext  lyckas  med  att  utnyttja 
tillgängliga  kommunikativa  resurser  och  möjligheter  för  att  gestalta  sig  i  socialt 
attraktiva  positioner  trots  att  han  är  nybörjare.  Min  tolkning  är  därför  att  Guitar 
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Hero  är  en  kommunikativ  praktik  som  erbjuder  Andreas  många  attraktiva 
möjligheter att skapa meningsfulla kommunikativa handlingar. 

En  intressant  aspekt  av  Andreas  agerande  är  att  det  så  tydligt  visar  att  han 
åtminstone  inledningsvis  använder  musikerlika  strategier  för  att  klara  själva 
spelutmaningen i båda låtarna. Just möjligheten att använda musikaliskt kunnande 
och  förståelse  av  förlagan  framstår  som  en  viktig  förutsättning  för  Andreas 
framgångar  i  spelet.  För  vad  hade  hänt  om  TV:n  och  eller  spelet  hade  orsakat  de 
fördröjningsproblem som en LCD‐tv eller felaktiga inställningar kan ge upphov till? 
Spelet  hade  då  underkänt musikerliknande  timing  vilket  hade  tvingat Andreas  att 
agera radikalt annorlunda. 

Eftersom  förståelsen  av  förlagans  ljudspår  framträder  som  så  centralt  finns  det 
anledning  att  anta  att  Andreas  pulsmarkeringar,  sång  och  musikerlika 
rörelsemönster  inte  bara  är  ett  sätt  att  visa musikaliskt  kunnande  och musikalisk 
uppfattning.  Jag  menar  att  de  samtidigt  är  ett  sätt  att  ”gå  in  i”  och  förstå  den 
musikaliska kontexten som har tydliga likheter med strategier som Andreas, liksom 
många andra gehörsmusiker, använder i sitt musicerande.  

Andreas  snabba  utveckling  i  Guitar  Hero  liknar  även,  och  har  paralleller  till,  hur 
forskning visat att musiker förstår och utvecklar förmåga att läsa noter och notation 
i  relation  till  den  musikaliska  kontexten  och  traditionen.  Strategierna  Andreas 
använder  synliggör  att  han  på  ett  liknande  sätt  ofta  lutar  sig  mot  musikalisk 
uppfattningsförmåga  och  gehörsminne  av  låten  i  kombination med  kunnande  om 
gitarrens  funktion  i  stilen.  I  sammanhanget  framstår  detta  musikerlika 
förhållningssätt  till  spelnotationen  som  en  viktig  förutsättning  för Andreas  snabbt 
utvecklade  förmåga  att  förstå  och  skapa  representationer  av  spelspårets  visuella 
pluppnotation. 

Ur  ett multimodalt  perspektiv  synliggör  ett  förändrat  beteende  som artikulerar  en 
förändrad diskurs att det skett ett lärande som innebär en ökad förmåga att hantera 
kommunikativa resurser. Den successiva övergången från diskursen om Guitar Hero 
som  musikalisk  lek  till  Guitar  Hero  som  musikrelaterad  spelarutmaning  synliggör 
enligt detta perspektiv alltså  lärande. Men frågan är: Vad har Andreas  lärt sig? Det 
självklara svaret är att han ökar sin förmåga att hantera spelspårets visuella notation 
och  GH‐gitarren  som  kommunikativa  resurser  för  att  klara  spelutmaningen.  Men 
eftersom  han  klarar  inledningen  av  spelet  bra  finns  det  anledning  att  anta  att  en 
ökad  förmåga  att,  med  bland  annat  kroppsspråk  och  rörelsemönster  som  viktiga 
kommunikativa resurser, gestalta sig som spelare i denna kommunikativa praktik är 
en minst lika viktig del av lärandet. Detta synliggör även kommunikativa svårigheter 
och  begränsningar  i  den  lekfulla  diskursen.  Det  hade  förmodligen  varit  svårt  för 
Andreas  att  visa  på  utvecklad  förmåga  att  hantera  spelet  eller  gestalta  sig  som 
begåvad  och  potentiellt  skicklig  GH‐spelare  med  de  kommunikativa  möjligheter 
diskursen Guitar Hero som musikalisk lek erbjuder honom. 
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Pierre 

”Guitar Hero är inget för mig” 
När Pierre  började  spela musik  var hans huvudinstrument  gitarr.  På  senare  år  har 
han gått över till att spela elbas och är nu både duktig och skolad för sin ålder. Pierre 
har  även  sjungit  i  ett  band  men  han  verkar  trivas  bäst  i  rollen  som  diskret  och 
kompetent kompmusiker och hans kroppsspråk är då oftast  återhållet och diskret. 
Trots sitt musikintresse är Pierre inte intresserad av att spela Guitar Hero eller Rock 
Band och har bara provat Guitar Hero någon enstaka gång. 

Pierre väljer att  spela den välkända  låten Eye  of  the  tiger  (Survivor). Han  får av en 
kompis/informant  rådet  att  prova  mediumnivån.  När  Pierre  tar  sig  an  spelet  på 
denna  nivå  sitter  han  rak  i  ryggen  längst  fram  på  soffkanten  utan  att  göra 
musikerliknande  rörelser  eller  pulsmarkeringar.  Timingen  i  anslagen  är  mycket 
otydlig  och  det  finns  inte  någon  tydlig  koppling  till  pulsen  och/eller  förlagans 
ljudspår.  Redan  under  introt  får  Pierre  problem  och  han  väljer  att  snabbt  avsluta 
spelet. 

När Pierre tar sig an spelet igen växlar han ner till den något enklare easy‐nivån av 
samma  låt. Denna gång agerar han betydligt mer musikerlikt när han redan under 
inräkningen  markerar  pulsen  tydligt  och  sedan  slår  an/träffar  plupparna  med 
musikaliskt riktig timing. Han klarar spelet med bara några få missar. Vid några få 
tillfällen  gör  han  även  diskreta  musikerlika  rörelser  med  GH‐gitarren  och  ser 
periodvis ut att ”gå in i” musiken. 

I ett tredje försök tar Pierre sig an låten Feel The Pain (Up The Empire) på easy‐nivån.  
Han  har  vissa  problem  i  exempelvis  inledningen  och  vid  tempoförändringar  men 
klarar  ändå  utmaningarna  i  spelet  överlag  bra.  De  musikerlika  rörelserna  och 
pulsmarkeringarna är dock borta och Pierre ser inte ut att var speciellt engagerad i 
musiken. Senare delen av låten sitter han bakåtlutad i soffan och spelar med neutral 
och lätt uttråkad min. 

Pierres strategier 

Första försöket: Eye of the tiger (Medium-nivå) 
Var redo och alert för att klara ny utmaning 
Pierre  sätter  sig  längst  fram  på  soffkanten.  Han  har  en  upprätt  sittställning  och 
håller  i  GH‐gitarren  på  ett  sätt  som  påminner  om  hur  en  skolad  basist  tillämpar 
strategierna Använd bra sittställning och Använd bra instrumentteknik.  

Läs plupparna helt visuellt 
När nybörjaren Pierre  (som  tidigare bara provat Guitar Hero någon  enstaka  gång) 
gör sitt första försök på mediumnivån av Eye of the tiger väljer han strategin Markera 
inte  pulsen  med  kroppen.  Detta  i  kombination med  den mycket  ojämna  timingen, 
utan  tydlig  koppling  till  pulsen,  gör  att  jag  uppfattar  det  som  att  Pierre  tillämpar 
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strategin Läs och spela plupparna utan koppling till puls och förlaga. Han misslyckas 
dock med att träffa spelspårets radda av röda pluppar på åttondelar.  Eftersom Pierre 
dessutom tillämpar anslagstekniken Tryck ner knapp och slå an strum bar  för  varje 
plupp (som på många vis liknar hur en basist spelar korta dämpade toner) synliggörs 
även ett otillräckligt kunnande om bra GH‐anslag.  

Distansera dig från misslyckande och spelet 
När Pierre  får problem i  spelet säger han att  ”Jag kommer aldrig att klara det”.  Jag 
förstår det som att han tillämpar strategin Visa att du förstår att du har problem för 
att  minska  konsekvenserna  av  ett  misslyckande.  När  han  undersökande  tittar  på 
GH‐gitarren  samt  lite  senare  avslutar  spelet  och  med  en  skeptisk  min  skjuter 
spelgitarren ifrån sig uppfattar jag detta som att Pierre, genom strategin Ta avstånd 
från  spelsituationen,  indirekt säger att ”Det är  inte mig det är  fel på – det är spelet 
som är konstigt”.  

Andra försöket: Eye of the tiger (Easy-nivå) 
Förstå och spela pluppar i förhållande till puls och förlaga 
När Pierre gör sitt andra försök visar det sig snabbt att han har bytt strategier. Redan 
i  inledningen  visar  Pierres  agerande  att  han  använder  strategierna  att  Markera 
pulsen  med  kroppen  och  Slå  an  plupparna  med  musikaliskt  riktig  timing  för  att 
träffade de nu gröna  fjärdedelsplupparna. Mitt  intryck  är därför  att Pierre  i  denna 
situation  väljer  en  strategi  att  Utnyttja  musikererfarenhet  för  att  förstå  och  läsa 
plupparna  i  förhållande  till  pulsen  och  förlagan  vilket  också  får  den  klumpiga 
anslagstekniken  att  ännu  tydligare  framträda  som  Spela  med  basistliknande 
fingerspelsanslag  (jämför ovan). Med ett  skratt  efter  ett par  takter uttrycker Pierre 
både lättnad över att klara spelsituationen och att spelsituationen nu är lätt.  

Spela vidare trots missar 
När  Pierre  lite  senare  i  introt missar  en  plupp  och  får  höra  ett  klonk  i  stället  för 
gitarrförlagan  stannar  Pierre  upp  och  säger  ”Oh”. Detta  leder  i  sin  tur  till  att  han 
missar  fler  pluppar  och  även  detta  agerande  artikulerar  Pierres  ofullständiga 
spelkunnande. Att  han  efter  detta  inte  stannar upp  eller  släpper  pulsen när  spelet 
underkänner honom visar att han snabbt förstår att Spela  vidare  trots missar är en 
bättre strategi i Guitar Hero. 

Förstå spelstämmans rytmik med hjälp av gehörsminne 
Även  låtens mer varierade partier klarar Pierre bra  redan  första gången han  spelar 
dem. Han spelar med god timing i anslagen och markerar pulsen med benrörelser. 
Att Pierre klarar att träffa rätt knapp i de nya partierna visar att han kan tillämpa Läs 
plupparnas  tonhöjd  visuellt  på  denna  enkla  nivå. Men det  är  inte  troligt  att  Pierre 
redan från början kan utläsa spelspårets ibland ganska avancerade rytmisering utan 
stöd  i  förlagan.  Att  han  exempelvis  spelar  partier  med  synkoperade 
kvintackord/pluppar med god timing visar  i stället att han i denna välkända låt tar 
hjälp  av  ett  tydligt  gehörsminne.  Valet  att  spela  stämman  och  samtidigt  markera 
pulsen extra tydligt med hjälp av huvudrörelse kan också förstås som ett sätt att Visa 
musikalitet  och att  du kan  låten. När Pierre  lite senare missar en plupp som på ett 
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ologiskt  vis  representerar  breaket  i  övergången  mellan  vers  ett  och  två  samt  den 
enda  plupp  som  bryter  det  rytmiska mönstret  i  första  refrängen,  stärker  det mitt 
intryck av att Pierre inledningsvis inte förstår spelstämmans rytmiska notation utan 
stöd i förlagan. I dessa fall fullföljer han i stället ett rytmiskt mönster. 

Förstå spelstämman som förlagans huvudpoänger 
I partier med ackordmarkeringar har gitarrförlagans mellanliggande och obetonade 
sextondelar rensats bort ur spelstämman. På samma sätt har exempelvis förslag och 
enstaka korta toner rensats bort i refränger och riffpartier. Trots detta finns de toner 
som utgör gitarrstämmans musikaliska ”huvudpoäng” representerade i spelstämman, 
vilket  liknar  förhållandet  i  introts  första del  (och vissa verser) där pluppar på varje 
fjärdedel representerar accenter i gitarristens pumpande sextondelar. Att Pierre med 
mycket  få  missar  klarar  dessa  partier  förstår  jag  därför  som  att  han  utvecklar 
förmågan att förstå spelstämman som en representation av förlagans huvudpoänger.  

Testa spelartekniker 
När  Pierre  efter  att  ha  slappnat  av  i  slutet  av  första  refrängen  kommer  till  tredje 
versen där  förlagan  spelar  en  liggande bakgrund provar Pierre efter någon  takt  att 
använda  svajarmen på de  långa plupparna. De osäkra och  lite klumpiga  rörelserna 
gestaltar ett osäkert kunnande om spelarstrategin Använd svajarmen på långa toner. 
Svajarmsförsöken upphör ett par takter innan formdelens slut vilket jag tolkar som 
att Pierre identifierar partiet som lättspelat utifrån ett kunnande om gitarrstämmans 
form och  enkla  konstruktion.  I  slutet  av  låten  tiltar  Pierre  gitarren med  en  ryckig 
rörelse  som  inte  ser  gitarristiskt  ut.  Jag  uppfattar  det  därför  som  ett  misslyckat 
försök att Tilta GH‐gitarren för att få starpower. 

Visa form‐ och spelkunnande genom att göra annat i pauser 
Även  i  fjärde  versens  inledande  paus  visar  Pierre  formkunnande.  Nu  genom  att 
direkt  släppa  greppet  om  GH‐halsen  och  med  neutral  min  göra  musikerliknande 
fingerövningar på knäna för att sedan återta spelpositionen lagom till periodens slut. 
Han visar på detta sätt också att han utvecklat ett spelkunnande om spelstämmans 
konstruktion  och  förhållande  till  förlagan.  Samtidigt  förstår  jag  agerandet  som  ett 
sätt  att  indirekt  säga  ”Spelet  är  ointressant”  och  distansera  sig  från  spelmiljön. 
Sammantaget  med  Pierres  återhållsamma  rörelsemönster  och  sätt  att  använda 
svajarmen  samt  tilta  gitarren,  utan  att  ge  rörelserna  en  gitarristisk  karaktär, 
uppfattar jag som uttryck för strategin Håll distans till GH‐spelande. 

Luta dig mot musikererfarenhet för att klara nya spelutmaningar 
Exempelvis den mycket diskreta gitarristliknande bågrörelsen med kroppen (under 
en lång landningston i sista refrängens nya avslutning) antyder att Pierre periodvis 
ändå ”går in i” en musikalisk upplevelse där GH‐spelandet tillfälligtvis knyter an till 
en musikerupplevelse. Detta är troligen inte ett uttryck för en medveten strategi att 
leka gitarrhjälte. Men kanske kan agerandet i refrängslutet förstås som ett resultat av 
att  spelet  i  sista  refrängen  utsätter  Pierre  för  nya  utmaningar: Den nya  formen  av 
ackordrepresentation med två parallella pluppar och den nya avslutningen får Pierre 
att  luta  sig  ännu  tyngre  mot  gehörsminne  och/eller  musikalisk  upplevelse  av 
förlagan. Att han klarar dessa nya utmaningar visar samtidigt att han utvecklat sin 
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förmåga  att  tillämpa  strategin  Läs  plupparna  visuellt.  I  första  GH‐försöket 
misslyckades Pierre att hantera samma typ av tvåpluppsackord. 

Tredje försöket: Feel the pain (Easy-nivå) 
Läs plupparna visuellt utan stöd i förlagan 
Pierre  klarar  på  det  stora  hela  även  denna  låt/spelomgång  bra.  När  han  väl  har 
kommit en bit  in  i  låten spelar han med ganska bra  timing och visar på så sätt att 
han använder strategin att Spela plupparna i relation till pulsen och förlagan. Men vid 
några  tillfällen  visar  Pierres  agerande  att  han  till  skillnad  från  förra  låten  inte  kan 
luta  sig mot  ett  tydligt  gehörsminne. Om Pierre hade haft  ett bra gehörsminne av 
Feel the pain borde tempoändringarna inte komma som en överraskning. Men hans 
missar  och  instabila  spel  visar  att  Pierre  blir  överraskad  och  det  tar  ett  par  takter 
innan  han  åter  spelar  stabilt.  Detta  visar  också  att  han  inte  kan  hantera  spelets 
visuella representation av tempoändringar (spåret ändrar hastighet).  

Läs plupparna visuellt men i relation till pulsen 
Även otydlig  och ojämn  timing  i  låtens  inledning  visar  att  Pierre  inte  kan  luta  sig 
mot gehörsminne av stämman. Om han hade förstått och spelat plupparna som en 
representation av en  stämma han känner väl borde  timingen varit bättre  (trots att 
gitarrförlagan  under  inledningen  hörs  dåligt  på  grund  av  inställningsfel).  Den 
situation som uppstår visar i stället att Pierre i inledningens synkoperade parti klarar 
sig  med  hjälp  av  strategin  Läs  plupparna  visuellt  men  att  han  relativt  snart  kan 
relatera plupparna och  sitt GH‐spelande  till  pulsen. Att han dessutom klarar  både 
refrängerna  och  det  varierade  solopartiet  med  ganska  bra  timing  trots  att 
kopplingen  mellan  spelstämman  och  förlagan  bitvis  är  otydlig  och  obegriplig 
tydliggör att han utvecklat förmågan att förstå även spelstämmans rytmiska notation 
betydligt. 

Ignorera musikalisk uppfattning och musikererfarenhet för att kunna läsa visuellt 
I  inledningen  till  sticket missar Pierre däremot  förvånansvärt många pluppar  trots 
att  spelspåret  inte  borde  vara  mer  svårbegripligt  än  i  refrängen  eller  solopartiet. 
Förlagans  åttondelsbaserade  ackordkomp  med  accenter  baseras  dessutom  på  ett 
kompmönster  som  är  så  pass  vanligt  att  det  skulle  kunna  betecknas  som  en 
gitarrkliché.  För  mig  framstår  det  därför  som  troligt  att  Pierre  utifrån  sin 
musikererfarenhet snabbt förstår gitarrförlagans rytmik och hur den bör utföras på 
gitarr. En plausibel  förklaring till att Pierre ändå missar ovanligt många pluppar är 
därför att det uppstår en konflikt mellan det gitarristiska kompmönster som Pierre 
hör i förlagan och den grova förenkling som den visuella spelstämmans innebär. Att 
dra nytta av musikererfarenhet genom att Luta dig mot gehörsminne och gitarristisk 
erfarenhet fungerar därför dåligt och jag förstår situationen som att Pierre tvingas att 
ignorera musikalisk uppfattning och musikerstrategier för att klara spelsituationen.  

Avläs  spelutmaningen  och  spelets  konstruktion  i  förhållandet  mellan  spelspår  och 
förlaga 
Situationen  antyder  även  att  Pierre  i  inledningen  av detta  parti,  till  skillnad  från  i 
solopartiet, inte direkt förstår att han bör använda strategin Läs partier med otydlig 
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koppling  till  förlagan  visuellt.  Min  tolkning  av  Pierres  problem  är  därför  att 
förhållandet  mellan  spelspår  och  förlaga  i  denna  situation  framstår  som  oklart. 
Pierre saknar förmågan att ur relationen mellan spelstämman och förlagan i sticket 
direkt utläsa spelets konstruktion och den spelutmaning den innebär. Att Pierre inte 
tycks  vackla mellan  strategierna  på  samma  sätt  i  solopartiet  förstår  jag  i  ljuset  av 
detta på  två sätt: Ett alternativ är att det  i  solopartiet  finns en ”tydlig otydlighet”  i 
relationen  mellan  spelspår  och  förlaga  som  Pierre  snabbt  kan  avläsa.  Det  andra 
alternativet  är  att  Pierre  redan  har  ett  spelkunnande  om  strategin Läs  solopartier 
visuellt. 

Skapa distans till spelet 
I inledningen av denna spelomgång visar Pierre med strategin Fokusera på spelet och 
ignorera  samtal  i  rummet att han är mån om att klara spelet. Men till skillnad från 
när han spelar Eye of  the  tiger på easynivå (andra försöket) väljer Pierre i denna låt 
att inte markera pulsen tydligt eller på andra sätt agera ”onödigt” musikerlikt. Även 
om  han  då  och  då markerar  pulsen med  tårna  och  oftast  spelar  på  GH‐gitarren  i 
förhållande till pulsen uppfattar jag det som att Pierre medvetet artikulerar att han 
inte  får  någon  stor musikalisk  upplevelse  eller  upplever  sig  som,  alternativt  leker, 
musiker. Detta blir extra tydligt när han från och med vers tre lutar huvudet bakåt 
mot  soffkanten  och  spelar  resten  av  låten  med  en  neutral  min  som  ger  ett  lätt 
uttråkat  intryck.  Jag förstår det som att Pierre vill visa att han nu klarar spelet och 
samtidigt indirekt säger att ”Spelet har inte med mig och min musikalitet att göra”. 

Sammanfattning och analys 
En av de mest slående och intressanta aspekterna med Pierres agerande är att det så 
tydligt  visar på  en utveckling. Från att  i  inledningen haft mycket  svårt  att hantera 
spelet,  trots  att  spelsituationen  är  relativt  enkel  och  repetitiv  samtidigt  som 
låten/förlagan är välkänd, utvecklar Pierre en förmåga att hantera spelet så att han i 
slutet  av  tredje  låten  klarar  även  nya  och  oförutsägbara  spelpartier  trots  otydlig 
relation mellan det visuella  spelspåret och  förlagan. Under spelsessionen  förändrar 
alltså  Pierre  sitt  sätt  att  hantera  spelet  och  artikulerar  på  så  sätt  olika 
förhållningssätt till spelet vilka här sammanfattas i tre diskurser om spelet. 

Guitar Hero som omusikaliskt spel 
När Pierre  tar  sig an spelet  första gången artikulerar hans agerande en diskurs om 
spelet  och  framförallt  själva  spelutmaningen  som  ofta  artikuleras  när  de mer GH‐
rutinerade  informanterna  samtalar  om  spelet.  Att  inte  markera  musikalisk 
upplevelse  eller  pulsuppfattning  med  kroppen  och  inte  slå  an/träffa  plupparna  i 
relation  till  förlagans  ljudspår  eller puls  fungerar här  som kommunikativa  resurser 
med  vilka  Pierre  uttrycker  att  spelet  inte  har  med  musicerande  och  musikalisk 
uppfattning att göra. I denna diskurs framställs därför själva spelutmaningen som att 
Guitar  Hero  går  ut  på  att  träffa  plupparna  när  de  kommer  till  rätt  position  på 
skärmen. 
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Denna  diskurs  erbjuder  alltså  kommunikativa  möjligheter  att  artikulera  en  tydlig 
åtskillnad  mellan  GH‐spelande  och  musicerande.  Men  att  artikulera  och  agera 
utifrån  Guitar  Hero  som  omusikaliskt  spel  innebär  samtidigt  kommunikativa 
begränsningar  som  Pierre  har  svårt  att  hantera.  Genom  att  artikulera  diskursen 
uppstår  en  kommunikativ  situation där  det  blir  svårt  eller  omöjligt  för  nybörjaren 
Pierre  att  använda  exempelvis  pulsuppfattning,  gehörsminne  av  låten  eller 
musikaliskt  riktig  timing  som  stöd  i  spelet.  Pierre  blir  därför  tvungen  att  försöka 
förstå  och  skapa  mening  utifrån  det  visuella  spelspåret,  en  för  honom  ny 
kommunikativ resurs, utan hjälp av musikaliska stödstrategier. Dessutom måste han 
gestalta denna mening med hjälp av GH‐gitarren, som också den är en ny och ovan 
kommunikativ  resurs. Det går  snart upp  för Pierre att han  inte kan hantera denna 
situation och han väljer att snabbt avsluta spelet. 

Guitar Hero som musikrelaterat spel 
När Pierre gör ett nytt försök (Eye of  the  tiger på den något enklare easy‐nivån) tar 
han  hjälp  av  sin  musikererfarenhet.  Han  markerar  pulsen  tydligt,  slår  an/träffar 
plupparna  med  musikaliskt  riktig  timing  och  gör  vid  några  tillfällen  musikerlika 
rörelser  som  tyder  på  en  musikerlik  inlevelse.  På  så  sätt  artikuleras  en  radikalt 
annorlunda  diskurs  om  Guitar  Hero  som  också  innebär  andra  kommunikativa 
möjligheter  och  begränsningar.  Att  agera  utifrån  en  diskurs  om Guitar  Hero  som 
musikrelaterat  spel gör att Pierre kan använda både kunnande och kommunikativa 
resurser  han  även  använder  i  sitt  vanliga musicerande  som  stöd  för  att  förstå  och 
realisera representationer av den visuella notationen i spelspåret. Min tolkning är att 
Pierre  genom  att  förstå  och  artikulera  förståelse  av  plupparna  i  relation  till 
gehörsminne av  låten och en musikalisk  förståelse av  förlagans  ljudspår kan  skapa 
mening i spelsituationen. 

Genom  att  utnyttja  de  kommunikativa  resurserna  på  detta  sätt  klarar  Pierre 
spelutmaningen  som  i  denna  diskurs  kan  formuleras  som:  Att  med  stöd  av 
musikalisk  upplevelse  av  och  kunnande  om  förlagan/stilen  förstå  den  visuella 
notationen för att slå an/träffa plupparna med musikaliskt riktig timing. Pierre kan 
därför i denna diskurs visa både förmåga att klara spelet och musikaliskt kunnande. 
Det  blir  däremot  svårare  att  artikulera  den  skillnad  mellan  Guitar  Hero  och 
musicerande som han gestaltar i diskursen om Guitar Hero som omusikaliskt spel. I 
denna  diskurs  om  Guitar  Hero  som  musikrelaterat  spel  är  det  främst  sättet  att 
hantera GH‐gitarrens tilt‐ och svajfunktion samt ignorera spelet under längre pauser 
som  Pierre  kan  utnyttja  för  att  framställa  Guitar  Hero  som  ett  spel  skiljt  från 
musicerande och musikerlikt agerande. 

Guitar Hero som musikrelaterat men ointressant spel 
Under  framförallt  tredje  låtens  (Feel  the  pain)  senare del  förändrar Pierre  återigen 
sitt  beteende.  För  att  klara  själva  spelutmaningen  använder  Pierre  även  här 
musikaliskt  riktig  timing  vilket  synliggör  att  förlagans  ljudspår  är  en  viktig  resurs. 
Musikalisk uppfattningsförmåga är alltså fortfarande viktig för att kunna förstå den 
visuella notationen i förhållande till förlagans puls. Det musikerlika rörelsemönstret 
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och de tydliga pulsmarkeringarna är dock borta vilket gör att musikerlikt agerande 
och musikaliskt kunnande inte hamnar i fokus eller synliggörs tydligt. 

Pierres  avskalade  och  ibland  avståndstagande  ansiktsuttryck,  rörelsemönster  och 
kroppsspråk  fungerar  i  stället  som  resurser  för  att  (återigen)  gestalta  Guitar Hero 
som ett ganska ointressant spel utan en i vardaglig bemärkelse meningsfull koppling 
till  musik.  Även  valet  av  låt  i  denna  spelomgång  har  en  viktig  kommunikativ 
funktion. Genom att välja en för honom relativt okänd låt kan Pierre visa både att en 
musikalisk  upplevelse  av  förlagan  är  mindre  viktig  och  att  han  klarar 
spelutmaningen  utan  stöd  i  tydligt  gehörsminne  av  låten. Att  artikulera  diskursen 
Guitar Hero  som musikrelaterat men  ointressant  spel  ger  alltså möjlighet  att,  trots 
musikerliknande  strategier  för  att  klara  själva  spelutmaningen,  använda  en  rad 
kommunikativa resurser som exempelvis kroppsspråk, ansiktsuttryck, låtval och sätt 
att  hantera  GH‐gitarren,  för  att  framställa  Guitar  Hero  som  ett  spel  skiljt  från 
musicerande  och  musikerlikt  agerande.  En  viktig  aspekt  av  denna  diskurs  är  att 
Pierre  samtidigt  kan  synliggöra  sin  ökade  förmåga  att  hantera  spelet  med  de 
kommunikativa möjligheter diskursen erbjuder. 

Kommunikativa möjligheter och utmaningar 
Eftersom  Pierre  klarar  sig  så  pass  bra  i  spelet  och  även  kan  visa  musikaliskt 
kunnande när han utgår från diskursen om Guitar Hero  som musikrelaterat  spel är 
det  intressant att  fråga sig varför han  inte hela  tiden utgår  från denna diskurs. Att 
han väljer en annan strategi  i  inledningen kan  förklaras på  två komplementerande 
sätt: 

För  Pierre  som  i  skolans  ensembler  och  andra  musiksammanhang  framstår  som 
seriös,  skicklig  och  musikalisk  kompmusiker  med  diskret  och  disciplinerat 
kroppsspråk  kan  det  vara  svårt  att  i  Guitar  Hero  se  en  möjlighet  att  gestalta  en 
önskvärd  social position. För hur  ska Pierre kunna gestalta  sig  som seriös musiker 
med  de  kommunikativa  resurser  spelet  erbjuder  honom  som  nybörjare?  I  stället 
verkar det i denna situation rimligt att framställa sig som spelare i ett spel som inte 
har  med  musik  och  musikerskap  att  göra.  På  så  sätt  skapas  en  distans  som  kan 
skydda den egna musikeridentiteten samtidigt som Guitar Hero inte framstår som så 
viktigt. 

Med  sig  in  i  denna  spelsession  har  Pierre  nästan  ingen  tidigare  erfarenhet  av  att 
spela  Guitar  Hero.  Däremot  studerar  han  sig  i  en  skolmiljö  där  många  av  hans 
kompisar  har  erfarenheter  av  spelet  och  där  samtal  om  spelet  förekommer.  När 
Pierre väljer att inledningsvis artikulera diskursen om Guitar Hero som omusikaliskt 
spel  är min  tolkning  därför  att  han  gestaltar  kunnande  han  har  om  spelet  utifrån 
dessa samtal. Han gör alltså ett  försök att artikulera ”någon annans” kunnande om 
att spelet går ut på att träffa plupparna när de kommer till rätt position på skärmen. 
Pierre  synliggör  på  så  sätt  även  delar  av  vad  han  uppfattar  som  den  rådande 
diskursen om Guitar Hero i sin musikpräglade skolmiljö.  
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När  Pierre  sedan  får  problem  att  klara  första  spelomgången  synliggör  det  att  han 
inte  kan  hantera  de  kommunikativa  resurser  som  erbjuds  i  diskursen  om  Guitar 
Hero som omusikaliskt  spel  för att designa kommunikativa handlingar med önskad 
mening.  För  att  inte  framstå  som  en  misslyckad  spelare  väljer  Pierre  i  stället  att 
avbryta  spelet  för  att  göra  ett  andra  försök.  Med  hjälp  av  de  kommunikativa 
möjligheter som erbjuds i diskursen om Guitar Hero som musikrelaterat spel klarar 
han  spelet.    Men  även  den  mening  som  Pierre  kan  producera  när  han  gestaltar 
denna  diskurs  är  något  obekväm.  Han  riskerar  att  framställa  sig  som  en 
nybörjarspelare  som  inte kan skilja på Guitar Hero och musicerande. För Pierre är 
förmodligen även detta en obekväm social position och diskursen Guitar Hero  som 
musikrelaterat  men  ointressant  spel  kan  därför  förstås  som  en  slags  medelväg. 
Genom att gestalta denna diskurs kan Pierre framställa sig som en lätt ointresserad 
nybörjare som utvecklas snabbt utan att blanda ihop musicerande och spel. Denna 
position är förmodligen socialt acceptabel eftersom Pierre visar en förmåga att klara 
spelet  och  spelsituationen  utan  att  hamna  i  direkt  konflikt  med  identiteten  som 
seriös  musiker  eller  den  diskurs  om  spelet  som  synliggörs  i  Guitar  Hero  som 
omusikaliskt spel.  

Att  diskursen  om  Guitar  Hero  förändras  på  detta  sätt  under  spelsessionens  gång 
synliggör  ur  ett multimodalt  perspektiv  att  Pierre  i  denna  kommunikativa  praktik 
utvecklar  en  förmåga  att  designa  kommunikativa  handlingar  med  en  för  honom 
acceptabel mening. Trots detta  lärande  är det  inte  troligt  att Pierre uppfattar GH‐
sessionen som en kommunikativ situation fylld av nya attraktiva möjligheter. Att till 
exempel utnyttja  kommunikativa  resurser  i  spelsituationen  för  att  leka  gitarrhjälte 
framstår inte som meningsfullt ur Pierres perspektiv. Det förefaller helt enkelt vara 
svårt  att  artikulera  en  önskvärd  mening  i  linje  med  en  identitet  som  seriös  och 
disciplinerad  kompmusiker  med  de  resurser  och  möjligheter  som  denna 
kommunikativa praktik erbjuder Pierre. 

Det kan ändå vara intressant att analysera vad det är som möjliggör Pierres snabbt 
utvecklade förmåga att hantera spelets utmaningar. Jag menar att Pierre genom att 
använda  sin musikererfarenhet  för  att  förstå  och  spela  plupparna  i  relation  till  en 
välkänd musikalisk kontext utvecklar sin  förmåga att  förstå spelets notation. Detta 
kan  i  sig  förstås  som en musikerliknande  strategi  för  att  ta  sig  an ny notation. En 
viktig förutsättning som möjliggör detta lärande är att spelet är inställt på ett sådant 
sätt att det godkänner musikaliskt  riktig  timing. För hur hade Pierre agerat om de 
musikerlika strategierna inte hade fungerat?  

En  annan  viktig  förutsättning  är  att  det  finns  en  tydlig  koppling  mellan  den 
musikaliska  förlagan  och  representationen  i  spelspåret.  Kanske  är  det  så  att 
strategibytet  (att  i  den  andra  spelomgången  agera musikerlikt)  och den  ännu mer 
förenklade  spelstämman är hela  förklaringen  till  att Pierre  lyckas  så mycket bättre 
med introt till Eye of the tiger i det andra försöket. Men det finns också en möjlighet 
att  det  i  denna  spelsituation  finns  en  tydlig  koppling  mellan  gitarrförlagan 
(pumpande  sextondelar  med  betoning  på  varje  fjärdedel)  och  easynivåns  gröna 
fjärdedelspluppar som gör det lättare för Pierre att förstå spelstämman i relation till 
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förlagan. Mediumnivåns röda åttondelspluppar  (första  försöket)  ligger  i och  för  sig 
teoretiskt närmare gitarrförlagans sextondelar men upplevelsemässigt återspeglar de 
varken  accenterna  på  varje  fjärdedel  eller  sextondelsflödet  vilket  kan  ha  gjort  det 
svårare  för  Pierre  att  relatera  spelstämman  till  förlagan.  I  linje  med  detta  är  det 
intressant att notera att Pierres problem i den tredje låten (Feel the pain) ofta tycks 
uppstå  när  själva  relationen  mellan  spelstämman  och  förlagan  är  otydlig.  När 
otydligheten  som  i  till  exempelvis  solopartiet  är  uppenbar  har  Pierre  däremot 
mindre problem.  
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7. Diskussion 
I resultatdelens fallbeskrivningar presenteras vilka viktiga strategier, diskurser samt 
kommunikativa  möjligheter  och  begränsningar  som  synliggörs  i  min  analys  av 
informanternas GH‐spelande. Kapitlet är på så sätt ett försök att med den enskilde 
informanten för ögonen besvara denna studies forskningsfrågor på individnivå.   De 
multimodala,  socialsemiotiska  och  diskursanalytiska  perspektiv  (Kress  &  van 
Leeuwen, 2001; Kress, 2010; Fairclough, 2001) som ligger till grund för denna studie 
och den genomförda bearbetnings‐ samt analysprocessen bör gå väl ihop med Kvales 
(1997) måttfullt  postmoderna  syn  på  kvalitet  och  validitet  i  kvalitativa  studier. De 
ganska omfångsrika  fallbeskrivningarna  i  resultatdelen är  ett  sätt,  att utifrån dessa 
perspektivs  gemensamma  syn  på  kunnande  som  social  konstruktion,  göra  analys‐ 
och tolkningsprocessen så transparent som möjligt. Min förhoppning är att de olika 
stegen  i  analysprocessen  synliggörs  tydligt och därigenom även gör det möjligt  för 
läsaren att,  i  linje med Kvales syn på validitet  i postmoderna sammanhang (s. 207‐
228), bedöma rimligheten i mina tolkningar och antaganden.  

Att i diskussionskapitlet kort och koncist sammanfatta fallbeskrivningarna, som i sig 
utgör  en  selektiv  sammanfattning  och  tolkning  av  en  mycket  komplex 
kommunikativ  praktik,  är  inte  möjligt  utan  att  förenkla  och  generalisera  kraftigt. 
Med stöd av Kvale (1997) vill jag dock mena att detta inte nödvändigtvis synliggör en 
metodologisk  och  validitetsmässig  svaghet,  utan  förhoppningsvis  är  ett  resultat  av 
en  kvalitativ  studies  ”förmåga  att  spegla  och  sätta  i  fråga  den  undersökta  sociala 
verkligheten  i  all  dess  sammansatthet”  (s.  221).  Men  även  om  de  fem  fall  och 
fallbeskrivningar som ligger till grund för denna studie ger en nyanserad bild av hur 
dessa informanter hanterar Guitar Hero är det viktigt att vara medveten om studiens 
begränsningar. Det ringa antalet informanter och de speciella omständigheterna i en 
forskningssituation gör att det är svårt att utifrån detta underlag dra generaliserande 
slutsatser om hur Guitar Hero spelas av det stora flertalet. 

Enligt  min  mening  är  det  därför  mer  intressant,  och  min  avsikt,  att  med 
utgångspunkt  i  studiens  syfte analysera och belysa hur, och varför olika  strategier, 
diskurser,  kommunikativa möjligheter  samt  begränsningar  uppstår  och  hanteras  i 
den  kommunikativa  GH‐praktiken.  Resultatet  av  denna  fortsatta  analys  bör 
dessutom vara av mer allmänt och generellt intresse, med åtminstone viss relevans, 
för en rad olika pedagogiska situationer inom såväl musik som spel. Att verifiera en 
tolkning  innebär  enligt  Kvale  (1997)  till  stor  del  att  skapa  teori  och  teoretisk 
förståelse av det undersökta  fenomenet  (s. 220). Som ett  resultat av den teoretiska 
förståelse  jag  utvecklat  under  arbetet  med  den  fördjupade  analysen  av 
fallbeskrivningarna  introduceras,  i  linje med Kvales ståndpunkt, ett delvis nytt sätt 
att presentera individens förutsättningar för kommunikation och därigenom lärande 
(se sidorna 108‐110). 

Det  är  också  viktigt  att  påpeka  att  de  multimodala,  diskursteoretiska  och 
socialsemiotiska  teorier och metoder som ligger  till grund  för studien på olika sätt 
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har bidragit till både resultatens och diskussionens konsistens och utformning. Med 
andra teoretiska ingångar hade informanternas agerande beskrivits och förklarats på 
ett  annat  sätt,  och det  är mycket möjligt  att  andra  aspekter  av GH‐spelande på  så 
sätt  hade  hamnat  i  fokus.  En  annan  viktig  aspekt  är  att  min  bakgrund  som 
musiklärare  gett  mig  en  nyanserad  blick  för  olika  aspekter  och 
representationsformer av musik och musikaliskt kunnande. Trots att  jag utvecklats 
som data‐ och konsolspelare de senaste åren har jag inte samma kunnande om eller 
förståelse av spel och spelagerande. Under studiens gång har jag därför bemödat mig 
om  att  vara medveten  om  risken  för  snedvridning  och  aktivt  strävat  efter  att  vara 
öppen  för  olika  tolkningsvarianter.  Eftersom  detta  är  ett  arbete  inom 
musikpedagogik har jag ändå valt att i diskussionsdelen främst belysa GH‐spelande 
från  ett musik‐  och musikpedagogiskt  perspektiv. Musikperspektivets  framskjutna 
plats  kan  eventuellt  uppfattas  som  en  överdrift,  en  övertro  på  GH‐spelandets 
musikaliska betydelse.  Jag vill därför betona att det finns en rad andra aspekter av, 
och möjliga sätt att betrakta, kommunikation och lärande i GH‐miljön som på grund 
av platsbrist och perspektivval inte diskuteras i denna text. 

Diskussionskapitlet består av tre huvuddelar.  

– En  komplex  och  varierad  kommunikativ  praktik  utgör  studiens  egentliga 
huvudresultat.  Avsnittet  fokuserar  på  hur  informanterna  genom  att  inta 
olika  spelarpositioner  utnyttjar  ett  meningsfullt  kommunikativt 
handlingsutrymme,  för  att  under  spelets  gång  gestalta  en  socialt  önskvärd 
situerad identitet (jämför Gee, 2005).  

– Den andra delen, Musikpedagogiska  reflektioner, diskuterar och  reflekterar 
över mer  allmänna men musikanknutna  iakttagelser  och  konsekvenser  av 
spelets konstruktion. Resonemangen bygger till stor del på iakttagelser från 
de beskrivna fallen, men även mina egna erfarenheter av GH‐spelande och 
litteratur  om  både  spel  och  musikpedagogik  ligger  till  grund  för  denna 
resonerande del.  

– En överordnad diskurs diskuterar hur informanternas agerande i spelmiljön 
kan  relateras  till,  och  även  synliggör,  synsätt  och  värderingar med  rötter  i 
den musikpräglade skolkontext som utgör deras vardagssammanhang.  

Det  finns  dock  i materialet  en  ännu  outnyttjad  potential  att  vidare  diskutera  hur 
övergripande diskurser på samhällsnivå artikuleras, bearbetas och underbyggs i GH‐
kontexten. Det borde till exempelvis vara mycket givande att explicit analysera hur 
diskurser  om  genus  artikuleras  och  bearbetas.  Men  att  även  genomföra  en  sådan 
analys, på samma nivå som exempelvis Cecilia Björck (2011) eller Carina Borgström 
Källén  (2011),  ryms  inte  inom  detta  arbete.  Studiens  bidrag  på  detta  område 
inskränker  sig  därför  till  en  beskrivning  av  några  unga  manliga  musikstuderande 
gitarristers  möjligheter  att  agera  och  artikulera  sig  själva  i  den  kommunikativa 
kontext Guitar Hero erbjuder. 
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En komplex och varierad kommunikativ praktik 
Konsolspelet  Guitar  Hero  kan  vid  första  anblicken  framstå  som  en  mycket  styrd 
situation.  Det  är  lätt  att  tro  att  spelet  ger  litet  utrymme  för  kreativitet  och 
individuella  uttryck  eftersom  spelet  på  ytan  handlar  om  att  trycka  på  en  färgglad 
knapp på en gitarrliknande  spelkontroll när motsvarande  färgglada plupp befinner 
sig på ett visst läge på spelskärmen. Även jag, liksom många andra vuxna som sysslar 
med musik  (Miller,  2009), hade ett  liknande  synsätt på  spelet  innan denna  studie. 
Men både de  varierande  strategier  informanterna  i  denna  studie  använder  i  spelet 
och de olika diskurser de artikulerar i sitt agerande visar att Guitar Hero i realiteten 
är en praktik som innebär en mängd olika kommunikativa möjligheter.  

I samband med den GH‐spelsession som presenteras och analyseras  i denna studie 
provade informanterna även syskonspelet Rock Band i bandläge vilket innebar att de 
spelade  i  grupp.    En  informant  spelade  gitarrstämman  på  gitarrkontrollen,  en 
spelade  trumstämman  på  den  trumsetsliknande  kontrollen medan  en  tredje  sjöng 
melodin  i  mikrofonen  som  tillhör  spelet.  Tre  informanter  fick  dessutom  vid  ett 
annat  tillfälle  spela  ”trumstämman”  i  Guitar Hero  i  en  situation  där  jag medvetet 
ändrat  på  några  förutsättningar  i  spelet.  Även  om  denna  del  av  materialet  inte 
analyserats explicit, och  i denna studie endast  fungerar som slags bakgrund, är det 
tydligt  att  informanterna  i  dessa  spelsituationer  ofta  agerar  annorlunda  trots  att 
själva spelutmaningen, speciellt för ”gitarristen” i Rock Band, är mycket likartad.  

Genom  att  agera  annorlunda  artikulerar  informanterna  åtminstone  delvis  andra 
diskurser  i  och  om  dessa  spelmiljöer  än  i  den  individuella  GH‐session  som 
analyseras  i  denna  text.  Det  kan  tyckas  självklart  att  informanterna  agerar 
annorlunda när  de  i  exempelvis  den mer  bandliknande  och  kollektiva Rock Band‐
sessionen  spelar  spelet  tillsammans  med  andra.  Men  jag  vill  ändå  med  detta 
komprimerade resonemang visa på att en förändrad spelkontext eller exempelvis en 
spelkontroll  med  något  annorlunda  egenskaper  innebär  en  ny  kommunikativ 
situation  som  erbjuder  spelaren  andra  kommunikativa  möjligheter  och 
begränsningar.  

Resultaten  som  presenteras  i  fallbeskrivningarna  kan  därför  ses  som  knutna  till 
informanten  i den aktuella situationen och dess  förutsättningar. Man kan  fråga sig 
vad  denna  studie  har  för  validitet  och  värde  om  de  strategier  och  diskurser  som 
synliggörs inte kan generaliseras och överföras på andra GH‐spelare och/eller andra 
spelsituationer. Men just detta är en viktig aspekt som denna studie belyser: Guitar 
Hero är  en komplex kommunikativ praktik där  individen  skapar mening  i  relation 
till  den  aktuella  kontexten  och  situationen  genom  att  hantera  tillgängliga 
kommunikativa resurser efter sin förmåga och sina förutsättningar. Enklare uttryckt: 
Alla informanterna agerar olika utifrån sina olika förutsättningar och erfarenheter av 
såväl  data‐  och  konsolspel  som musik. Det  blir  också  tydligt  att  den mening  som 
informanterna artikulerar är både nyansrik och varierad. 
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Socialt motiverad kommunikation 
En av det multimodala perspektivets utgångspunkter är att ”…social semiotics views 
the  agency  of  socially  situated humans  as  central  to  sign‐making”  (Jewitt & Kress, 
2003,  s.  10).  Tecken‐  och  meningsskapande  är  enligt  detta  perspektiv  socialt 
motiverade  vilket  innebär  att  kommunikativa  handlingar  inte  enbart  avspeglar 
individens  ”tekniska”  förmåga  att  hantera  teckensystemen  i  den  aktuella 
kontexten. ”The sign and the meaning that a sign‐maker makes are an expression of 
their  disposition,  habitus,  identity  ‐  of  their  interest”    (Kress  intervjuad  av 
Lindstrand,  2008,  s.  62)  Detta  förhållande  synliggörs  i  fallbeskrivningarna.  Ur  ett 
fågelperspektiv framstår det som tydligt att informanterna i denna GH‐session utför 
kommunikativa handlingar med en koppling till den identitet och det kunnande de 
artikulerar även i skolkontexten.  

Joel  och  Felix  har  exempelvis  redan  innan  denna  spelsession  en  status  bland 
skolkompisarna  som duktiga GH‐spelare. Det  är  därför  inte  konstigt  att  de  även  i 
denna session artikulerar  sitt  spelkunnande  tydligt. Men  trots att de båda har  stor 
erfarenhet av Guitar Hero agerar de väldigt olika i spelsituationen och det blir därför 
mycket  spännande  att  se  på  hur  de  gestaltar  detta  kunnande.  Joel  artikulerar  en 
diskurs  om Guitar  Hero  som  lek  vilket  gör  att  han  i  spelsituationen  kan  uttrycka 
musikaliskt kunnande genom att showa och sjunga. Detta ligger i linje med och kan 
ses som ett sätt att underbygga den identitet som duktig och showande musiker han 
även uttrycker  i skolmiljöns ensemblesituationer och på konserter. När Felix som i 
andra  sammanhang  inte  uttrycker  en  lika  tydlig  eller  showande  musikeridentitet 
(trots  att  jag  uppfattar  honom  som  musikaliskt  kunnig)  tar  sig  an  spelet  ser  det 
annorlunda  ut.  Med  bland  annat  ett  återhållet  kroppsspråk  och  disciplinerade 
rörelser accentuerar han en diskurs om Guitar Hero som spelarutmaning. 

Även  de  andra  informanternas  agerande  synliggör  att  de  med  kommunikativa 
handlingar  åtminstone  försöker  att  artikulera  förhållningssätt  och  kunnande,  om 
både musik och Guitar Hero, som går ihop med den identitet och status i gruppen 
de  även  uttrycker  i  skolkontexten.  Detta  kan  med  Scheids  (2009)  terminologi 
uttryckas som att informanterna med sitt agerande strävar efter att bygga vidare på 
sin  egologo,  det  vill  säga  sin  officiellt  artikulerade  skolidentitet,  även  i 
spelsituationen. Med andra ord visar informanternas agerande att de är måna om att 
med  tillgängliga  resurser  skapa  kommunikativa  handlingar  med  en 
meningspotential som gestaltar dem i en socialt önskvärd position. 

En social scen 
I den aktuella Guitar Hero sessionen tar sig  informanterna an spelet en åt gången. 
De genomför alltså spelet individuellt men deras medmusiker och skolkompisar (de 
övriga  informanterna)  finns  hela  tiden  i  närheten  och  ofta  är  någon  av  dem 
närvarande  i  rummet.  Även  jag,  den  trevlige men märklige  forskaren,  finns med  i 
rummet och dokumenterar skeendet. Dessa förhållanden gör att informanterna när 
de  spelar  befinner  sig  i  en  position  där  de  är  medvetna  om  att  de  och  deras 
handlingar  är  synliga.  Kiri  Miller  (2008) menar  att  Guitar  Heros  och  Rock  Bands 
utformning, med bland annat publikjubel och bilder på  en extatisk publik  framför 
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ett band på en scen, skapar en scenisk yta där GH‐spelaren kan experimentera och 
leka med bland annat gitarristiska poser och manér.  

I  likhet  med Miller  förstår  jag  det  som  att  utrymmet  framför  spelskärmen  får  en 
scenisk  laddning där  informanterna visar upp sig själva och sitt agerande. Men det 
framstår inte som att dessa unga musiker från det estetiska programmets musikgren 
i  den  aktuella  kontexten  väljer  att  på  ett  teatraliskt  sätt  ”leka  någon  annan”. 
Fallbeskrivningarna som diskuteras ovan synliggör i stället att informanterna i första 
hand  utnyttjar  situationen  och  den  sceniska  laddningen  till  att  gestalta  kunnande 
om  och  förhållningssätt  till  Guitar  Hero,  dataspel,  musik  och  musikerskap.  Det 
framstår även som att de överlag, också när ett par av dem artikulerar Guitar Hero 
som en  lek, är måna om att utföra handlingar som gestaltar och, eller  ligger  i  linje 
med, den  identitet de artikulerar  i de musikpräglade skolsituationer  jag mött dem. 
Denna GH‐session tycks alltså i första hand fungera som en scen där informanterna 
inför  sina  medspelare  gestaltar  en  situerad  identitet  (Gee,  2005a),  en  slags 
spelversion  av  sig  själva.  En  bidragande  orsak  till  detta  är  förmodligen  att  spelet 
handlar om informanternas egen ”verklighet”. Hade spelet handlat om rymdhjältar i 
stället för gitarrhjältar hade det kanske varit lättare för informanterna att släppa loss. 

Kommunikativa begränsningar 
De  unga  musikernas  sociala  intresse  att  i  GH‐situationen  artikulera  en  önskvärd 
situerad  identitet  påverkar  samtidigt  vilka  kommunikativa  handlingar  som  utförs 
och  hur  de  framställs.    De  analyser  som  presenteras  i  fallbeskrivningarna  under 
rubriken Kommunikativa möjligheter och utmaningar synliggör att det i flera fall är 
det  sociala  intresset  som  begränsar  informantens  kommunikativa  möjligheter. 
Exempelvis gestaltar  Johannes en situerad identitet  i  linje med skolidentiteten som 
seriös  kompmusiker  genom  att  agera  mycket  sparsmakat  och  ignorera  många  av 
spelsituationens kommunikativa möjligheter, trots att han tidigare spelat en hel del 
Guitar Hero. Den erfarne  spelaren  Joel  väljer  att  artikulera  en  radikalt  annorlunda 
situerad  identitet  och  kan  därigenom också  agera  och  utnyttja  de  kommunikativa 
resurserna mycket annorlunda. 

Trots  att  Joels  intresse  i,  och  stora  erfarenhet  av  Guitar  Hero  ger  utrymme  att 
använda  tillgängliga  kommunikativa  resurser  både  kreativt  och  varierat  synliggör 
även detta  fall  intressanta  begränsningar. När  han  väljer  att  använda mycket  tidig 
timing  i  sina  anslag  på  GH‐gitarren,  samtidigt  som  han  markerar  pulsen  med 
kroppen  och  sjunger  melodin  korrekt,  synliggörs  ett  diskursivt  kunnande  om  att 
Guitar  Hero  ska  spelas  med  tidig  timing.  Även  de  två  andra  spelerfarna 
informanterna,  Felix  och  Johannes,  använder  tidig  timing  vilket  artikulerar  ett 
liknande diskursivt kunnande om spelet. Det finns ingen anledning att tro att dessa 
musikstudenter  som  i  skolans  ensemble  spelar med musikaliskt  riktig  timing  inte 
har  förmågan  att  göra  det  även  i  GH‐situationen.  I  stället  synliggör  agerandet  att 
dessa informanter lutar sig mot ett diskursivt kunnande om vad Guitar Hero är och 
hur  det  skall  spelas,  som  i  denna  specifika  spelkontext  innebär  en  kommunikativ 
begränsning.  De  kan  inte  utnyttja  att  den  GH‐konfiguration  som  används  under 
spelsessionen, till skillnad från många andra uppställningar, godkänner musikaliskt 
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riktig  timing.  En  orsak  kan  vara  att  de  inte  uppfattar  denna  kommunikativa 
förutsättning. En alternativ och plausibel förklaring är att den tidiga timingen är ett 
effektivt  sätt  att  artikulera  spelkunnande och en  i  sammanhanget  socialt önskvärd 
position som spelare. 

Andra  situationer  visar  att  informanterna  begränsas  av  brister  i  en  mer  teknisk 
förmåga att hantera  tillgängliga  teckensystemen och kommunikativa resurser. Som 
tydligast  blir  det  när  Pierre  i  sitt  första  försök  att  spela  Guitar  Hero  tycks  sakna 
förmåga  att  varken  förstå  spelspårets  pluppnotation  eller  hantera  GH‐gitarren 
tillräckligt  bra.  Fallet  Pierre  antyder  dessutom  att  relationen  mellan  olika 
teckensystem  och  kommunikativa  resurser,  det  vill  säga  den  kommunikativa 
situationens  multimodala  komplexitet,  kan  vara  svår  att  hantera  för  den  ovane 
spelaren. Det finns även flera situationer i materialet, exempelvis när Pierre utför en 
plausibel  rytm  men  underkänns,  som  synliggör  att  det  snarare  är  spelmiljöns 
kommunikativa  begränsningar  som  gör  att  informanten  inte  kan  skapa 
representationer  av  sitt  kunnande  eller  sin  förståelse.  Resultatet  av  dessa  och 
liknande  begränsningar  blir  att  individen  får  svårt  att  designa  eller  producera 
kommunikativa  handlingar  med  önskad  mening.  Det  blir  därför  svårare  eller 
omöjligt att skapa representationer av diskurser som artikulerar en situerad identitet 
i linje med det sociala intresset.  

Ett meningsfullt kommunikativt handlingsutrymme 
Trots att  studiens unga musiker enligt  resonemanget ovan på olika  sätt begränsas, 
synliggör  det  engagemang  och  de  uttryck  för  glädje  informanterna  visar  att  GH‐
spelande  ofta  är  meningsfullt  i  ordets  mer  vardagliga  betydelse.  Man  kan  också 
uttrycka det som att GH‐spelande är fullt av mening eftersom informanterna i denna 
kommunikativa praktik kan uttrycka kunnande om bland annat musik och spel på 
många olika och nyanserade sätt. 

Den multimodala teoribildningens syn på kommunikativa handlingar och tecken är 
att  de  har  en  meningspotential  som  individen  utnyttjar  för  att  skapa  mening  (se 
exempelvis  Kress  &  van  Leeuwen,  2001).  Det  intressanta  ur  detta  perspektiv  blir 
därför  inte  att  i  första  hand  diskutera om  kommunikativa  uttryck  har  en mening, 
utan  snarare  vilken mening  individen kan  skapa  och hur den  skapas med hjälp  av 
dessa.  Fallbeskrivningarna  synliggör  att  informanterna  på många  sätt  agerar  olika 
och därigenom också skapar mening på olika sätt. För vissa tycks GH‐sessionen vara 
en bekväm och lätthanterad kommunikativ kontext medan andra verkar ha svårare 
att  med  kommunikativa  handlingar  artikulera  sig  själva  i  en  önskvärd  situerad 
identitet.  Jag  väljer  därför  att  här  använda  meningsfull  som  beteckning  för 
informantens  möjlighet  att  hantera  den  kommunikativa  situationen  för  att 
artikulera  önskvärd  mening  i  linje  med  en  socialt  motiverad  och  önskad  situerad 
identitet.  Att  en  kommunikativ  handling  inte  är  meningsfull  i  denna  bemärkelse 
betyder  alltså  inte  att  den  saknar meningspotential  eller  att  individen  inte  skapar 
mening.  
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Betraktat  utifrån  individuella  förutsättningar  visar  fallbeskrivningarna  att 
informanterna  ofta  hanterar  de  olika  kommunikativa  situationer  som  uppstår  i 
Guitar Hero både varierat, skickligt och kreativt. De kommunikativa begränsningar 
som  diskuterades  i  förgående  avsnitt  synliggör  dock  att  det  sociala  intresset,  den 
diskursiva  kunskapen  eller  den  mer  tekniska  förmågan  att  hantera  de 
kommunikativa resurserna på olika sätt kan begränsa  individens meningsskapande 
möjligheter.  Analyserna  av  fallen  visar  dessutom  att  en  i  den  ovan  nämnda 
bemärkelsen  meningsfull  spelsituation  kräver  en  överensstämmelse  mellan 
individens  sociala  intresse,  diskursiva  kunnande  och  förmåga  att  hantera  de 
kommunikativa  resurserna. Det  är  först då dessa musikelever  fullt ut kan använda 
GH‐situationens  kommunikativa  resurser  för  att  artikulera  representationer  av 
kunnande och diskurser som gör det möjligt att uttrycka en i spelsessionen önskad 
situerad identitet. Detta förhållande kan beskrivas med följande modell: 

 

 
Figur  10:  Modell  för  att  synliggöra  förutsättningar  för  kommunikation  (och  därigenom 
lärande) i ett meningsfullt kommunikativt handlingsutrymme. 

Modellen  är  tänkt  att  åskådliggöra  hur  det  sociala  intresset,  diskursiva  kunnandet 
och den mer tekniska förmågan att hantera kommunikativa resurser både bidrar till 
och  begränsar  informantens  möjlighet  att  i  en  viss  kommunikativ  situation 
artikulera  en  önskvärd  situerad  identitet.  Till  skillnad  från  Selanders  design‐
teoretiska  modell  (2008b,  s.  39)  eller  Hultbergs  kulturpsykologiska  modell  av 
musikaliskt lärande (2009a, s. 56) är detta inte ett sätt att beskriva kommunikation 
eller  lärande  i  sig.  Däremot  kan  några  ur  det  multimodala  och  socialsemiotiska 
perspektivet  viktiga  förutsättningar  för  kommunikation  (och  därigenom  lärande)  i 
en viss situation och kontext åskådliggöras.  

När  de  aspekter  av  kommunikation  som  beskrivs  i  modellen  sammanfaller  kan 
individen i GH‐kontexten utföra kommunikativa handlingar som enligt definitionen 
ovan  kan betraktas  som meningsfulla.  I  dessa  situationer  bildas  därför  vad  jag  vill 
kalla  ett  meningsfullt  kommunikativt  handlingsutrymme.  Anna  Houmann  (2010) 
definierar musiklärares  handlingsutrymme  som  ”att  ha möjlighet  och  kunskap  att 
göra  egna  professionella  bedömningar  och  val  i  det  dagliga  arbetet”  (s.  1).  Det 

 Socialt intresse 

                                                             
Kommunikativa 

resurser 

Diskursivt 
kunnande 

Meningsfullt 

kommunikativt 

handlingsutrymme 



 110 

meningsfulla  kommunikativa  handlingsutrymme  som  jag  menar  att  mina 
musikstuderande  informanter  utnyttjar  i  Guitar  Hero  kan  snarare  beskrivas  som; 
individens  möjlighet  att  i  den  kommunikativa  praktiken  med  kommunikativa 
handlingar uttrycka en situerad identitet i linje med det egna sociala intresset.  

Detta  kommunikativa  handlingsutrymme  är  inte  statiskt.  Sociala  eller 
kommunikativa förändringar i kontexten, exempelvis andra personer i rummet eller 
annan  spelutmaning,  påverkar  de  kommunikativa  förutsättningar  som  beskrivs  i 
modellen.  Exempelvis  kan  de  mer  erfarna  spelarna  tyckas  agera  förhållandevis 
konsekvent  under  GH‐sessionen.  Men  när  exempelvis  solopartier  förändrar 
spelutmaningen  anpassar  även dessa  informanter  sitt  sätt  att  agera. De  artikulerar 
då ett diskursivt kunnande om solopartier i Guitar Hero som innebär att ”cirklarna 
rubbas”  och  att  informanterna  därigenom  också  använder  de  kommunikativa 
resurserna  annorlunda. Detta  kan  även uttryckas  som att de  erfarna  spelarna med 
sitt stora intresse, diskursiva kunnande och förmåga att hantera de kommunikativa 
resurserna  har  ett  stort  meningsfullt  kommunikativt  handlingsutrymme.  De  kan 
därför  på  ett  nyanserat  sätt  artikulera  kunnande  och  situerad  identitet  genom  att 
inta den position inom detta handlingsutrymme som i den aktuella spelsituationen 
bäst uttrycker vem de är och vad de gör (Gee, 2005a). 

Även  lärande  innebär  att  det  meningsfulla  kommunikativa  handlingsutrymmet 
förändras. Lärande  innebär enligt Selander  (2008b)  ”en ökad  förmåga att bruka en 
etablerad  uppsättning  tecken  i  en  kunskapsdomän”  (s.  34).  Modellen  (figur  10) 
synliggör  att  förutsättningarna  för  en  sådan  ökad  förmåga,  i  linje  med  det 
multimodala  perspektivet,  är  beroende  av;  individens  förmåga  att  hantera  de 
tillgängliga kommunikativa resurserna i sig, individens diskursiva kunnande om den 
kommunikativa  praktiken  samt  hans  eller  hennes  sociala  intresse  i  situationen. 
Förändras  förmågan  att  bruka  tecken  innebär  det  därför  att  även  individens 
möjlighet att artikulera en önskvärd situerad  identitet påverkas, vilket  ligger  i  linje 
med Kress synsätt att ”learning and the work of identity formation are not separable, 
other than as a theoretical convenience” (Kress G. , 2010, s. 182).  

Ett  intressant  exempel  är  nybörjaren  Pierre.  Min  tolkning  är  att  han  utifrån  ett 
ganska  begränsat  socialt  intresse  inledningsvis  gör  ett  försök  att  artikulera  en 
situerad  identitet  som bygger  på  diskursen  om Guitar  Hero  som  omusikaliskt  spel 
(figur  11).  Pierre  får  dock  svårt  att  klara  spelsituationen  eftersom  han  saknar 
förmågan att med hjälp av spelets kommunikativa resurser uttrycka denna diskurs. 
Han saknar meningsfullt kommunikativt handlingsutrymme i den bemärkelse att han 
i denna kommunikativa situation inte kan uttrycka en önskvärd situerad identitet. 
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Figur 11: Pierres svårhanterade kommunikativa situation under första försöket. 

Erfarenheterna  från  första  försöket  gör  att  Pierres  diskursiva  förståelse  av  den 
aktuella  situationen  förändras.  Även  det  sociala  intresset  förändras  på  så  sätt  att 
Pierre ”tvingas” att prioritera för att klara spelet. När är han gör ett nytt försök (figur 
12)  väljer  han  ett  radikalt  annorlunda  förhållningssätt. Genom att  inta  en  position 
som nybörjare och artikulera Guitar Hero som musikrelaterat spel erbjuds han andra 
möjligheter  att  med  hjälp  av  sitt  stora  musikaliska  kunnande  hantera  de 
kommunikativa resurserna. Detta är förmodligen inte en ur Pierres synvinkel socialt 
eftertraktat position. Men alternativet att avbryta spelandet helt efter första försöket 
hade  förmodligen  varit  ännu  mer  obekvämt,  eftersom  det  hade  kunnat  uppfattas 
som en oförmåga att klara spelet överhuvudtaget.  

 
Figur 12: Pierres meningsfulla kommunikativa handlingsutrymme under andra försöket. 

Under  den  tredje  låten  (figur  13)  synliggörs  att  Pierre  utvecklat  sin  förmåga  att 
hantera  de  kommunikativa  resurserna.  Han  kan  då  artikulera  Guitar  Hero  som 
musikrelaterat  men  ointressant  spel  och  därigenom  även  uttrycka  en  slags 
mellanposition  som  mer  liknar  den  situerade  identitet  Pierre  gör  ett  försök  att 
artikulera i sin första spelomgång. 
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Figur 13: Pierres meningsfulla kommunikativa handlingsutrymme under tredje försöket. 

Relationer till en större kontext 
Av  fallbeskrivningarna  framgår att  informanterna  i  spelsituationen  förhåller  sig  till 
en  större  kontext  och  även  utnyttjar  kunnande  och  erfarenheter  från  andra 
sammanhang. Det  sociala  intresset  och den  situerade  identiteten har,  som  tidigare 
diskuterats,  en  tydlig  koppling  till  den  identitet  informanterna  uttrycker  i 
skolkontexten.  Även  de  diskurser  som  informanterna  artikulerar  i  denna  GH‐
kontext  kan  på  ett  liknande  sätt  relateras  till  andra  sammanhang.  Jag  menar  att 
fallbeskrivningarna synliggör att de både har kopplingar till informantens diskursiva 
kunnande om Guitar Hero, musikerskap och musik  från andra  sammanhang och  i 
skolkontexten överordnade diskurser om bland annat  rockmusik, manliga musiker 
och musikspel. När exempelvis nybörjaren Pierre gör ett försök att artikulera Guitar 
Hero  som  omusikaliskt  spel  förstår  jag  det  som  att  han  uttrycker  ett  diskursivt 
kunnande om hur Guitar Hero  ska  spelas  som  främst  utvecklats  under  samtal  om 
spelet  i  den musikerfärgade  skolkontexten.  En  intressant  aspekt  av  Pierres  initiala 
problem är därför att de antyder att det diskursiva kunnandet om en kommunikativ 
praktik  (exempelvis  Guitar  Hero)  som  kan  uttryckas  och  utvecklas  i  en 
samtalskontext,  på  grund  av  transduktionsfenomenet,  inte  nödvändigtvis  kan 
realiseras i den kommunikativa praktiken i sig.  

För  att  åskidliggöra  relationer  till  tidigare  erfarenheter  och  en  större  kontext  kan 
den  presenterade  modellen    över  viktiga  förutsättningar  för  kommunikation 
kompletteras med  en  yttre  krets  (se  figur  14).  Denna  är  tänkt  att  synliggöra  yttre 
förutsättningar  med  betydelse  för  individens  kommunikativa  möjligheter  i  den 
aktuella situationen.  

   

 S. I. 

                                                             
K. R. 

                                                             
D. K. 

Meningsfullt 

kommunikativt 

handlingsutrymme 



 113 

 

 
Figur  14: Modell över förutsättningar för kommunikation (och därigenom lärande) i relation 
till kunnande och erfarenheter från andra sammanhang. 

Fallet Pierre belyser även på ett bra sätt att förmågan att hantera de kommunikativa 
resurserna  i  en  viss  praktik  har  en  koppling  till  individens  erfarenheter  av  att 
hantera  resurser  i  andra  kommunikativa  praktiker.  Enklare  uttryckt:  Analysen 
synliggör att Pierre  i  sitt andra  försök utnyttjar musikaliskt kunnande, musikerlika 
strategier  och  en  förmåga  att  förstå  den musikaliska  förlagan,  vilket  jag  uppfattar 
som  den  viktigaste  orsaken  till  att  han  denna  gång  klarar  spelutmaningen  utan 
större  problem.  Han  kan,  även  i  denna  GH‐situation,  dra  nytta  av  diskursivt 
kunnande  om  musik  och  den  förmåga  att  hantera  kommunikativa  resurser  han 
använder  och  utvecklar  i  sitt  vanliga musicerande. Detta  förhållande  belyser  Gees 
ståndpunkt att en individ genom att utveckla literacy inom en eller flera semiotiska 
domäner  även  utvecklar  sin  förmåga  att  hantera  och  utveckla  literacy  inom  nya 
domäner (Gee, 2003).  

Tre spelarpositioner 
De  unga  musikerna  varierade  och  nyanserade  sätt  att  hantera  och  agera  i  GH‐
situationen  gör  det  svårt  att  sammanfatta  och diskutera  fallen  på  ett  sätt  som ger 
dem  rättvisa.  Ur  fallbeskrivningar  och  analyser  av  detta  kommunikativa  myller 
menar  jag  ändå  att  det  är  möjligt  och  för  diskussionen  motiverat  att  utläsa  tre  i 
kontexten  önskvärda  och  socialt  motiverade  positioner.  Dessa  spelarpositioner 
utgörs  av  meningsfulla  kommunikativa  handlingsutrymmen  som  de  unga 
informanterna  kan  sägas  favorisera  i  denna  spelsituation. De mer  erfarna  spelarna 
väljer  att  oftast  inta  eller  ligga  nära  någon  av  dessa  positioner medan  nybörjarna 
under spelets gång rör sig i riktning mot dem.  
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Att  informanterna  favoriserar  dessa  sätt  att  uttrycka  en  situerad  identitet  beror 
förmodligen  på  att  dessa  positioner,  i  enlighet  med  tidigare  resonemang,  gör  det 
möjligt för informanten att på ett önskvärt vis artikulera sig själv och sitt förhållande 
till Guitar Hero. Bland andra Rostvall och West (2008) har visat att kommunikation i 
en  musik‐  och  lärandekontext  ofta  är  mycket  komplex.  Inkonsekventa  sätt  att 
använda och kombinera kommunikativa resurser kan därför lätt leda till en otydlig 
kommunikation  vilket  försvårar  individens meningsskapande.  Som  jag  förstår  den 
aktuella  GH‐situationen  är  spelarpositionerna  socialt  eftertraktade  eftersom  de 
innebär  att  i  sammanhanget  starka  diskurser  artikuleras  med  kommunikativa 
resurser  på  ett,  för  dessa  informanter,  koherent  och  etablerat  vis.  De  tre 
spelarpositionerna  framstår  därför  i  sitt  sammanhang  som  både  förhållandevis 
tydliga  och  förenliga  med  en  identitet  och  status  som  musiker  i  den  vardagliga 
skolkontexten. 

Modellerna  (figur  10  och  14)  för  att  synliggöra  förutsättningar  för  kommunikation 
som presenterats är ett verktyg med vissa brister. En av dessa är att mångbottnade 
och  komplexa  fenomen  som  socialt  intresse,  diskursivt  kunnande  och 
kommunikativa  resurser  representeras  med  en  enkel  tvådimensionell  yta.  Varken 
vilka  diskurser  och  kommunikativa  resurser  som  tas  i  bruk  eller  hur  och  i  vilka 
kombinationer  de  används  kan  därför  synliggöras  på  ett  bra  sätt  med  hjälp  av 
modellen.  I  nästa  avsnitt  presenteras  därför  de  tre  önskvärda  positionernas 
viktigaste drag, så som jag uppfattar dem utifrån informanternas agerande.  

Det  kan  här  vara  på  sin  plats  att  påpeka  att  dessa  spelarpositioner  är  ett  sätt  att 
sammanfatta och presentera mina analyser och min förståelse av olika informanters 
agerande  som; Den  seriöse  spelaren,  Den  lekande  spelaren  samt Den  ointresserade 
spelaren. De är därför  till viss del en  teoretisk konstruktion, vilket gör att  samtliga 
aspekter av en position inte nödvändigtvis förekommer i materialet på det sätt som 
det  presenteras  här. Det  är  också  viktigt  att  påpeka  att  informanterna,  utifrån  sitt 
sociala  intresse,  diskursiva  kunnande  samt  förmåga  att  hantera  tillgängliga 
kommunikativa  resurser  i  den  aktuella  situationen,  väljer  att  inta  eller  närma  sig 
någon av dessa positioner. Att en spelare behåller en och samma position under en 
hel spelsession eller låt är därför inte någon självklarhet. I bakgrundsmaterialet som 
samlats  in  synliggörs  detta  förhållande  av  att  vissa  informanter  väljer  att  inta  en 
annan spelarposition när de som grupp tar sig an syskonspelet Rock Band. 

Den seriöse spelaren  
Den  seriöse  spelaren  är  en  position  knuten  till  en  diskurs  om  Guitar  Hero  som 
spelutmaning.  Den  gör  det  möjligt  för  spelaren  att  synliggöra  och  poängtera 
kunnande  om  och  skicklighet  i  att  hantera  spelutmaningen.  Tydligast  synliggörs 
denna  position  av  Felix,  men  även  Andreas  gör  ett  försök  att  mot  slutet  av 
spelsessionen gestalta sig som Den seriöse spelaren.  

För att kommunicera denna position används  i det  fysiska  rummet ett  sparsmakat 
och  disciplinerat  kroppsspråk  vilket  riktar  fokus  i  första  hand mot  TV‐n  och  den 
virtuella/visuella  spelplanen.  Även  fina  nyanser  i  sättet  att  hantera  GH‐gitarren 
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framträder  då  tydligt.  Exempelvis  tidig  men  välavvägd  och  situationsanpassad 
timing  i  anslag  samt nyanserad,  exakt  och  speleffektiv  användning  av  svajarm,  tilt 
och starpower‐knapp fungerar som resurser  för att uttrycka det spelkunnande som 
står  i  centrum. Att  klara  den  ”officiella”  spelutmaningen,  att  använda GH‐gitarren 
för  att  träffa  plupparna  och  få  bra  poäng,  framstår  därför  som  den  centrala 
aktiviteten. 

För att gestalta denna position måste spelaren visa på en förmåga att hantera en rad 
av de  spelspecifika  kommunikativa  resurserna. Det  är  däremot  inte  lika  viktigt  att 
uttrycka musikalisk  uppfattning  och musikaliskt  kunnande.  Att  exempelvis  tydligt 
visa gehörsuppfattning av förlagan som stöd för att klara speluppgiften kan till och 
med  underminera  denna  position.  Trots  detta  menar  jag  att  fallen  visar  att 
informanterna även i denna spelarposition ofta använder uppfattning av exempelvis 
form‐,  puls‐  och  gehörsminne  av  den musikaliska  förlagan  för  att  orientera  sig  på 
spelplanen. Men för att inta en position som Den seriöse spelaren måste informanten 
artikulera musikaliskt kunnande som spelarkunnande. 

Den lekande spelaren 
Att inta denna position innebär att spelaren kan artikulera spelskicklighet samtidigt 
som  musikaliskt  kunnande  betonas  och  framstår  som  viktigast.  Joel  är  den  som 
tydligast  artikulerar Den  lekande  spelaren,  men  även  den  ovane  spelaren  Andreas 
intar inledningsvis en slags nybörjarvariant av denna position. 

Genom  att  artikulera  en  diskurs  om Guitar  Hero  som  lek  erbjuder  positionen  en 
möjlighet  att på  ett  socialt  acceptabelt  sätt  artikulera musikaliskt  kunnande  i GH‐
kontexten  med  hjälp  av  bland  annat:  sång,  pulsmarkeringar,  dans‐  eller 
gitarristliknande kroppsrörelser samt att tilta och använda GH‐gitarrens svajarm på 
ett gitarristiskt  sätt. Detta gör  i  sin  tur att  fokus  riktas mot hur  spelaren använder 
dessa utåtriktade kommunikativa resurser på den sceniskt laddade ytan framför TV‐
n. Denna  betoning  av  de  sceniska  aspekterna  får  spelets  sociala  funktion,  som  ett 
sätt  att umgås och  framträda  inför  sina medspelare,  att  framstå  som det centrala  i 
aktiviteten.  

En viktig  aspekt  av denna position är dock att  spelaren använder  tidig  timing och 
speleffektiva anslag på den gitarrliknande spelkontrollen vilket gör att GH‐spelandet 
i sig artikulerar en diskurs om Guitar Hero som omusikaliskt spel. På så sätt uttrycks 
en  distinktion  mellan  själva  spelaktiviteten,  att  hantera  spelkontrollen  och  klara 
spelutmaningen,  och  de  kommunikativa  handlingar  på  den  sceniska  ytan  som  på 
olika  sätt  tydligt  artikulerar  musikaliskt  kunnande.  När  spelaren  på  den  sceniska 
ytan utnyttjar musikanknutna kommunikativa  resurser  framställs detta därför  som 
något som sker utanför den egentliga spelmiljön. Denna separation är nödvändig för 
att  spelaren  inte  ska  riskera  att  framstå  i  en  socialt  problematisk  position 
som  ”låtsasgitarrist”.  För  att  ytterligare  understryka  att  spelaren  inte  uppfattar  sitt 
musikerlika  agerande  som  att  musicera  utförs  de  musikanknutna  kommunikativa 
handlingarna  ofta  med  ett  ironiskt  eller  teatraliskt  uttryck.  Uppdelningen  bidrar 
samtidigt  till att  informanten genom att visa sin  förmåga att både  showa och klara 
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spelutmaningen kan  framställa  sig  som en skicklig  spelare,  som med god marginal 
kan hantera de spelspecifika kommunikativa  resurserna. Möjligen upplevs Andreas 
variant av denna spelarposition som obekväm eftersom han som nybörjare har svårt 
att tillräckligt tydligt artikulera denna betydelsefulla separation. 

I  denna  position  kan  spelaren  utnyttja  och  tydligt  visa  gehörsminne  och/eller 
musikalisk  uppfattning  av  förlagans  gitarrstämma  samt  kunnande  om  exempelvis 
melodi, form, pulsuppfattning och gitarristiskt agerande. Men för att kunna inta den 
socialt  accepterade  positionen  som Den  lekande  spelaren  måste  detta musikaliska 
kunnande artikuleras som lek.  

Den ointresserade spelaren 
Denna spelarposition kan till det yttre likna Den seriöse spelaren men små skillnader 
i  hur  de  kommunikativa  resurserna  används  gör  att  Den  ointresserade  spelaren 
artikulerar  en  diskurs  om  Guitar  Hero  som  ointressant  spelaruppgift.  Positionen 
erbjuder  en  möjlighet  att  framstå  som  kompetent  spelare  samtidigt  som 
informanten  kan  visa  att  musik  och  att  musicera  är  viktigare  än  Guitar  Hero. 
Johannes är den informant som oftast och tydligast intar denna position, men även 
Pierre tycks göra ett försök att närma sig Den ointresserade spelaren. 

För att kommunicera denna position används,  liksom hos Den  seriöse  spelaren, ett 
sparsmakat och disciplinerat kroppsspråk vilket riktar fokus i första hand mot TV‐n 
och  den  virtuella/visuella  spelplanen.  Men  med  denna  position  artikuleras  inte 
Guitar  Hero  som  en  spännande  och  utmanande  speluppgift.  En  relativt  enkel 
spelutmaning  gör  att Den  ointresserade  spelaren  med  närmast  monotona  rörelser 
utan  musikaliska  uttryck,  samt  på  gränsen  till  uttråkat  ansiktsuttryck  och 
kroppsspråk  kan  framställa  Guitar  Hero  som  ointressant  speluppgift.  Att  ta  sig 
igenom spelet  och klara den  ”officiella”  spelutmaningen  framstår  som det  centrala 
men också ointressanta i aktiviteten. 

Genom  att  på  detta  sätt  avstå  från  att  anta  spelutmaningen  kan  informanterna 
artikulera den alternativa aktiviteten, att musicera på sina vanliga  instrument, som 
viktigare och mer intressant. Dessa unga musikstudenter kan på så sätt bygga vidare 
på en identitet som ”riktig musiker” genom att ta avstånd från Guitar Hero och dess 
utmaning.  Trots  detta  visar  fallen,  enligt  min  mening,  att  informanterna  även  i 
denna  position  ofta  lutar  sig  mot  kunnande  om  och  förståelse  av  musiken  och 
förlagan för att klara speluppgiften. Att artikulera sig som Den ointresserade spelaren 
innebär  dock  en  kommunikativ  begränsning,  eftersom  positionen  inte  tillåter  att 
spelaren  använder musikanknutna kommunikativa  resurser  för  att  tydligt  uttrycka 
sitt musikaliska kunnande eller sin musikaliska förståelse.  
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Musikpedagogiska reflektioner 
Så som informanterna agerar under denna spelsession synliggörs att de, utifrån olika 
spelarpositioner,  artikulerar kunnande och diskurser om bland annat  spel,  spelare, 
musik och musiker. I vissa situationer tycks Guitar Hero ha ganska lite med musik 
och musikaliskt kunnande att göra. Men  informanternas agerande synliggör att de 
ofta använder musikaliskt kunnande och musikalisk uppfattningsförmåga, även när 
de intar en spelarposition som framställer Guitar Hero som spelutmaning och dem 
själva  som  spelare.  Ur  ett  multimodalt  och  socialsemiotiskt  perspektiv  innebär 
kommunikation arbete och  lärande. När  individen  i den aktuella kontexten skapar 
representationer  av diskurser och kunnande  formas och omformas dessa diskurser 
samtidigt  som  individens  erfarenhet  av  att  hantera  tillgängliga  kommunikativa 
resurser ökar  (exempelvis Kress & van Leeuwen, 2001).   Att  informanterna  i denna 
studie på olika sätt artikulerar diskurser och kunnande om bland annat musik och 
musicerande  innebär  därför,  ur  ett  multimodalt  perspektiv,  att  dessa  musikaliska 
aspekter ingår i den kommunikativa arbets‐ och lärandeprocessen.  

Under GH‐sessionen  artikulerar  informanterna  på  olika  sätt  kunnande  om och  en 
förmåga  att  uppfatta  bland  annat  form, period,  puls,  rytmik, melodik,  gitarristiska 
kompmönster och gitarrstämmans funktion i arrangemanget. Det finns i materialet 
även  många  exempel  på  situationer  där  dessa  unga  musiker  agerar  musikerlikt, 
tillämpar  musikerlika  strategier  eller  lutar  sig  mot  gehörsminne  av  förlagan. 
Exempelvis  Joels  agerande  synliggör  dessutom  att  informanterna  bitvis  ”spelar  på 
örat”  genom  att  fullfölja  musikaliska  mönster  i  stället  för  att  läsa  notationen.  De 
agerar  då  på  ett  sätt  som  liknar  de  strategier  bland  annat  KG  Johansson  (2010) 
belyser att gehörsmusiker ofta utnyttjar. 

Eftersom  informanterna  här  använder  den  gitarrliknande  spelkontrollen  i  en  GH‐
kontext  finns det dock  ingen möjlighet att varken uttrycka eller utveckla diskurser 
och musikaliskt  kunnande  på  samma  sätt  som  när  de  exempelvis  spelar  elgitarr  i 
ensemblen. De olika kontexterna erbjuder helt enkelt olika kommunikativa resurser 
och  därigenom  också  olika  möjligheter  att  uttrycka  och  utveckla  musikaliskt 
kunnande. Att bara spela gitarrstämman i Guitar Hero World Tour kan därför  inte 
göra någon till gitarrist. Detta är ingen longitudinell studie som synliggör långsiktiga 
konsekvenser av musikaliskt lärande i en GH‐kontext. Jag vill ändå mena att det är 
rimligt  att  anta  att  GH‐spelare,  genom  att  utnyttja  och  artikulera  musikaliskt 
kunnande  och  uppfattningsförmåga,  kan  utveckla  musikaliskt  kunnande  som  kan 
vara  användbart  och  värdefullt  även  för  exempelvis  en  gitarrist  i  en  musikalisk 
kontext. 

Förutsättningar för en musikalisk koppling 
Linderoth  och  Bennerstedt  (2007)  ifrågasätter  dock  synen  att  datorspelare  lär  sig 
något om fenomen utanför dataspelet genom att koppla upplevelser och fenomen i 
spelet till motsvarande fenomen i den ”verkliga” världen. Enligt författarna innebär 
lärande  i  dataspelsmiljö  snarare  att  spelaren  lär  sig  urskilja  den  visuella  spelytans 
träffytor  och  möjligheter  (affordances)  i  den  interna  spellogiken  (Linderoth  & 
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Bennerstedt, 2007). Överfört på Guitar Hero kan detta synsätt på spel och lärande i 
spel  fungera  som  ett  komplement  för  att  bättre  kunna  förstå  informanternas 
agerande och lärande i vissa situationer.  

När  exempelvis  förlagans  gitarrist  spelar  varierade  solon  eller  ”flippar  loss”  under 
outron  använder  informanterna  oftast  strategier  som  innebär  att  de  i  sitt  GH‐
spelande  släpper  på  relationen  till  förlagan  och  pulsen.  Detta  gör  att  timingen  i 
anslagen  blir  otydligare  och  ofta  mycket  tidig  (exempelvis  Joel  och  Felix).  Min 
tolkning  är  att  informanterna  i  dessa  situationer  läser  spelspåret  i  princip  helt 
visuellt eftersom det  i dessa situationer är svårare att  förstå och koppla spelspårets 
pluppar  till  ett gehörsminne eller musikalisk uppfattning av  låten/förlagan.  I dessa 
situationer blir  spelarna  i  stället  tvungna att avläsa när plupparna kommer  till  rätt 
position  på  spelskärmen.  Linderoth  och  Bennerstedts  synsätt  på  spelkunnande 
verkar alltså rimligt eftersom situationen i första hand kräver ett kunnande om den 
visuella träffytan samtidigt som möjligheten och förmågan att förstå plupparna som 
representation av gitarrstämman är liten. 

Linderoth och Bennerstedt (2007) bygger sitt resonemang på att ”…all information in 
the  game,  (visual  as  well  as  no‐visual)  becomes  cues  telling  the  player  about 
affordances  in  the  game  environment”  (s.  607).  Jag  menar  dock  att  de  unga 
musikernas  agerande  i  många  andra  spelsituationer  synliggör  att  Guitar  Hero, 
åtminstone för dessa informanter, på många sätt skiljer sig från de äventyrsspel som 
Linderoth  och  Bennerstedt  bygger  sitt  resonemang  på.  Informanternas  varierade 
men  i många avseenden musikerlika agerande visar att de  i många GH‐situationer 
relaterar till eller använder musikaliskt kunnande, en förståelse av den musikaliska 
kontexten och/eller ett gehörsminne av förlagans ljudspår. Musiken och kopplingen 
till  förlagan  framstår därför  som en så viktig del av vad  jag här väljer att kalla den 
multimodala spelplanen att det förefaller som mycket troligt att dessa unga musiker, 
i  många  situationer,  förstår  spelspårets  pluppar  som  en  slags  representation  av 
förlagans  gitarrstämma.  Några  exempel:  Pierres  byte  till  mycket  musikerlika 
strategier,  nybörjaren  Andreas  klarar  avancerad  rytmik  med  musikaliskt  riktig 
timing, Joel spelar ”på gehör”.  

En  av  mina  kollegor  som  undervisar  ibland  annat  elgitarr  på  en  kommunal 
musikskola uttryckte det som att ”Guitar Hero är guld! När eleverna kommer till mig 
kan de redan sin stämma, de behöver bara lära sig spela den”. Vad detta citat belyser 
är att den som engagerar sig i Guitar Hero utvecklar kunnande om och en förmåga 
att förstå spelplanen. Detta synliggörs även av Miller (2009) vars informanter till stor 
andel uppger att de upptäckt och på ett gehörsmässigt plan lärt sig nya låtar genom 
musikspelen Rock Band och Guitar Hero. Förhållandet är inte unikt för Guitar Hero. 
Till exempel utvecklade en kollegas barn kunnande om Guell‐parken i Barcelona när 
de  spelade  skateboardspelet  Tony  Hawk.  De  kunde  därför  vid  sitt  första  besök  i 
parken tala om hur det såg ut, och vilket konstverk som väntade, bakom nästa krök. 
Den som spelar Guitar Hero kan på liknande sätt utveckla minne av och kunnande 
om den musikaliska förlagan och den stämma hon eller han valt att spela, eftersom 
den är en viktig del av den spelplan där Guitar Hero utspelar sig. Spelsituationen kan 
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innebära att spelaren exempelvis blir medveten om låtens form och gitarrstämmans 
funktion, rytmik och tonala/melodiska riktning, vilket bör vara till stor hjälp om hon 
eller  han  exempelvis  vill  lära  sig  att  spela  låten  på  elgitarr  för  att  musicera  i  en 
ensemble. Det kan därför vara  intressant att  fråga sig vilka  förutsättningar  i denna 
kommunikativa praktik som är avgörande för informanternas möjligheter att i vissa 
situationer göra en  koppling mellan spel och musik. 

Musiken är huvudscenariot  
Många data‐ och konsolspel som till exempel Mario Bros utspelar sig i en låtsasvärld. 
Andra  spel,  exempelvis många  krigsspel  utspelar  sig  i  ett  verklighetsliknande men 
med digitala  tekniker  skapat  scenario. Man kan därför  säga att dessa  spel utspelar 
sig  i  en  representation  av  en  fantasi‐  eller naturtrogen miljö. Med undantag  för de 
solistiska partier då  informanterna  spelar utan  tydlig koppling  till den musikaliska 
kontexten (se ovan) indikerar resultaten i denna studie att Guitar Hero inte i första 
hand utspelar sig bland spelspår och pluppar på spelskärmen.  Spelspåret, plupparna 
och en förmåga att förstå och hantera dessa är  i och för sig avgörande för att klara 
spelet.  Men  det  är  ändå  musiken  som,  åtminstone  för  de  musikintresserade 
informanterna i denna studie, framstår som viktigast och därför utgör det egentliga 
scenariot.  Den  musik  spelaren  hör  när  hon/han  lyckas  är  originalversioner  eller 
skickligt  gjorda  covers  av  låtar  hämtade  från  en  genre  dessa  informanter  både 
lyssnar på och spelar ”på riktigt” när de musicerar med sina band/ensembler. Guitar 
Hero  utspelar  sig  därför  (till  skillnad  från  exempelvis Mario Bros)  därför  snarare  i 
en  ”verklig”  del  av  informanternas  egen miljö  än  i  en  visuell  representation  av  en 
fiktiv miljö.  

Sceniska kvaliteter 
Spelet bedömer endast spelaren efter hans/hennes förmåga att, med eller utan hjälp 
av  stödfunktionen  starpower,  träffa  plupparna  när  de  är  i  rätt  position  på 
spelskärmen  samt  förmågan  att  använda  svajarmen  och  tiltfunktionen  rätt.  Men 
resultaten synliggör att spelsituationen för individen handlar om mycket mer än så. 
Som  tidigare diskuterats  framstår det  som minst  lika  viktigt  för dessa  informanter 
att med sitt agerande i rummet, på den sceniskt laddade ytan framför spelskärmen, 
gestalta sin identitet och uttrycka kunnande och diskurser om spel och musik. Man 
kan lite tillspetsat uttrycka det som att informanterna agerar som sina egna avatarer. 
Detta  förstärker  effekten  av  att  Guitar  Hero,  till  skillnad  från  de  flesta 
konventionella konsol‐ och dataspel utspelar  sig utanför  spelskärmens visuella yta. 
Dessa unga musiker kan därför i spelkontexten använda flera av de kommunikativa 
resurser de även använder när de musicerar på sina ”riktiga” instrument, exempelvis 
gitarristiskt  rörelsemönster,  kroppsliga  pulsmarkeringar,  musikaliskt  riktig  timing 
och sång. 

Fysisk koppling 
Med  undantag  för  en  del  nyare  konsolspel  som  till  exempel Wii  och Xbox Kinect 
styrs de flesta data‐ och konsolspel fortfarande med handkontroll eller tangentbord. 
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En  spelare  som  i  till  exempelvis  vanliga  äventyrsspel  vill  få  sin  avatar  att  skjuta 
trycker  på  en  viss  knapp  eller  utför  en  viss  tangentbordskombination. Detta  kan  i 
vissa  spel  kräva  mycket  skicklighet  och  snabba  reaktioner  av  den  som  håller  i 
handkontrollen. Men handkontrollen eller tangentbordet som kommunikativ resurs 
gör att spelarens agerande, den kommunikativa handlingen att exempelvis trycka en 
tangentbordskombination, oftast saknar relevans i det scenario avataren befinner sig. 
Enklare uttryckt: Att exempelvis trycka högerpil + 2 för att hoppa över ett stup i ett 
actionspel har  inte mycket gemensamt med vad det  skulle kräva av mig att hoppa 
över  ett  liknande  stup  den  dag  jag  hamnar  i  en  sydamerikansk  djungel  med  ett 
automatvapen på ryggen. På  liknande sätt kan man säga att det  inte hjälper att på 
GH‐gitarren  exempelvis  kunna  hålla  inne  en  grön  knapp med  vänsterhanden  och 
trycka på en liten vippknapp med högerhanden den dag man vill lära sig spela gitarr. 
Den  gitarrliknande  spelkontrollen  i  Guitar  Hero  är  ingen  riktig  gitarr  och  det 
kunnande som krävs  för att klara Guitar Hero gör  inte någon  till gitarrist. Men de 
fysiska  likheter  spelkontrollen  i Guitar Hero har med  en  elgitarr  erbjuder  ändå  en 
möjlighet  att,  med  vad  Kress  och  van  Leeuwen  (2001)  kallar  experiential  mening 
potential  (s.  74‐78),  göra  en  koppling  mellan  upplevelser  i  spelmiljön  och 
erfarenheter av gitarrspel. 

Med GH‐gitarren som spelkontroll och kommunikativ  resurs erbjuder Guitar Hero 
därför en möjlighet att i spelet utföra kommunikativa handlingar med viss relevans 
även  i  den  gitarristiska  ”verklighet”  spelsituationen/scenariot  efterliknar. 
Informanterna använder exempelvis  i de  flesta situationer speleffektiva anslag med 
tummen när de trycker ner strum bar (GH‐gitarrens motsvarighet till sträng). Ändå 
påminner rörelserna ofta så pass mycket om gitarristiskt anslag att de, när de utförs 
med  konsekvent  timing  i  relation  till  den  musikaliska  förlagan,  artikulerar  en 
mening som även har en viss relevans i en musikalisk/gitarristisk kontext.  

Utan  genomtänkt  spelprogrammering  hade  de  fem  färgglada  knapparna  på  GH‐
gitarrens hals, som i någon mån men mycket grovt förenklat påminner om banden 
på  en  gitarrhals,  inte  kunnat  användas  för  att  artikulera  någon  vettig  musikalisk 
mening.  Men  som  bland  annat  Arsenault  (2008)  påpekar  är  Guitar  Hero 
programmerat  så  att  de  förflyttningar  och  knapptryckningar  som  informanterna 
utför för att klara spelutmaningen på de högre nivåerna pekar på och synliggör vissa 
aspekter  av  att  spela  elgitarr.  Till  exempel  används  knapparna  (för  en  högerhänt 
spelare)  oftast  så  att  knappen  längst  till  vänster  (grön)  motsvarar  den  lägsta 
tonhöjden  medan  den  längst  till  höger  (orange)  representerar  topptonen.  Detta 
innebär en likhet med tonhöjdsförhållande på en sträng på en (högersträngad) gitarr 
vilket gör att spelstämman mycket förenklat återspeglar gitarrförlagans riktning och 
inbördes tonhöjd på ett sätt som har viss (om än liten) relevans även för en gitarrist. 
På  de  högre  nivåerna  representeras  dessutom  ackord  i  den  musikaliska  förlagan 
oftast med två eller tre parallella pluppar vilket gör att spelaren, liksom en gitarrist, 
måste använda flera fingrar i ett grepp. 
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Representation av musikaliska aspekter 
En viktig förutsättning för en upplevelse av fysisk koppling mellan den musikaliska 
förlagan  och  spelagerande  är  att  spelaren,  åtminstone  i  någon mån,  kan  uppfatta 
notationens  pluppar  och  därigenom  sitt  GH‐spelande  som  en  representation  av 
musikaliska  aspekter  i  gitarrstämman.  När  detta  lyckas  kan  förhållandet  med 
multimodala termer uttryckas som att individen i den aktuella situationen uppfattar 
koherens mellan  bild,  ljud  och  rörelse.  Hon  eller  han  kan  då  förstå  och  skapa  en 
delvis musikalisk, och i vissa fall även en i någon mån gitarristisk mening utifrån den 
multimodala spelplanen. Peter Shultz argumenterar  i Music  theory  in music  games 
för att GH‐notationen oftast bygger på, eller åtminstone liknar, en typ av musikalisk 
reduktion  som  är  accepterad  och  använd  inom  musikteoretiska  kretsar  för  att 
representera  musikens  grundkonstruktion  (Shultz,  2008).  En  förutsättning  för 
spelarens möjlighet att uppfatta koherens mellan ljud och bild är dock, vad jag kan 
förstå,  att  hon  eller  han  kan  uppfatta  vilka  musikaliska  aspekter  reduktionen 
representerar samt hur de representeras. 

GH‐spelets  högsta  nivå  (expert)  är  i  de  flesta  situationer  ganska  följsam  mot 
förlagan.  De  fem  plupparna  används  i  olika  kombinationer  för  att  representera 
tonerna  i  gitarrstämman  ”not  för  not”.    Detta  innebär  att  förlagans  rytmik  och 
melodiska riktning oftast återges på ett någorlunda konsekvent sätt  i  spelstämman 
samt  att  ackordläggningar,  som diskuterats  ovan,  representeras med  två  eller  flera 
pluppar. Hard‐nivån  är  något mer  förenklad men  lyckas  oftast  representera  dessa 
aspekter  i  den  musikaliska  förlagan  ganska  väl.  På  de  lägre  nivåerna  easy  och 
medium  blir  dock  reduktionen  mer  problematisk  eftersom  gitarrstämman 
”komprimeras” hårdare. När spelstämman här reduceras till ett mindre antal pluppar 
och dessutom endast använder de tre respektive fyra första plupparna kan den inte 
lika  detaljerat  återge  varken  rytmik  eller melodisk  riktning  i  förlagan.  Framförallt 
rytmiskt  snabba  och  eller  melodiskt  rörliga  partier  blir  därför  kraftigt  beskurna. 
Ibland resulterar detta i att det blir svårare eller nästan omöjligt att uppfatta någon 
meningsfull relation mellan spelstämman och förlagan. I många andra fall har dock 
speltillverkarna, trots kraftig reduktion,  lyckats med att skapa en representation av 
vad som kan betraktas som gitarrstämmans musikaliska huvudpoäng. 

Fallet  Pierre  belyser  på  ett  intressant  sätt  att  det  inte  nödvändigtvis  är  så  att  den 
spelnivå  som  är  minst  reducerad  är  den  som  bäst  representerar  den  musikaliska 
huvudpoängen.  Det  framstår  som  troligt  att  easy‐nivåns  fjärdedelspluppar  under 
introt  i  Eye  of  the  tiger  upplevs  som  en  bättre  representation  av  gitarrstämmans 
pumpande  sextondelar  med  betoning  på  varje  fjärdedel  än  medium‐nivåns 
åttondelsindelning.  Enligt  min  mening  beror  detta  på  att  medium‐nivån  varken 
representerar gitarrstämmans rytmiska underdelning eller betoningar, medan easy‐
nivån  förmodligen  ganska  enkelt  kan  förstås  som  en  representation  av  de  tydliga 
fjärdedelsaccenterna.  

De  olika  fallen  belyser  även  att  återkommande  och/eller  välkända  musikaliska 
mönster  i  gitarrstämman  tycks  underlätta  informanternas  möjlighet  att  göra 
multimodala  kopplingar  mellan  pluppnotationen,  den  musikaliska  förlagan  och 



 122 

agerande  i  spelkontexten.  Detta  kan  framstå  som  självklart  men  belyser  att 
informanterna under spelets gång bitvis kunde tillämpa strategier som påminner om 
de gehörsmusikerstrategier KG Johansson belyst. 

[E]xperience of ear playing, the role of the instrument played, and not 
least  experience  of  the  genre  in  question  helped  the  players.  They 
recognised  formulas  by  having  heard  and  played  them many  times… 
(Johansson, 2010, s. 23). 

Johansson  (2010)  menar  även  att  ”[T]he  ability  of  recognising  and  remembering 
musical patterns is built up by listening to such patterns many times, over a period 
of years” (s. 24). GH‐spelare som upprepade gånger tar sig an rocklåtar med typiska 
riff  och kompmönster bör  i  linje med  Johanssons  synsätt  även ha  en möjlighet  att 
utveckla kunnande om den musikanknutna spelplanen som kan vara värdefullt även 
för  en  gehörsmusiker.  Att  informanterna  under  exempelvis  solopartier  agerar 
mindre  musikerlikt  kan  utifrån  detta  resonemang  om  musikaliska  strukturers 
betydelse förklaras med att informanterna under dessa partier inte kan knyta an till 
återkommande och eller välkända mönster.  

För  exempelvis  Andreas,  oerfaren  GH‐spelare  men  duktig  gitarrist,  innebär 
spelstämmans begripliga  förenkling och musikaliska  reduktion av kända mönster  i 
gitarrstämman  en  möjlighet  att  redan  från  början  förstå  och  hantera  den  ovana 
spelsituationen. Jag förstår det som att han, genom att sätta notationen i relation till 
den  musikaliska  förlagan,  kan  utnyttja  musikalisk  uppfattningsförmåga,  gehörs‐
minne  av  låten  samt  kunnande  om  gitarrens  funktion  i  den  aktuella  stilen.  Hans 
snabba utveckling har därför likheter med hur bland andra Hultberg (2009a, 2009b) 
menar  att  musiker  utvecklar  musikalisk  läskunnighet  i  förhållande  till  en 
musikkulturell  kontext.  Med  det  multimodala  perspektivets  termer  kan  min 
tolkning uttryckas  som: Andreas  skapar mening  i  spelsituationen genom att  förstå 
ett  nytt  teckensystem  (spelspårets  visuella  notation)  som  representationer  av 
och/eller  i  relation  till  teckensystem  han  känner  väl  (den musikaliska  kontexten).  
Med  hjälp  av  tillgängliga  kommunikativa  resurser  (framförallt  GH‐gitarren)  lyckas 
han  med  en  ny  uppsättning  teckensystem  (i  första  hand  knapptryckningar  och 
anslag)  designa  yttre  representationer  av  denna  mening,  där  kopplingen  och 
relationen till teckensystem i (den musikaliska) kontexten är avgörande för Andreas 
meningsskapande.  

Pluppar som socialt meningsfull notation 
Såväl Rostvall och West (2008) som Hultberg (2009a, 2009b) påtalar kommunikativa 
problem  som  de  menar  ofta  uppstår  i  traditionell  västerländsk  instrumental‐
undervisning.  Rostvall  och  West  belyser  att  läraren  ofta  använder  olika 
kommunikativa  resurser  på  ett  motstridigt  sätt  vilket  försvårar  elevens 
meningsskapande. De menar även, liksom Hultberg (2009b), att undervisningen ofta 
utgår från notbladet och att klingande exempel används förvånansvärt lite (Rostvall 
&  West,  2008).  Hultberg  lyfter  fram  att  den  västerländska  instrumental‐
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undervisningen ofta missar att knyta notationen till en musikkulturell kontext och 
de  konventioner  som  är  viktiga  för  musikaliskt  lärande  (2009a,  s.  57,  2009b). 
Resultatet  blir  ofta  att  eleven  inte  utvecklar  kunnande  om  den  musikaliska 
traditionen och de konventioner som är nödvändiga för att hon eller han skall kunna 
musicera  självständigt.  Eleven  blir  därför  inte  i  någon  vettig  mening  musikaliskt 
läskunnig  trots  att  hon  eller  han  kan  avkoda  och  spela  de  toner  som  står  på 
notbladet (2009b).  

Med multimodala termer och modellen som presenterats (figur 10 och 14) kan man 
uttrycka  den  problematik  som  Hultberg  synliggör  på  följande  sätt:  Elevens 
diskursiva kunnande om bland annat musikaliska konventioner, stilar och genrer är 
litet och hon eller han kan därför inte utnyttja sin mer tekniska förmåga att hantera 
noter och instrument för att självständigt musicera i ett meningsfullt kommunikativt 
handlingsutrymme. Utanför den  lärarledda undervisningssituationen blir det därför 
svårt att med musicerande uttrycka en önskvärd situerad  identitet som exempelvis 
begåvad gitarrist, vilket gör att notationen enligt definitionen ovan förblir mer eller 
mindre  meningslös.  GH‐spelande  är  på  många  sätt  radikalt  annorlunda  än  att 
exempelvis lära sig att hantera och musicera på vanlig gitarr. Det kan ändå, eller just 
därför, vara värdefullt att  fundera över vad det är som gör att så många ungdomar 
frivilligt lägger tid på att utveckla sin förmåga att läsa och spela efter GH‐notationen.  

För  en  stor  del  unga,  däribland  studiens  informanter,  är  den  företrädesvis  tunga 
rockmusik  som Guitar Hero  bygger  på  välkänd  och  älskad.  Spelets  notation  utgör 
därför, till skillnad från notationen i Hultbergs exempel, en form av representation 
av en välkänd musikalisk tradition som dessutom konsekvent presenteras i relation 
till ett klingande sammanhang. De olika spelnivåerna gör också att notationen och 
spelutmaningen  kan  anpassas  efter  individens  förutsättningar.  Detta  innebär  att 
även en nybörjare, som Andreas i exemplet ovan, i enlighet med Gees (2003) syn på 
lärande  i  digitala  spelmiljöer  ganska  snabbt  kan  hantera  de  kommunikativa 
resurserna tillräckligt bra för att uppnå en form av lokal literacy. Spelaren kan redan 
på  ett  tidigt  stadium,  i  den  anpassade  spelsituationen,  skapa  representationer  av 
bland  annat  diskursivt  kunnande  om  och  en  förmåga  att  uppfatta  aspekter  av 
rockmusik  och  gitarrspel.  Om  detta  ligger  i  linje  med  individens  sociala  intresse 
erbjuder Guitar Hero ett meningsfullt kommunikativt handlingsutrymme som växer i 
takt med att spelaren utvecklar diskursivt kunnande och förmågan att uttrycka detta 
med hjälp av tillgängliga kommunikativa resurser.  

Att  i  spelsituationen  kunna  uttrycka  en  socialt  önskvärd  situerad  identitet  som 
exempelvis Den  seriöse  spelaren  kräver  dock  att  spelaren  på  ett  skickligt  sätt  kan 
hantera bland annat spelnotationen. Förmågan att hantera och agera utifrån Guitar 
Heros notation blir därför en i sammanhanget socialt eftertraktad egenskap som en 
nybörjare  behöver  utveckla  för  att  kunna  närma  sig  den  eftertraktade 
spelarpositionen.  Att  samma  individ  i  rollen  som  exempelvis  gitarrist  i  en 
ensemblesituation  strävar  efter  att  på  liknande  sätt  förstå  och  spela  utifrån  en 
musikalisk notation är inte alls säkert.  
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Anna‐Karin Gullberg belyser  i Skolvägen  eller  garagevägen att olika  lärandemiljöer, 
musikhögskolan eller rockbandet, utvecklar olika förhållningssätt till och kunnande 
om musik (Gullberg, 2002). Relaterat till detta sammanhang belyser GH‐spelande på 
ett  intressant sätt den multimodala teorins syn att samma individ i olika kontexter 
kan utnyttja  radikalt  olika  förhållningssätt  till  exempelvis  visuell  representation av 
musik. Det är förmodligen ingen överdrift att hävda att diskurser om rockband och 
hur  rockmusik  ska  spelas,  i  linje med Kress och van Leeuwens  (2001) definition av 
diskurser, ofta är knutna till andra kommunikativa resurser än just notation (jämför 
Gullberg,  2002;  Johansson,  2010).  Av  denna  anledning  är  det  inte  självklart  att  en 
ung musiker,  som  även  är  skicklig  GH‐spelare,  kan  uttrycka  en  socialt  motiverad 
situerad identitet genom att i en rockbandskontext spela (musicera) efter notation. 
Trots  att  båda  miljöerna  handlar  om  rockmusik  och  gitarrspelande  erbjuder 
rockbandet  och  Guitar  Hero  på  så  sätt  mycket  olika  förutsättningar  att  i  ett 
meningsfullt  kommunikativt  handlingsutrymme  utnyttja  visuell  representation  av 
musik.  

Polera ytan som lärande i en musikalisk kontext 
Lave  och Wengers  (1991)  teorier  om  situerat  lärande  används  ofta  för  att,  i  likhet 
med  denna  studies multimodala  perspektiv  på GH‐spelande,  belysa  att  individens 
identitetsutveckling är en viktig del av lärandeprocessen (jämför Kress, 2010). Deras 
studier av hantverksmiljöer med lärlingssystem visar också att novisen ofta får jobba 
nära Mästaren med arbetsuppgiften att finputsa slutresultatet. På så sätt får den nya 
lärlingen  redan  från början  en  inblick  i  vad målet med  tillverkningsprocessen,  det 
vill  säga  slutprodukten,  och  de  olika  produktionsmomenten  är  (Lave  &  Wenger, 
1991).  I  detta  förhållande  finns  en  intressant  parallell  till  nybörjarens  situation  i 
Guitar Hero.  

I  mer  traditionella  utbildningsmiljöer  för  musik,  som  exempel  instrumental‐
undervisning och gehörs‐ och musikläraundervisning på det estetiska programmets 
musikinriktning,  är  det  enligt  min  erfarenhet  vanligt  att  utgångspunkten  är  de 
musikaliska  teckensystemens minsta  beståndsdelar.  Genom  att  ”börja  från  början” 
och  sakta  men  säkert  öva  upp  en  förmåga  att  hantera  olika  beståndsdelar  skall 
undervisningen  så  småningom  leda  fram  till  att  eleven  kan  hantera  musikaliska 
helheter.  Problemet  med  denna  undervisningsform  är  att  det,  som  bland  andra 
Hultberg  (2009b)  påpekar,  ofta  tar  lång  tid  innan  eleven  utvecklar  musikalisk 
literacy.  

I  sin  undersökning  av  komponerande  ungdomar  visade  Folkestad  redan  1996  att 
datorprogram  för  komposition  fungerar  som  medierande  verktyg.  Detta  innebär 
förenklat  att  programmiljön  i  någon  mån  ”bär  med  sig”  aspekter  av  musikaliskt 
kunnande  som  exempelvis  elever  kan  dra  nytta  av  när  de  använder  dessa  redskap 
(Folkestad, 1996, 1998). I jämförelse med kompositionsprogrammen kan Guitar Hero 
liknas vid ett slags ”supermedierande verktyg” som förser spelaren med stora sjok av 
kunnande  om  musik  och  gitarrspel.  På  de  lägsta  spelnivåerna  innebär  den 
musikaliska  reduktionen  i  spelnotationen  att  Guitar Hero  hjälper  nybörjaren med 
nästan allt. Hon eller han behöver bara ”polera ytan” med några få knapptryckningar.  
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Finessen  med  detta  förhållande  kan  uttryckas  som  att  även  nybörjaren,  likt 
nykomlingen  i  Lave  och Wengers  lärlingsmiljöer  (1991),  får  möjlighet  att  uppleva 
slutresultatet  och  förstå  aktivitetens mål. GH‐spelets  ”omvända” pedagogik  gör  att 
individen  med  hjälp  av  spelstödet  direkt  kan  utföra  enkla  men  kommunikativt 
värdefulla handlingar i relation till en musikalisk kontext och helhet. Efterhand som 
hon  eller  han  tar  sig  an  svårare  spelnivåer  försvinner  stödet  successivt,  vilket 
påminner om hur lärlingen jobbar sig bakåt i produktionsprocessen.  

Enligt  Jonas  Linderoth  (2010)  är  det  dock  lätt  hänt  att  övertolka  data‐  och 
konsolspelares  lärande.  I  sitt  resonemang  pekar  författaren  på  att  en  stor  andel 
dataspel efterhand förser avataren, spelarens virtuella representant i spelmiljön, med 
nya förbättrade egenskaper. Detta kan av exempelvis spelforskare misstolkas som att 
spelaren  utvecklat  nya  förmågor.  Andra  spel  är  enligt  författaren  däremot 
konstruerade så att de kräver att spelaren utvecklar sin egen skicklighet. 

[S]ome  games,  like  old  arcade  games  and  competitive  games,  do  not 
seem to have the kind of built‐in progression design discussed here. It 
is likely that learning to master a game like Counter‐Strike is similar to 
mastering a sport or a musical instrument. Game design seems to be of 
crucial importance for the kind of learning experience the player has… 
(Linderoth, 2010, s. 8). 

Enligt min mening är Guitar Hero ett av dessa spel som kräver att spelaren utvecklar 
sin egen förmåga. På de låga nivåerna (beginner och easy) får en spelare en mycket 
enkel uppgift som de flesta kan klara. Men i takt med att hon/han tar sig an högre 
nivåer blir uppgiften allt svårare och utan mycket träning och kunnande om spelet 
tror  jag  inte  någon  klarar  expertnivån.  De  olika  spelnivåerna  är  dock  konsekvent 
uppbyggda  så  att  exempelvis  spelnotationen  används,  och  nya  utmaningar 
introduceras,  på  likartat  sätt  i  olika  låtar.  Guitar  Hero  underlättar  därigenom 
individens möjligheter att uppfatta kommunikationen som koherent och spelet som 
stimulerande,  vilket  gör  att  spelet  har  många  av  de  kvaliteter  Goldstein  (2003) 
framställer  som  positiva  från  ett  kognitivt  perspektiv  på  lärande  i  spelmiljöer. 
Tillsammans  med  det  sammanhållna  sättet  att  exempelvis  introducera  ny 
spelnotation  i  relation  till  en  oftast  välkänd  musikalisk  kontext,  framstår  Guitar 
Hero  som  en  multimodal  miljö  som  på  olika  sätt  underlättar  och  stödjer 
kommunikation och  lärande.  I denna spelmiljö kan spelaren succesivt utveckla  sin 
förmåga  att  hantera  allt  finare  kommunikativa  beståndsdelar,  vilka  alltmer 
nyanserat kan representera aspekter i den musikanknutna spelmiljön samt spelarens 
kunnande  om  bland  annat  musik  och  spel.  Det  finns  anledning  att  anta  att  GH‐
spelande  ungdomar  under  en  sådan  lärandeprocess  ofta  befinner  sig  i  ett 
meningsfullt kommunikativt handlingsutrymme där de bland annat, liksom Andreas i 
denna studie, kan framställa sig som begåvade spelare under utveckling. 
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En överordnad diskurs 
Ett  gemensamt  drag  i  fallbeskrivningarna  är  att  ingen  av  informanterna  väljer  att 
under denna  spelsession agera  som  om  de musicerar  eller på  andra  sätt  framställa 
Guitar  Hero  som  en  form  av  musicerande.  För  att  uttrycka  det  tydligare:  Med 
undantag för en kort period då Pierre ”tvingas” att byta förhållningssätt för att klara 
spelutmaningen, är det  ingen av informanterna som väljer, att när de spelar Guitar 
Hero artikulera musikalisk uppfattning och musikaliskt kunnande  lika  tydligt  eller 
med  samma kombination  av  seriositet  och  engagemang  som när de musicerar  ”på 
riktigt”.  De  rutinerade  informanterna  väljer  i  stället  att  inta  spelarpositioner  som 
artikulerar  distans  mellan  det  egna  musicerandet  och  GH‐spelandet.  De  två 
nybörjarna Andreas och Pierre väljer på liknande sätt att artikulera distans, trots att 
deras agerande under framförallt  inledningen synliggör att de utnyttjar musikaliskt 
kunnande och musikerlika strategier för att klara den ovana spelutmaningen.  

Även  om  de  agerar  olika  utnyttjar  både  Andreas  och  Pierre  sin  efterhand  ökande 
förmåga att hantera spelets kommunikativa resurser till att minimera de musikerlika 
uttrycken. På så sätt artikulerar de allt tydligare Guitar Hero som spel och nedtonar 
dess  musikaliska  koppling.  Linderoth  och  Bennerstedt  (2007)  menar  att  spelares 
utveckling  och  lärande  ofta  innebär  att  de  allt  mindre  förstår  spelet  som  en 
representation  av  ”verkligheten”.  Andreas  och  Pierres  förändrade  beteende  kan  i 
vissa  spelsituationer,  exempelvis  solopartier,  förstås  som  tecken  på  ett  liknande 
fenomen. Men som jag uppfattar deras agerande överlag, innebär utvecklingen inte i 
första hand att de upphör att relatera spelspår och spelagerande till den musikaliska 
förlagan.  I  stället  handlar  deras  lärande  här  till  stor  del  om  en  ökad  förmåga  att 
hantera  kommunikativa  resurser  för  att  med  exempelvis  kroppsspråk  och 
ansiktsuttryck betona olikheter mellan GH‐spelande och vanligt musicerande. På så 
vis kan dessa ovana  spelare  efterhand allt  tydligare artikulera en  situerad  identitet 
som närmar sig Den seriöse spelaren respektive Den ointresserade spelaren, samtidigt 
som Guitar Hero framstår som ett spel skiljt från musicerande. 

Informanternas  varierade  sätt  att  ta  sig  an  spelsituationen  verkar därför ha  en  sak 
gemensamt:  De  är  måna  om  att  visa  att  de  inte  blandar  ihop  GH‐spelande  och 
musicerande.  Enligt  exempelvis  Gee  (2003)  utvecklar  individen  sin  förmåga  att 
kommunicera  i relation till ett sammanhang och en sammanhangsgrupp. För mina 
informanter,  som  till  vardags  är  elever  på  det  estetiska  programmets 
musikinriktning, är det därför i den musikerfärgade skolkontexten och i relation till 
de musikstuderande  skolkompisarna  de  utvecklat  en  viktig  del  av  sin  förmåga  att 
kommunicera. GH‐miljön används av informanterna för att på en rad olika sätt visa 
kunnande  om  spel  och musik. Men  att  i  spelsituationen  uttrycka musikalitet  och 
musikaliskt kunnande genom att med seriöst engagemang agera alltför musikerlikt 
framstår  inte  som  socialt  önskvärt.  Sammantaget  framstår  det  som  att  dessa  unga 
musikstudenter  under  GH‐sessionen  förhåller  sig  till  och  därigenom  synliggör  en 
överordnad  diskurs,  Guitar  Hero  som  skiljt  från  musicerande,  färgad  av  den 
vardagliga skol‐ och musikkontexten. 
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Att  informanterna  artikulerar  denna  diskurs  har  beröringspunkter  med  Millers 
arbete om Guitar Hero och Rock Band. Miller  (2009) pekar på  att många musiker 
och musikjournalister reagerat mycket negativt på spelen, och menar att spelen blir 
provocerande eftersom de  ifrågasätter  en  rådande diskurs om rockmusik  som äkta 
och autentisk. Med sin studie av musikstuderande gymnasister visar Manfred Scheid 
(2009) att en liknande äkthetssträvan återfinns även i musikelevers identitetsbygge, 
där musik är en mycket viktig komponent. På ett sätt som liknar det Ericsson (2002) 
benämner shopping bygger musikstuderande ungdomar egen  ”äkthet” genom att,  i 
urvalet av musik att  identifiera och uttrycka sig med, premiera musik och musiker 
som på ett eller annat sätt symboliserar äkthet och autenticitet (Scheid, 2009). 

Det  finns  därför  anledning  att  anta  att  den  övergripande  diskurs  om Guitar  Hero 
som skiljt  från musicerande som synliggörs i spelsessionen är ett sätt att förhålla sig 
till skol‐ och musikkontextens diskurser om äkta rock, musik och musikalitet. Den 
kommunikativa situation som Guitar Hero innebär gör dock att diskurser, på grund 
av  transduktionsfenomenet,  inte  kan  artikuleras  på  samma  sätt  eller  med  samma 
mening  som  under  exempelvis  en  ensemblelektion.  Informanternas  olika  sätt  att 
skapa distans och artikulera Guitar Hero som ”oäkta” musicerande förstår jag därför 
som  sätt  att  hantera  denna  problematik  och  samtidigt  undgå  att  en  identitet  och 
status som musiker i den musikpräglade skolkontexten skadas.  

Förhållningssättet  synliggör  också  några  av  GH‐situationens  kommunikativa 
begränsningar: Dessa unga musiker  saknar möjligheter  att med den gitarrliknande 
spelkontrollen  som  kommunikativ  resurs  tillräckligt  tydligt  artikulera  musikaliskt 
och  gitarristiskt  kunnande. Det  är  helt  enkelt  svårt  att med  hjälp  av  plastgitarren 
utföra  kommunikativa  handlingar  med  en  meningspotential  som  uttrycker 
informanten som äkta och skicklig musiker. Lösningen blir att i stället med hjälp av 
spelarpositionerna  framställa  spelaktiviteten,  att  framför  TV‐n  läsa  pluppar  som 
spelas  på  en  plastgitarr  tillsammans  med  ett  förinspelat  band,  som  oäkta 
musicerande.  Musik  och  musikaliskt  kunnande  tillskrivs  samtidigt  ett  högt  värde 
genom  att  informanterna  avgränsar,  artikulerar  och  indirekt  hyllar  vad  som 
betraktas som äkta musicerande; att tillsammans med ett riktigt band, på en riktig 
scen, spela riktig livemusik med riktiga instrument.  

Outro 
Som  en  kort  sammanfattning  av  denna  studie  kan man  säga  att  de  unga manliga 
musiker  som deltar  i  studien  genom  att  spela Guitar Hero  skapar  kommunikativa 
handlingar  som  på  en  rad  olika  och  nyanserade  sätt  artikulerar  diskurser  och 
kunnande  om  både  dataspel  och  musik.  Dessa  informanter,  som  även  studerar 
musik på gymnasienivå,  förhåller  sig  till den vardagliga musik‐ och skolkontextens 
diskurser om rockmusik och dataspel, vilket  får  till  följd att en överordnad diskurs 
om Guitar  Hero  som  skiljt  från musicerande  framstår  som  stark. Under  inflytande 
från denna diskurs  är  det  socialt  önskvärt  och  accepterat  att  artikulera  kunnande, 
förståelse  eller  upplevelse  av  den musikaliska  förlagan och dess  gitarrstämma  som 
spelagerande.  Att  med  de  i  GH‐kontexten  tillgängliga  kommunikativa  resurserna, 
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exempelvis  den  gitarrliknande  spelkontrollen,  uttrycka  kunnande  eller 
uppfattningsförmåga  som  musicerande  eller  musikaliskt  kunnande  framstår 
däremot som problematiskt.  

Trots  dessa  begränsningar  visar  studien  att  de  rutinerade  spelarna  med  stort 
diskursivt  kunnande  om  spel  och musik  och  god  förmåga  att  hantera  tillgängliga 
kommunikativa  resurser  (exempelvis  spelnotation  och  GH‐gitarr)  har  ett  stort 
meningsfullt  kommunikativt  handlingsutrymme  (figur 10   och 14). Detta  innebär att 
de  erfarna  spelarna  har  goda  möjligheter  att  utifrån  sitt  sociala  intresse  i  den 
aktuella  situationen  skapa  handlingar  med  önskvärd  meningspotential  (jämför 
exempevis Kress, 2010). Genom att inta en spelarposition som Den seriöse  spelaren, 
Den  lekande  spelaren  eller Den  ointresserade  spelaren  kan de på  ett  förhållandevis 
koherent  sätt  artikulera  en  i  sammanhanget  socialt  motiverad  situerad  identitet 
(jämför  Gee,  2005a)  som  går  väl  ihop  med,  och  ofta  har  en  tydlig  koppling  till, 
informantens  vardagsidentitet  som  musiker.  Positionerna  framstår  i  sitt 
sammanhang som socialt eftertraktade vilket bidrar till att nybörjarna utnyttjar sin 
växande  förmåga att hantera  tillgängliga kommunikativa resurser  för att närma sig 
dessa positioner och artikulera en situerad identitet som spelare. 

Av studien framgår det att dessa unga musiker, när de spelar Guitar Hero, på  flera 
olika  och  socialt  accepterade  sätt  kan  utnyttja  och  uttrycka  kunnande  om musik, 
men  bara  om  detta  inte  artikuleras  som musikaliskt  kunnande  eller musicerande. 
Detta  förhållande  väcker  en  ur  mitt  perspektiv  viktig  fråga  för  både  lärare  och 
forskare  inom det musikpedagogiska  fältet: Hur  ska vi hantera och  förhålla oss  till 
sådana  yttringar  av  upplevelse,  förståelse  och  kunnande  om  musik  som  inte 
artikuleras med vedertagna kommunikativa resurser? 

Även om det är svårt att hävda att den som spelar Guitar Hero även spelar musiken i 
mer  traditionell  bemärkelse  (musicerar)  är  hans  eller  hennes  förmåga  att  klara 
spelutmaningen nödvändig för att musiken skall klinga i rummet. Till skillnad från 
Ericssons  musiklyssnande  informanter  (Ericsson,  2002)  konsumerar  inte  GH‐
spelaren  ett  färdigt  verk,  en  i modernistisk  anda  avslutad  produkt  (Väkevä,  2010). 
GH‐spelaren  blir  därför  ett  slags  ”medproducent”  i  en  kontext  där musiken  aldrig 
blir  riktigt  färdig  och  statisk.  Detta  förhållande  exemplifierar  det  skifte  från 
konsumtion av färdiga musikaliska produkter, vilka bygger på en idé om individuellt 
uttryck,  till musik  som en pågående process  av medskapande och kommunikation 
som Väkevä  (2010) menar  att  nya  digitala musikformer  innebär.  Betraktat  som  en 
form  av  traditionellt  musicerande  kan  Guitar  Hero  framstå  som  det 
postmodernistiska  och  klaustrofobiskt  kreativitetshämmande  helvete  Svec  (2008) 
inledningsvis målar  upp. Men  betraktat  som  en  form  av musiklyssning  kan  spelet 
med Väkeväs perspektiv snarare beskrivas som en kreativ öppning, en möjlighet för 
flera  att  uttrycka  musikalisk  upplevelse  och  delta  i  den  kommunikativa  och 
medskapande processen (Väkevä, 2010).  

Öivind Varköy (2009) menar att musikundervisning alltför sällan berör existentiella 
upplevelser av musik och därmed missar en av musikens viktiga potentialer. Det var 
förmodligen  inte  GH‐spelet  Varköy  hade  i  tankarna  när  han  resonerar  om 



 129 

existentiella  musikaliska  upplevelser.  Men  både  Millers  (2009)  brett    upplagda 
studie,  och  denna  ingående  studie  av  några  få  spelare,  belyser  att  Guitar  Hero 
erbjuder en möjlighet att både uppleva musik och gestalta denna upplevelse på ett 
intensivt och engagerande sätt. Med sin ”omvända” pedagogik, som i detta avseende 
liknar  de  lärlingsutbildningar  Lave  och Wenger  (1991)  studerat,  får  spelaren  redan 
från början vara med om att färdigställa och uppleva slutprodukten, den klingande 
rockmusiken.  Spelets  stödfunktioner  och  förenklingar  gör  i  de  flesta  fall  att  även 
nybörjaren  kan  utföra  i  sammanhanget  viktiga  kommunikativa  handlingar,  vilket 
innebär att hon eller han redan från början uppnår en form av lokal literacy (jämför 
Gee,  2003).  På  så  sätt  blir  det  möjligt  för  honom  eller  henne  att  gestalta  sin 
upplevelse  inför  ”den  andre”,  vare  sig  den  andre  är  kompisar  i  soffan  eller 
spelskärmens band och publikhav (jämför Brändström, 2006). 

Från  att  ha  varit  ett  av  spelvärdens mest  framgångsrika  koncept  har Guitar Heros 
försäljningssiffror  under  2010  och  2011  dalat  och  till  så  låga  nivåer  att  Activision 
beslutat  att  lägga  utvecklingen  av  nya  versioner  av  spelet  ”på  hyllan”  (Rose,  2011). 
Enligt  min  mening  belyser  detta  på  ett  intressant  sätt  en  av  den  multimodala 
teoribildningens grundtankar. Kommunikativa tecken, det vill säga kommunikativa 
handlingar  och  produkter,  har  enligt  perspektivet  en  genealogi  vilket  innebär  att 
tecknens  meningspotential  förändras  över  tid.  Beroende  på  hur  individer  i  olika 
sammanhang  använder  tecken  för  att  skapa  representationer  av  diskurser  (vilka 
även  de  ständigt  omformas  i  det  kommunikativa  arbetet)  kommer  tecknens 
meningspotential,  det  vill  säga  vilken  mening  individer  kan  skapa  med  hjälp  av 
dessa  tecken, att  förändras  (Kress & van Leeuwen, 2001). När  spelet var något nytt 
och  relativt  okänt  var  det  förmodligen  ganska  lätt  att  artikulera  en  identitet  som 
initierad  dataspelare  och  musikälskare  med  preferenser  för  tung  rock  genom  att 
spela Guitar Hero.  I  takt med att  spelet nått stor spridning även  långt utanför den 
ursprungliga gruppen av spel‐ och musikälskare och dessutom getts ut i många olika 
och  ibland  obskyra  varianter,  långt  ifrån  originalvariantens  hyllning  av  rock‐  och 
rockestetik  (jämför Miller,  2009),  har  den meningspotential GH‐spelande  erbjuder 
förändrats.  

Vad jag kan förstå innebär denna förändring att det idag är svårare att med hjälp av 
den  gitarrliknande  spelkontrollen  i  GH‐kontexten  artikulera  en  socialt  önskvärd 
situerad identitet  som exempelvis cool och musikälskande dataspelare (jämför Den 
seriöse  spelaren).  Det  är  därför  inte  säkert  att  mina  informanter  skulle  agera  på 
samma  sätt  i  dagens  läge. Med modellen  över  förutsättningar  för  kommunikation 
och lärande (figur 10 och 14) kan denna utveckling uttryckas som: Det meningsfulla 
kommunikativa  handlingsutrymmet  i  GH‐kontexten  krymper  när  en  förändrad 
diskurs  om  spelet  gör  att  individens  sociala  intresse  av,  och  möjlighet  att  med 
tillgängliga  kommunikativa  resurser  framställa  sig  som  skicklig  spelare  och 
musikälskare  minskar.  Som  en  följd  av  detta  är  det  förmodligen  även  svårare  att 
uttrycka  kunnande  om  och  upplevelser  av  musik  på  ett  socialt  acceptabelt  sätt  i 
denna kommunikativa praktik.  
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Det  konkurrerande  och  från början  snarlika Rock Band‐spelets  utvecklare  har  valt 
att  gå  en  annan  väg.  När  de  nu  i  den  tredje  versionen  av  spelet  bland  annat 
introducerar en ny spelvariant, Pro Mode, samt en ny typ av gitarrkontroll  innebär 
det  nya  kommunikativa  möjligheter  att  uttrycka  kunnande  om  förlagans 
gitarrstämma. Den nya spelkontrollen för Pro Mode har en knapp för varje position 
på gitarrhalsen upp till  17:e bandet (totalt  102), samt sex strängstumpar  i stället  för 
den  gamla  ”ensträngade”  strum  bar‐knappen.  Spelspåret  i  Pro  Mode  är  en  slags 
rullande  tabulatur  som  innebär  att  spelaren  för  att  klara  expertnivån  i  Pro Mode 
måste  använda  samma  grepp  och  slå  an  samma  strängar  som  förlagans  gitarrist. 
Utvecklarna har en vision om att denna version av spelet  skall kunna  fungera som 
ett pedagogiskt verktyg. ”From Easy to Expert while playing Rock Band 3, we don’t 
just want to give another way to let you FEEL like you are playing guitar – we want 
you  to  be  ACTUALLY  playing  guitar”  (Harmonix,  2010).  För  den  spelare  som  vill 
använda en riktig gitarr finns det dessutom en möjlighet att köpa en Fender Squire‐
modell som kan kopplas direkt till Rock Band och då fungerar som spelkontroll. 

Med  dessa  nya  kommunikativa  resurser  erbjuder  Rock  Band‐spelet  förmodligen 
större möjligheter för spelare att både utveckla och artikulera kunnande om musik 
och gitarrspel på ett i musikkretsar acceptabelt sätt. Kanske kommer Rock Band att 
erbjuda  kommunikativa  möjligheter  och  ett  meningsfullt  kommunikativt 
handlingsutrymme  som  innebär  att  unga musiker  i  spelkontexten  kan  uttrycka  en 
socialt önskvärd situerad identitet som exempelvis spelentusiast och musiker. I så fall 
kan  det,  även  under  inflytande  från  en  musikpräglad  skolkontext,  bli  socialt 
acceptabelt och önskvärt att artikulera upplevelser och kunnande om musik som att 
musicera  i  denna  kommunikativa  praktik.  Den  nya  spelkontrollen  och  det  nya 
spelspårets rullande tabulatur ställer dock nya och höga krav på spelarna. Många av 
de som med glädje kastat sig in i Guitar Hero kommer att få svårt att hantera de nya 
kommunikativa  förutsättningarna  i  Pro  Mode.  Sydsvenskans  initierade  spel‐
recensent uttrycker det så här: 

Rock Band 3 har det hittills mest krävande och seriösa spelläget där du 
verkligen spelar  instrumentet, not för not, ackord för ackord. Gränsen 
mellan  spel  och  verkligt  musicerande  suddas  ut,  och  om  ett  par  år 
kanske de sista spelmusikentusiasterna finns just i replokalen (Säfström, 
2011). 

Den  möjlighet  att  uttrycka  och  utveckla  detaljerat  gitarristiskt  och  musikaliskt 
kunnande  som  denna  spelutveckling  erbjuder  kan  i  förlängningen  innebära  att 
musikspel kommer att bli mer accepterade, och kanske till och med en accepterad 
del,  av  det  musikpedagogiska  fältet.  Men  de  nya  förutsättningarna  riskerar  att 
exkludera  många  spelare  vars  meningsfulla  kommunikativa  handlingsutrymme 
krymper  när  de  inte  kan  hantera  de  nya  avancerade  spelkontrollerna  och  den 
detaljerade tabulaturen. Den möjlighet att uppleva och gestalta upplevelser av musik 
som GH‐spelet under några år erbjudit är kanske på väg att försvinna. Utvecklingen 
av  spel  och  digitala miljöer  går  dock  snabbt  och  kommer med  all  sannolikhet  att 
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erbjuda andra möjligheter att uppleva, uttrycka och skapa musik, vilket kommer att 
ställa  det  musikpedagogiska  fältet  inför  nya  utmaningar.  Min  förhoppning  är  att 
både lärare och forskare i  linje med Väkeväs (2010) synsätt   skall våga betrakta nya 
sätt att uppleva och skapa musik som kreativa öppningar. Enligt min mening är det 
dock  viktigt  att  undersöka,  ifrågasätta  och  kritiskt  granska  vilka  möjligheter  att 
representera, bearbeta och utveckla kunnande om musik dessa nya kommunikativa 
resurser och praktiker erbjuder individer under utveckling. 
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8. English summary: Playing or Gaming? 
1: Introduction 
The  first  version  of  the  console  game Guitar Hero was  released  in  2005.  Soon  the 
game  was  very  popular  and  widely  spread,  also  amongst  young  people  playing 
instruments.  Even music  students  who were  skilled musicians  often  used  a  lot  of 
their  spare  time  to  play  these  games.  From  a  music  educational  perspective  this 
raises some interesting questions: Why do young music students, who often play the 
electric guitar in school, choose to play a plastic guitar with five colourful buttons in 
their spare time? How come that they appreciate reading and following a simplified 
but  strict  notation  in  these  games, when many  of  these  students  dislike  and have 
serious problems when reading sheet music in school?  

This  study  contributes  an  attempt  to  explore  and  illustrate  what  possibilities  to 
express  themselves,  their game skills and  their musical knowledge,  that  the Guitar 
Hero  game  offers  a  group  of  young male music  students,  with  experience  of  rock 
music  and  guitar  playing,  when  taking  on  the  game  using  the  guitar‐like  game 
control. 

For  those  students who  today  attend  some  form  of music  education,  Guitar Hero 
and Rock Band are often an important part of their experience of, and background 
in, music.  Amongst  others  Folkestad  (2007)  argues  that music  education  research 
should not be restricted to music learning in school settings. It should also consider 
and  explore  experiences  of music  offered  outside  the  formal  educational  contexts. 
One of  the more  influential  researchers  dealing with  games  and  learning,  J.P. Gee 
(2003, 2005b), argues  that commercial digital games need  to offer good conditions 
for learning in order to be popular and sell well. Following these arguments I suggest 
that researchers and pedagogues can learn about conditions for learning in a musical 
context through studying popular music games like Guitar Hero. Doing research on 
young musicians  and music  students'  relationship  to music  games  has  a  value  in 
itself, but it also means that music education can be viewed from a new perspective.  

This chapter also offers a short historic overview of different editions and the “rise 
and fall” of the Guitar Hero game that was introduced on the market in 2005. For a 
few years Guitar Hero was  the bestselling console game on  the market, with more 
than  25  million  copies  sold  (Wikipedia,  2011).  Many  new  editions  for  different 
platforms, including portable Nintendo games and mobile phones, were released at 
a fast pace. Since 2010 the sale rate has dropped dramatically (Sinclair, 2010) and the 
development of new versions was stopped in 2011 (Rose, 2011). When conducting this 
study  in 2009  the game was  still  very popular  and  the World Tour edition used  is 
close to the original Guitar Hero concept.  

2: Previous research 
Previous  research with  relevance  for  this  study  is presented here  in  three sections. 
The focus in Research on Guitar Hero and RockBand is to present and highlight how 
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disparately these games are viewed in the relatively small amount of research done 
this far. Researchers view and study games like Guitar Hero and RockBand as a tool 
for cognitive training for elderly people, better than Sudoku and many brain training 
programmes (George, 2010). The games have also been studied as a leisure activity in 
a  youth  recreation  centre  (Brandberg,  2008),  while  other  researchers  are  more 
interested in the interaction, simulation and musical reduction in these music games. 
Arsenault (2008), for example, argues that Guitar Hero, through simulating “a little 
of everything” and favouring breadth over depth, is a fairly good simulation of “the 
idea  of  playing  guitar”  (p.  2).  Through  analysing  the  relationship  between  the 
audible original and  the game notation, Shultz  (2008) points out  that Guitar Hero 
programmers have been using a form of musical reduction, quite similar to the ones 
accepted and used within the field of music theory. 

A  different  perspective  is  offered  by  Svec  (2008)  who,  from  a more  philosophical 
point  of  view,  sees  Guitar  Hero  as  a  creative‐killing  and  postmodern  form  of 
enslaving, since it forces the gamer to obey the strict rules. On the other hand, Svec 
argues that the game’s rules and point system are overflowed with the creativity of 
many  gamers.  Score‐hacks,  laughs  and  musical  moves  point  to  worlds  beyond 
structure, measure and exchanges (p. 6). This creative aspect of playing Guitar Hero 
is also acknowledged by many of the informants in Miller’s study (2009). They often 
state that they feel creative while playing the game, and many informants have also 
learned to know and appreciate new music (Miller, 2009).  

A  few  influential  theoretical  perspectives  on  learning  in  digital  and  gaming 
environments are sketched out in the section Games and learning. In many research 
projects  with  an  educational  approach  digital  games  are  viewed  as  ‘learning 
machines’. These projects often focus on serious games developed for learning rather 
than  existing  commercial  games  for  entertainment  (Svingby  &  Nilsson,  2010). 
Swedish  and  Nordic  research  within  this  field  often  applies  a  sociocultural 
perspective.  Recently  the  design  for  learning‐approach  (Selander,  2008a)  and  the 
closely related multimodal perspective seem to be gaining ground, both within the 
field  of  games  and  learning  and  the music  education  field.  These  perspectives  are 
heading some critique from amongst others Linderoth and Bennerstedt (2007), who 
use Gibson's ecological perspective to question research arguing that gamers learn a 
lot about the "real" world through gaming. 

In a section on music education perspectives some Nordic research efforts supporting 
the possibility to analyze, understand and discuss learning of musical aspects in the 
Guitar  Hero  context  are  presented  under  three  headings;  Views  on  music  and 
musicality,  Identity  formation  and  youths  studying music,  To  develop  the  ability  to 
play or sing in a style or genre. 

3. Theoretical perspectives 
The  theoretical  point  of  departure  in  this  study  is  the  multimodal  perspective, 
emphasizing  the  discourse  analytic  aspects  presented  by  Kress  and  van  Leeuwen 
(2001).  This  perspective  is  complemented with  thoughts  and  ideas  from  the  social 
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semiotic  perspective  (e.g.  van  Leeuwen,  2005),  discourse  analysis  (e.g.  Gee  2005a) 
and related approaches such as design theory (Selander, 2008b) as well as theories of 
multimodal and gaming literacy (see Jewitt & Kress, 2003; Gee, 2003). These theories 
are  an  inspiration  and  starting  point  where  not  all  options  and  aspects  are 
considered in this study. 

Theories  on multimodality  are  not  foremost  a  perspective  on  learning.  The main 
focus  is  on  conditions  for  communication,  but  communication  is  seen  as  a 
prerequisite for learning. One of the fundamental ideas in this approach is that the 
individual makes signs and meaning. A consequence is that communication always 
implies  work  and  thereby  learning.  This  also  means  that  signs  have  a  meaning 
potential that changes over time, rather than a fixed and established meaning.  

Human  actions  and  products  are  seen  as  communicative,  provided  that  image, 
gesture,  movement,  music,  etcetera,  as  well  as  speech  and  traditional  texts  are 
viewed  as  important  resources  for  meaning  making.  In  communication  such 
available  communicative  resources,  e.g.  different  modes  and  media,  are  used  in 
different  combinations  to  make  signs.  Those  signs,  made  by  the  individual,  are 
according to this perspective a representation of discourse, or discourses. Following 
Kress and van Leeuwen discourses are viewed as: 

(1)  a  knowledge  of  practices,  of  how  things  are  or  must  be  done, 
together with specific evaluations and legitimations of and purposes for 
these practices, and (2) a knowledge which is linked to and activated in 
the  context  of  specific  communicative  practices.  This  means  that 
people may  at  different  times  draw  on  different  discourses  about  the 
same practice or practices, choosing the one they see as most adequate 
to their own interests in the given context (Kress & van Leeuwen, 2001 
p. 114).  

When  the  individual,  in  the  communicative  practice,  makes  actions  or  products 
based  on  her/his  personal  interest,  these  signs may  be  seen  as  representations  of 
discursive knowledge, social interest; and ability to handle available communicative 
resources.  This  means  that,  through  actions  in  a  communicative  practice,  the 
individual  also  shows  who  he  or  she  is  and  what  he  or  she  is  doing,  thereby 
articulating what J.P. Gee (2005a) from a more discourse analytic perspective calls a 
socially motivated situated identity (pp. 22, 34). Based on this theoretical perspective 
the overall aim of this study may be expressed as: 

‐ To  explore  conditions  for  young  musicians’  communication  (and  thereby 
learning)  in  the communicative practice and context offered by  the Guitar 
Hero game. 

In order to develop such an understanding it is interesting, from a multimodal point 
of view, to ask the following research questions: 
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‐ What  strategies  and  discourses  are  visualised  through  actions  by  the 
informants in this communicative practice? 

‐ What  affordances  and  restrictions  regarding  communication  and meaning 
making (and thereby learning) does this practice offer, when the informants 
articulate and act in relation to these discourses? 

4. Method 
Semi‐structured interviews (Kvale, 1997) are often used as method for collecting data 
for qualitative research on music education. From a multimodal point of view this is 
a good method if one wants to study how informants talk about Guitar Hero. But an 
interview  is  a  different  communicative  practice  than  Guitar  Hero,  offering  other 
resources  and  thereby  different  affordances  and  restrictions  regarding 
communication  and meaning making. To  actually understand what playing Guitar 
Hero has  to offer  young musicians,  it  is  important  to analyse what  they do  in  this 
communicative practice. When documenting transient situations,  like education in 
a  classroom,  video  documentation  is  often  used.  This  is  not  an  unproblematic 
method,  and  for  example  Jewitt  (2006)  points  out  that  a  video  camera  cannot 
capture  everything  that  is  happening  in  the  room  (p.  34).  Despite  some  negative 
aspects, video stands out as the most efficient and reliable tool to capture a complex 
and fluid gaming situation in such a way that the documentation enables a thorough 
multimodal analysis of how communicative resources are used. 

In  this  study  the  methods  used  in  the  critical  discourse  analysis  presented  by 
Fairclough  (2001;  2003),  who  has  also  developed  the multimodal  approach  (2000; 
The New London Group, 2000), are a methodological inspiration and starting point. 
To  examine  critically  and  scrutinise  for  example  political  or  advertisement  texts, 
Fairclough often uses fine and specialised linguistic tools. A video documentation of 
young  informants  playing  Guitar  Hero  is  a  quite  different  text.  The  multimodal 
complexity  of music, movements,  gestures,  talk  etcetera makes  it  hard  to  analyse 
every  aspect  of  this  type  of  extended  texts  without  getting  lost  in  the  details 
(Rostvall  &  West,  2005).  From  an  ethical  point  of  view  it  is  also  questionable  if 
scrutinising young music students’ playful actions when taking on a console game is 
a suitable method. In this study, the methods are instead designed to contribute to 
an  understanding  of  the  informants’  actions  and  possibilities  in  such  a  way  that 
affordances  and  restrictions  offered  or  imposed  in  the  communicative  practice  of 
playing Guitar Hero can be critically examined and scrutinised.  

5: Implementation 
The main material in the study is video documentation of an observed Guitar Hero 
session.  During  this  session  six  young  male  music  students,  with  experience  of 
playing  rock music  and electric guitar,  take on  the Guitar Hero game  in an out of 
school context. One at a time, but often in front of their friends, they play the guitar‐
part of  the game using the plastic game controller  reminiscent of a small  sunburst 
Fender  Stratocaster.  As  a  background  material  the  informants  were  interviewed 
about experiences of both music and games  like Guitar Hero and RockBand. They 
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were also observed in the school context during lessons in ensemble playing and ear 
training.  

The process of analysing the video documented Guitar Hero session was conducted 
in  a  loose  analogy  with  three  dimensions  in  Fairclough’s  method:  Description, 
Interpretation and Explanation (2001, p. 21). To make the video material manageable 
it was divided into clips. The aim of this process was to capture sequences where the 
communicative  situation,  from  the  informant’s  point  of  view,  seems  to  be  fairly 
cohesive. Therefore the clips are in different lengths, often following the form parts 
of the song, e.g. refrain, bridge.  

To  reveal  important  components  in  the  communication  each  video‐clip  was 
transcribed with three headings (figure 8). 

‐ In the room. Focuses on the informants oral, facial and bodily expressions 

‐ In the game. Focuses on what happens in the game and the informant’s way 
of handling this. 

‐ Close‐up analysis. Focuses on what  functions these communicative actions 
seem to have in the clip, in the local context. 

In the next step these transcripts were interpreted, summarised and put together in 
a matrix  focusing on;  important  and  typical  communicative  actions;  their point or 
strategic  meaning;  what  discourses  or  knowledge  they  draw  on;  what 
communicative resources are in use (figure 9).  

Based  on  the  transcription  and  the  matrix,  each  informant  was  compiled  and 
presented as a case. The five cases in the result chapter consist of a short description 
of  the  informants’  background  in  music  and  gaming.  A  brief  description  of  the 
selected  song  and  game‐part,  and  the  informant’s  actions  during  this Guitar Hero 
session, is also presented. Finishing the more descriptive part, a relatively extensive 
section  on  strategies  used  by  the  informant  during  his  session  is  presented.  Here 
communicative  actions  explored  in  the  matrix  are  analysed  and  summarised  as 
strategies,  bearing  a  resemblance  to  what  Fairclough  (2001)  calls  meaning  of 
utterance and “point”. 

In  the  following  section  of  the  presented  cases,  the  informants’  actions  and 
strategies are further analysed in an attempt to answer the research questions at an 
individual level. To visualise what, and how, discourses on Guitar Hero gaming are 
articulated by the informants, actions and strategies are analysed to answer: How is 
the game articulated? How does the gamer articulate himself? What communicative 
resources does, or can, the informant use? The outcome is presented in the cases as 
discourse or discourses on Guitar Hero gaming together with a description of how 
communicative  resources  are,  or  must  be,  used  to  articulate  this  discourse  or 
discourses. 

The last part of the case description focuses on what communicative affordances and 
restrictions that these analyses reveal at an individual level. The main question here 



 138 

is  how  the  informant,  in  this  context,  through  his  ability  to  use  available 
communicative  resources,  can  or  cannot  express  knowledge  of  and  discourses  on 
gaming, music and musicianship in order to articulate a socially motivated situated 
identity. 

6: Results 
A short presentation of the five cases: 

Joel  has  played Guitar Hero  a  lot.  Through  his way  of  using  early  and  sometimes 
inconsequent  timing  when  handling  the  game  controller,  Joel  articulates  Guitar 
Hero  as  a  non‐musical  game. On  the other hand playful  and  sometimes  theatrical 
mimicry and bodily movements articulate Guitar Hero as playing a game. In this way 
he creates a scenic space  for singing, digging and guitarist‐like movements that go 
well with his identity as a showing musician in the school context. 

Felix  is  rumoured  to  be  a  good  Guitar  Hero  gamer.  Through  disciplined  and 
minimalist  bodily  and  facial movements his  skilled  and nuanced ways of handling 
different situations in the game are in focus. In this way he presents Guitar Hero as a 
challenge  for  gamers.  Most  of  the  time  he  uses  a  slightly  early  timing,  but  in  a 
consistent relation to the audible pulse. Combined with discrete bodily movements 
that mark the pulse this articulates Guitar Hero as  score hunting on a musical play 
board. 

Johannes  used  to  play  Guitar  Hero  a  few  years  ago.  When  attending  the  music 
education programme,  focusing  on becoming  a  skilled backup musician,  Johannes 
quit. In this Guitar Hero session he chooses to play the relatively easy medium level. 
Though  being  a  drummer  he  does  not mark  the  pulse  bodily.  Instead  he  sits  still 
calmly  using  early  timing.    Johannes  has  no  serious  problems  with  handling  the 
game task, but on the other hand he does not seem to enjoy the situation. Rather his 
acting articulates Guitar Hero as an uninteresting task for gamers. 

Andreas  is a skilled guitarist  for his age, but has  little experience of playing Guitar 
Hero. He starts out with a playful smile, marking the pulse and digging while hitting 
the Guitar‐like controller with musically correct  timing. Thus he articulates Guitar 
Hero as musical play. Subsequently the way of acting changes, and in the end of the 
session Andreas uses a more minimalist and disciplined body language. Apart from 
the musically  correct  timing  this  behaviour  resembles how  the  skilled player  Felix 
acts.  Thereby  Andreas’s  actions  articulate  Guitar  Hero  as  music  related  task  for 
gamers. 

Pierre  is  also  a  skilled musician  for  his  age,  with  almost  no  experience  of  playing 
Guitar  Hero.  When  playing  his  first  song  he  seems  to  make  an  attempt  to  act 
according  to  the  discourse  on Guitar  Hero  as  uninteresting  gamer  task  that  also 
Johannes  articulates.  Already  in  the  intro  Pierre  gets  into  trouble  and  he  quickly 
chooses  to  abort  the  song.  In his  second  attempt he uses musician‐like  strategies, 
stamping  the  pulse  and  using  musically  motivated  timing.  He  then  manages  the 
game articulating Guitar Hero as music  related game.  In the latter part of his third 
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song he uses musically correct timing while he sits still and calm with a neutral and 
slightly  bored  facial  expression.  In  this  way  his  actions  stands  out  as  a  “midway” 
position articulating Guitar Hero as music related but uninteresting game task. 

7: Discussion 
Kiri Miller,  an  American music  ethnologist,  argues  that  a  large  proportion  of  the 
media coverage of the game, often produced by music journalists, has been negative 
(Miller,  2009).  Like  those  musically  interested  adults  I  initially  expected  to  find 
Guitar Hero  to be very  limiting. But  the  five  cases presented  in  this  study make  it 
clear  that  Guitar  Hero  is  a  complex  and  varied  communicative  practice.  The 
informants  find  many  and  varied  ways  to  use  and  articulate  knowledge  of  and 
discourses on gaming, music and musicianship.  

As argued by Kiri Miller  in her texts (2008; 2009), the case descriptions reveal that 
playing Guitar Hero offers a scenic space in front of the TV‐set where these gamers 
articulate a Guitar Hero‐version of themselves, a situated identity. In this session the 
theme of  the  game,  the Guitar Hero,  is  not  an unrealistic  distant  fantasy.  It  has  a 
clear  connection  to  the  everyday  life  of  these  informants.  Maybe  that  is  why  the 
young musicians  in  this  study act  in a way  that  somehow supports, or at  least not 
disrupts,  the  identity  articulated  in  the  musically  imprinted  school  context.  The 
social interest in being regarded as a good musician and/or cool gamer stands out as 
an  important  factor,  affecting  the  communicative  possibilities  during  this  Guitar 
Hero session.  

The cases also indicate that the informant, in this Guitar Hero‐session, draws on his 
experiences of and ability to handle communicative resources in various gaming and 
music contexts. The newcomers can for example use their ability to understand the 
music  track  as  support  when  reading  the  visual  game  track.  Simultaneously  the 
results show that limitations in the available communicative resources (for example 
the Guitar Hero controller), and/or the informants’ more technical ability to handle 
these, sets limits to what, and how, knowledge of and discourses on gaming, music 
and musicianship can be expressed. To this Guitar Hero session the informants also 
bring different discursive understandings of what music, musicianship and playing 
the  Guitar  Hero  game  is.  The  findings  indicate  that  the  different  ways  in  which 
available communicative resources are utilised, are to a large extent defined by what 
discursive  understanding  of  the  game  the  informant  articulates.  The  three 
experienced gamers  for example used earlier  timing than was musically motivated, 
thereby articulating a discursive knowledge of the game and being a gamer, which in 
this  particular  setup,  and  to  some  extent,  restricted  their  possibilities  to  use 
musician‐like strategies.  

The findings indicate that when the ability to handle communicative resources and 
the  discursive  knowledge  overlaps  and  merges  with  the  social  interest,  the 
informants  have  an  opportunity  to  articulate  a  socially  motivated  and  sought 
situated  identity.  Playing Guitar Hero  then  stands out,  in  an everyday notion,  as  a 
meaningful  activity.  I  suggest  that  this  overlapping  area  may  be  understood  as  a 
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meaningful  communicative  action  space.  This  means  that  the  informant,  in  the 
current  Guitar  Hero  situation,  is  in  a  position  to  perform  communicative  actions 
with desirable meaning potential (figures 10 and 14).  

Through  their  wide  interest,  discursive  knowledge  and  great  ability  to  use 
communicative resources in the Guitar Hero context, the experienced gamers in this 
study have a large meaningful communicative action space. While playing the game 
they  can  choose,  in  a  nuanced  way,  how  to  articulate  themselves  and  the  game 
within  this  space. Three gamer  positions  stand out as  favoured by  the experienced 
players: 

‐ The serious gamer  is a position where disciplined body language combined 
with a difficult game level provides an opportunity to clearly articulate the 
ability  to  master  the  game  through  good  technical  gaming  skills.  Guitar 
Hero thus stands out as a challenging and interesting game task.  

‐ The  playing  gamer  treats Guitar Hero  as  a  fun,  playful  and  scenic  activity. 
This position offers an opportunity to sing, dance and move like a guitarist. 
Simultaneously an ironic expression and a non‐guitarist way of handling the 
Guitar Hero control are used to articulate this as a gamer activity, different 
from playing a musical instrument.  

‐ The uninterested gamer might look a lot like The serious gamer on a surface 
level.  But  Guitar  Hero  is  not  articulated  as  a  challenging  and  interesting 
game task. Both bodily and  facial expressions and the way of handling the 
game controller articulate Guitar Hero as a non‐musical and non‐interesting 
activity.  

The  inexperienced  informants  initially  act  somewhat more musician‐like. But  they 
use their growing ability to handle communicative resources in this context to come 
closer to one of these gamer positions. Thus learning during this short Guitar Hero 
session  foremost  implies  an  extended  ability  to  articulate  a  situated  identity  as  a 
gamer. To master  the  game at  a high  level nevertheless means  that  the  individual 
has to develop an understanding of what is called here the play board. In this game 
the play board consists of both the visual notation on the screen and the sounding 
music  in  the  room.  The  attention  and  focus  are,  through  the  construction  of  the 
game, directed to the part the gamer chooses to play. A guitar‐teaching colleague of 
mine spontaneously described the result of this kind of learning as, “Guitar Hero is 
gold! When  the  kids  come  to me  they  already  know  their  part,  they  only  need  to 
learn how to play it.”  

Gamers’ opportunities to learn about phenomena in “the real world” through playing 
digital games are questioned by Linderoth and Bennerstedt (2007). But following the 
reasoning  above,  playing  Guitar  Hero  in  some  situations  stands  out  as  a 
communicative practice where knowledge of musical aspects is articulated and can 
be developed. A prerequisite  is  however,  that  the  gamer  experiences  a  connection 
between the audible original and his or her actions in the gaming context. When the 
musical  reduction  in  the  game  notation  (Shultz,  2008)  works  well  with  the  game 
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controller’s  small  physical  resemblance  to  a  “real”  guitar  (Arsenault,  2008),  the 
individual  has  an  opportunity  to  understand  his  or  her  gaming  actions  as  a 
representation of the audible guitar part. In other situations, for example solos, the 
informants  in  this  study do not  seem to be able  to use  this  type of  connection.  In 
those cases Linderoth and Bennerstedt’s (2007) critical notion seems to be valid. 

From a music education point of view it is interesting that in the context of Guitar 
Hero the ability to read and “play” strictly according to the notation is highly valued, 
which  is  not  always  the  case  in  the  context  of  a  traditional  rock  band  setting.  A 
probable explanation  is  that when playing Guitar Hero  this ability  is needed  if  the 
individual wants  to articulate,  in  this  context,  a highly valued and  thereby  socially 
motivated situated  identity as a good gamer.  It  is also  interesting  that Guitar Hero 
uses a kind of “reversed” pedagogy with a resemblance to the pedagogic situation in 
the  craftsmen’s  environments  studied  by  Lave  and  Wenger  (1991).  Like  the 
newcomer  who  works  close  to  the  Master,  polishing  the  final  product,  the 
inexperienced gamer on the lower levels gets an easy but important task, which in a 
way completes  the production. Doing  this  the goal and purpose of  the activity are 
presented,  and  like  the newcomer  in Lave  and Wenger’s  example,  the  gamer  then 
works his or her way  ‘backwards’  in  the chain of production, gradually getting  less 
support from the virtual Master. In this way, the individual is offered a form of local 
literacy  (Gee,  2003)  and  many  opportunities  to  act  within  a  meaningful 
communicative action space during his or her process of learning.  

In  her  article  “Schizophonic  play”  Miller  argues  that  games  like  Guitar  Hero  and 
RockBand challenge a discourse on rock‐music as authentic. Because of this, people 
in the music business are often provoked by these games (Miller, 2009). Though the 
informants in this study act in different ways, they have one thing in common. None 
of them chooses to articulate musical knowledge or musician‐like strategies through 
acting as a musician in the game context. The three favoured gamer positions can be 
understood as different ways of handling the problematic authenticity discourse  in 
rock music. Thereby they relate to, and reveal, a superior discourse on Guitar Hero 
as  different  from  playing  music  rooted  in  the musically  imprinted  school  context. 
One  important  point  of  the  multimodal  perspective  is  that  signs  have  meaning 
potentials  that  change  over  time,  depending  on  how  people  use  those  signs  in 
different situations. The dropping sale rates and popularity of Guitar Hero illustrate 
this phenomenon in an interesting way. To articulate a situated identity as a cool and 
music loving gamer, through playing this game, is probably harder today than when 
the data collection was conducted in 2009. 

To summarise: The study indicates that young musicians are able to use, articulate 
and develop discursive  knowledge  and  ability  to handle  communicative  resources, 
related to music and musicianship, through playing the Guitar Hero game. But it is 
hard or even impossible to articulate this as musical knowledge or musicianship in a 
socially  acceptable  way,  using  the  communicative  resources  offered  in  the  Guitar 
Hero  context.  Varköy  argues  that  music  education  and  research  within  this  field 
seldom  deal  with  existential  experiences  of  music  (Varköy,  2009).  A  question  for 
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both music  teachers and  researchers  in  this  field might be: How can we deal with 
expressions of musical experiences, knowledge and understanding, when these, as in 
the  case  of  Guitar  Hero,  are  not  articulated  as  musical  knowledge  and 
understanding, using established communicative resources? 
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Användningen av bilder på spelkontroller och skärmdumpar  tillhörande Guitar Hero och Rock Band är 
godkänd av Activision respektive Harmonix. 

Omslagsbild: Författaren 
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Bilaga 1: Parlör 
 
Förklaringar till några spel‐ och musikuttryck som förekommer i texten: 

Bendning  (eller  engelskans  bending):  Gitarristen  skapar  en  glissandoeffekt  och  ändrar 
tonhöjd genom att ”dra” strängen lodrätt uppåt eller nedåt på greppbrädan. 

Fusk/Fusket:  I många data‐  och  konsolspel  finns  ”hemliga”  bakvägar  som gör  att  spelaren 
exempelvis kan hoppa över partier i spelet eller  låsa upp nya spelvarianter och spelnivåer   (i 
detta  fall  GH‐låtar).  Nycklar  (koder)  till  dessa  bakdörrar  kan  spelare  ofta  hämta  hem  från 
olika spelsajter på nätet. 

Gitarrfill: Gitarristen spelar ett sololiknande mellanspel. 

Gitarrflipp: Gitarristen spelar ett förmodligen improviserat och mycket fritt parti, utan tydlig 
melodik eller tydlig relation till puls. 

Klonk: När spelaren missar en plupp hörs inte förlagans gitarrstämma. I stället avger Guitar 
Hero ett dovt ”klonk”‐ljud. 

Pluppackord: När ackord i den klingande förlagan representeras med två eller flera parallella 
pluppar, vilket innebär att spelaren måste trycka på motsvarande knappar för att bli godkänd.  

Slapteknik:  Anslagsteknik  för  basspel  som  innebär  att  basisten  ”slår”  med  tummen  på 
strängen. 

Slide  bar:  I stället  för att trycka på knapparna för att träffa rätt plupp finns det under vissa 
partier  en möjlighet  att  använda  slide  bar  (se  figur  2).  Spelaren kan då  ”glida” mellan olika 
positioner för att träfa plupparna. 

Star  power: Om spelaren klarar många pluppar  i  rad belönas hon eller han med att kunna 
aktivera  star  power  genom att  antingen  tilta  gitarren  eller  trycka på  starpower‐knappen  (se 
figur  2).  När  funktionen  är  aktiverad  lyser  spelspåret  och  plupparna  i  blått  samtidigt  som 
spelaren tilldelas dubbla poäng. Detta gör det exempelvis lättare att ”överleva” svåra partier. 

Svaj/Svajarm: Den metallarm spelaren kan använda för att påverka ljudet och få mer poäng 
(se figur 2) vilket fungerar bäst på långa liggande toner/pluppar. 

Tetris: Gammalt dataspel där byggklotsar strömmar mot spelaren som under tidspress måste 
organisera och placera dessa rätt för att inte ”dö”. 

Tilt/Tiltar: Att resa GH‐gitarren så att halsen pekar uppåt aktiverar star power. 

Timing:  Jag använder detta som beskrivning av hur spelaren tidsmässigt slår an/träffar GH‐
gitarren i förhållande till den musikaliska förlagan. Musikaliskt riktig timing innebär alltså att 
anslaget kommer samtidigt som den representerade tonen i förlagans gitarrstämma. 
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Bilaga 2: Urvalsenkät 

 

Enkät om spelvanor

Ansvarig för enkäten:
Jens Ideland 

Institutionen för musik och medier
Luleå tekniska universitet

Vilket är ditt huvudinstrument?

Hur länge har du spelat eller sjungit aktivt?
(T.ex. tagit lektioner, spelat i band eller sjungit i kör)

Om du själv får välja: Spelar eller sjunger du helst efter noter eller gehör?

Helst utan noter Jag blandar efter situation Helst med noter

Hur mycket brukade du spela dessa musikspel när du spelade som mest?

Har aldrig 
provat

Sällan - Max 
tre gånger 

per år

Då och då - 
Max en gång 
per månad

Mer än en 
gång per 
månad

Minst en gång 
per vecka

Guitar Hero

SingStar

Rock Band

På vilken nivå spelar du när du spelar dessa spel? 
(Lämna tomt på de spel du aldrig provat)

Beginner Easy Medium Hard Expert
Guitar Hero

Lätt Medel Svår
SingStar

Beginner Easy Medium Advanced Expert
Rock Band

Spelar du ensam eller tillsammans med andra?
(Lämna tomt på de spel du aldrig provat)

Oftast ensam Blandat
Oftast med 

andra

Guitar Hero

SingStar

Rock Band

Namn och klass:



 151 

Bilaga 3: Information till målsmän 
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