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Sammanfattning 
 
Jag har under flera år använt mig av sequenserprogrammet Cubase. En del av 
de termer och begrepp som programmakarna valt att använda sig av, i 
funktionsmenyn för midieditering, har för mig varit svårbegripliga. Många av 
termerna är inte musikaliskt beskrivande anser jag. För att få en bild av hur 
andra musikanter, med erfarenhet av traditionella musiktermer, upplever 
språkbruket har jag intervjuat fem personer och gjort ett praktiskt test med fem 
gymnasieelever från ett musikestetiskt program. En slutsats jag dragit utifrån 
intervjuerna och användartesterna år att den tekniska karaktären av språket 
försvårar en direkt åtkomst av önskad funktion för användare med erfarenhet 
av traditionella musiktermer.  
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Bakgrund 
 

 
Året var 1979 då elorgeln, av märket Bontempi, lyftes in i vardagsrummet. Jag 
skulle fylla åtta år det året. Orgeln hade en inbyggd ”rytmbox” som bjöd på allt 
mellan vals och cha-cha. Vid den tidpunkten i mitt liv förstod jag inte vad alla 
dessa ord, så som bossanova och rumba, betydde. Det är ju helt klart så att om 
man tryckte på knappen för rumba spelade ”rytmboxen” något som skulle 
likna en rumbarytm osv.    

 
Orgelstudier började bedrivas via en brevkurs med Charlie Norman som 
instruktör. Ett musikaliskt ordförråd byggdes upp så smått. Det hela klarnade, 
jag förstod mer och mer av vad alla tangenter och knappar på orgeln hade för 
funktioner. När jag två år senare bestämde mig för att lägga orgelstudierna på 
hyllan för att ägna mer tid åt att spela gitarr kom stora delar av det lilla 
musikaliska ordförråd jag byggt upp till användning och kunde fyllas på med 
nya termer och begrepp.  
 
I början av nittiotalet arbetade jag under några år på studieförbundet TBV i 
Katrineholm, de hade en musikstudio där de lokala banden fick möjlighet att 
spela in demos för en rimlig slant. En dag tog vi steget och moderniserade 
studion. Vi köpte in en musikdator av märket Atari. Denna musikdator hade 
inte så hög prestanda att det gick att spela in audio, den delen fick rullbandaren 
ta hand om. Vi synkroniserade datorn och bandspelaren så att midi-
informationen som spelades in i datorn, via ett sequenserprogram, och den 
analoga inspelningen från bandspelaren kunde spelas upp samtidigt.  
 
Första gången jag kom i kontakt med en musikdator var alltså 1991. Jag hade 
inga tidigare erfarenheter av att jobba med datorer men det var ju musik som 
datorn skulle användas till, hur svårt kunde det vara? Jag hade spelat orgel, 
gitarr och sjungit under c:a tolv år och jobbat med inspelning i studio, till och 
från, under c:a två år. Borde man inte ha kommit i kontakt med många av de 
termer som musikprogrammakarna svänger sig med då?  
 
Jag har under årens gång fortsatt att använda mig av samma sequenser-
program, som jag började använda 1991. Jag har accepterat de termer som man 
använder sig av i programmet men det betyder inte att jag har förstått ordens 
rätta betydelse. När jag började fundera över vad termerna, i musik-
programmet, egentligen sade mig insåg jag att jag inte förstod ett skvatt av 
termernas egentliga innebörd. Jag har, mer eller mindre, bara memorerat var 
jag ska trycka för att få programmet att utföra önskad åtgärd. 
 
Jag påbörjade mitt examensarbete år 2001. Arbetet blev inte färdigställt under 
det året, jag tog upp arbetet igen i februari år 2007. När jag återupptog arbetet 
hade sequenserprogrammen utvecklats en del och ändrat utseende. Min första 
tanke var då att mitt påbörjade arbete inte var aktuellt längre. Utvecklingen av 
dataprogram går ju framåt i rask takt. Jag bestämde mig tillslut för att jobba 
vidare med mitt matrial från år 2001. Det som fick mig att ta detta beslut var 
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att jag började tittade lite närmare på funktionernas namn i en senare version 
av det sequenserprogram jag jobbat med. Jag jämförde dem med de termer 
som använts i den tidigare version som jag arbetade med när jag påbörjade mitt 
examensarbete. Jag tyckte mig inte se någon större förändring, många av 
funktionernas namn var desamma som tidigare. En del funktioner hade tagits 
bort och en del nya hade tillkommit, men i det stora hela hade funktionerna 
samma namn som tidigare. 
 
 
 

Inledning 
 
 
Beskrivning av programmet 
 
Sequenserprogrammet Cubase har funnits sedan mitten av åttiotalet1 och är en 
sequenser i mjukvaruform. Man skulle på ett enkelt sätt kunna beskriva 
Cubase som en digital flerkanalig bandspelare. I de tidiga versionerna av 
Cubase kunde programmet bara hantera midi men vartefter prestandan på 
datorerna ökade så erbjöd programmet även inspelning och uppspelning av 
audio. 
 
 
Litteratur 
 
I mitt sökande efter litteratur som känns relevant för ämnet som mitt arbete 
berör var sökträffarna i stort sett obefintliga till en början. Sökorden som jag 
använde mig av bl.a. musikprogram, dataprogram och språkbruk. Mitt sökande 
efter litteratur har uteslutande skett på internet via google.se, libris.se och 
uppsatser.se. Sökordet musikprogram ledde till att jag hittade C-uppsatsen; 
”Datorstödd musikproduktion och tyst kunnande – En studie i design för 
användbarhet” (Andersson & Thyr 2004) som berör ämnet användargränssnitt. 
Deras uppsats fick mig att vidga mina vyer och förstå att valet av språkbruk, i 
ett dataprogram, är avgörande för hur kommunikationen mellan användaren 
och dataprogrammet kommer att fungera. 
 
 
Användargränssnitt 
 
Användargränssnitt eller interface är länken mellan användaren och en 
mjukvara eller en hårdvara, gränssnittet översätter ett binärt språk till ett, för 
användaren, mera lättförståeligt språk. Användargränssnitten i olika program 
ska få användaren att förstå hur man kommer åt olika funktioner och hur man 
ska manövrera programmet. Designen på användargränssnitt utformas så att 
symboler och textfraser passar till programmets ändamål, vad vill man göra 
med programmet? Om man jobbar med något ritprogram eller bild-
                                                
1 Försnack och ordlista – http://pagina.se/bok/63608618/63608618.pdf 



 7 

redigeringssprogram kan man se att symboler som; färgburkar, penslar och 
radergummin är vanligt förekommande. Symboler och ordval inom 
musikprogram kan se rätt olika ut beroende på programmets karaktär. I 
notskrivningsprogram används många traditionella musiktermer och symboler 
för att användaren ska kunna navigera och hitta rätt i programmet. I ett 
sequenserprogram används inte de traditionella musiktermerna och symbolerna 
i lika stor utsträckning. Jag tror anledningen till detta är att man inte kan ta för 
givet att användaren av ett sequenserprogram har en musikteoretisk grund att 
stå på. Man kan även se problemet från ett annat perspektiv, det kan vara fel 
person vid fel plats under själva utformningen av användargränssnittet. Allan 
Cooper ”the Father of Visual Basic” anser att användargränssnitt i interaktiva 
produkter bör designas av interaktionsdesigners och inte av mjukvaru-
ingenjörer. (Cooper, 2004, s.21) Enligt Allan Cooper så kommer själva 
designen av användargränssnittet ofta i sista hand. Själva utformningen av 
programmet är dominerande, Cooper kan se stora fördelar med att prioritera 
utformningen av användargränssnittet. (Cooper, 2004, s.22) 
 
Det finns tre olika typer av gränssnittsdesign enligt Allan Cooper. Han kallar 
de tre olika typerna för: 
 

• Implementationscenterat gränssnitt – Användaren bör förstå hur 
mjukvaran fungerar på insidan för att kunna använda programmet på 
ett tillfredställande sätt. (Cooper, 2007, s.270) 

 
• Metaforiskt gränssnitt – Ett metaforiskt gränssnitt bygger på att 

användaren gör intuitiva kopplingar mellan visuella figurer i ett 
gränssnitt och dess funktioner. Användaren behöver inte förstå hur 
programmet är uppbyggt för att kunna använda det. (Cooper, 2007, 
s.271) 
 

• Idiomatiskt gränssnitt – Ett idiomatiskt gränssnitt fokuserar på 
ickemetaforiska figurer och beteendebeskrivande idiom för att utföra 
uppgifter och uppnå mål. (Cooper, 2007, s.272) 

 
Problemet med ett imlpementationscentrerat gränssnitt är att det kräver att 
användaren har goda tekniska kunskaper. (Cooper, 2007, s.270) Jag tolkar det 
som att inlärningströskeln, i produkt med detta gränssnitt, är hög. 
 
Problemet med ett metaforiskt gränssnitt är att det kan finnas kulturella 
skillnader mellan de som utformar ett gränssnitt och de som sedan kommer att 
använda produkten. (Cooper, 2007, s.271) 
 
Enligt Allan Cooper är det idiomatiska gränssnittet en gyllene medelväg 
mellan det implementationscenterade och det metaforiska gränssnittet. Det 
idiomatiska gränssnittet löser de problem som finns i de två andra 
gränssnittstyperna.  
 
Det idiomatiska gränssnittet använder ord, fraser och symboler som inte 
behöver vara direkt kopplade till vad programmet kommer att utföra, men du 
ska som användare veta vad som händer nästa gång du kommer i kontakt med 
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samma uttryck. En idiomatisk fras är ofta kort och koncis. Ett exempel på en 
idiomatisk fras kan vara; håll i hatten! Uttrycket talar om att här kommer det 
att gå undan, man vet inte vad uttrycket betyder exakt men man har hört det 
symboler och metaforiska symboler är att de idiomatiska uttrycken och 
symbolerna inte behöver vara hämtade ur det verkliga livet, det är däremot de 
metaforiska uttrycken och symbolerna.  
 
Ett metaforiskt användargränssnitt används ofta när mjukvarutillverkarna vill 
ha en låg inlärningsnivå på sin produkt.  
   
 
Distinkta eller diffusa begrepp 
 
Enligt Allan Cooper handlar det metaforiska gränssnittet om metaforiska 
symboler. (Cooper, 2007, s.271) Det verkar inte som att man inom 
gränssnittsdesign och interaktionsdesign pratar om metaforiska uttryck och 
fraser, bara metaforiska symboler. Eftersom det är språkbruket som intresserar 
mig mest kommer jag i min uppsats försöka skilja på om fraser och begrepp är 
distinkta eller diffusa. Med distinkta begrepp menar jag begrepp där 
användaren vet exakt vad orden betyder och med diffusa begrepp menar jag 
ord och termer där användaren inte helt har förstått termens eller frasens 
egentliga betydelse.  
 
Om man tittar på vilka ordval och visuella figurer som mjukvarutillverkare av 
sequenserprogram, som t ex Steinberg som tillverkar programmet Cubase, valt 
att använda sig av slås jag av hur användargränssnittet till viss del skiljer sig åt 
beroende på vilka moment som ska utföras . I Cubases verktygsfält kan man 
tydligt se att man valt att använda sig av ett metaforiskt gränssnitt med bl.a. 
sax, limtub och radergummi. Ska man t ex klippa isär en midipart väljer man 
givetvis saxen och vill man radera något använder man radergummit. Om man 
däremot tittar på funktionsmenyn för midieditering ser jag inga metaforiska 
symboler. Där har man valt att använda sig av beskrivande begrepp istället. 
Anledningen till detta kan vara att det har varit svårt, för programmerarna eller 
de som designat gränssnittet, att hitta tydliga metaforiska symboler som får 
användaren att göra kopplingar till tidigare erfarenheter från verkliga livet.  
 
Om användargränssnittet i menyn för midieditering kan kallas för ett 
idiomatiskt gränssnitt eller inte vill jag låta vara osagt pga. att jag har för lite 
kunskap inom området gränssnittsdesign. Det jag istället kommer fokusera mig 
på är att skilja på om begreppen i menyn för midifunktioner i Cubase är 
distinkta eller diffusa för användare som har kunskap och erfarenhet av 
traditionella musiktermer och begrepp. 
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Hur beskrivs begreppen i litteraturen? 
 
Några av de funktioner som finns i Cubases meny för midieditering har, för 
mig, varit diffusa begrepp fram till dags datum. ”Quantize”, ”fixed length” och 
”length size” är funktioner som jag ofta har använt mig av. Jag vet vad som 
kommer att hända med midifilens information när jag använder funktionerna 
men har inte förstått ordens egentliga innebörd vid första kontakten. ”Fixed 
length” och ”length size” ändrade snabbt karraktär från att vara diffusa 
begrepp till att bli distinkta begrepp efter att jag använt funktionerna få gånger. 
”Quantize” eller kvantisera är fortfarande ett diffust begrepp för mig.  För att 
få klarhet i ordets exakta betydelse har jag tittat närmare på hur orden förklaras 
i litteraturen. 
 
Tekniken i musiken  
I boken Tekniken i musiken tar man i korthet upp funktionen kvantisering. Man 
beskriver begreppet kvantisering på följande sätt: 
 

Kvantisering är en gammal funktion som härstammar från de första digitala 
trummaskinerna. Om den inspelning man gjort inte är perfekt rytmiskt, kan man 
justera tonerna med en automatisk funktion kallad Kvantisering (Quantize eller 
Auto correct). Detta innebär att dataprogrammet i sequensern flyttar noterna till 
närmsta notvärde. Detta notvärde ställer man in själv. Om man tex väljer 
åttondelar och ”trycker på Quantize” (hur det nu går till) så flyttas alla toner till 
närmsta åttondel. Detta förutsätter förstås att det inspelade stycket inte innehåller 
några sextondelar eller ännu mindre notvärden. Eftersom alla toner flyttas till 
närmsta åttondel blir rytmiken då inte som man tänkt sig… 

(Nyquist & Flink, 1995, s.143) 

 
Stora midiboken  
I ”Stora Midiboken” så fann jag att nästan alla former av funktionseditering 
handlar om att kvantisera, antingen så flyttas hela noten, både början och 
slutet, eller så flyttas bara början eller slutet på noten till dess närmsta 
närmevärde.  

Så här skriver Lars Ekström efter att han behandlat ämnet kvantisering:  
 

Jag vill i detta sammanhang förtydliga att kvantisering har inget att göra med att 
förändra notvärdets längd på ett radikalt sätt. Förlängningen eller förkortningen 
hänger ihop med att de rättas till och då handlar det endast om små justeringar...  

(Ekström, 1996, s.113) 

 
Ordet kvantisera verkar vara en vedertagen översättning av quantize. För att se 
vad se vad ordet betyder när man inte befinner sig i ett musikdatasammanhang 
så slog jag upp begreppet i Nationalencyklopedin. Om man slår upp ordet 
kvantisera så hänvisas man där till kvantfysik för att få reda på ordets 
betydelse. Begreppet beskrivs på följande sätt i nationalencyklopedin:  

 



 10 

Kvantfysik, gren av fysiken som började utvecklas omkring sekelskiftet 1900 
och som beskriver atomära och subatomära system – mikrokosmos (jfr atom, 
atomkärna) Grundläggandeför kvantfysiken är att energier i mikrokosmos är 
kvantiserade och därmed inte kan anta godtyckliga värden och inte uppträda i 
godtyckligt små kvantiteter… 

(Nationalencyklopedien 1993 KIL – KAF s. 562) 

 

 
 
Syfte 
 
Syftet med min uppsats är att se hur språkbruket, i Cubases funktionsmeny för 
midieditering, uppfattas av användare som har erfarenhet av traditionella 
musikteoretiska begrepp. 
 
 
 
Metod 
 
Jag har valt att använda mig av intervju som metod för att få en uppfattning om 
hur språkbruket upplevs i Cubases funktionsmeny för midihantering hos 
användare med kunskap och erfarenhet av musikteoretiska begrepp. 
Intervjuerna är gjorda under hösten 2001. Jag valde ut fem personer vars 
musikaliska bakgrund skulle vara av olika slag. De skulle även jobba med ett 
eller flera musikprogram. Under intervjuerna hade jag med en skärmdump, 
från Cubases meny för dess midifunktioner, så att de personer som jag 
intervjuade skulle få en bild av vilka termer som finns i menyn. 
 
Jag bestämde träff med fyra av intervjupersonerna och en intervju gjordes via 
telefon. Samtliga intervjuer spelades in med intervjupersonernas godkännande.   
 
Efter att jag sammanställt och analyserat intervjuerna ville jag komplettera 
arbetet med ett praktiskt användartest för att få en skarpare insikt och en 
tydligare bild av hur språkbruket uppfattas hos användare med musikteoretisk 
erfarenhet. Jag tog kontakt med några musikestetelever som hade erfarenhet av 
att jobba med Cubase. Användartesterna utfördes under våren 2008.  
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Undersökning 
 
Intervjuer 
 
Jag har under intervjuerna ställt frågor som rör Cubase VST som program och 
inte bara haft fokus på funktionsmenyn för midieditering. I resultat och analys 
av intervjuerna kommer jag fokuserat mig på de frågor som rör funktions-
menyn för midieditering samt vem programmet riktar sig till. Intervjufrågorna 
finns i sin helhet i bilaga 1.  
 
För att ge en bild av de fem personernas olika bakgrund följer här en kort 
presentation av dem: 
 
Intervjuperson 1. 
 

• Undervisar i musikteori på högskolenivå. 
• Har c:a 20 års erfarenhet av musikdata, arbetar  

mest med notskrivningsprogram. 
 
Intervjuperson 2. 
 

• Utbildad musiklärare, undervisar årskurs 6-9 i musik. 
• Har c:a 10 års erfarenhet av musikdata, arbetar mest med sequenser-

programmet Cubase men har även provat på andra musikprogram. 
 
 Intervjuperson 3. 
 

• Musiker, kompositör och producent. 
• Har c:a 15 års erfarenhet av musikdata, arbetar uteslutande med 

sequenserprogrammet Cubase. 
 
Intervjuperson 4. 
 

• Studerar till gitarr och ensemblepedagog. 
• Har c:a 5 års erfarenhet av musikdata, arbetar med sequenser-

programmet Cubase. 
 
Intervjuperson 5. 
 

• Undervisar i bl.a. musikdata på högskolenivå, pianist och kompositör. 
• Har c:a 15 års erfarenhet av musikdata, har arbetat med flera sequenser-

program – Performer, Cakewalk, Logic och Cubase. 
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Resultat av intervjuer 
 
Intervju 1.   
 
Intervjuperson 1 anser att språkbruket i Cubase, och sequenserprogram över 
lag, är konsekvent. Det är ett mera tekniskt konsekvent språkbruk där termerna 
känns mer bekanta för dataanvändare än för musiker. Språket i sequenser-
program kunde med fördel vara mera musikaliskt beskrivande. Det är en klar 
fördel om den som ska jobba i ett sequenserprogram har tidigare erfarenhet av 
att jobba med datorer.  

Musikgenremässigt tycker intervjuperson 1 att sequenserprogram främst riktar 
sig till pop/rockarrangören eller musikpedagogen. 

 
Förslag på musikaliska beskrivningar av funktionerna från intervjuperson 1: 
 

• Quantize – Rytmiskt distinkt, anpassa till puls 
• Length size – Sträcker ut eller klipper av notvärde 
• Fixed length – Fixerat notvärde 

 

 
Intervju 2.   
 
Intervjuperson 2 anser att språket inte är konsekvent, det är många tekniska 
termer och få musiktermer. För att förstå vad de olika funktionerna utför måste 
man prova sig fram, orden i sig säger inte så mycket om vad som händer med 
musiken. Det är lätt att blanda ihop en del funktioner, det hade underlättat om 
funktionerna haft mer beskrivande ord. Om man tänkt använda Cubase är det 
en klar fördel om man har en musikalisk bakgrund, någon form av 
musikutbildning. Utan den musikaliska bakgrunden blir troligen termerna 
väldigt svårbegripliga menar intervjuperson 2.  
 
De många inställningsmöjligheterna i Cubase gör att programmet vänder sig 
till användare inom många musikgenrer.   
 
Intervjuperson 2 tror att termerna i funktionsmenyn för midieditering skulle 
kunna översättas till mera musikaliskt beskrivande termer men lämnar inga 
förslag under intervjun. 
 
 
 
Intervju 3.   
 
Språkbruket är möjligen okonsekvent menar intervjuperson 3 men att det finns 
en blandning mellan tekniska termer och musikaliska termer är inget som är 
negativ för programmet.   
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Programmet vänder sig till både nybörjare och proffs. Genremässigt är 
programmet användbart inom de flesta musikstilar men lämpar sig bäst för 
genrerna; pop, rock och modern dansmusik. För den som pysslar med musik 
som inte har en fast puls får jobba hårt för att skapa sin musik anser 
intervjuperson 3.  
 
Förslag på musikaliska beskrivningar av funktionerna från intervjuperson 3: 
 

• Quantize – Korrigera timing 
• Length size – Note length 
• Fixed length – Fixed length 

 
 
Intervju 4.   
 
Språkbruket i Cubase okonsekvent och svårbegripligt anser intervjuperson 4. 
Användaren bör ha viss pianovana och det är till större fördel att ha datavana 
än att ha en musikteoretisk grund att stå på. Som nybörjare kan det vara svårt 
att förstå vad de olika funktionerna utför. 
 
Cubase vänder sig till både dem som utövar musik men även till dem som vill 
använda programmet som en flerkanalig bandspelare säger intervjuperson 4.  
 
Förslag på musikaliska beskrivningar av funktionerna från intervjuperson 4: 
 

• Quantize – Justera till puls 
• Fixed length – Exakt notlängd 

 
 
Intervju 5. 
 
Språket är inkonsekvent och svårbegripligt om man bara har ”normal-
musikaliska” termer med sig i bakfickan anser intervjuperson 5.  Om man i 
sequenserprogram skulle använda sig av mera musikaliskt beskrivande termer 
skulle de med musikteoretiska kunskaper förstå funktionerna mycket bättre. 
De som inte har den musikteoretiska bakgrunden skulle troligtvis inte förstå 
funktionerna sämre med de musikaliskt beskrivande termerna än med de mera 
tekniska termerna. För att funktionerna ska fungera som man tänkt sig är det 
en klar fördel om man vet hur man ska gå till väga, då kan resultatet bli som 
man förväntar sig. För den ovane kan funktionerna vara svårbegripliga och 
svåråtkomliga.  
 
Cubase vänder sig till de flesta användare som inte tänkt sig att använda 
programmet för professionell produktion. Cubase är ett ypperligt verktyg för 
musikpedagogen. Vad det gäller användarens musikaliska bakgrund är det 
hugget som stucket vem programmet riktar sig till. Man kan använda 
programmet på olika sätt beroende på ens bakgrund.  
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Förslag på musikaliska beskrivningar av funktionerna från intervjuperson 5: 
 

• Length size –  Notlängd 
  
 
Analys av intervjuer 
 
Har funktionsmenyn i Cubase VST konsekvent språkbruk? 
 
Fyra av fem svarade att språkbruket i Cubases funktionsmeny är inkonsekvent 
och att det är övervägande tekniska termer som används. Den som inte tyckte 
att språkbruket var inkonsekvent ansåg att det var övervägande tekniska termer 
i funktionsmenyn och därför känns språkbruket tekniskt konsekvent.  
 
Min uppfattning är att ingen av de personer som jag intervjuat som anser att 
funktionernas namn eller är musikaliskt beskrivande. Språkbruket är 
övervägande tekniskt vilket inte är till någon fördel för användarna av 
programmet.  
 
 
Skulle det vara möjligt att byta ut alla termer mot musiktermer  
i funktionsmenyn? 
 
Alla fem personerna som intervjuats anser att det skulle vara helt möjligt att 
byta ut de termer, som används i sequenserprogram idag, och ge funktionerna 
mer musikaliskt beskrivande namn.  Det är egentligen bara en av personerna 
som uttrycker att det skulle vara något positivt med att byta ut funktionernas 
namn mot mer musikaliskt beskrivande termer.  
 
 
Utför programmet önskad eller förväntad åtgärd när man använder följande 
funktioner: Quantize, legato, length size och fixed length? 
 
På denna fråga svarade 4 av 5 att programmet utförde det som man förväntade 
sig när man valt att använda sig av ovanstående funktionerna. Den person som 
inte svarade som de andra hade för lite erfarenhet av sequenserprogram för att 
kunna svara på frågan. De fyra personerna som svarade att programmet utförde 
det som man förväntade sig hade alla något att tillägga, det var inte ett 
glasklart ja på frågan. Det som lades till var t ex: efter ett tag, ibland måste 
man titta i manualen, när jag vet hur jag ska gå tillväga. 
 
 
Vilken kategori av musiker tycker du att Cubase vänder sig till? 
 
Jag kanske skulle varit tydligare och omformulerat frågan innan jag ställde den 
till intervjupersonerna. Jag fick ganska varierande svar men att man bör ha en 
viss datavana för att kunna använda programmet dök upp i tre intervjuer och 
att programmet är ett bra verktyg för musikpedagogen tycker två av 
intervjupersonerna. Genremässigt passar programmet bäst för användare som 
jobbar med musik som har en fast puls säger två av intervjupersonerna. 
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Användartest 
 
Den 4 mars 2008 genomförde jag ett användartest med fem gymnasieelever 
från det musikestetiskaprogrammet på Kungsängsskolan i Sala. Jag valde ut 
dessa fem elever för att jag fått information om att dessa elever hade valt att 
läsa tillvalsämnet ljudteknik A. Jag hörde mig för med läraren som undervisar i 
kursen om vilka musikprogram eleverna fått arbeta med. Ett av programmen 
som läraren gått igenom med eleverna och som de arbetat med var Cubase 
Studio 4. 

Ett av elevernas karaktärsämnen inom det musikestetiskaprogrammet är gehörs 
och musiklära. Enligt skolverket ska eleverna ha uppnått följande efter 
avslutad kurs: 

• eleven skall känna till vanliga musikteoretiska begrepp 
• eleven skall kunna återge avlyssnad musik 
• eleven skall kunna genom att lyssna uppfatta och återge musikens form 

och struktur 
• eleven skall ha kunskap om hur gehör övas 

(Utdrag från skolverkets hemsida) 

 
Det som var intressant för mitt arbete var att se hur eleverna kopplade ihop sin 
kunskap och sina erfarenheter, som de dels kan ha fått efter avslutad kurs i 
gehörs och musiklära, med den midiuppgift som jag bad dem att utföra. Är 
begreppen direkta eller diffusa för eleverna? 
 
Uppgiften som de skulle utföra bestod av att redigera en midifil i Cubase 
Studio 4. Jag hade medvetet gjort en del musikaliska misstag och felspel i 
midifilen som jag ville att eleverna skulle rätta till. De fick dock inte lösa 
problemen på valfritt sätt, de var begränsade till att använda funktionerna som 
finns i menyn för midihantering. De fick gärna öppna keyeditfönstret för att se 
vad som hände med tonerna men de fick inte handgripligen flytta, förlänga 
eller korta av toner. I instruktionerna försökte jag att använda mig av 
musiktermer i så stor utsträckning som möjligt. Under tiden eleverna arbetade 
med uppgiften fick de skriva ned hur de löst uppgiften och vilka problem de 
hade stött på. Hela uppgiften finns att se i bilaga 2.  
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Resultat av användartest 
 

Uppgiften 
 

1. Pianot är inte rytmiskt korrekt från takt 2 t.o.m. 9 och basen spelar alla 
toner ett halvt tonsteg för lågt. Min förhoppning var att eleverna skulle 
hitta funktionen ”over quantize” för att rätta till pianospelet och 
”transpose” för att höja basen ett halvt tonsteg. 

2. Melodin spelas legato från takt 10 t.o.m. 17, jag vill att eleverna ändrar 
tonernas längd så att melodin spelas staccato. Under samma sekvens har 
jag gjort basens toner för långa så att tonerna ringer i varandra. För att 
rätta till melodin hoppades jag att eleverna skulle hitta funktionen, 
”fixed length” med kvantiseringsvärdet inställt på t ex sextondelar eller 
åttondelar. Problemet med de långa bastonerna kan lösas med samma 
funktion med kvantiseringsvärdet inställt på åttondelar. 

3. Melodin spelas staccato från takt 18 t.o.m. 25, här vill jag att eleverna 
ändrar tonernas längd så att melodin spelas mera legato. Basens toner 
ligger, under de här takterna, ett helt tonsteg för högt. Eleverna hade 
använt funktionen tidigare, här ville jag se om det om de hade något 
problem med att jag pratade om hela och halva tonsteg medan 
programmet använder sig av ”semitones”. 

 

Testelev 1 

1. Eleven provar sig fram och löser till slut problemet med det otighta 
pianospelet genom att använda sig av ”over quantize” som flyttar både 
början och slut på de markerade tonerna till närmsta närmevärde. I det 
här fallet var kvantiseringsvärdet redan inställt på åttondelar. Om 
värdet hade varit inställt på halvnoter istället hade resultatet inte blivit 
så lyckat. För att höja melodins toner ett halvt tonsteg använder sig 
testelev 1 av ”transpose”, en term som han är bekant med och förstår 
direkt vad begreppet innebär. 

2. För att ändra pianots långa toner till staccato får testelev 1 prova olika 
funktioner innan han hittar den rätta funktionen. ”Fixed length” blir 
tillslut den funktion som han bestämmer sig för att använda. Precis som 
i punkt 1, då eleven använde ”over quantize” för att rätta till det otighta 
pianot, är kvantiseringsvärdet redan inställt på åttondelar. När det sedan 
blir dags för att rätta till de långa bastonerna använder eleven samma 
funktion utan att behöva prova sig fram. 
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3. När testelev 1 ska förändra melodin så att den spelas legato gör han 
direkt en koppling till tidigare kunskap och erfarenheter, som han 
delvis kan ha tagit till sig under gehörs och musiklärakursen. Uppgiften 
är att ändra pianots korta toner så att melodin spelas legato, eleven 
bestämmer sig direkt för att funktionen, ”legato” bör vara den mest 
lämpliga funktionen. Inga problem uppstår när eleven åter igen ska 
rätta till basen, som under denna sekvens ligger ett helt tonsteg för 
högt. 

 

Testelev 2 
 

1. Eleven gick in i keyeditfönstret och ändrade kvantiseringsvärdet till 
åttondelar och använde sedan funktionen ”over quantize”. Det 
framkommer inte, av det som eleven skrivit ned, vad som gjorde att 
han hittade rätt funktion för att rätta till det otighta pianospelet. För att 
höja melodins toner ett halvt tonsteg använder han sig direkt av 
”transpose”, han noterar också att en semiton är det samma som ett 
halvt tonsteg. 

2. För att göra melodins toner kortare får eleven söka efter rätt funktion 
innan han hittar rätt. ”Fixed length” blir den funktion som han anser 
passar bäst för att lösa uppgiften. Kvantiseringsvärdet hade eleven 
redan ställt in på åttondelar när han rättade till det otighta pianospelet. 
För att ändra basens långa toner som ringde i varandra hittade testelev 
2, efter en stunds sökande, en funktion som heter ”delete overlaps”.  

3. För att få melodin mera legato använder testelev 2 sig av funktionen 
”legato”. Legato är ett musikteoretiskt begrepp som eleven känner igen 
sedan tidigare. Inga problem eller frågor uppstår. Basen transponeras 
utan problem. 

 

Testelev 3 

1. Eleven använder sig av ”quantize setup – apply quantize” för att få det 
otighta pianospelet att bli tight. En liten omväg för att nå det önskvärda 
resultatet. Det framkommer inte i elevens text hur han har hittat just 
den funktionen. Jag antar att testelev 3 har provat sig fram bland 
funktionerna i midimenyn eftersom han inte har valt den enklaste 
kvantiseringsfunktionen. För att höja melodin ett halvt tonsteg 
använder sig eleven av ”transpose”, han har tidigare erfarenhet av 
begreppet och har inga problem att översätta hela och halva tonsteg till 
semitoner och vice versa. 

2. För att korta av melodins toner får testelev 3 söka i midimenyn för att 
hitta en passande funktion. Han skriver: – Jag klickade på ”fixed 
length” och då fixade det sig. I rutan, där man ställer in 
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kvantiseringsvärdet, hade han angett hur långa tonerna skulle vara. När 
testelev 3 skulle korta av bastonerna som ringde i varandra använde 
han samma funktion som han använt för att korta av pianots toner. 

3. För att få meloditonerna att bli legato hittade testelev 3 funktionen 
”legato” som gav ett önskat resultat. Eleven hade tidigare erfarenhet av 
ordet och behövde därför inte leta efter funktionen som skulle göra 
jobbet. För att åtgärda problemet med basen som använde eleven 
”transpose” utan att behöva prova några andra funktioner. Begreppet är 
bekant sedan tidigare och testelev 3 har inga problem att dra paralleller 
mellan hela, halva tonsteg och semitoner. 

 

Testelev 4 

1. Eleven missuppfattade först uppgiften och fick lite hjälp av testelev 2 
för att lösa problemet med det otighta pianospelet. För att få 
pianospelet rytmiskt korrekt ställer eleven in kvantiseringsvärdet på 
åttondelar och använder sig därefter av funktionen ”over quantize”. 
Testelev 4 noterar att det var enkelt att hitta rätt funktion för att 
transponera upp meloditonerna ett halvt tonsteg eftersom han är bekant 
med begreppet sedan tidigare. 

2. När eleven ska korta av meloditonerna provar hans sig fram och finner 
att ”fixed length” är den funktion som passar bäst. Han ser att tonerna 
halveras men verkar inte koppla ihop att kvantiseringsvärdet hänger 
ihop med funktionen ”fixed length”. När han sedan ska korta av basens 
toner återanvänder han samma funktion som han använt för att korta av 
meloditonerna. 

3. Eleven skriver att formuleringen av uppgiften gjorde att det var enkelt 
att hitta rätt funktion. Även transponeringen av basen går galant, eleven 
är bekant med begreppet och har inga problem med att förstå att en 
semiton är ett halvt tonsteg. 

 

 

Testelev 5 
 

1. För att rätta till pianospelet använder testelev 5 funktionen ”over 
quantize”. Han antecknar att han inte vet vad ordet betyder och att han 
letade bland funktionerna innan han hittade den funktion som passade 
bäst. Melodin transponerar eleven genom att använda ”transpose”. I 
hans anteckningar kan jag se att han är bekant med termen och förstår 
vad som kommer att hända när han använder funktionen.  Eleven är 
medveten om att en ”semitone” är det samma som ett halvt tonsteg. 
Han adderar två semitoner och uppnår önskat resultat. 
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2. När testelev 5 skulle göra så att melodin spelades staccato antog han att 
”fixed length” var den funktion som var den passande. Han ställde in 
kvantiseringsvärdet på sextondelar och melodins toner kortades av till 
önskad längd. För att korta av basens toner använde eleven samma 
funktion med kvantiseringsvärdet inställt på åttondelar. 

3. För att få melodin att spelas legato använder sig testelev 5 av samma 
funktion som i punkten ovan, nämligen ”fixed length” med 
kvantiseringsvärdet inställt på fjärdedelar. Att använda den funktionen 
är kanske inte den mest lämpliga metoden men i detta fall fungerade 
det pga. att melodin inte var så rytmiskt avancerad. Basen 
transponerades utan några betänkligheter. 

 

Analys av användartest 

Takt 2–9 
Under det första momentet i uppgiften, då eleverna skulle rätta till pianospelet 
som var otight använde fyra av fem elever funktionen ”over quantize” som 
flyttar de markerade tonerna början och slut till närmsta närmevärde. Den elev 
som skiljde från de andra fyra eleverna hade gått en liten omväg och valt 
”quantize setup – apply quantize”. Att använda sig av ”quantize setup” hade 
varit det rätta valet av funktion om man inte velat kvantisera så hårt. I 
dialogrutan för ”quantize setup” kan man, i procent, ställa in hur hårt tonerna 
ska kvantiseras. Eftersom eleven i det här fallet inte hade ändrat värdet för hur 
hård kvantiseringen skulle vara tror jag att han bara råkade hamna där och 
använde sig av just denna funktion. 

För att hitta den rätta funktionen har alla elever letat och provat sig fram för att 
till slut hitta någon kvantiseringsfunktion. Det är ingen av eleverna som verkar 
ha tidigare erfarenhet av begreppet ”quantize”. När eleverna var färdiga med 
uppgiften frågade jag om det hade underlättat om ”quantize” översatts till 
svenska. Det hade inte spelat någon roll tyckte eleverna, det var ingen som 
skulle ha gjort någon koppling mellan ordet kvantisera och att toner flyttas till 
närmsta närmevärde. Jag tolkar det som att ”over quantize” blir ett diffust 
uttryck för dessa fem elever. De vet inte direkt vad ordet betyder. Jag utesluter 
helt att det skulle handla om ett distinkt uttryck eftersom att ingen av eleverna 
gör någon koppling till tidigare erfarenheter och inte vet vad ordets egentliga 
innebörd är. 

 
I det andra momentet av uppgiften skulle eleverna transponera upp melodin ett 
halvt tonsteg. Här har alla elever använt sig direkt av transponerings-
funktionen, de adderade en ”semitone” och uppnådde önskat resultat. Eleverna 
förstod vad som skulle hända med de markerade tonerna pga. att de hade 
tidigare erfarenhet av begreppet och visste exakt vad ordet betyder. De kunde 
därför hitta rätt funktion utan att behöva leta och prova sig fram. Här tolkar jag 
det som att transpose är, för dessa elever, ett distinkt uttryck. De kopplar ihop 
begreppet med tidigare och kunskap.  
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Takt 10–17 
 
När eleverna, under takt 10 t o m 17, skulle ändra melodins långa toner så att 
de spelades staccato använde sig alla fem av funktionen ”fixed length”. Fyra 
av fem elever får prova sig fram innan de hittar rätt funktion. För de fyra 
eleverna som fick leta efter den mest lämpliga funktionen anser jag att 
begreppet är diffust. För den femte eleven, som använde rätt funktion direkt, är 
begreppet distinkt i och med att han verkar ha förstått ordens egentliga 
innebörd. När eleverna sedan ska korta av basens toner som ringer i varandra 
återanvänder fyra av fem elever funktionen ”fixed length”. En av de fyra 
eleverna var den elev som inte behövde prova sig fram när han använde 
funktionen för första gången. För de andra tre eleverna som också återanvände 
funktionen anser jag nu att begreppet borde vara en distinkt karaktär. Det kan 
också vara så att de bara memorerat var de tryckte förra gången, när de ville att 
programmet skulle utföra samma åtgärd, utan att reflektera över vad textfrasen 
betydde. I det här fallet tror jag att språket är så pass okomplicerat att 
begreppet blir distinkt när man väl använt sig av funktionen en gång. Den elev 
som inte valde ”fixed length” i detta moment valde att använda funktionen 
”delete overlaps”. Denna elev hade använt ”fixed length” för att korta av 
pianots toner men valde nu att gå en annan väg för att lösa problemet. Jag tror 
inte eleven reflekterade över vad det texten sade honom första gången han kom 
i kontakt med funktionen. Jag anser därför att begreppet fortfarande är diffust 
för denna elev. 
 

Takt 18–25 

I den sista sekvensen av midifilen skulle eleverna ändra så att melodin 
spelades legato. Här använde fyra av fem elever funktionen ”legato” för att 
utföra uppgiften. För dessa fyra elever anser jag att begreppet är distinkt. Den 
elev som inte valt att använda sig av legatofunktionen hade istället använt sig 
av ”fixed length”. Det var samma elev som gått till rätt funktion då tonerna 
skulle göras kortare. Antingen har eleven favoriserat funktionen ”fixed length” 
eller så sov han på gehörs och musikläralektion då man gick igenom vad 
musiktermen legato betyder. Om han nu inte förstått vad musiktermen legato 
innebär så är det ett diffust begrepp för eleven men jag tror bara att han valde 
den snabbaste vägen för att uppnå önskat resultat.  
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Diskussion 
 
 
Metoddiskussion 
 
När jag reflekterar över hur jag utformat intervjufrågorna drar jag slutsatsen att 
frågorna hade sett annorlunda ut om jag hittat, för mitt ämne, relevant litteratur 
innan jag skrev ned frågorna. Det känns som att momenten i mitt arbete 
kommit lite i fel ordning. Idén med att komplettera arbetet med ett praktiskt 
användartest tycker jag gav ett lyckat utfall. Det mig gav en tydligare bild av 
hur språkbruket uppfattades.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Hur uppfattas språkbruket i Cubases funktionsmeny för midi hantering var min 
frågeställning under mitt arbete. Är begreppen distinkta eller diffusa för 
användare som har kunskap om och erfarenhet av traditionella musiktermer? 
Om man tittar på vad intervjuerna och användartesterna visat gett anser jag att 
språket har en övervägande teknisk karaktär. Det är egentigen bara två 
traditionella musiktermer som smugit sig in i menyn, ”legato” och ”transpose”. 
Om det är positivt eller negativt, för kommunikationen mellan användare och 
program, att menyn har ett språkbruk av teknisk karaktär kan givetvis skifta 
beroende på användarens bakgrund och referensramar. Det som intresserar mig 
är hur språkbruket uppfattas av användare som är vana att kommunicera med 
varandra i ett musikaliskt sammanhang. För dessa användare anser jag att den 
tekniska karaktären av begreppen, i Cubases funktionsmeny för midieditering, 
försvårar en direkt åtkomst av önskade funktioner. I användartestet kan man 
tydligt se att eleverna hittade önskad funktion, utan de behövde prova andra 
alternativ, när funktionens namn var en traditionell musikterm som eleverna 
var bekanta med.  
 
Jag tror att inlärningströskeln, för användare som är vana att prata i 
musiktermer, skulle vara mycket lägre om funktionernas namn var utformade 
på ett mer musikaliskt beskrivande sätt. För eleverna som ställde upp i mitt 
användartest anser jag att endast två av begreppen upplevdes som musikaliskt 
beskrivande och kan därför tolkas som distinkta begrepp för dessa fem elever. 
Några av de diffusa begreppen blev, för eleverna, distinkta efter att de använt 
funktionen en enda gång. De termer som ändrade karaktär, från att vara diffusa 
till att bli distinkta, har ett så okomplicerat språk vilket gör att man lätt kan 
koppla ihop textfrasen med vad programmet utför.  De begrepp som förblir 
diffusa har komplicerade ord som inte får användaren att göra kopplingar 
mellan text och funktion.  
 
För den användare som vill reda ut begreppen och söker efter förklaringar i 
manualer och annan litteratur som berör ämnet får leta innan denne hittar 
förklaringar som beskriver begreppen på ett tydligt sätt. Själva funktionen 
beskrivs ofta väldigt tydligt men ordens egentliga innebörd förklaras sällan. 
Jag tror att många begrepp, som finns i Cubase och även andra sequenser-
program, anses vara så väletablerade att ingående förklaringar inte behövs.   
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Om man tittar på vilken typ av användare som Cubase vänder sig till kan jag, 
utifrån intervjuerna, se att programmet riktar sig till en ganska bred publik. De 
som utvecklat programmet kan inte ta för givet att alla olika användare har 
kunskap och erfarenhet av traditionella musiktermer. Det kanske till och med 
är så att det är en minoritet av Cubases användare som har den kunskapen. Om 
så är fallet tror jag inte att det är anledningen till att man använt så få 
musiktermer i funktionsmenyn för midieditering. En anledning till att 
språkbruket har en mera teknisk än musikalisk karaktär kan vara att det har 
varit svårt för de som utvecklar programmet att hitta passande musiktermer. 
Eller är det så att man valt att använda sig av termer som återfinns i fysiska 
trummaskiner och sequensers? Eller är det som Allan Cooper menar att 
designen av användargränssnittet kommit i andra hand i prioriteringsordning? 

(Cooper, 2004, s.22) 
 
Jag anser att det är möjligt att hitta mera musikaliskt beskrivande termer till 
Cubases funktionsmeny. Jag tror att det skulle förenkla kommunikationen 
mellan användare och program oavsett om användaren har erfarenhet av 
musikaliska termer eller inte. De användare som inte är vana att använda sig av 
traditionella musiktermer tror jag, till en början, skulle uppleva termerna som 
diffusa men efter att de kommit i kontakt med termerna kanske de skulle bli 
mer och mer distinkta. När termerna har blivit distinkta har man ju med sig 
dessa även i andra musikaliska sammanhang. Detta är ett sett att se på saken, 
att de användare som saknar ett musikteoretiskt vokabulär skulle få ett utökat 
musikaliskt språk. Ett annat sätt att se på saken är att de termer som återfinns i 
sequenserprogram började användas i musiksammanhang. Det kanske är dags 
att förändra det musikaliska språket och låta det influeras av sequensertermer? 
Kommer vi i framtiden att höra en dirigent tala om för, t.ex., stråksektionen att 
de måste kvantisera sitt spel? 
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Bilaga 1. 
 
Intervjumall: 
 
Fråga 1.  Har du arbetat med något sequenserprogram? 
 

Fråga 2.  Hur länge har du arbetat med musikdata? 
 

Fråga 3.  Anser du att Cubase’s funktionsmeny har ett konsekvent språk? 
 

Fråga 4.  Anser du att det går att sätta musiktermer i Cubase’s 
funktionsmeny? (Quantize, length size, fixed length) 

 

Fråga 5.  Tycker du att programmet utför önskad åtgärd när du valt en av 
dessa funktioner? 

 
Fråga 6.  Vilken kategori av musiker tycker du att Cubase vänder sig till? 

 
Fråga 7.  Tror du att det finns ett behov av en ”musikaliserad manual” för  

Cubase VST? 
 

 

 

 

Dessa skärmdumpar är tagna från en senare 
version än den version som var aktuell då 
jag intervjuade informanterna. Detta pga. 
att det inte gick att installera den äldre 
versionen på dagens operativsystem.  
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Bilaga 2.  
 
Uppgiften för användartestet 
 
Redigering av ”Lilla snigel” 
 
Det förekommer en hel del fel i den här versionen av ”Lilla snigel”. Rätta till det som är fel 
genom att använda ”paletten”, som finns i projektfönstrets överkant, och de funktionerna som 
finns under midimenyn. Beskriv under arbetets gång hur du gått till väga för att lösa 
problemen.  
 
Takt 2 – 9:  
 
Pianospelet, på kanal 3, är inte tight. Rätta till pianospelet så att det spelar mera rytmiskt 
korrekt. Pianots underdelning är som minst åttondelar. 
 
Så här gjorde/tänkte jag för att lösa uppgiften: 
 

 
Melodin, på kanal 1, ligger ett halvt tonsteg för lågt. 
 
Så här gjorde/tänkte jag för att lösa uppgiften: 
 

 
Takt 10 – 17:  
 
Melodin spelar långa toner. Korta av alla noter till åttondelar eller sextondelar så att melodin 
spelas staccato. 
 
Så här gjorde/tänkte jag för att lösa uppgiften: 
 
Basens toner är för långa, tonerna ringer i varandra. Korta av tonernas notvärde så att basen 
bara spelar åttondelar. 
 
Så här gjorde/tänkte jag för att lösa uppgiften: 
 

 
Takt 18 – 25:  
 
Melodin spelas staccato. Förläng alla toners notvärden så att melodin spelas legato. 
 
Så här gjorde/tänkte jag för att lösa uppgiften: 
 

 
Basens toner ligger ett helt tonsteg för högt. Sänk tonerna ett helt tonsteg 
 
Så här gjorde/tänkte jag för att lösa uppgiften: 
 

 


