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  music. 

Författare:  Linnea Mason 

Undersökningens syfte är att undersöka två brasilianska musikstudenters upplevelser av mötet 
med svensk folkmusik. 

Undersökningen är av kvalitativ art och har genomförts genom att två brasilianska 
musikstudenter deltagit i ett spelmanslag och efter varje repetitionstillfälle skrivit loggbok 
över sina respektive upplevelser utifrån några områden och frågor.  

Undersökningen visar på att informanterna upplever svårigheter med att hitta den ”svenska” 
känslan i musiken, de upplever att de är ovana att spela i ¾-takt och detta innebär vissa 
svårigheter för dem att få till den ”svenska” känslan. Undersökningen visar även på hur de 
använder tidigare musikaliska erfarenheter och kunskaper för att lättare lära sig nya låtar. Att 
informanterna kopplar vissa metriska strukturer till sina tidigare kunskaper inom brasiliansk 
musik för att ta till sig och kunna spela musiken. Arbetet tar upp hur man kan uppleva en 
svensk folkmusiklåt på olika sätt beroende på vilka referenspunkter, kunskaper eller 
erfarenheter man har samt på hur samspelet upplevs som både en fördel och en nackdel då 
alla i spelmanslaget inte spelar låtarna exakt likadant. 

Sökord: Folkmusik, Sverige, Brasilien, Kulturellt utbyte, Mångkultur.  

"I



FÖRORD 

Innan jag börjar vill jag tacka några personer utan vars medverkan, hjälp och stöd detta arbete 
inte hade gått att genomföra.  

Tack till Linnaeus-Palme-programmet som gav mig möjligheten att själv uppleva nya kulturer 
vilket är en del av upphovet till detta arbete. 

Till min man Erik Backéus, tack för all hjälp och allt stöd under denna hektiska tid. 

Tack till mina föräldrar och svärföräldrar för hjälp med korrekturläsning och övriga 
kommentarer. 

Agradecimentos ao meus informantes, para participar e mostrar interesse pela música 
folclórica sueca/Tack till mina informanter som ställt upp och visat intresse för svensk 
folkmusik.  

Till sist ett stort tack till min handledare Christer Bouji för vägledning under arbetsprocessen.  

"II



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING 1                                                                                                        

PROBLEMOMRÅDE 2                                                                                          

Syfte 2                                                                                                                  

Frågeställningar 2                                                                                                

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  3                                                 

Kulturella möten, inte bara mellan länder 3                                                        

Gehörsmusik i muntliga och skriftliga kulturer   3                                             

Gehörsmusik eller noterad musik i utbildningar 4                                              

Möten med nya musikaliska stilar och/eller kulturer 4                                       

Svensk folkmusik  5                                                                                            

Musik och Dans 6                                                                                            

Låttyper – Polska och Vals 7                                                                           

Jämna polskor 7                                                                                           
Ojämna polskor 8                                                                                        
Vals 10                                                                                                         

Brasiliansk musik 10                                                                                           

Forró och Baião 10                                                                                          

TEORETISKA PERSPEKTIV 12                                                                           

Emiskt och Etiskt 12                                                                                            

Begrepp och definitioner 12                                                                                

METOD OCH GENOMFÖRANDE 13                                                                  

Metod  13                                                                                                             

Genomförande 14                                                                                                

Urval 15                                                                                                               

Forskningsetik  15                                                                                               

RESULTATPRESENTATION 17                                                                            

Ricardo 17                                                                                                           



Första tillfället 17                                                                                            

Svårt och/eller ovant 17                                                                               
Lätt och/eller välkänt 17                                                                              
Vad och hur lärde du dig? 18                                                                       

Andra tillfället 18                                                                                            

Svårt och/eller ovant 18                                                                               
Lätt och/eller välkänt 18                                                                              
Vad och hur lärde du dig? 18                                                                       

Tredje tillfället 18                                                                                            

Svårt och/eller ovant 18                                                                               
Lätt och/eller välkänt 19                                                                              
Vad och hur lärde du dig? 19                                                                       

Fjärde tillfället 19                                                                                            

Svårt och/eller ovant 19                                                                               
Lätt och/eller välkänt 19                                                                              
Vad och hur lärde du dig? 19                                                                       

Luiz 20                                                                                                                 

Första tillfället 20                                                                                            

Svårt och/eller ovant 20                                                                               
Lätt och/eller välkänt 20                                                                              
Vad och hur lärde du dig? 20                                                                       

Andra tillfället 20                                                                                            

Svårt och/eller ovant 20                                                                               
Lätt och/eller välkänt 21                                                                              
Vad och hur lärde du dig? 21                                                                       

Tredje tillfället 21                                                                                            

Svårt och/eller ovant 21                                                                               
Lätt och/eller välkänt 21                                                                              
Vad och hur lärde du dig? 21                                                                       

Fjärde tillfället 21                                                                                            

Svårt och/eller ovant 21                                                                               



Lätt och/eller välkänt 22                                                                              
Vad och hur lärde du dig? 22                                                                       

RESULTATANALYS 23                                                                                         

Emiskt och Etiskt – Fras blir motiv 23                                                                

Svårt och/eller ovant 23                                                                                       

Gehörsinlärningens svårigheter 23                                                              
Att harmonisera musiken 24                                                                       
Tonalitet 24                                                                                                  

Lätt och/eller välkänt 24                                                                                      

Associationer 24                                                                                          
Vad och hur lärde du dig?  25                                                                              

Samspel 25                                                                                                  
Metrik, rytmik, takt och fotstamp 25                                                                   

¾-takten 26                                                                                                  
Sammanfattning  26                                                                                             

DISKUSSION 27                                                                                                    

Låttyper 27                                                                                                          

Den ”svenska” känslan 27                                                                                   

Förskjutna motiv 28                                                                                             

Finnskogspols = Baião/Forró? 28                                                                        

Muntligt och skriftligt 29                                                                                    

Kulturell koppling 29                                                                                          

Att spela rent – Samspelets betydelse 30                                                            

Pedagogiska tankar 30                                                                                         

Metoddiskussion 31                                                                                             

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 32                                                                   

Kulturella möten i skolan och samhället 32                                                        

Framtida forskning 32                                                                                         

REFERENSLISTA 33                                                                                            



INLEDNING 
Jag har under lång tid varit intresserad av att utforska och lära mig musik från olika kulturer, 
länder och stilar. Från barnsben har jag spelat svensk folkmusik, genom min utbildning är det 
dock västerländsk klassisk musik som tagit mest plats. Detta fram till för drygt ett år sedan. 
Då fick jag nämligen en, i mina ögon, fantastisk möjlighet att åka till Brasilien och studera 
musik. Musikhögskolan vid Örebro Universitet har genom Linnaeus-Palme programmet 
utbyten med två universitet i Brasilien, ett i Rio de Janeiro (UniRio) och ett i Brasília (UnB). 
Jag valde att åka till Brasília. Det började med en termin men slutade med att jag stannade där 
ett helt år.  

Redan innan jag lämnade Sverige visste jag att jag ville förmedla några delar av vad jag 
upplever som svensk kultur. Genom utbytet fick jag möjligheten att upptäcka delar av den 
brasilianska kulturen, deras musik och dans. Mitt bidrag till dem blev en liten inblick i svensk 
folkmusik. På plats startade jag en grupp öppen för alla musikstudenter och lärare där jag 
lärde ut några svenska låtar. Det jag tidigt lade märke till var att medlemmarna verkade ha 
svårt att ta till sig flera delar av den svenska folkmusiken. Extra tydligt blev det då vi spelade 
polskor. Sedan tidigare erfarenheter från Sverige med svenska musiker som är relativt ovana 
att spela svensk folkmusik hade jag en aning om att dessa svårigheter kunde uppstå. Det som 
för mig känns självklart och naturligt är kanske inte alls lika självklart för någon annan 
oavsett om vi växt upp i samma land eller inte.  

I och med mitt utbytesår fick jag själv uppleva hur svårt det kan vara att försöka spela musik 
som man inte alls är van vid. Rytmik, metrik, melodik, harmonik och instrument var ibland 
väldigt ovant, för att inte tala om språket (portugisiska) som var nytt för mig vilket gjorde det 
hela ännu svårare att förstå.  

I och med mitt intresse för andra kulturer och andra musikaliska stilar växte det fram ett ännu 
starkare intresse för att fördjupa mig i hur utomstående upplever arbetet med att spela eller 
lära sig musik från en ny kultur. För mitt examensarbete på lärarutbildningen med inriktning 
musik har jag därför valt att fördjupa mig i just detta område. Hur upplever utomstående och/
eller nybörjare mötet med den svenska folkmusikens låtar? Vilka utmaningar möter de? Detta 
är för mig intressant, inte bara som individ, utan även ur ett lärarperspektiv för att få mer 
kunskap om vad jag kan möta för typ av utmaningar när jag som lärare arbetar med 
exempelvis svensk folkmusik med mina elever. Förhoppningen är också att ge inblick i hur 
det kan vara med annan musik som är ny eller ovan för elever (och lärare) att jobba med. 
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PROBLEMOMRÅDE 
Enligt Lgr11 (Skolverket 2011) är den svenska skolan en plats för kulturella möten. I 
kursplanen för musik står bland annat att undervisningen ska ”bidra till att eleverna utvecklar 
sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som 
andras” (Skolverket 2011 s 100). Detta tolkar jag som att Skolverket anser det viktigt att 
använda olika kulturers musik i musikundervisningen. Trots detta framkommer det i Teresia 
Malm och Maria Lansenfeldts (2006) examensarbete Mångkulturellt arbete i 
musikundervisningen att lärare många gånger inte känner att de har kunskap eller tid för att 
arbeta med just dessa mångkulturella områden. Denna brist på mångkulturellt arbete som 
författarna såg i sin undersökning är något som de anser behöver åtgärdas, de ger dock inget 
svar på hur. Möjligen kan detta ske genom att studenter på lärarprogrammen får utbildning i 
musik från andra kulturer, olika genrer samt muntligt traderad respektive noterad musik då de 
intervjuade lärarna i Malm och Lansenfeldts studie angav just brist på kunskap och erfarenhet 
som anledningar till att de inte arbetade mer med mångkultur. Med tanke på den brist på 
kunskap som bland andra Malm och Lansenfeldts (2006) informanter anser finns kommer jag 
således fram till syftet och frågeställningarna för denna undersökning som avser bidraga till i 
att öka kunskapen om hur människor kan uppleva musik samt arbetet med musik från andra 
kulturer än sin egen. Undersökningen görs i högre musikutbildning med förhoppningen om att 
den ska kunna ge kunskaper som kan användas vid mötet med nya musikstilar och/eller andra 
kulturer även i andra utbildningssituationer och stadier.  

Syfte 
Syftet är att undersöka två brasilianska musikstudenters upplevelser av mötet med svensk 
folkmusik. 

Frågeställningar 
- Vilka svårigheter upplever de brasilianska musikstudenterna att mötet med svensk 

folkmusik innebär? 
- Vad upplever de brasilianska musikstudenterna som lätt och/eller välkänt i mötet med 

svensk folkmusik? 
- Hur lär sig de brasilianska musikstudenterna den svenska folkmusiken? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  
I denna del kommer jag lägga fram tidigare forskning som angränsar till min undersöknings 
ämnesområde för att ge en inblick i vad som tidigare sagt om dessa områden. 

Kulturella möten, inte bara mellan länder 
Sociologerna Rolf Lidskog och Fuat Deniz tar i sin bok Mångkulturalism: socialt fenomen 
och politisk utmaning (2009) upp hur begreppen kultur och mångkultur kan förstås. Dessutom 
visar de på några ingångar till hur samhällen kan ställa sig till nya kulturer, vilken roll dessa 
kan få, eller ta, i ett samhälle. Författarna försöker även ge en historisk bild av 
mångkulturalism och menar att världen alltid varit mångkulturell då olika kulturer och 
folkslag levt tillsammans inom samma rike eller land. De menar dock även att dagens 
mångkulturalism delvis är något nytt då människor idag har starkare rättigheter att uttrycka 
sina egna kulturella traditioner, seder och bruk. Mångkultur är således, enligt författarna, då 
flera kulturer samexisterar i ett samhälle eller på en plats, det är dock inte automatiskt så att 
dessa samverkar med varandra i någon större grad. 

Lidskog och Deniz (2009) menar även att mångkultur inte behöver betyda möten mellan 
människor från olika länder. Två personer födda och uppväxta i exempelvis Sverige kan ha 
väldigt olika kulturer beroende på var i landet de bott även om båda deras föräldrar är 
svenskar. Kultur blir således i relation till detta inte något som endast är kopplat till länder 
utan till alla grupper, stora som små, som finns i samhället. Dessa grupper kan exempelvis 
bestå av människor med samma trosuppfattning, gemenskap runt en viss idrott, musikgrupp 
eller musikgenre, landsbygdsbor, stadsbor och mycket mer. Familj, vänner och skola har även 
stort inflytande på människors kulturella identitet (Lidskog & Deniz 2009). 

Gehörsmusik i muntliga och skriftliga kulturer   
Lars Lilliestam, musikvetare vid Musikhögskolan i Göteborg behandlar i sin bok 
Gehörsmusik blues, rock och muntlig tradering (1995) synen på muntligt och skriftligt inom 
olika typer av kulturer med fokus på hur detta kan påverka musiken som spelas. Hur den 
spelas och kanske främst hur man lär sig spela. Lilliestam (1995) menar att ”merparten av 
världens musik är gehörsmusik” (s 1). Trots detta anser han att forskning och litteratur om 
gehörsmusik är begränsad.  

Resonemang från Walter J. Ongs bok Muntlig och skriftlig kultur (1990) ligger till grund för 
Lilliestams introduktion till vad som kan menas med muntlig respektive skriftlig kultur. Ong 
(1990) menar att alla kulturer är muntliga, då alla använder sig av tal eller ljud på något vis 
medan alla kulturer inte nödvändigtvis är skriftliga. En kultur som saknar all form av 
skriftspråk anser Ong vara en så kallad ”primärt muntlig kultur” (s 20) medan övervägande 
delen av dagens kulturer således bör vara sekundära muntliga kulturer eftersom båda delarna 
är representerade och många gånger är den muntliga delen beroende av den skriftliga. Ong 
(1990) menar att människor i en skriftlig kultur tänker på ett annat sätt än den som lever i en 
muntlig kultur. Vilka egenskaper som är viktiga kan vara olika i de båda kulturerna, i en 
muntlig är troligen minnesförmågan väsentlig medan denna förmåga inte i samma 
utsträckning behövs i en skriftlig kultur.  

Lilliestam (1995) har reflekterat och överfört Ongs (1990) forskning till musikaliska 
förhållanden. Lilliestam (1995) menar således att om en musiker i en muntlig kultur gör ett 
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musikstycke krävs att detta spelas och förs vidare, annars glöms det bort eftersom det inte 
finns något annat medel att bevara stycket på. Om ett stycke däremot skrivs i en skriftlig 
kultur kan det leva vidare genom de nedskrivna noterna. Vidare menar Lilliestam (1995) att 
musiken i en muntlig kultur av denna anledning ofta har återkommande rytmiska och/eller 
melodiska motiv samt att formerna är relativt korta, för att detta kan underlätta vid 
memorering.  

En annan väsentlig skillnad mellan muntlig och skriftlig kultur är synen på 
”musikverk” (Lilliestam 1995 s. 20), där författaren menar att ett musikverk per definition har 
en fast form (en början och ett slut), att det ska framföras i samma ordning varje gång samt att 
det finns en eller ibland flera upphovsmän till verket. I en muntlig kultur däremot kan 
upphovsmannen och utföraren vara samma person då ”varje framförande är mer eller mindre 
unikt” (Lilliestam 1995 s. 21), speciellt gäller detta då det inte finns något nedskrivet original 
och därmed inte en konkret upphovsman att hänvisa till. Den västerländska musikkulturen är 
enligt Lilliestam ”notcentrerad” (1995 s. 3) vilket även innebär att icke noterad musik i många 
fall inte tas på samma allvar som den noterade. 

Gehörsmusik eller noterad musik i utbildningar 
Lilliestam (1995) menar även att det i utbildningssammanhang, främst på musikskolor och 
musikhögskolor, är den noterade musiken som lärs ut. Dessutom anser han att beredskapen 
för att undervisa om gehörsmusik fortfarande är liten. Då Lilliestam (1995), som jag tidigare 
nämnt, menar att den västerländska kulturen är centrerad runt notationsskunskap får 
gehörsbaserad musik således i många fall en lägre status. Kanske det är just detta som 
reflekteras i utbildningar då Lilliestam (1995)  menar att även dessa är centrerade kring 
notationsskunskaper.  

Då det under lång tid, enligt Lilliestam (1995), varit så att utbildningar till stor del fokuserar 
på noterad musik och notationskunskaper har det också inneburit att terminologin mellan 
musikutövare skiljer sig åt beroende på vilken skolning de har och vilken typ av musik de 
spelar. Lilliestam menar även att en gehörsmusiker har inte alltid samma behov av att använda 
musikteoretiska termer som en musiker som spelar noterad musik. Kanske finns det inte ens 
en enhetlig terminologi utan varje utövare har sitt eget sätt att uttrycka sig och förklara i ord 
vad hen gör (Lilliestam 1995), terminologin kan dock variera beroende på vilken typ av 
utbildning utövaren har inom musik. 

Möten med nya musikaliska stilar och/eller kulturer 
Peter Dunbar-Hall (2009) tar i sin text Studying Music, Studying the Self Reflections on 
Learning Music in Bali upp hur det var att studera musik på Bali. Danbar-Hall är en 
australiensisk musiketnologiforskare som bland annat studerat musiken på Bali (The 
University of Sydney 2014). I denna text fokuserar han dock på sin egen upplevelse av att 
studera och lära sig denna musik som inte varit en naturlig del i hans liv tidigare. Dunbar-Hall 
har studerat balinesisk musik för flera lärare genom åren. Något av det första han upplevde 
var att han själv blev placerad i facket av ”people […] from outside Bali who had wanted to 
study Balinese music” (s. 155). Detta såg Dunbar-Hall som en fördel eftersom det innebar att 
hans lärare och/eller medmusiker redan tidigare varit i kontakt med personer utifrån som 
kommit för att forska eller studera musiken och någon djupgående förklaring av forskning och 
vad det är behövdes inte.  
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Dunbar-Hall (2009) insåg tidigt att hans sätt att lära sig låtar och spelsätt, som tidigare främst 
varit baserat på noter, muntliga instruktioner, en musikalisk kanon av låtar samt stycken som 
övas för de tekniska aspekternas skull innebar problem för honom. Den balinesiska musiken 
är inte noterad, det förväntas att musiker memorerar låtar utantill, specifika tekniska övningar 
används inte utan tekniken lär man sig genom den repertoar man spelar. Dunbar-Hall 
upplevde således att hans tidigare musikaliska skolning var ett hinder för honom på flera sätt. 
”I was being asked to learn in a way I had not experienced, and it seemed as if through years  

of learning in Western ways I had unlearnt a raft of learning strategies” (Dunbar-Hall 2009 s. 157).  

För att kunna ta till sig den balinesiska musiken upplevde Dunbar-Hall (2009) således att han 
behövde lära sig låtarna och musiken på sätt som han inte tidigare hade erfarenheter av att lära 
sig på. 

I början av arbetet med att lära sig balinesisk musik försökte Dunbar-Hall notera delar av det 
han skulle lära sig för att på så sätt använda sig av de former för lärande han var van vid. När 
han sedan lärt sig grunderna upptäckte han att mycket av den balinesiska musiken byggde på 
liknande metriska och rytmiska förlopp vilket gjorde att han då lättare lärde sig nya låtar utan 
att först notera ned dem då han redan tidigare lärt sig grunderna. Dessa grundkunskaper kunde 
han sedan överföra till de nya låtarna. Dunbar-Hall menar alltså att det tar ett tag att förstå det 
nya för att sedan kunna koppla ihop detta och upptäcka likheter med det välkända (Dunbar-
Hall 2009). 

Svensk folkmusik  
Det som idag benämns svensk folkmusik är kanske det som utvecklats främst inom Sveriges 
gränser men det har säkerligen influerats av musik och dans från andra håll i världen. Den 
svenska folkmusiken, liksom en stor del av världens kulturer och/eller länders traditionella 
musik har i generationer förts vidare genom en muntlig tradition. Det har inte varit ovanligt 
att ungdomar lärt sig spela sina lokala låtar av en ”mästarspelman” från trakten (Lundberg & 
Ternhag 2005). Folkmusiken i Sverige har under lång tid influerats från andra länder och 
kulturer. Genom att hovens musik sipprade ned genom samhällsklasserna under 1600- och 
1700-talet influerades det som kommit att kallas folkmusik av musik och stilar från flera 
europeiska länder, exempelvis från Polen som är ett troligt ursprung till låt- och danstypen 
polska (Lundberg & Ternhag 2005; Ling 1978; Ramsten 2003).  

Spelmän, tävlingar, stämmor och spelmanslag  

Svensk folkmusik har under lång tid varit starkt förknippad med fiolen och är så än idag. 
Fiolens dominans startade under 1700-talet och har sedan dess vuxit sig väldigt stark. Det var 
under samma tid som spelmanstraditionen tog den form den till viss del har än idag, även om 
dagens bild av 1800-talets spelman är romantiserad exempelvis genom bilder och målningar 
av spelmannen i folkdräkt spelandes till dans och fest. Denna romantiserade bild blir ofta en 
bild av en sorts idealspelman (Ermedahl 1980). Enligt Ling (1978) var dessa spelmäns vardag 
ibland mycket brokig. Spelmannen kunde vara socknens organist, någon av traktens bönder 
eller bonddrängar. Eftersom musiken var ett sätt att tjäna några extra slantar var spelningarna 
eftertraktade. På flera håll i Sverige fanns ett musikerskrå där hov- och stadsmusikerna var 
organiserade. När orgeln gjort sitt intåg i kyrkorna var organisten ofta även bygdens spelman 
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och därmed också till stor del ansvarig för att lära upp nya spelmän. Detta innebar också att 
organisten ofta från början var bondspelman (Ermedahl 1980).  

Först under 1900-talet kom begreppet spelman att syfta på de musiker som främst spelar 
svensk folkmusik. Det som idag benämns svensk folkmusik har genom århundradena haft 
olika beteckningar men har genom tiderna varit musik för dans och fest hos främst de lägre 
samhällsklasserna, även om musiken många gånger varit influerad av högreståndsmusiken 
(Ermedahl 1980; Ling 1978; Lundberg & Ternhag 2005).  

En av de stora skillnaderna mellan spelmän från 1700- och 1800-talen och dagens spelmän/
folkmusiker är troligen att de tidigare främst spelade ensamma eller i par, större grupper än så 
som spelade tillsammans har varit ovanligt (Lundberg & Ternhag 2005). Under 1900-talets 
början förändrades detta genom att de första spelmanstävlingarna genomfördes och efter 
tävlingarna blev det vanligare och vanligare att de tävlande spelmännen spelade ett par låtar 
tillsammans. Detta utvecklades så småningom till ”allspel” som än idag har en självklar plats 
på de flesta spelmansstämmor som anordnas i Sverige. Allspelet bidrog troligen också till 
utvecklingen av just spelmansstämmor som från början ordnades i anslutning till 
spelmanstävlingar (Lundberg & Ternhag 2005). Att spelmän samlades på detta sätt under 
tävlingar och stämmor har säkerligen också bidragit till att det blivit allt vanligare att spela 
folkmusik tillsammans även i större grupper som exempelvis spelmanslag. Från 1940-talet 
och framåt har dessa spelmanslag vuxit sig starka inom folkmusikens område (Lundberg & 
Ternhag 2005). Spelmanslag är en grupp av människor som träffas regelbundet för att spela 
tillsammans. Idag har de flesta spelmansförbund i Sverige ett spelmanslag där man kan vara 
med för att spela och lära sig låtar tillsammans (SSR 2014). 

Musik och Dans 

Den svenska folkmusiken, liksom traditionell musik från flera andra kulturer, är starkt 
kopplad till dans och fest (Lundberg & Ternhag 2005, Saether 2003). Genom denna koppling 
har troligen musiken förändrats mycket i takt med att nya danser genom åren tillkommit och 
krävt ny sorts musik eller i alla fall en förändring eller bearbetning av den redan existerande 
repertoaren. Dock menar Magnus Gustafsson (2003) att musikmaterialet ofta varit det samma 
men samtidigt också förändrats för att passa tidens musikaliska mode. Även om det varit svårt 
att bevisa menar flera forskare, däribland Lundberg och Ternhag (2005) att flera danstyper så 
som polska, vals, schottis med flera troligen haft sitt ursprung i andra Europeiska länder och 
kommit till Sverige via hoven för att sedan förflyttas genom borgerskapets salonger till 
arbetarklasserna.  

Dansen har varit ett nöje under lång tid i Sverige och även idag är folkmusiker ofta både dans- 
och konsertmusiker. Flera arrangörer av folkmusiktillställningar idag gör detta genom en 
kombination av konsert som efterföljs av dans, ofta är det samma band/grupp som spelar både 
konsert och dans. Detta gäller också för dagens stämmor och folkmusikfestivaler. På dessa 
finns som regel minst en dansbana och även där det inte är iordningställt för dans är det 
vanligt att folk ändå dansar på den lilla plats som finns (Felan 2014, Stallet 2014, Linköpings 
folkmusikfestival 2014). 

Innan fiolen gjorde sitt intåg och blev det dominerande instrumentet inom folkmusiken fanns 
flera andra instrument av vilka flera är så kallade borduninstrument. Borduninstrument 
innebär att instrumentet vid spel har en klingande bordunton som ljuder parallellt med att 
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melodierna spelas. Exempel på sådana instrument är vevlira och säckpipa (Lundberg & 
Ternhag 2005 s 79-140). Dessa instrument passade väl för den tidens låtar som då höll sig 
inom ett modus med en bordunton som grund. När fiolen sedan gjorde sitt intåg tog den från 
början över dessa låtar. Stämspel eller så kallad ”sekundering” (Lundberg & Ternhag 2005 s. 
172) har sedan 1800-talet blivit allt vanligare. Stämmorna har varit av varierande typ så som 
ters- eller sextstämmor, harmoniskt ackompanjemang eller oktavstämma (Lundberg & 
Ternhag 2005). Det var när dragspelet gjorde sitt intåg i Sverige på 1860-talet som låtarna i 
större utsträckning började baseras på ackordackompanjemang istället för på bordun 
(Lundberg & Ternhag 2005). 

Låttyper – Polska och Vals 

Jag inriktar mig här på de låttyper som är aktuella för denna undersökning, det vill säga 
polska och vals då det är dessa som ingått i spelmanslagsrepetitionerna mina informanter 
deltagit i. Sven Ahlbäck har genom sitt arbete Karaktäristiska egenskaper för låttyper i svensk 
folkmusiktradition – ett försök till beskrivning (1995) bidragit till att skapa en förståelse för 
hur en uppdelning kan se ut, men även uppmärksammat vilka svårigheter det kan innebära att 
försöka dela upp svensk folkmusik i låttyper då många av dessa går in i varandra. 

Lilliestam (1995) och Ahlbäck (1995) menar båda att notskriften påverkar vårt sätt att se på 
och uppfatta eller uppleva musik. De menar även att notskriften kan vara ett hinder om den 
aktuella musiken inte går att föra in i vårt västerländska notsystem. Denna typ av svårighet 
med att överföra den muntliga musiktraditionen till noter återfinns i den svenska folkmusiken. 
Detta kan sägas gälla såväl tonhöjd som meter (puls, takt) (Lilliestam 1995; Ahlbäck 1995). 

Ahlbäck har valt att dela upp polskor i kategorierna ”jämn polska” (s 14) respektive ”ojämn 
polska” (s 17). Denna uppdelning gör han med utgångspunkt i låtarnas metriska struktur. 
Dessa är sedan uppdelade i underkategorier som baseras på hur man känner pulsen bland 
annat genom användning av betoningar och accenter samt hur långa respektive korta de olika 
taktslagen är i förhållande till varandra. För denna undersökning är Ahlbäcks (1995) 
kategorisering av polskorna med utgångspunkt i deras metriska struktur den jag utgår ifrån. 
Det ska dock tydliggöras att detta är ett bland flera sätt att kategorisera polskorna. Lundberg 
och Ternhag (2005) har försökt ge en överblick av Ahlbäcks kategorisering i förhållande till 
musikforskaren Magnus Gustafssons (2003) kategorisering som till skillnad från Ahlbäcks 
utgår från motiv och form. Där kan man se hur dessa olika kategorier inte nödvändigtvis 
representerar två motsatta synsätt utan dessa går enligt Lundberg och Ternhag (2005) att 
förena och ger då en bild både av polskornas historia och utvecklande av olika polsketyper. 

Jämna polskor 

Ahlbäck (1995) delar upp de jämna polskorna i tre underkategorier: jämn polska utan 1-3 
markering, jämn polska med 1-3 markering samt jämn polska utan takt. Den sistnämnda 
kategorin har en jämn puls men vid notering skrivs den utan både taktart och taktsträck. 16-
delspolska eller slängpolska är andra benämningar på jämn polska. Den jämna polskan består 
enligt Ahlbäck av två pulslager som har ett 2:1-förhållande. Eftersom polskor generellt sett 
går i 3-takt skulle det alltså innebära att varje takt består av tre pulsslag av de långsammare 
vanligtvis fjärdedelar och sex pulsslag av snabbare åttondelar. Som kategorierna antyder finns 
det jämna polskor där alla taktslag är lika mycket betonade, polskor där första och tredje 
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slaget är betonat samt polskor med en kontinuerlig jämnt betonad puls utan tydlig 
taktuppdelning. 

Nedan följer Ahlbäcks (1995) noterade och grafiska uppställning av de jämna polskorna. 
Typernas metriska struktur visas med hjälp av punkter som symboliserar pulsen dessa är i 
olika storlekar beroende på hur betonad det aktuella pulsslaget är. Eventuella accenter visas 
med hjälp av v-symboler över punkterna. 

Exempel 1: 

"  

(Ahlbäck 1995 s. 17) 

Ojämna polskor 

I Ahlbäcks (1995) benämning ojämn polska ingår flera typer. Här tar jag upp tre av dessa, 
nämligen 8-delspolska, triolpolska samt polska med kort trea. 8-delspolskan kallas ofta endast 
för polska och består liksom den jämna polskan av tre lika långa pulsslag. Författaren menar 
dock att skillnaden är att i denna typ av polska har det snabbare pulslagret, 8-delarna i den 
jämna polskan, plockats bort. Detta tillsammans med att lägga betoningar på första och andra 
taktslaget utgör den främsta skillnaden. Första taktslaget är mest betonat, det tredje något 
mindre. I vissa delar av Sverige är det även vanligt att andra taktslaget får en accent men detta 
är inte nödvändigt för att få känslan av en 8-delspolska. 

Nästa typ av ojämn polska vi ska uppehålla oss vid är den som kan benämnas triolpolska. Det 
som skiljer denna typ från 8-delspolskan är användandet av trioler. Vad gäller betoningar och 
accenter är det liksom 8-delspolskan första och tredje taktslaget som betonas, dock finns inte 
accenten på andra slaget i någon större utsträckning. 

Polska med kort trea karaktäriseras av det korta sista pulsslaget, de två första pulsslagen kan 
däremot delvis variera i längd. De kan vara lika långa vilket ger en taktartsuppsättning som 
kan skrivas 3+3+2/16-delar eller ha en lång etta vilket ger taktarten 4+3+2/16-delar. 

Nedan följer Ahlbäcks (1995) noterade och grafiska uppställning av de ojämna polskorna. 
Typernas metriska struktur visas med hjälp av punkter som symboliserar pulsen dessa är i 
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olika storlekar beroende på hur betonad det aktuella pulsslaget är. Eventuella accenter visas 
med hjälp av v-symboler över punkterna. 

Exempel 2: 

"
(Ahlbäck 1995 s. 25) 
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Då Ahlbäck inte specifikt visar typen 3+3+2/16 har jag själv med utgångspunkt i Ahlbäcks 
grafiska förklaringar skapat en liknande uppställning av denna för att ge en bild av hur den ser 
ut i förhållande till övriga både jämna och ojämna polskor. Notexemplet till detta är från 
Finnskogspolsen informanterna i denna undersökning lärt sig. 

Exempel 3: 

 

Vals 

Även vals går i ¾-takt. Pulsen är jämn och liknar således den jämna polskan. Skillnaden 
består enligt Ahlbäck (1995) i den starka betoningen av första pulsslaget i varje takt. Valsen 
har vad som brukar benämnas tung etta medan taktslag två och tre är lätta. Första taktslaget 
använder en betoning medan de återstående taktslagen kan ha tydliga accenter men dock inte 
betoningar. 

Brasiliansk musik 
Brasilien är ett mycket stort land både geografiskt, nästan lika stort som Europa från Atlanten 
till Uralbergen, och invånarmässigt med nästan 200 miljoner invånare. Detta ger en diversitet 
av folkslag och religioner (Utrikespolitiska Institutet 2014), vilket även innebär stora 
musikaliska och kulturella olikheter inom landet (Broughton, Ellingham, Duane & 
McConnachie red 2000). Mycket brasiliansk musik så som samba, bossa nova, forró och 
brasiliansk popmusik går i jämna taktarter (Adolfo 1993). Slagverk av olika slag kan sägas 
vara centralt i brasiliansk musik, det är ofta slagverkets rytmer som definerar musikstilen 
(Broughton, Ellingham, Duane & McConnachie red 2000). Brasiliansk traditionell musik är 
ofta gehörsbaserad och flera stilar spelas i det som benämns ”rodor” som betyder cirkel. En 
”roda da samba” är alltså en grupp/cirkel av musiker som spelar samba. Dessa ”roda da…” är 
vanligen öppna för vem som helst att delta i. Det är ett tillfälle att spela musik man redan kan 
eller lära sig nya låtar genom att lyssna och härma. Musiken spelas som regel utan noter. 

Forró och Baião 

Musik och dansstilarna forró och baião är besläktade. Enligt viss litteratur är baião den 
övergripande stilen medan forró är en substil och i annan litteratur är det tvärtom. Vad som är 
odiskutabelt är dock att forró och baião har flera gemensamma musikaliska drag (Broughton, 
Ellingham, Duane & McConnachie red 2000; Adolfo 1993). De känns båda på två slag i 
takten. Båda stilarna är från början främst baserade på en trio bestående av ackordeon, 
triangel och zabumba (en sorts bastrumma). Grunden är att triangeln spelar 8-delar med 
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accenter på, för stilen specifika pulsdelar. Ackordeon-musikern står för melodi och ackord 
medan zabumban står för grundrytmen. Se exempel 4 nedan.  

Exempel 4: 

! (Adolfo 1993 s. 94)  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TEORETISKA PERSPEKTIV 

Emiskt och Etiskt 
Vid undersökningar med musiketnologiska beröringspunkter finns alltid ett inifrånperspektiv 
och ett utifrånperspektiv. I forskarsammanhang talar man ofta om emiskt respektive etiskt 
perspektiv. Emiskt perspektiv kan motsvaras av inifrånperspektivet, det vill säga de 
beforskades perspektiv. Detta perspektiv är för en utomstående forskare egentligen omöjligt 
att fullt förstå. Det etiska perspektivet är således forskarens perspektiv, en utomståendes 
förståelse och bild av de beforskade människorna. Emiskt och etiskt introducerades från 
början inom lingvistiken och benämnde två olika sätt att närma sig språket på, men har nu 
anammats av andra forskningsgrenar för att beskriva dessa två olika perspektiv. Det finns 
kritik mot detta synsätt då vissa forskare menar att en forskare alltid har delar av båda dessa 
perspektiv i sitt arbete (Lundberg & Ternhag 2002). Jag har ändå valt att använda mig av 
dessa två perspektiv för att tydliggöra hur användandet av begrepp och synsätt kan skilja sig 
mellan forskare och informanter beroende på om de ses ur ett emiskt eller etiskt perspektiv. 

Begrepp och definitioner 
Nedan följer definitioner och förklaringar till de begrepp jag som forskare använder mig av i 
denna undersökning. Dessa är således kopplade till ett etiskt perspektiv snarare än ett emiskt. 

Modal – I detta arbete används benämningen modal då en låt går i ett musikaliskt modus 
exempelvis kan detta vara att en låt använder ett doriskt modus. Modus innebär också att 
toninehållet refererar och förhåller sig till en grundton eller viloton. I svensk folkmusik har 
denna ton ofta använts som bordunton vid spel på borduninstrument (Lundberg & Ternhag 
2005). 

Triol – en beteckning för en grupp av tre likadana notvärden som tillsammans sträcker sig 
över lika lång tid som två noter med samma notvärde vanligtvis gör. 

Meter/Metrik – benämning på periodisk tidupplevelse. Meter gör att man ”uppfattar att ljuden 
hör samman genom en periodiskt tiduppdelning av musiken” (Ahlbäck 1995 s. 3). Relaterade 
uttryck: Puls, takt, grundrytm  (Ahlbäck 1995).  

Rytm/Rytmik – gestaltupplevelse. Ljud hör samman i grupper, dessa grupper bildar en gest, 
en helhet. ”Man upplever att ljud hör samman i grupper - i ljudgestalter. Varje ljudgestalt är en 
rytm” (Ahlbäck 1995 s. 3). Relaterade uttryck: ”Rytmiska figurer, fraser, motiv, 
melodirytm” (Ahlbäck 1995 s. 3). 

Accent – ”kort, lätt, spetsig markering av en ton” (Ahlbäck 1995 s. 10). 

Betoning – ”lång, tung, rund markering av en ton” (Ahlbäck 1995 s. 10). 

Observera att definitioner och förklaring av meter/metrik, rytm, accent och betoning kanske 
inte gäller i resultatpresentationen då informanterna möjligen definierar och/eller uttrycker sig 
med hjälp av emiska begrepp istället för de etiska begrepp jag valt att använda. För ytterligare 
förklaring av begreppen se Ahlbäck (1995). 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
Kommande avsnitt behandlar vilken metod som använts för undersökningen och varför denna 
metod valts. Efter detta följer en beskrivning av undersökningens genomförande, beskrivning 
och tankar om urvalet och till sist hur de forskningsetiska aspekterna har behandlats i denna 
undersökning. 

Metod  
I min kvalitativa undersökning har jag använt loggbok som metod. Enligt Bjørndal (2005) är 
loggbok en väg till att genom skriftlig reflektion få djupare förståelse för skeenden, såväl yttre 
som inre. Genom loggboken kan man föra en dialog med sig själv över tid och på så sätt bli 
medveten om nya eller andra saker än tidigare. Jag har använt mig av det som Bjørndal (2005) 
betecknar strukturerad loggbok.  

Det andra skälet till valet av loggbok som metod ligger i språkliga barriärer. Informanterna i 
denna undersökning kan inte svenska, de har inte heller engelska som modersmål utan 
portugisiska. Även om jag förstår och talar portugisiska anser jag mig inte vara på den nivån 
att jag skulle kunna genomföra intervjuer som skulle innebära ett behov av att i stunden 
reflektera och formulera följdfrågor. En skriftlig loggbok kan härmed bli en väg genom dessa 
språkliga svårigheter. Informanterna är fria att skriva på de språk de anser lämpligast för att 
kunna uttrycka sig och jag har möjlighet att återkoppla genom samtal med dem i efterhand om 
det är ord eller avsnitt jag inte förstår.  

Att genomföra undersökningar där informanter och forskare har olika modersmål innebär att 
man som forskare behöver förhålla sig till dessa språkliga frågor. Tove Fjällborg och Ulrika 
Olsson (2011) upplevde under sitt examensarbete just dessa språkliga svårigheter då 
undersökningen genomfördes i Gambia. Detta medförde dels att urvalet blev begränsat, då 
informanterna behövde tala engelska, även om de till sist ändå hade en informant där tolk 
användes samt att författarna reflekterade över att det engelska språk informanterna använde 
sig av skiljde sig mycket från den engelska de själva använde. Detta kan ha medfört att 
informanterna och författarna tolkade vad som sades mycket olika. Jag har i denna 
undersökning valt att använda mig av loggbok som metod av samma anledningar som 
Fjällborg och Olsson (2011) valde intervju nämligen för att minimera riskerna för språkliga 
missförstånd. Jag har, till skillnad från Fjällborg och Olsson, möjlighet att i efterhand 
diskutera loggböckerna tillsammans med informanterna och på så sätt överbrygga den 
språkliga barriären då informanterna ytterligare kan förklara och jag kan fråga om ord eller 
avsnitt jag inte förstår eller misstänker kan innehålla en annan mening än den jag uppfattat. 

Loggboken hade åtta huvudfrågor. Sex av dessa hade underrubriker/teman för att underlätta 
för informanterna att strukturera upp sina tankar och kunna följa sin utveckling samt för att 
lättare ge mig överblick av innehållet. Informationen om samt strukturen av loggböckerna 
gavs på både engelska och portugisiska för att minimera tolkningssvårigheter. Huvudfrågorna 
var som följer: 

• Vad hände? 

• Vad var svårt och/eller ovant? 

• Vad var lätt och/eller välkänt? 

• Vad lärde du dig? 
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• Hur lärde du dig?  

• Vad kände du? (Före/Under/Efter) 

• Hur arbetade du med musiken mellan repetitionerna? 

• Övrigt? 

Den första och sista frågan var öppnare medan de övriga sex var kopplade till följande 
underrubriker/teman:  

• Helhetsupplevelsen 

• Musik generellt 

• Harmoni 

• Melodi 

• Rytm 

Användandet av dessa teman går i linje med vad Runa Patel och Bo Davidsson (2003) säger 
angående upplägget för kvalitativa intervjuer genom ”tratt-tekniken” (s. 74). Detta innebär att 
inleda öppet och brett för att sedan smalna av och komma in på mer specifika frågor. 

Genomförande 
Detta examensarbete har under en längre tid funnits i mitt medvetande och redan för drygt ett 
år sedan i och med mina utbytesstudier i Brasilien kan man säga att arbetet startade. Där kom 
jag i kontakt med musikstudenter som ville spela svensk folkmusik och de utmaningar detta 
möte ledde till. Valet av ämne inför mitt examensarbete är beroende av dessa erfarenheter som 
under hela mitt utbytesår grodde, förändrades och mognade för att efter hemkomst till Sverige 
och terminsstart ha blivit ett relativt tydligt område för undersökningen och examensarbetet.  

Jag bestämde mig för att genomföra undersökningen genom att hitta två brasilianska 
musikstudenter som kunde gå med i ett spelmanslag för att lära sig några svenska 
folkmusiklåtar och dokumentera upplevelsen av detta genom att efter varje repetition skriva i 
en loggbok. 

Tilltänkta informanter tog jag en första kontakt med redan i augusti för att sondera terrängen 
och deras intresse för att medverka i undersökningen. De blev då också informerade om 
undersökningens övergripande ämne samt att det var helt frivilligt att vara med. Min 
förhoppning från början var att ha fler informanter men i slutändan var det endast två som 
hade möjlighet och ville medverka. När jag fått veta att det fanns två studenter som var 
intresserade startade arbetet med att se över tidigare forskning för att se om min undersökning 
kunde ha något att tillföra ämnesområdet. Undersökningen är inom den kvalitativa 
forskningens område och av de skäl som jag tidigare angett (se Metod) föll mitt metodval på 
loggböcker.  

När problemområdet var formulerat började det egentliga arbetet med att strukturera 
loggboken och formulera frågor och teman. Frågorna omarbetades flera gånger innan det 
slutliga upplägget blev klart och projektet kom igång. Spelmanslaget som informanterna 
skulle vara med i var redan igång och öppet för alla. Jag diskuterade självfallet 
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omständigheterna med ansvariga för repetitionerna och ingen såg något problem i och med att 
någon observation eller liknande inte skulle genomföras. Visserligen spelades låtarna in under 
repetitionerna men detta är något som förekommit redan tidigare. Eftersom låtarna spelas utan 
noter är det vanligt att medlemmar önskar spela in för att minnas hur låtarna går. Inspelningar 
var således redan innan ett återkommande normalt inslag i repetitionerna. Det var inte jag 
själv som ledde dessa repetitioner, dock ska nämnas att jag medverkade som deltagare under 
två gånger. Jag anser dock inte att detta påverkade min undersökning eftersom jag på inget vis 
tog på mig en forskarroll utan var där endast som deltagare för att själv spela tillsammans med 
andra och lära mig nya låtar. 

Informanterna gick med i spelmanslaget genom att helt enkelt börja gå på repetitionerna som 
bestämdes från gång till gång. Detta innebar att de planerade in två tillfällen per vecka under 
två veckor. Efter varje tillfälle skrev informanterna i sina loggböcker efter den mall som 
återfinns under rubriken Metod. Informanterna benämns genomgående framöver som Ricardo 
respektive Luiz. Alla citat från loggböckerna har översatts till svenska. Jag har under 
översättningsarbetet försökt att översätta så direkt jag kan även om ett visst mått av tolkning 
inte går att undvika. 

Urval 
Jag valde mina två informanter med tanke på att de skulle vara brasilianska studenter inom 
musikområdet, befinna sig i Sverige och även ha möjlighet att medverka i 
spelmanslagsrepetitioner. Dessutom skulle de inte tidigare ha haft nämnvärda kontakter med 
svensk folkmusik. Jag har aktivt valt att inte söka efter informanter som är slagverkare, då 
detta hade kunnat begränsa möjligheten till melodispel. Utöver denna avgränsning har alla 
instrument varit intressanta. Det föll sig i slutänden så att båda informanterna var gitarrister, 
då det var endast dessa två som i slutändan tackade ja till att medverka. Valet föll naturligt på 
brasilianska studenter, då jag själv har en viss inblick i den kultur och de musikaliska 
sammanhang de kan tänkas vara bekanta med vilket lockade mig ytterligare till att genomföra 
denna undersökning. Eftersom undersökningen således blev både ett kulturellt och språkligt 
möte valde jag informanter på högskolenivå i Sverige då dessa, för att kunna studera här, 
behöver grundläggande kunskaper i engelska. Trots att jag själv behärskar portugisiska till 
vardags ville jag ha möjligheten att informera på både engelska och portugisiska för att i 
möjligaste mån undvika missförstånd. Ett bekvämlighetsurval har använts främst med tanke 
på den korta tid som funnits till förfogande vilket gjort att studenterna behövde befinna sig 
inom samma geografiska område. Enligt Repstad (2007) är det i vissa sammanhang inte fel att 
använda sig av ett sådant bekvämlighetsurval.  

Forskningsetik  
I kvalitativa undersökningar är det många gånger svårt att helt dölja informanter och 
respondenters identitet, speciellt då undersökningen utförs inom en specifik organisation eller 
sammanhang (Repstad 2007). Då denna undersökning är avgränsad till brasilianska 
musikstudenter på musikhögskolenivå i Sverige blir därmed dessa etiska svårigheter viktiga 
att diskutera. Jag har i denna undersökning förhållit mig till Vetenskapsrådets skrift God 
forskningssed (2011) vad gäller de etiska överväganden denna undersökning innebär. 

Informanterna har blivit informerade om vad undersökningens övergripande område är, att det 
handlar om upplevelser och utmaningar i mötet med svensk folkmusik samt att de när som 
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helst kan avbryta sitt deltagande. De har också blivit informerade om svårigheten att helt och 
hållet anonymisera vilka de är och har efter denna information gått med på att medverka i 
undersökningen. De har dessutom sagt att det för deras del går bra att publicera namn. Detta 
har jag dock valt att inte göra då deras specifika identitet inte har någon större relevans för 
undersökningens resultat. 

En annan aspekt att ta upp är den så kallade ”forskningseffekten” (Repstad 2007 s 70), vilken 
innebär att man som forskare i större eller mindre utsträckning påverkar informanterna då de 
vet att forskning pågår. För denna undersökning bör forskningseffekten inte ha haft någon 
nämnvärd effekt då den är baserad på loggböcker istället för observation där forskaren på 
något sätt själv är med och integrerar med informanterna. De gånger jag medverkade under 
spelmanslagsrepetitionerna gjorde jag inte detta som forskare utan som deltagare och detta 
bör således inte ha haft någon nämnvärd effekt på informanterna.  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RESULTATPRESENTATION 
Översikt av speltillfällen, antal medverkande, instrument samt vilka låtar som spelades/lärdes 
ut. 

Ricardo 
Ricardo har spelat gitarr i 13 år, han började spela pop och rock på elgitarren. Sedan fyra år 
tillbaka har han fokuserat på brasiliansk musik så som forró, baião, samba, bossa nova och 
brasiliansk popmusik men även en del jazz och klassisk musik. Studerar nu musik på 
universitetsnivå. Hade före undersökningen provat på att dansa vals, polska, slängpolska och 
schottis under ett ”prova-på” tillfälle. Utöver detta har han inte några direkta erfarenheter av 
svensk folkmusik sedan tidigare men har genom undersökningen lärt sig spela svensk 
folkmusik och även börjat lyssna och utforska den ännu mer på egen hand.  

Första tillfället 

Svårt och/eller ovant 

Ricardo anser att en svårighet är att de två låtarna vid detta tillfälle liknar varandra, då de går i 
samma tonart samt är av polsketyp båda två. Detta gjorde det ”lite svårt att minnas låtarna om 
man inte är så van”. Ricardo tycker också att det är svårt att, som brasilianare som aldrig 
riktigt spelat någon annan typ av folkmusik, få den ”svenska känslan” för musiken. Ricardo 
upplever också en viss förvirring när hela låten ska spelas eftersom delarna repriserar och 
detta glömmer han ibland bort och dessutom glömmer han bort hur de olika sluten är. Något 
som han skriver om flera gånger är detta med ¾-takten som för honom känns ovan och ibland 
svår. Han försöker stampa på ettan och trean i takten för att ”få den rätta känslan” men detta är 
något som ”känns annorlunda mot vad jag är van vid”. 

Lätt och/eller välkänt 

Ricardo upplever att melodierna är lätta att harmonisera med ackord så länge man inte 
försöker ”jazza till det” eftersom de annars ”endast använder dur-, moll- samt 
dominantackord”. Oftast är melodierna enligt Ricardo diatoniska och de gånger de är modala 
uppfattar han att det ibland kan finnas modala förändringar men dessa innebär inte några 
svårigheter för honom. Ricardo anser att låtarna har en ”synkoperad känsla” som han 

Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 3 Tillfälle 4

Antal 
medverkande:

4 6 4 4

Representerade 
instrument:

Gitarr, Fiol, 
Saxofon

Gitarr, Fiol, 
Saxofon

Gitarr, Fiol Gitarr, Fiol

Låtar som lärdes 
ut:

Slängpolska från 
Mörkö (jämn 
polska)
Polska efter 
Johan Bruun 
(jämn polska)

Eklundapolska nr 
1 av Viksta-Lasse 
(jämn polska) 
Finnskogspols/
Polska efter Jon 
Andersson 
(polska med kort 
trea)

Eklundapolska nr 
3 av Viksta-Lasse 
(jämn polska)
Gla’låten 
(triolpolska)

Slängpolska efter 
Byss-Kalle (jämn 
polska)
Klappvalsen (vals)
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uppskattar samt att melodi och harmoni är lättlyssnade vilket gör att han har lätt att lära sig 
dessa delar. 

Vad och hur lärde du dig? 

I detta loggboksinlägg tar Ricardo upp flera saker angående hur och vad han lär sig. Något 
som är lite ovanligt för honom är att ”plocka ut, både melodi och harmoni, på gehör från 
andra instrument än mitt eget”. Ricardo anser även att det var en bra övning för honom, att 
”analysera melodin för att gissa vilka ackord jag kan använda och vilka progressioner som 
passar till den melodin”. Dessutom ”börjar jag känna var jag kan använda förslag/
utsmyckningar eller liknande i melodin” vilket är något som Ricardo inte anser sig vara van 
vid att göra på gitarren. Som jag tidigare nämnt återkommer Ricardo till taktmarkeringarna på 
1:an och 3:an som han gör sig mer och mer bekväm med ju mer han upplever svensk 
folkmusik. 

Andra tillfället 

Svårt och/eller ovant 

Denna gång upplever Ricardo att de tre fiolerna är starka och inte intonerar exakt likadant. 
Detta tillsammans med att han är trött anger han som möjliga skäl till att han tycker att det 
denna gång ”krävs mer av mig än under förra repetitionen” för att plocka ut melodierna. Han 
tycker dessutom att det ”ibland är svårt att förstå var en del slutar och var nästa börjar”. Med 
specifik hänvisning till Finnskogspolsen som spelas var den ”både lätt och svår” eftersom 
Ricardo tycker att ”om man hör på ett annat sätt, kan man svära på att det är en konstig 
metrik”. 

Lätt och/eller välkänt 

De båda nya låtarna går i samma tonart och denna tonart känner sig Ricardo väl bevandrad i. 
Den första låten (Eklundapolska nr 1) är enkel för Ricardo att lära sig då den består av ”korta 
delar”. Finnskogspolsen upplever Ricardo rytmiskt delvis som en baião vilket därmed enligt 
honom gör det lättare att förstå låten. 

Vad och hur lärde du dig? 

Ricardo påminns denna gång om att det kan vara bra att sjunga melodin för att lära sig den. 
Han skriver att han ofta glömmer detta eftersom han har lätt att plocka ut den direkt på 
gitarren. Han skriver också i loggboken hur han funderar över att ”det kan finnas 
överraskande influenser i folkmusik”, med hänvisning till den baiãokänsla av rytmen Ricardo 
får när han lär sig Finnskogspolsen. Till sist för han fram användningen av ”semitoner”, det 
vill säga halva tonsteg och hur detta kan göra låten mycket intressant. 

Tredje tillfället 

Svårt och/eller ovant 

”Gla'låten har det starka 3:e slaget där vi stampar foten”. Ricardo upplever att detta 
”fortfarande är trixigt”. Dessutom upplever han det fortfarande svårt att ”känna när en fras 
börjar eller slutar”. I Gla'låten finns en triolfras som ”var svår att få till”. Ricardo skriver att 
han ”behöver lite tid för att tillgodogöra sig detta bra”. Under repetitionen upplever Ricardo 
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vissa svårigheter eftersom ”volymen och klangen av fiolerna fortfarande gör ont i öronen”. 
Han reflekterar även över att ”flera svenska folkmusiklåtar tycks ha fraser som slutar på andra 
slaget i takten”, vilket för honom är ”lite förvirrande i början”. 

Lätt och/eller välkänt 

Eklundapolska nr 3 är redan känd av Ricardo och han upplever den ”enkel att spela”. Han 
tycker även att spela ”bland vänner” är välkänt för honom. Han upplever att musiken ”inte har 
komplexa fraser och känns mycket naturlig”, dessutom används ”mycket åttondelsnoter som 
rytmiska figurer i melodin”. Han känner sig även ”mer bekväm med ¾-takten” samt ”bättre 
på att höra accentueringarna och melodins olika nyanser”. 

Vad och hur lärde du dig? 

I Eklundapolska nr 3 anger Ricardo att han ”testar olika typer av komp och provar att blanda 
med brasilianskt”. Detta känns för honom ”mycket bra”. Låtarna delas i mindre bitar och 
varje bit ”spelas om och om igen tills det känns rätt”. När sedan hela melodin har gåtts 
igenom ”spelas låten minst två gånger”. Ricardo försöker ”känna de starka slagen” för att ”bli 
mer medveten om låten”. Melodiskt använder Ricardo de mindre bitarna som spelas ”om och 
om igen” till att ”försöka förstå dem musikaliskt” genom att ”analysera var en fras börjar och 
slutar och vilken skala som används”. Rytmiskt upplever Ricardo mer att han ”bara imiterar 
sakerna” han hör samt ”försöker stampa foten tillsammans med melodin”. 

Fjärde tillfället 

Svårt och/eller ovant 

Fiolerna upplevs som starka men Ricardo börjar vänja sig och ”kan fokusera på melodin utan 
att bli irriterad”. Klappvalsen innebär vissa svårigheter för Ricardo eftersom den ”innehåller 
några starka slag med en föregående ton som bara låter”. Låten lärs ut med hjälp av fiolen, då 
”de gör det med ett portato”. Detta gör att Ricardo upplever en viss förvirring och ”spelar 
tonen två gånger när det är meningen att den ska spelas bara en gång”. Slängpolska efter 
Byss-Kalle upplever Ricardo innehåller ”långa fraser” samt att en fras från ”A-delen spelas i 
del två” vilket är något förvirrande för honom. De ”arbetar inte med harmoniken” denna gång 
men Ricardo ”provar att spela en ters upp eller ner från originalmelodin”. Rytmiskt är det 
”samma som tidigare, att stampa med foten är fortfarande svårt”. 

Lätt och/eller välkänt 

Musiken under detta tillfälle är enligt Ricardo ”mycket modal”. De båda nya låtarna går i dur 
och har inte heller ”förändringar inom skalan” vilket gör att låtarnas tonmaterial känns bekant. 
Även ”användningen av åttondelar är mycket välkänd och lätt” för Ricardo att plocka ut på 
sitt instrument. 

Vad och hur lärde du dig? 

Med hjälp av gehöret och genom ”repetition, lyssnande och provande på mitt instrument” lär 
sig Ricardo de nya låtarna. Dessutom upplever han ”att komplexitet inte är det samma som 
rikedom” i musiken. Ricardo uppfattar att ”svensk folkmusik har mycket rikedom, och den 
behöver inte vara komplex”. Denna gång dansar Ricardo slängpolska till musiken vilket ger 
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honom nya ingångar. Han är även förvånad över att finna ”en mixolydisk melodi 
(Klappvalsen)”, då han tidigare inte trodde ”det fanns låtar i detta modus i svensk folkmusik”. 
Han reflekterar även över att ”den gemensamma rytmiska figuren i diverse musikstilar 
tenderar att vara åttondelar”.  

Luiz 
Luiz började med slagverk för 17 år sedan. Efter två år bytte han till gitarr och har sedan dess 
sett sig själv i första hand som gitarrist. Han har dock fortsatt att även spela slagverk, främst 
trumset. Han känner sig mest bekväm med att spela musik där han på gitarren använder höger 
hand för att markera och spela olika rytmer så som pop, rock och brasiliansk musik (samba, 
bossa nova, pagode och forró). Luiz har provat att dansa schottis, polska, slängpolska samt 
vals men utöver detta har han ingen större erfarenhet av att varken dansa eller spela svensk 
folkmusik. Det är genom undersökningen han främst kommit i kontakt med denna musik och 
börjat utforska den vidare. 

Första tillfället 

Svårt och/eller ovant 

Tretakten är för Luiz något som upplevs svårt och ovant vid detta tillfälle, ”i början upplevde 
jag den som förskjuten i tempo, eftersom jag inte är van vid att höra/spela tretaktsmusik med 
denna accentuering”. Även låtarnas tonalitet nämner Luiz som krånglig då den andra låten 
(Polska efter Johann Bruun) ”gjorde mig halvt förvirrad i början, eftersom den var i samma 
tonart som den första”. 

Lätt och/eller välkänt 

Att spela tillsammans samt att hitta tonerna och melodin upplever Luiz som välkänt och lätt. 
Luiz för fram att han ”inte är van vid att höra/spela tretaktsmusik med denna accentuering” 
men att det trots detta känns ”på något vis bekant”. Han menar att han ”kanske hört dessa 
klanger i filmer”. Luiz säger att efter att ha spelat låtarna några gånger börjar han känna 
”smaken” av låten. Detta gör det enligt Luiz möjligt för honom att börja släppa på att räkna 
varje takt och istället låta fiolen och saxofonen vara melodin/rytmens ”golv” och istället 
kunna gå mer på musikens känsla. 

Vad och hur lärde du dig? 

Efter att ha spelat låtarna ett tag menar Luiz att han blivit ”mer van vid tretakten och 
memorerade melodifragment lättare”. Genom att ”mentalt sjunga tonerna av varje melodiskt 
fragment” kan Luiz sedan överföra melodin till gitarren. Varje låt delas upp i kortare delar 
som övas separat för att ”få flyt innan vi är redo att spela [hela låten] tillsammans”. 

Andra tillfället 

Svårt och/eller ovant 

Flera fraser i Eklundapolska nr 1 ”snurrar i mitt huvud […] alltid med idén om spänning/
upplösning”. Dock upplever Luiz alltid dessa fraser som ”i en annan takt, förskjutet”. Han 
upplever också att det denna gång tar längre tid att lära sig låtens delar eftersom tempot för 
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honom som gitarrist känns snabbt. Luiz uppger också att han inte kan stampa takten ”så som 
alla gjorde”, han tycker det ”verkar enkelt tills du försöker”.  

Lätt och/eller välkänt 

Luiz upplever det som lätt att memorera och spela melodierna samt att det även är lätt att 
”spela tillsammans” då han upplever att gruppen direkt ”känner av varandra”. Luiz anger att 
han tidigare spelat och arbetat mycket med låtar med liknande struktur och att detta därför 
känns bekant för honom. Dessutom upplever han att Finnskogspolsen påminner mycket om 
forró. 

Vad och hur lärde du dig? 

Luiz för denna gång fram att han ”lärde sig att man inte kan säga att något är lätt utan att göra 
det först”. Detta eftersom han tänker då han hör låtarna att de är mycket lätta att spela men 
sedan upptäcker att så inte alltid är fallet. Varken att spela eller att stampa takten är så lätt som 
han tror. Luiz upptäcker också att trots att han upplever att alla inte intonerar exakt likadant 
och att någon ibland spelar fel påverkar detta inte alltid honom negativt. Detta är istället en 
”naturlig del av ljudet” och Luiz låter den han upplever som ”säkrast” vara den han lyssnar på 
för att lära sig låten. De båda låtarna går i samma tonart vilket medför att Luiz inte upplever 
att han behöver tänka på ”toner eller skalor, endast ljudet” 

Tredje tillfället 

Svårt och/eller ovant 

Luiz anger att han redan i första takten av Gla'låten stöter på svårigheter då den innefattar en 
triolfras som han finner svår att lära sig. Denna takt övas enligt Luiz under en längre stund i 
långsamt tempo för att sedan gå vidare och kopplas ihop med resterande delar. Även 
Gla'låtens melodi upplever Luiz som annorlunda. Dessutom upplever han svårigheter med att 
känna var de starka taktslagen är. Dessa saker gör att  Luiz upplever att han blir förvirrad när 
han spelar låten då det är svårt att hålla ordning på delarna, repriser samt taktkänslan. 

Lätt och/eller välkänt 

Repetitionens andra låt Eklundapolska nr 3 upplever Luiz som lätt att spela då han redan hört 
och spelat denna låt, på slagverk, tidigare. Melodin ”snurrade redan i huvudet” och han 
upplever inga svårigheter med att överföra den till ett annat instrument. Han upplever även att 
han under vissa delar ”lyckas kompa markerande rytmen med foten på svenskt vis”. Han ”är 
så glad” över att lyckas med detta. 

Vad och hur lärde du dig? 

Luiz skriver att ”musikens klang är klarare” och han upplever att när de ”spelar låtar de lärt 
sig tidigare” innebär dessa inte längre några större svårigheter trots att de spelar dem något 
snabbare än tidigare. Fraser, andning och dynamik anser han vara lättare nu och han ”börjar 
spela musiken markerande takten med foten”. 

Fjärde tillfället 

Svårt och/eller ovant 
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Klappvalsen innehåller enligt Luiz en del svårigheter med ”synkoperade noter som är svåra att 
spela nära början”. Den som lär ut Slängpolska efter Byss-Kalle ”spelar mycket fort och när 
han/hon spelar långsammare, förloras ibland frasernas form och sambanden mellan dem”. 
Detta upplever Luiz som ”mycket förvirrande särskilt när det gäller att memorera musiken”. 
Ibland upplever Luiz även att det är ”svårt att sätta harmoni ovanpå melodin” till låtar. 

Lätt och/eller välkänt 

Luiz upplever det lätt att spela tillsammans, framförallt de låtar han nu spelat under några 
repetitioner och börjar känna att han kan. Sättet att lära sig låtar, genom att använda gehöret, 
är ”som när jag började spela” och detta upplever Luiz som ”naturligt”, man ”lär varandra ny 
musik” och ”spelar tillsammans, hjälper varandra”. 

Vad och hur lärde du dig? 

Att man ”inte behöver noter för att spela denna musik”. Luiz upplever att man ”kan glömma 
någon del medan man spelar, men aldrig glömmer alla samma del”. På detta sätt menar han att 
”den som glömt någon del, lyssnar på de andra och minns”. Detta ger för Luiz en ”fantastisk 
samhörighet och resultat”.   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RESULTATANALYS 
För att ge en enkel översikt av vilka olika typer av polskor Ricardo och Luiz lärt sig går det att 
utifrån Ahlbäcks (1995) kategorisering av låttyper göra en uppställning. En sådan kan se ut så 
här. 

Jämna polskor: 

• Slängpolska efter Byss-Kalle 

• Slängpolska från Mörkö 

• Polska efter Johan Bruun 

• Eklundapolska nr 1 av Viksta-Lasse 

• Eklundapolska nr 3 av Viksta-Lasse 

Ojämna polskor: 

• Gla’låten 

• Finnskogspols/Polska efter Jon Andersson 

Observera att denna uppställning är utifrån min tolkning och känsla av låtarna. Uppställningen 
kan se ut på flera sätt beroende på vem som tolkar låtarna eller vem man hör spela dem. 

Emiskt och Etiskt – Fras blir motiv 
Innan vi fortsätter behövs en kort förklaring till ordval vad gäller begreppen fras respektive 
motiv. Både Luiz och Ricardo har använt det portugisiska begreppet fras i sina loggböcker, 
bland annat talar de om att de upplevde att fraser försköts i musiken. Detta är ett exempel på 
hur deras begrepp för någonting kan skilja sig från det begrepp forskaren, i detta fall jag, 
använder. Det som Ricardo och Luiz benämner som fraser skulle från ett forskningsperspektiv 
snarare benämnas motiv. Fraser är således det emiska begreppet, det som mina informanter 
använder medan motiv är det etiska begrepp jag som forskare använder mig av (se s 11 för 
mer information). Framöver kommer jag alltså använda benämningen motiv när jag behandlar 
det som informanterna kallar för fras. I denna undersökning kan även informanterna sägas ha 
ett etiskt perspektiv då de ser den svenska folkmusiken från detta perspektiv. Deras 
upplevelser av mötet med svensk folkmusik kan däremot sägas vara ur ett emiskt perspektiv. 
På detta sätt har informanterna båda perspektiven med sig samtidigt vilket också är i linje med  
vad flera forskare menar alltid händer i forskningsarbeten (jfr Lundberg & Ternhag 2002). 

Svårt och/eller ovant 

Gehörsinlärningens svårigheter 

Sättet att lära sig, genom att lyssna och härma, var i sig inte svårt eller ovant för varken 
Ricardo eller Luiz. Däremot uppstod ibland svårigheter kopplade till att lära sig musik på 
gehör. Luiz angav att det ibland var svårt då vissa låtar spelades väldigt fort vid 
utlärningstillfället. Ricardo tyckte det var svårt ibland att plocka ut låtarna eftersom de 
spelades på andra instrument än hans eget. Speciellt tydligt blev detta då Klappvalsen lärdes 
ut eftersom den innehåller stråk- och speltekniska sätt att spela på som är specifika just för 
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fiolen. Eftersom svensk folkmusik är mycket kopplad till fiol (Lundberg och Ternhag 2005) 
kan detta bli ett problem då låten överförs till ett annat instrument. Luiz angav att det var 
synkoperade noter i början av valsen som innebar problem. Troligen är detta samma 
svårigheter som Ricardo upplevde även om han beskrivit dem något annorlunda. Ricardo 
angav svårigheter att översätta stråk- och spelsätt från fiol till gitarr vid några toner som ligger 
överbundet medan Luiz alltså benämnde dessa toner som ”synkoper ” vilka innebar 
svårigheter för honom. Här kan man se skillnader i hur Ricardo respektive Luiz använder sig 
av språket för att förklara svårigheter. Luiz fokuserade här på rytmen som han tolkade 
innehöll synkoper medan Ricardo använde sig av mer flytande beskrivningar av ”ton som 
bara låter” samt musiktermen ”portato” som han kopplar till hur fiolspelarna löser dessa toner 
rent stråk- och spelmässigt. Kanske kan man här se att Ricardo just i detta fall är mer inne på 
tolkning och upplevelse av musiken. Han vill fånga helheten medan Luiz är mer inriktad på 
att spela rätt rytm. Detta kan sägas överensstämma med det Lilliestam (1995) talar om 
angående att det kan finnas olika terminologien i gehörsbaserad respektive notiserad musik. 

Att harmonisera musiken 

Ricardo upplevde inga större svårigheter med att harmonisera låtarna medan Luiz bitvis 
tyckte det var svårt. Harmoniseringen gjordes alltid på plats via gehör. Eftersom svensk 
folkmusik under lång tid inte varit baserad på ackord, vilket är något som uppstått under de 
senaste århundradena, kan detta eventuellt vara svårt eftersom många av låtarna lever kvar 
sedan borduninstrumentens tid. Fram till mitten av 1900-talet var det dessutom vanligast att 
spela folkmusiken ensam eller i duo ofta två fiolspelmän. Detta kan möjligen även medverkat 
till svårigheter att harmonisera låtarna (jfr Lundberg & Ternhag 2005; Ermedahl 1980).  

Tonalitet 

Från början tyckte både Luiz och Ricardo att det var förvirrande att flera låtar gick i samma 
tonart. Detta förbyttes så småningom, åtminstone, för Luiz del till att istället underlätta 
eftersom han inte behövde tänka lika mycket på vilka toner som ingick i skalan. 

Den svårighet som återkom flera gånger i både Ricardos och Luiz loggböcker var svårigheter 
med metrik och rytmik, främst i polskorna. Då detta var en så pass stor återkommande del har 
jag valt att behandla detta under en separat rubrik (se Metrik, rytmik, takt och fotstamp 
nedan). 

Lätt och/eller välkänt 
Att spela tillsammans var något som Ricardo och Luiz tyckte var både välkänt och lätt. Även 
att ta ut vilka toner som spelades uppfattade de som lätt även om detta ibland var lite 
krångligare, vilket jag tog upp under föregående rubrik. Både Ricardo och Luiz förde fram att 
det var lätt och naturligt för dem att lära sig låtar på gehör. Detta är vanligt inom den 
brasilianska musiken de båda spelat (jfr Broughton, Ellingham, Duane & McConnachie red 
2000; Adolfo 1993). 

Associationer 

En intressant sak som framkom var de olika associationer de fick när Finnskogspolsen 
spelades. De associerade båda denna låt till traditionella brasilianska stilar vad gäller metrik  
och rytmik. En intressant sak här är att Finnskogspols i Sverige känns och noteras i någon 
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form av ¾-takt medan både forró och baião känns på två slag i takten (jfr Ahlbäck 1995; 
Adolfo 1993). Dock kan likheter upplevas mellan dessa stilar. Finnskogspolsen har en 
3+3+2/16-dels uppdelning det vill säga hopräknat en 8/16-takt, denna kan delas jämt på två 
vilket då ger en likartad rytmisk grund som den forró och baião bygger på, se exempel 5 
nedan. Skillnaden mellan Finnskogspolsen är således att den använder en typ av sammansatta 
taktarter (eller oliklånga pulsslag) istället för att som forró eller baião kännas på två och 
därmed ha rytmiska grundmotiv som ligger bundna över det andra pulsslaget i varje takt. Det 
är troligen detta både Ricardo och Luiz kände, de tolkade låtens metrik och rytmik på det sätt 
som var mest välkänt för dem vilket innebar att de gjorde om taktarten (jfr Dunbar-Hall 
2009).  

Exempel 5: 

Vad och hur lärde du dig?  
Som jag redan nämnt var båda informanterna vana att lära sig nya låtar på gehör, genom att 
lyssna och härma. Luiz nämnde att detta kändes normalt för honom och att det är så han lärt 
sig spela hela sitt musikaliska liv, att lära sig tillsammans i grupp utan någon egentlig lärare. 
Alla medlemmar i spelmanslaget har möjligheten att lära ut en låt om de vill, detta är 
ingenting nytt för informanterna. Visserligen är språket inte deras modersmål eftersom de 
befinner sig i ett annat land men utöver detta verkar inte situationens upplägg vara någonting 
nytt för varken Ricardo eller Luiz.  

Samspel 

Något Luiz tog upp var hans upplevelse av att det i detta sammanhang inte var viktigt om alla 
spelade exakt likadant eller helt rent. Jag tolkar det som att Luiz upplever att just detta är en 
stor del i samspelet. Det viktigaste är inte alltid att det låter exakt likadant eller att alla spelar 
precis lika utan snarare att det är en trevlig stund tillsammans, man känner av varandra, lyfter 
och hjälper varandra musikaliskt. Ricardo däremot upplevde till viss del en irritation över 
detta då han upplevde att fiolerna var starka och inte samstämda och detta medförde för 
honom svårigheter med att kunna fokusera på musiken och att lära sig nya låtar. Han kopplade 
även delvis samman dessa fokuseringssvårigheter med att han var trött efter en lång dag redan 
innan han kom till repetitionen. 

Metrik, rytmik, takt och fotstamp 
Under de fyra repetitionstillfällena spelade de främst olika typer av polskor, sju stycken 
sammanlagt. Endast två av dessa var 16-delspolskor i vilka man vanligtvis känner alla tre 
pulsslag i takten. Tre av polskorna var jämna polskor där man har betoningar och vanligen 
stampar på första och tredje taktslaget. En var en ojämn så kallad triolpolska medan den sista 
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var en ojämn polska med kort trea som visserligen ofta känns på tre slag i takten men 
eftersom pulsen inte är jämn är de pulsslagen inte inbördes lika långa (se avsnittet om låttyper 
s. 7 ff). 

¾-takten 

Något både Ricardo och Luiz flera gånger tagit upp är just svårigheter med meter, rytm och 
takt. Att den svenska folkmusik de spelat går i ¾-takt kände de båda sig något ovana med. 
Speciellt då de anser att den svenska tretakten har en speciell känsla. Framförallt detta med att 
stampa takten på 1:an och 3:an har de angivit som ovant och svårt. Denna ovana vid den 
speciella polsketakten medförde också att de bitvis hade svårt att förstå låtarnas metrik samt 
individuella fraser, figurer och motivs metrik och rytmik. Känslan av att motiv (etiska 
benämningen på vad informanterna kallar fraser) försköts var något som återkom flera gånger 
i loggböckerna.  

Sammanfattning  
För att sammanfatta det som framkommit genom analysen av resultatet följer här en 
punktuppställning som ligger till grund för nästa kapitel. 

Både Ricardo och Luiz upplevde: 

• att de var ovana att spela musik i ¾-takt. 

• utmaningar med att stampa polsketakten (1:a och 3:e pulsslaget). 

• svårigheter att få till den svenska känslan i musiken. 

• svårigheter att förstå låtarnas metrik. 

• att motiv försköts. 

• att de var vana vid att spela och lära sig musik på gehör. 

• att det generellt sett var lätt att plocka ut melodin. 

• svårighet eftersom flera låtar gick i samma tonart. 

• att de associerade (delar av) musiken de lärde sig till brasiliansk musik som var välkänd för 
dem. 

• glädje över att spela tillsammans. 

Endast en av dem upplevde: 

• svårigheter med att intonationen inte stämde mellan alla medverkande. 

• att alla inte behöver kunna låten till 100% för att helheten ska bli bra. 

• viss ovana med att plocka ut tonerna från ett annat instrument än sitt eget. 

• svårigheter på grund av tempo vid utlärning. 

• svårigheter med att harmonisera/sätta ackord till låtarna.  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DISKUSSION 
Syftet med denna undersökning har varit att undersöka två brasilianska musikstudenters 
upplevelser av mötet med svensk folkmusik. 

Nedan följer en diskussion kring det som framkommit genom undersökningen och som 
behandlats i resultatanalysen. Efter detta följer sedan en diskussion och utvärdering kring den 
valda metoden. 

Låttyper 
Informanterna lärde sig ett antal låtar i ¾-takt. Att just denna taktart var den som alla låtarna 
gick i är kanske inte så konstigt då Lundberg och Ternhag (2005) menar att denna taktart 
sedan 1700-talet utvecklats till att bli den vanligaste inom svensk folkmusik. Främst är det 
polskor av olika slag de lärt sig. Att både Ricardo och Luiz själva ansåg att de inte 
varaspeciellt vana vid att spela i ¾-takt är med tanke på vilken musikkultur de kommer ifrån 
mindre förvånande. De har själva berättat att de spelat mycket brasiliansk musik och att denna 
ofta går i jämna taktarter. Detta stämmer även överens med vad den tidigare forskning jag 
tagit upp säger angående brasiliansk musik, den känns och noteras främst i jämna taktarter 
(Adolfo 1993).  

Den ”svenska” känslan 
Informanterna pratar även om den ”svenska” känslan i musiken och flera gånger behandlas 
detta i förhållande till vad jag har benämnt som polsketakten, det vill säga att känna första och 
tredje taktslaget i varje takt. Att känna denna polsketakt upplever de som svårt och ovant. 
Detta kan kopplas till att de kommer från en annan kultur och därmed inte växt upp med 
denna typ av metrik som en del av kulturen. Jag har själv tidigare upplevt att även svenskar 
som inte växt upp med svensk folkmusik kan ha svårt för denna polsketakt. Detta skulle då 
kunna förklaras med att, som Lidskog och Deniz (2009) menar, det finns stora kulturella 
skillnader även inom ett lands gränser. Detta betyder alltså att även om svensk folkmusik är 
en del av den svenska kulturen är det inte automatiskt så att alla familjer i Sverige är bekanta 
med just denna del av kulturen. 

Polskorna som är så vanliga i svensk folkmusik är musik till dans. En del av den svenska 
känslan som informanterna pratar om kan således vara kopplad till att musiken är tänkt till 
dans. Då informanterna inte i någon större utsträckning tidigare dansat polska skulle 
ytterligare en väg för dem att fördjupa den ”svenska” känslan i musiken vara att lära sig 
danserna till de låttyper de spelar. Eftersom det verkar vara underförstått att folkmusiker 
förväntas kunna spela både konserter och till dans samt att många folkmusiker säkerligen 
även själva dansar kanske det inte är en alltför främmande tanke att dessa musiker tar med sig 
en tydlig danskänsla in i musiken då de spelar såväl till dans som konsert. Kanske är det 
rentav så att det är detta som medverkar till att skapa den svenska känslan informanterna flera 
gånger tar upp som något de har svårt att få till. I och med detta skulle det vara intressant att 
undersöka vad som händer om dessa informanter fortsätter att spela svensk folkmusik och 
även lär sig att dansa motsvarande danser.  

Det var svårt att se om informanterna upplevde någon skillnad mellan de olika polsketyper de 
lärde sig. I och med att undersökningen bygger på deras loggböcker framgår inte exakt hur 
låtarna lärdes ut och hur övriga närvarande, som troligen har mer erfarenheter från svensk 
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folkmusik och dans, förde fram låtarna. Som Alhbäck (1995) visar på finns flera olika typer 
av polskor och känslan kan i dessa vara mycket olika och samma låt kan kännas på olika sätt 
beroende på vem som spelar. För mig personligen känner jag slängpolskorna som väldigt 
jämna där alla pulsslag är lika mycket, eller litet, betonade medan de båda Eklundapolskorna 
för mig mer har polsketakten betonad, det vill säga första och tredje slaget är de som jag 
markerar med foten. Beroende på hur den som lärt ut dessa låtar gjorde misstänker jag att 
detta kan ha påverkat hur mina informanter uppfattat dem. Jag upplevde genom loggböckerna 
att informanterna gör väldigt liten skillnad mellan de olika jämna polsketyper. Angående alla 
dessa och delvis även Gla’låten (en triolpolska) pratade de om polsketakten. Det var 
egentligen endast Finnskogspolsen som utmärkte sig som annorlunda från de andra polskorna. 

Förskjutna motiv 
Både Ricardo och Luiz upplevde att motiv försköts i musiken när de skulle lära sig låtarna. 
Eftersom de, som jag redan nämnt, var ovana att spela i ¾-takt kanske de hade svårt att själva 
dela upp musiken i just tretakt. Tänker man en låt i 4/4-takt trots att den går i ¾-takt är det 
rent matematiskt så att motiven förskjuts eftersom det första slaget i takten sammanfaller igen 
först vart 12:e pulsslag. Detta skulle således kunna vara en förklaring till deras upplevelse. 
För mig som blivande lärare är detta intressant att tänka på om jag arbetar med personer som 
kommer från en kultur eller lyssnat mycket på en musikstil där en eller ett par taktarter är 
extra vanliga. Då kan det vara så att de kanske har svårt att dela musikens puls på andra sätt. 
Dessutom är det intressant eftersom de troligen inte alltid är medvetna om att de delar upp 
takten på detta vis. Om personerna exempelvis kommer från en främst muntlig musikalisk 
miljö och inte nödvändigtvis använder eller har behov av musikaliska teoretiska termer så 
som taktart kan det vara så att man förklarar så att säga ”över huvudet” på dem. 

Finnskogspols = Baião/Forró? 
En av de mest intressanta saker som framkom i undersökningen var informanternas 
upplevelse och tolkning av den Finnskogspols de spelade. Enligt Ahlbäcks (1995) uppdelning 
kan denna låttyp ses som en ojämn polska. Det finns olika tolkningar av den exakta 
uppdelningen av pulsslagen men från vad som framkommit genom loggböckerna tolkar jag 
det som att den spelades enligt modellen 3+3+2/16. Denna tolkning gjorde jag då både Luiz 
och Ricardo angav att de uppfattade och kände denna som baião och forró som känns på två 
slag i takten. Om man tänker Finnskogspolsen som en 3+3+2 takt blir detta tillsammans 8 
vilket ju även kan delas jämt upp på två vilket troligen är vad informanterna gjorde, se 
exempel 5 (s. 22). Dunbar-Hall (2009) menar att det är vanligt att använda sig av tidigare 
erfarenheter och kunskapar då man ställs inför någonting nytt. Detta är vad informanterna kan 
sägas ha gjort i detta fall. Genom att de tolkade om Finnskogspolsens metrik till en annan 
uppdelning av pulsen använde de sig av sina tidigare musikaliska erfarenheter och kunskaper 
eftersom de både tidigare spelat mycket baião och/eller forró vilket var de musikstilar och den 
metrik de associerade Finnskogspolsen till. Det som var mycket intressant var att de själva 
inte verkade reflektera över att de gjorde om låtens metrik och därmed även dess musikaliska 
känsla genom att förändra taktarten. Kanske hade detta dock blivit tydligare om de haft andra 
instrument med exempelvis slagverk som har en mycket stark roll i den brasilianska musiken. 
Hade någon av informanterna spelat slagverk hade möjligen låtens karaktär väsentligt 
förändrats från en ojämn ¾-takts låt till en brasiliansk baião eller forró. Detta eftersom det var 
på detta vis de själva kände låten när den spelade den. Dock är det inte säkert att så skulle 
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vara fallet beroende på hur den eventuella slagverkaren uppfattade och kände låten. Här 
kunde det vara intressant att se hur de spelar låten om de själva får fria händer att arrangera 
och tolka den. Kanske känns den tydligare på två om de som leder repetitionerna själva 
uppfattar låten på detta vis. 

Ricardo upplevde att Finnskogspolsen blev lättare för honom att spela eftersom han, rytmiskt, 
kunde associera den till en, för honom, välbekant stil. Frågan jag ställer mig är dock om detta 
egentligen var en fördel eftersom det innebar att han kände låten på två slag i takten istället 
för på tre slag. Kanske spelar detta mindre roll om man spelar till konsert men vad hade hänt 
om dansmusiker hade känt denna musik på två slag medan dansen baseras på att den känns på 
tre slag i takten?  

Muntligt och skriftligt 
Om man ser till hur Ong (1990) beskriver muntliga respektive skriftliga kulturer kan man anta 
att Brasilien är av typen skriftlig kultur även om det säkerligen finns variationer i ett så pass 
stort land. Vad man däremot behöver tänka på är att den musikaliska kulturen informanterna 
kommer ifrån inte nödvändigtvis är en huvudsaklig skriftlig kultur. Utifrån informanternas 
beskrivning av den musik de spelat känns det snarare som att de båda kommer från en främst 
muntlig och gehörsbaserad musikalisk kultur. Luiz tar i sin loggbok upp att han kände sig van 
att spela på gehör eftersom detta var liknande det sätt han lärde sig att spela på i början. Både 
Luiz och Ricardo var vana vid att spela på gehör och ser man till vilka stilar de spelat mest 
anar jag att de kan vara en bidragande faktor till detta. Båda två har nämligen spelat mycket 
traditionell brasiliansk musik tillsammans med pop och rock, och alla dessa stilar kan sägas 
ha en stark gehörstradition (Lilliestam 1995, Broughton; Ellingham; Duane & McConnachie 
2000). 

Kulturell koppling 
I likhet med vad Dunbar-Hall (2009) menar använde sig även mina informanter av tidigare 
erfarenheter i arbetet med att lära sig spela svensk folkmusik. Allra tydligast framträdde detta 
när de skrev om den Finnskogspols de lärde sig under andra tillfället. Både Ricardo och Luiz 
använde sig av tidigare kunskaper när de lärde sig denna låt. Utifrån att Lidskog och Deniz 
(2009) menar att mångkultur finns även inom ett land kan man här se att både Ricardo och 
Luiz delvis kommer från samma brasilianska musikkultur då de associerade Finnskogspolsen 
till stilarna baião respektive forró som är två stilar inom den brasilianska musiken som 
rytmiskt är mycket snarlika varandra. Luiz och Ricardo, som båda kände sig välbekanta med 
att spela och lära sig låtar på gehör, använde inte bara dessa utan även andra erfarenheter för 
att lära sig musiken. Ricardo använde sig exempelvis av teoretiska kunskaper då han i stunden 
försökte analysera låtarna för att kunna harmonisera de samma. Detta bör alltså kunna sägas 
vara en koppling mellan den gehörsbaserade musikkulturen och den mer notationsbaserade. 
Ricardo har erfarenheter från både den gehörs- och den notationsbaserade sedan tidigare. 
Lilliestam (1995) menar att gehörsmusiker ofta inte har samma behov av ett (enhetligt) 
teoretiskt språk men i Ricardos språkbruk i loggböckerna kunde jag se att han använde sina 
teoretiska kunskaper och musikaliska facktermer för att uttrycka vad han exempelvis tyckte 
var svårt. Ricardo kopplade således samman de två musikkulturer han sedan tidigare var van 
vid då han stötte på svårigheter vid mötet med den svenska folkmusiken. 
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Jag vill med hjälp av detta belysa att det framträder beröringspunkter mellan den svenska 
folkmusikkulturen och de musikkulturer Ricardo och Luiz kommer ifrån. Den svenska 
folkmusiken är främst en gehörsbaserad musikkultur liksom en stor del av den musik både 
Ricardo och Luiz tidigare spelat. 

Att spela rent – Samspelets betydelse 
Ytterligare en intressant sak som framkom var informanternas olika upplevelser av betydelsen 
av att alla spelade rent. För Luiz del tolkar jag det som att han på sätt och vis tyckte att detta 
var en del i samspelet. Det viktigaste var inte att alla spelade exakt likadant utan han tycktes 
uppskatta den variation som uppstod i och med att alla kanske inte mindes låtarna exakt eller 
att någon lade på en egen utsmyckning någonstans i låten. Ricardo däremot upplevde detta 
delvis som ett störande moment då han skulle lära sig nya låtar. Däremot tolkar jag det som att 
han när han väl lärt sig låtarna störde sig mindre på detta. Eftersom den svenska folkmusik är 
gehörsbaserad är det naturligt att det finns flera varianter av samma låt och att alla musiker 
gör sina egna tolkningar av låtarna de spelar. Detta kan även kopplas till den svårighet som 
både Ahlbäck (1995) och Lilliestam (1995) menar kan uppstå när gehörsbaserad musik ska 
noteras. Om en musiker har lärt sig låten efter en skriven version uppstår variationer beroende 
på vem som noterat den samt hur notbilden tolkas. Har musikern istället lärt sig låten på gehör 
beror det till stor del på vem man har lärt sig av men också hur uppmärksamt och noga man 
kopierat av det som spelats.  

Pedagogiska tankar 
För att avsluta den första delen av diskussionsavsnittet följer här några tankar om vilka 
erfarenheter och kunskaper denna undersökning kan bidraga med till pedagoger som ska 
arbeta med exempelvis svensk folkmusik. Några grundstenar runt svensk folkmusik samt 
lärandet av den utifrån denna undersökning konkretiseras. Detta kan vara en del i att åtgärda 
den kunskapslucka som Malm och Lansenfeldts (2006) menar finns hos många musiklärare 
angående det mångkulturella arbetet i musikundervisningen som tas upp i denna 
undersöknings problemområde. 

Svensk folkmusik består till stor del av musik i tretakt (Lundberg & Ternhag 2005). För en 
pedagog är detta viktigt att vara medveten om inte minst då det kan innebära svårigheter om 
eleverna/studenterna själva är vana vid andra taktarter eftersom de då kan ha svårt att koppla 
det nya till tidigare erfarenheter (jfr Dunbar-Hall 2009). Informanterna i denna undersökning 
för också flera gånger fram den ”svenska” känslan som svår. Den ”svenska” känslan i detta 
fall är att känna och stampa polskor på ettan och trean i varje takt.  

Att koppla samman med tidigare erfarenheter är något som båda informanterna i denna 
undersökning gör. De gör detta så att säga på egen hand men vid arbete i exempelvis 
grundskolan och/eller gymnasiet kan det eventuellt finnas en vinning i att som lärare 
medvetandegöra likheter mellan det nya och det tidigare kända för eleverna. Det kan finnas 
metriska, rytmiska, periodiska eller andra strukturella delar som påminner om musik eleverna 
redan arbetat med men som de själva inte är medvetna om (jfr Dunbar-Hall 2009). 

Även om svensk folkmusik har en lång gehörstradition bakom sig är det idag så att mycket 
material även finns nedtecknat på noter (Lundberg & Ternhag 2005; Ahlbäck 1995). Beroende 
på om de som ska lära sig är vanast vid att arbeta på gehör eller med noter kan man således 
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som pedagog välja vilket sätt som passar bäst. Då kan man dessutom även föra in en 
diskussion angående gehörsmusik och noterad musik och hur inlärningen kan skilja sig dem 
emellan. 

Metoddiskussion 
Jag anser att loggbok som metod har fungerat tillfredsställande för denna undersökning. 
Eftersom informanterna inte har svenska som modersmål valde jag en metod där de var fria 
att själva välja vilket språk de ville använda, engelska eller portugisiska. Genom loggboken 
kunde informanterna således uttrycka sig utan språkliga begränsningar samtidigt som jag 
kunde läsa och översätta i lugn och ro. Jag har dessutom haft möjlighet att återkoppla till mina 
informanter om det fanns oklarheter och detta har jag under arbetets gång gjort. 

Att göra kvalitativa intervjuer kunde ha varit en annan möjlighet men i och med 
språksvårigheterna anser jag, med hänvisning till vad Fjällborg och Olsson (2011) upplevde 
under sin undersökning, att risken varit stor att mycket information hade gått förlorad på 
grund av en språkbarriär. Risken för språkliga missförstånd hade troligen varit mycket större 
om jag valt en annan metod just eftersom kvalitativa intervjuer kräver en förmåga att tolka 
och följa upp svar på plats samt att risken för språkliga missförstånd hade blivit större. 
Mycket tid lades på arbetet med loggbokens upplägg för att finna de mest lämpade 
formuleringarna. Loggboken förklarades både på portugisiska och engelska för att ytterligare 
minimera riskerna för missförstånd. Dessutom har jag och informanterna haft möjligheter att 
hela tiden återkoppla och fråga vid oklarheter. 

Att göra undersökningen med flera informanter hade varit intressant men i och med min 
begränsade urvalsgrupp var detta inte möjligt. Att endast ha två informanter kan tyckas vara i 
minsta laget för en undersökning men i och med att den behandlar deras specifika upplevelser 
av mötet anser jag ändå att syftet har uppnåtts. Fler informanter hade naturligtvis gett en 
bredd av upplevelser och möjligen hade man där även kunnat utläsa andra ingångar till hur 
lärare kan arbeta med nya musikaliska stilar och/eller musikkulturer men denna undersökning 
ger trots sin ringa omfattning en introduktion till ämnet. Därmed anser jag att syftet med 
denna uppsats har uppfyllts, nämligen att undersöka två brasilianska musikstudenters 
upplevelser av mötet med svensk folkmusik för att se hur detta kan generera nya kunskaper 
om hur mötet med nya musikstilar och/eller musik från andra kulturer kan upplevas. 
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Nedan följer några avslutande tankar om undersökningens ursprung och vad den gett mig som 
forskare och blivande lärare. Den avslutas sedan med förslag och frågor för framtida 
forskning. 

Kulturella möten i skolan och samhället 
Denna undersökning har sitt ursprung i mina egna erfarenheter från att spela och lära ut 
svensk folkmusik till musikstudenter och lärare i Brasilien. Jag fick där uppleva hur 
annorlunda och svårt det verkade vara för flera av de inblandade att förstå och spela delar av 
den svenska folkmusiken. Detta fick mig att fundera mycket över vad det var som gjorde att 
dessa personer hade svårt att ta till sig musiken. Att vi kom från olika länder och kulturer stod 
klart för mig och jag misstänkte att detta kunde vara en del i svårigheterna. Brasilien som land 
och dess traditionella musik skiljer sig på många sätt från Sverige och svensk folkmusik. Jag 
och de brasilianska deltagarna hade således olika kulturella bakgrunder och stora variationer i 
musikaliska erfarenheter så väl som delvis olika lärstilar. För mig som snart färdig lärare 
började jag fundera över vad detta kunde få för konsekvenser när jag ska arbeta med att 
introducera musik som eleverna inte är vana vid oavsett om det handlar om musik från en 
annan kultur eller en musikstil de inte lyssnar till i vanliga fall. Efter att nu ha genomfört 
denna undersökning, som varit en del i att förbättra kunskapen om hur studenter som inte växt 
upp i en svensk folkmusikkultur upplever den, tar jag med mig många viktiga erfarenheter 
både som forskare och blivande lärare. I ett större sammanhang handlar undersökningen om 
hur jag som lärare kan arbeta med mångkultur eller införande av nya musikaliska stilar i 
musikundervisning oavsett skolform. Jag tycker mig ha sett att ett öppet, nyfiket och 
välkomnande sinne är mycket viktigt från alla involverade i mötet med ny musik. Båda mina 
informanter har i återkopplande samtal talat om vilken rolig upplevelse det varit samt att det 
varit trevligt att lära känna de övriga deltagarna under repetitionerna. 

Framtida forskning 
Hade tid och framförallt ekonomiska medel funnits hade det varit mycket intressant att 
genomföra undersökningen dels med brasilianska musikstudenter i Brasilien samt med 
brasilianska musikstudenter i Sverige. Det hade även i ett större sammanhang varit intressant 
att undersöka hur det förhåller sig med musiker/musikstudenter från andra länder och kulturer. 
Skiljer det sig exempelvis från Brasilien, England, Indien och Australien eller är 
upplevelserna i stort de samma och svårigheterna samma oberoende av varifrån man 
kommer? Troligtvis är det inte så eftersom ens kulturella identitet, erfarenheter och 
musikaliska kunskap skiljer sig från person till person. Dessutom kunde ytterligare en 
dimension av området ha belysts genom att hitta svenska musikstudenter, utan större 
erfarenhet av svensk folkmusik, för att se om deras upplevelser skiljer sig från de brasilianska 
studenternas.  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