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1. INNLEDNING 
 

I denne oppgaven tar jeg for meg sammenhenger mellom musikk og bevegelse i 

samba. Jeg har alltid, både som musiker, danser og musikkpedagog, opplevd at 

musikk og bevegelse er to sider av samme sak. Jeg opplever at musikkrelaterte 

bevegelser1, synlige og skjulte, ikke bare er en respons på musikalsk lyd, men rommer 

selve musikkopplevelsen og musikkens mening. Dette var også grunnen til at jeg 

valgte å ta en fireårig musikklærerutdanning innen rytmisk musikk og bevegelse ved 

Det Jyske Musikkonservatorium i Danmark. Utdannelsen bygger på en 

grunnforståelse av at musikk er lyd og bevegelse. Ikke minst gjør dette seg gjeldende i 

det obligatoriske hovedfaget Sang, Dans og Spill (SDS), hvor man henter inspirasjon 

fra stilarter hvor det danses, spilles og synges samtidig. Min store interesse for musikk 

og bevegelse ble ytterligere forsterket etter et studieopphold i byen Salvador da Bahia 

nordøst i Brasil. Under oppholdet mottok vi undervisning i brasiliansk perkusjon og 

dans, fikk delta i karnevalopptog og oppleve den afrobrasilianske religionen 

Candomblé. ”Har du vært i Salvador?” sa den brasilianske perkusjonisten Célio de 

Carvalho til meg da vi gjorde opptak til analysedelen av denne oppgaven. ”Da har du 

vært i hjertet av Brasil.” Og det var akkurat slik det føltes. Jeg har vært i hjertet av 

Brasil, og Salvador vil alltid være i mitt hjerte. 

Samba 

In Brazil, music is everywhere 
(McGowan & Pessanha 2009:1) 

 

Sambaens historie er like kompleks som musikken selv, og det er umulig å gi en 

fullverdig gjennomgang av sambaens utvikling i denne sammenhengen. Siden Brasils 

og sambaens historie imidlertid er så viktige for forståelsen av musikkens 

multimodalitet, vil jeg allikevel ta en kort gjennomgang av historien. Jeg vil også ta et 

ekstra blikk på kulturen og musikken i Bahiaregionen nordøst i Brasil. 

                                                
1 I boken Musikk og bevegelse (2009) skiller Jensenius mellom  musikalske og musikkrelaterte 
bevegelser. Hans definisjon av  musikkrelaterte bevegelser dekker alle  bevegelser som skjer i 
forbindelse med musikk, som for eksempel når en pianist retter på skjorten under en konsert (Jensenius 
2009:7). I denne teksten velger jeg imidlertid å bruke musikkrelaterte bevegelser om bevegelser som er 
mer direkte tilknyttet musikken.  
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Brasil: Et kort historisk overblikk (1500-1850) 

I april år 1500 kom den portugisiske oppdageren Pedro Álvares Cabral til Brasil. Da 

var Brasil allerede bosatt av over to millioner mennesker, kjent som indianere. 

Forfedrene til de innfødte indianerne hadde flere tusen år tidligere emigrert fra Asia til 

Sør-Amerika via Nord-Amerika. Siden så mange av disse indianske folkestammene 

senere ble utradert av portugisiske innvandrere, har deres musikktradisjon spilt en 

liten rolle for utviklingen av majoriteten av den musikken som finnes i Brasil i dag. 

Det finnes allikevel noe brasiliansk populærmusikk i dag som er influert av den 

indianske musikktradisjonen. I 1532 ble den første portugisiske kolonien etablert i 

Brasil, nært dagens Sao Paulo. Med de portugisiske bosetterne fulgte også den 

portugisiske musikalske kulturen. Den portugisiske musikkulturen bygde på europeisk 

tonalitet og mauriske skalaer. De nye bosetterne hadde også med seg nye instrumenter 

som fløyte, piano, fiolin, klarinett, triangel, akkordeon, cavaquinho, cello, munnharpe 

og tambourine, men også tradisjonelle festtradisjoner knyttet til den romersk-katolske 

kalenderen. Portugiserne praktiserte dessuten ”entrudo”, en kaotisk gatefest som ofte 

endte i slagsmål hvor man kastet gjørme, vann og mat på hverandre. Den portugisiske 

entrudoen var starten på den brasilianske karnevalstradisjonen (McGowan & 

Pessanha 2009:7-10).  

 

Det viste seg at Brasil egnet seg godt til dyrking av sukkerrør. Portugiserne hadde et 

stor behov for arbeidskraft til de nyopparbeidede sukkerrørplantasjene sine nordøst i 

Brasil. Det viste seg at de innfødte indianerne ikke egnet seg så godt til det ekstremt 

harde arbeidet på plantasjene, og mange rømte til skogs. I tillegg døde mange  av 

indianerne, som var veldig mottakelige for de europeiske sykdommer som 

portugiserne brakte med seg. Portugiserne begynte derfor å kjøpe slaver fra Afrika. 

Historikere har beregnet at fra importen av slaver fra Afrika til Brasil startet i 1538 og 

frem til den ble avskaffet i 1850, ble det anslagsvis importert fire til fem millioner 

afrikanske slaver til Brasil, og da er ikke de mange hundre tusener som ikke overlevde 

overfarten tatt med (McGowan & Pessanha 2009:10). Afrikanske tradisjoner og 

kulturarv har spilt en viktig rolle i utviklingen av brasiliansk musikk, dans, religion, 

mat, visuell kunst, lingvistiske mønstre og modeller for sosial interaksjon (Crook 

2005:106).  
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Salvador da Bahia  

Salvador er hovedstaden i staten Bahia nordøst i Brasil. Bahia regnes som Brasils 

mest historiske stat, og Salvador var Portugals første kolonihovedstad i Brasil. En 

bratt klippe deler byen i en øvre (Cidade Alta) og en nedre del (Cidade Baixa). Den 

nedre delen ligger ved havkanten, mens plasseringen av den øvre delen ble valgt av 

kolonistene fordi den ga beskyttelse mot angrep fra indianerne. I den vestre delen av 

Cidade Alta ligger den historiske plassen Pelourinho2. Under kolonitiden ble plassen 

brukt til slavehandel og som sted for avstraffelse av slaver. Etter at slaveriet ble 

avskaffet i 1865, ble dette området tilholdssted for mange kunstnere og musikere. 

Over tid forfalt denne delen av byen. På begynnelsen av 1990-tallet startet en 

omfattende restaurering av den gamle delen av Salvador, noe som har resultert i at 

Salvador i dag er et av Brasils mest ettertraktede turistmål. Pelourinho  har i dag en 

mengde butikker, museer, puber, spillesteder og restauranter. Salvador er et 

kultursenter, og har en mengde sambagrupper som øver i byens gater. I tillegg til 

tradisjonelle former for samba som Samba de Roda (samba i ring) har også nye 

stilarter som Samba Reggae oppstått i Salvador. Samba Reggae er en blanding av 

tradisjonell samba og reggae fra Karibia. Den mest kjente Samba Reggae-gruppen er 

Olodum. Olodum blir ofte regnet som selve grunnleggeren av samba reggae.  

Candomblé 

En stor del av befolkningen i Bahia har beholdt en sterk tilknytning til sitt afrikanske 

opphav. Mye av livet i Salvador dreier seg om den afrobrasilianske religionen 

Candomblé. Candomblé er en videreføring av den afrikanske religionen Yorùbá, og er 

en kompleks religion bestående av en rekke guder og gudinner kalt orixás. Hver orixá 

har en bestemt rytme og dans knyttet til seg, som gjerne reflekterer gudens 

karakteristiske trekk. Nevada et al. (2009) viser til Gerisher som sier at den rytmiske 

opplevelsen i samba må forstås i forhold til de multidimensjonale prosessene basert 

på muntlig videreformidling og i forhold til karakterisktiske trekk ved afrikanske og 

afrobrasilianske tradisjoner. De musikalske elementene i samba ser ut til å være 

uløselig forbundet med rituelle strukturer og den samme multidimensjonaliteten som 

finnes i Candomblé. (Naveda et al. 2009:2).  

 

                                                
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Historic_Centre_(Salvador,_Bahia) 
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Problemstilling med forgreninger  

Samba omtales ofte som et fenomen der musikk og dans er uløselig forbundet med 

hverandre (Naveda & Leman 2008:1). Kompleksiteten i den rytmiske strukturen både 

i musikken og bevegelsene i samba er godt dokumentert, i tillegg til musikkens rolle i 

kulturen og i det sosiale livet i Brasil generelt. Utgangspunktet for denne 

masteroppgaven er at jeg ønsker å få større innsikt i og forståelse av sammenhenger 

mellom musikalsk lyd og bevegelse i samba utover mine egne personlige erfaringer. 

Musikk- og bevegelsesforskning er et stort felt, og det er mange måter å tilnærme seg 

temaet på. Jeg ønsker å få en generell forståelse av kroppens rolle i musikkognisjon, 

og sammenhenger mellom persepsjon av musikalsk lyd og motorprosesser i 

musikkinvolvering. I tillegg vil jeg også se om jeg kan finne indikasjoner på at 

musikkrelaterte bevegelser ikke bare er respons på musikalsk lyd, men er en integrert 

del av selve musikken.  

 

Vi har sett at samba springer ut fra en kultur hvor musikk og bevegelse er uatskillelige 

aktiviteter, og hvor det er åpenbare koblinger mellom musikk og kroppsbevegelser 

utover de rent lydproduserende bevegelsene til en utøver. Jeg ønsker å se nærmere på 

den systematiske mikrorytmikken i samba, og se om det kan være direkte samsvar 

mellom rytmiske mønstre i musikken og bevegelsen i sambadans. Jeg ønsker også å 

undersøke betydningen av interaksjon mellom musiker og danser. 

 

Siden samba er en type musikk som tradisjonelt formidles ”muntlig”,  gjennom 

observasjon og/eller deltakelse, kan man se for seg at mye av kunnskapen om 

musikken kan ligge på et implisitt nivå. Implisitt kunnskap er ofte umulig å uttrykke 

verbalt, og formes gjerne gjennom repetisjon. Jeg vil undersøke om karakteristiske 

rytmemønstre i samba kan ligge implisitt i sambagrooven, og om det kan finnes 

fysiske musikkrelaterte bevegelser hos en musiker som kan indikere at musikeren har 

implisitt kunnskap om dette. 

Teoretisk rammeverk 

Jeg vil undersøke sammenhenger mellom musikk og bevegelse ut fra et holistisk 

perspektiv, hvor musikk og bevegelse ikke kan skilles ad. Hovedfokuset er rettet mot 

å få en større forståelse av forbindelsene mellom musikk og kroppsbevegelse i samba. 
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Som et ledd i arbeidet, vil dokumentasjon og analyse av de komplekse rytmiske 

strukturene i musikk og bevegelse hver for seg også inngå som en viktig del. Jeg vil 

se på sammenhenger mellom musikk og bevegelse ut fra et teoretisk rammeverk 

basert på kroppslig musikkognisjon (embodied music cognition) (kapittel 2). 

Kroppslig musikkognisjon har som utgangspunkt at  man ikke kan skille mellom 

kropp og sinn i musikkognisjon. 

 

Mennesket er utstyrt med det man kan kalle et multimodalt sanseapparat. 

Multimodalitet brukes ofte for å beskrive at flere av sansene våre brukes samtidig og 

gjensidig påvirker hverandre. Men persepsjon er mer enn bare tolkning av 

sanseinntrykk. Berthoz hevder at persepsjon er simulert handling (Berthoz 2000:9). 

Mennesket sanser verden aktivt, sier Eric Clarke (2005) i boken Ways of listening 

(Clarke 2005:19). Vi tilegner oss kunnskap om verden rundt oss ved å være i konstant 

interaksjon med den. Denne kunnskapen spiller i neste omgang en viktig rolle i vår 

videre væren i verden. Forenklet kan man si at vår persepsjon av verden er en 

kompleks prosess som involverer en kontinuerlig interaksjon mellom sansebeskjeder, 

hukommelse, forventning og oppmerksomhet. Ikke minst reflekteres denne 

multimodaliteten i musikkinvolvering. En konsekvens av dette er at alle opplever 

musikk subjektivt. Vi er alle et produkt av våre helt subjektive erfaringer. I tillegg er 

vi alle farget av den kulturen vi er oppvokst i. Vår musikkopplevelse farges av hva 

slags musikk vi er vant til å høre, i hvilken kontekst vi vanligvis opplever musikk, og 

så videre. Disse delte erfaringene innen den samme kulturen sammen med vår 

subjektive musikkoppfattelse, styrer hva vi i det hele tatt oppfatter som musikk.  

Metodologiske utfordringer 

For å undersøke sammenhenger mellom musikk og bevegelse i samba, har jeg søkt 

metoder for innsamling av lyd- og bevegelsesdata, samt analyse- og 

visualiseringsmetoder. Ny teknologi har gitt nye muligheter for forskning både på lyd 

og bevegelse. Jeg har blant annet valgt å bruke bevegelsessporingssystemer for å 

samle inn bevegelsesdata, og jeg har brukt programvare utviklet for analyse og 

visualisering av både lyd og bevegelse. En av grunnene til dette er at jeg ønsket å 

arbeide med det man kan kalle objektive data. Som sagt har jeg alltid opplevd at 

musikk og bevegelse er to sider av samme sak, og man kan se for seg at en kvalitativ 

analyse av sammenhenger mellom musikk og bevegelse basert på min persepsjon av 
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samba kun reflekterer min musikkoppfattelse. Jeg har derfor ønsket å samle inn data 

som ikke utelukkende reflekterer min subjektive opplevelse av musikken. Helt 

objektivt er det likevel ikke. Bak alle de objektive dataene ligger det en kvalitativ 

subjektiv vurdering fra min side, siden jeg definerer hvilke kvaliteter jeg vil at 

datamaskinen skal trekke frem og dokumentere. Denne siden ved bruken av teknologi 

og objektive data er veldig viktig. I tillegg er det viktig å være kritisk til hva 

datamaskinen kommer frem til, og om resultatet gir mening i forhold til hva man 

opplever som essensielle hendelser i musikken og bevegelsen. Min tilnærming til 

bruk av objektive data i mitt arbeid har alltid vært å ta utgangspunkt i hva jeg rent 

subjektivt opplever som interessante elementer i musikken og bevegelsen. Deretter 

har jeg brukt innsamlede objektive data og analysemodeller for å se om dette kan 

være tilfellet, og ikke omvendt. Jeg har valgt en kombinasjon av  kvalitative og 

kvantitative analysemetoder i mitt arbeid. 

Oppgavens oppbygging 

Oppgaven er delt i en teoretisk del og en analysedel. Kapittel to, tre, fire og fem utgjør 

den teoretiske delen, hvor jeg går igjennom teori som omhandler musikk og bevegelse 

samt redegjør for de forskjellige metodene jeg har valgt å bruke. Kapittel seks utgjør i 

sin helhet den siste halvdelen av oppgaven, og inneholder en analyse av musikk og 

bevegelse i samba 

 

I kapittel to vil jeg gjøre rede for forskjellige teorier om sammenhenger mellom 

musikk og bevegelse. Jeg vil bruke et teoretisk rammeverk basert på kroppslig 

musikkognisjon, som bygger på en forståelse av kognisjon som et samspill mellom 

persepsjon og mentale prosesser i hjernen. Musikkforskning som bygger på en 

økologisk tilnærming til persepsjon, er også viktig i mitt arbeid med musikkrelaterte 

bevegelser. Denne retningen innen musikkforskning understreker at persepsjon er en 

aktiv prosess, der kropp, hjerne og omgivelser er i konstant samspill (interaksjon). I 

tillegg ønsker jeg å undersøke betydningen av kultur og musikalsk kultur i 

musikkognisjon, om noen musikkrelaterte bevegelser kan sees på en del av vår 

implisitte kunnskap om musikk. Med implisitt kunnskap mener jeg kunnskap som 

forholder seg til den delen av langtidshukommelsen som ofte er umulig både å 

undersøke bevisst og utrykke verbalt, kalt implisitt hukommelse. 
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I kapittel tre tar jeg for meg en rekke ulike rytmebegreper. Mange rytmiske konsepter 

er definert med utgangspunkt i vestlig musikkteori. Ny rytmeforskning viser at mange 

av disse definisjonene ikke er dekkende for å beskrive rytmiske strukturer innen 

stilarter som bygger på mer rytmebaserte musikktradisjoner. Jeg vil se nærmere på 

forskjellige rytmiske konsepter, og diskutere bruken av dem i forhold til mitt arbeid 

med samba. 

 

Kapittel fire er det første av to metodekapitler og er viet lydanalyse. Jeg redegjør for 

teori om lydsignalet, den menneskelige hørsel og lydpersepsjon. På bakgrunn av dette 

ser jeg på forskjellige metoder for å analysere og visualisere lyden av samba. 

 

I kapittel fem skal vi se på forskjellige metoder for bevegelsesanalyse. I dette 

kapittelet gjør jeg rede for forskjellige metoder for innsamling av bevegelsesdata, 

forskjellige metoder for bevegelsesanalyse og visualisering av bevegelse.  

 

Kapittel seks er oppgavens analysedel og er en analyse av musikk og bevegelse i 

samba. Utgangspunktet for analysen er innsamling av lyd- og bevegelsesdata.  Det ble 

gjort lyd- og bildeopptak av en brasiliansk perkusjonist og en brasiliansk danser i 

bevegelseslaben til forskningsgruppen fourMs3 ved Universitetet i Oslo. Opptakene 

ble gjort med bruk av lydopptaksutstyr, videokamera og det optisk-infrarøde 

bevegelsessporingssystemet Qualisys. Lyden av samba samt bevegelsene til 

perkusjonisten og danseren er analysert ved bruk av metodene for lyd- og 

bevegelsesanalyse som er gjennomgått i kapittel fire og fem.  

 
Kapittel sju inneholder en kort oppsummering, tanker om videre arbeid og 

konklusjon. 

 

 

                                                
3 fourMs (Music, Mind, Motion, Machines) er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for informatikk 
og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Les mer på  http://www.fourms.uio.no/  
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2. MUSIKK OG BEVEGELSE 
 

Me ser […] kor sikkert ein kan lite på at  
tone- og rytmekjensle kan halde seg gjenom lang tid  

og kor varnem den menneskjelege kjensle er  
for dei minste nyanser. 

(Groven 1971:100) 
 

Ved å fokusere på musikalske bevegelser, retter vi oppmerksomheten mot et sentralt 

område av musikalsk mening, og ved å forstå hvordan musikalske gester blir forstått 

og oppfattet, styrker vi vår forståelse av hvordan musikalsk mening er konstruert, 

skriver Arnie Cox (2006) i artikkelen ”Hearing, Feeling, Grasping Gestures” hentet 

fra boken Music and Gesture (Cox 2006:57). For å få større innsikt i og forståelse av 

sammenhenger mellom musikk og bevegelse, skal vi i dette kapittelet se på noen 

teorier om korrespondansen mellom persepsjon av musikalsk lyd og bevegelse ut fra 

et teoretisk rammeverk basert på kroppslig musikkognisjon.  

Kroppslig musikkognisjon (Embodied Music Cognition) 

Menneskelig kognisjon har tradisjonelt blitt sett på som abstrakte mentale prosesser i 

hjernen, hvor forbindelsen til verden utenfor er uviktig. Kroppslig kognisjon 

(embodied cognition) utfordrer et slikt skille. Det teoretiske utgangpunktet innen 

kroppslig kognisjon er ikke at vi har et sinn som behandler abstrakte problemer, men 

at vi har en kropp som trenger et sinn for at den skal fungere. Det er en stadig økende 

tilslutning til ideen om at sinnet må forstås i sammenheng med dets forbindelse til en 

fysisk kropp, som interagerer med verden (Wilson 2002:625). Denne tilnærmingen til 

kognisjon utfordrer dermed også deler av den tradisjonelle musikkforskningen, hvor 

et skille mellom kropp og sinn har vært utbredt (Jensenius 2009:11). I boken 

Embodied Music Cognition and Mediation Technology viser Marc Leman (2008) til 

nye tilnærminger til kognisjon som vektlegger kroppens rolle i musikkopplevelse.  

Økologisk tilnærming til persepsjon 

Musikkforskning som bygger på en økologisk tilnærming til persepsjon, er viktig i 

mitt arbeid med musikkrelaterte bevegelser. Denne retningen innen musikkforskning 

er inspirert av den amerikanske psykologen James J. Gibson (1904-1979). Gibson 

understreker at persepsjon er en aktiv prosess, der kropp, hjerne og omgivelser er i 
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konstant samspill (interaksjon) (Jensenius 2009:13). Gibson mente at persipert 

informasjon tolkes direkte fra dens stimulans, i motsetning til tanken om at persepsjon 

er samling, organisering og tolking av ustrukturerte data i hjernen. 

 

Musikalsk bevegelse blir ofte omhandlet som abstrakte tidsvariable lydforestillinger, 

men Shove og Repp (1995) fremhever at musikalsk bevegelse først og fremst er  

hørbar menneskelig bevegelse. Shove og Repp foreslår et ”økologisk nivå” av 

persepsjon, inspirert av Gibsons syn på persepsjon. Shove og Repp viser til at 

teoretikere, filosofer og psykologer tradisjonelt har ment at kilden til musikalsk 

bevegelse stammer fra musikalske strukturer, og dermed har oversett den kanskje 

mest åpenbare kilden til musikalsk bevegelse, nemlig utøveren (Shove & Repp 

1995:58). Vijay Iyer peker på at innenfor et økologisk rammeverk kan man si at 

musikalsk persepsjon involverer en forståelse av kroppsbevegelse (Iyer 2002:394). 

Iyer foreslår noen korrespondanser mellom kroppslig og abstrakt musikkpersepsjon 

innenfor denne tankegangen, som er fremstilt i tabell 1.  

 

Abstrakt musikkpersepsjon   Økologisk musikkpersepsjon 

 
Lyder      Lydkilde 
Persepsjon     Gjenkjennelse 
Abstraksjon     Legemliggjøring (embodiment) 
Musikk      Lydkurve av organisert menneskelig  
         aktivitet 
Rytme      Menneskelig bevegelse 
Tempo      Hurtighet av menneskelig bevegelse 
Meter      Regularitet av menneskelig bevegelse:  
         en invariant av det musikalske miljø 
Uttrykksfull timing    Fravik fra invarians 
Polyrytmikk     Koordinerte kontrasterende   
         menneskelige bevegelser 
Timbre (klangfarge)    Spesifikke instrument/stemme/lydkilde 
Lydstyrke     Grad av kraft, anstrengelse; antall   
         individer i samklang (unison) 
Melodi      Uavbrutt sang, bruk av vokallinje,   
         lungeanstrengelser, kontroll 
Harmoni      Polyfoni, interaksjon mellom lydkilder 
Form, gjentakelse, organisering   Hendelser, situasjons-   
         /omgivelsesbestemte faktorer 
Unison      Synkronisert handling 
Musikalsk tid (time)    Sanntid 
Musikkstykke/komposisjon/partitur   Forestilling/hendelse 
 
Tabell 1: Foreslåtte korrespondanser mellom abstrakt og kroppslig musikkpersepsjon 

i et økologisk perspektiv (Iyer 2002:394). 
 



10 

Motorteorier om persepsjon og den mimetiske hypotesen 

I boken The Brain’s Sense of Movement argumenterer Alain Berthoz (2000) for at vi 

må legge en multimodal bevegelsessans til de fem tradisjonelle sansene; berøring, 

syn, hørsel, smak og lukt. Bevegelsessansens karakteristiske kvalitet er at den gjør 

bruk av mange sansereseptorer, mener Berthoz (Berthoz 2000:25). Proprioseptive4 

reseptorer lokalisert i musklene og leddene merker alle bevegelser av lemmene. 

Hudreseptorer merker press mot huden og friksjon mellom lemmer seg imellom og 

med den eksterne verden. Synssansen oppdager skiftende former i den visuelle verden 

på netthinnen i øyet, objekters posisjoner i rommet, form, farge osv. Hodets 

bevegelser i rommet blir avdekket av en kombinasjon av visuelle og proprioseptive 

signaler, men blir også uavhengig avdekket av vestibulare reseptorer (reseptorene i 

det indre øret) (ibid:26). I følge Berthoz er persepsjon mer enn bare tolkning av 

sansebeskjeder. Han mener at persepsjon er en intern simulering av handling, og viser 

til motorteorier om persepsjon (ibid:9), som går ut på at en stimulans gir mening i 

forhold til sin kilde. I persepsjon av lyd betyr dette at en lyd gir mening i forhold til 

den handlingen vi oppfatter har produsert lyden. Ofte kan dette være knyttet til 

lydproduserende kroppshandlinger. 

 

I artikkelen ”The Case for Motor Involvement in Perceiving Conspecifics” henviser 

Wilson og Knoblich (2005) til nevrologisk forskning som viser at observering av 

bevegelser av finger, hånd, arm, munn eller fot, fører til en aktivering av 

motorrelaterte områder i hjernebarken til den som observerer. Denne 

motoraktiveringen fremkommer også ved komplekse bevegelser av hele kroppen, som 

for eksempel ved den brasilianske kampsporten Capoeira. Aktiveringen er kraftigere 

hos den som observerer når det er en ekspert som utfører bevegelsen. En annen 

tilsvarende effekt er funnet i forhold til lyd. Håndrelaterte motorområder i 

hjernebarken blir aktivert hos en profesjonell pianist når pianisten hører pianospill, og 

selv hos en nybegynner etter bare 20 minutters øvelse på et piano (Wilson & 

Knoblich 2005:462). Her kan det være verdt å merke seg at aktiveringen av 

korresponderende motorområder i hjernen når en utøver hører lyden av pianospill, er 
                                                
4  Proprioseptorer (proprioceptors)  er sensoriske reseptorer i muskelsystemet som transformerer 
mekaniske vridninger (distorsjoner) i muskelen eller leddet, som endring i leddposisjon, muskellengde 
eller muskelspenning, til nerveimpulser som entrer ryggmargen og stimulerer til motorrespons (Hamill 
& Knutzen 2009:116).  
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et resultat av subjektets egen erfaring med pianospill og ikke av lydsignalet i seg selv. 

Koblinger mellom persepsjon, handling og hukommelse skal vi se nærmere på senere. 

 

 Eric Clarke (2005) peker på at det kan tyde på at korrespondanser mellom lyd og 

bevegelse ikke bare gjelder for lydproduserende handlinger, men også i forhold til 

mentale forestillinger av bevegelser som kan manes frem i musikkopplevelser (Clarke 

2005 :74). Rolf Inge Godøy (2009) viser i artikkelen ”Geometry and Effort in 

Gestural Renderings of Musical Sound” til at ideen om gjengivelse av musikalsk lyd 

gjennom bevegelse, er basert på bred forskning som spenner fra tradisjonell  

motorteori om persepsjon til nyere teorier om motorinvolvering generelt, og mer 

spesifikt i lydpersepsjon (Godøy 2009:206). Godøy viser til at persepsjon og 

kognisjon av musikalsk lyd er nært tilknyttet mentale avbildninger av bevegelse. 

Mentale motorforestillinger løper parallelt med sansning, eller ren forestilling av 

musikalsk lyd. Godøy kaller dette  motormimetisk kognisjon  av musikalsk lyd 

(ibid:205). Vijay Iyer (2002) viser til nevropsykologiske studier som har stadfestet 

den kognitive rollen til kroppsbevegelse i musikkpersepsjon og produksjon i rytmisk 

musikk. I et sansemotorisk5 perspektiv er en persipert rytme bokstavelig talt en 

forestilt bevegelse. Handlingen å lytte til rytmisk musikk involverer den samme 

mentale prosessen som genererer kroppsbevegelse (Iyer 2002:392). Kan man da tenke 

seg at disse mentale motorforestillingene også gjør seg gjeldende i fysiske 

kroppsbevegelser i musikkinvolvering?  

Persepsjon/handlingssyklus 

Marc Leman argumenterer for en teoretisk modell hvor man antar at 

musikkinvolvering er basert på en speilingsprosess forstått ut fra sammenkoblingen 

av handling og persepsjon (Leman 2008:104), en persepsjon/handlingssyklus. 

Persepsjon/handlingssyklusen kan forstås som en uavbrutt prosess der man prøver å 

forstå hva man hører ved skjult eller synlig å lage gester som simulerer produksjonen 

av det vi hører, eller skissen eller persiperte konturer av det vi hører (Godøy 

2009:212). Denne motorfornemmelsen kan variere betydelig i detalj mellom trente og 

                                                
5 Sansemotorisk, som har å gjøre med samordningen av sansefornemmelser og muskelbevegelser 
(Medisinsk ordbok – ordnett.no). 
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utrente sansere6. I et økologisk perspektiv kan man si at vi gjennom vår interaksjon 

med verden rundt oss har tilegnet oss kunnskap om hvordan en lyd blir produsert, 

objektene som er involvert i lydproduksjonen og lydproduksjonens korresponderende 

handling  (Jensenius 2009:115-121). Vi skal se nærmere på multimodale 

persepsjonsskjemaer senere.  

Synkronitet 

Leman refererer til Knuf et al. som sier at ifølge ideomotorprinsippet vil persepsjonen 

av en bevegelse alltid fremkalle en tendens til å utføre den samme eller en liknede 

bevegelse, og mener at dette prinsippet også gjør seg gjeldende i at vi har en tendens 

til å bevege oss synkront til auditive rytmer. Leman viser til Repp og Penel, som fant 

bevis for at synkronisering av bevegelser til rene visuelle rytmer er sjeldne, mens 

synkronisering av bevegelser til auditive rytmer er mer vanlig. Ut fra dette kan man 

tenke seg at lydenergi har en spesiell effekt på menneskers motorsystem. Det at man 

har en tendens til å trampe takten synkront med musikkens puls mener Leman er på 

grunn av denne effekten (Leman 2008:112). Synkroniserte bevegelser til musikalsk 

lyd, som å trampe takten, gjør at man kan få en kroppslig forståelse og følelse av et 

basalt element i musikkens struktur (ibid:114).  

 

Arnie Cox (2006) viser til at kroppslige responser til musikk, som å trampe takten og 

å nikke med hodet, er utilslørte former for imitativ deltagelse som er en vanlig del av 

musikalsk opplevelse og forståelse (Cox 2006:46). Han mener at mimetisk deltagelse 

kan oppstå i følgende tre former: skjult og utilslørt imitasjon av handlingen til en 

utøver, skjult og utilslørt subvokal imitasjon av lydene som blir produsert og en a-

modal fysisk imitasjon av de anvendte mønstrene som kan produsere slike lyder. Hver 

av disse formene oppstår i sanntid og i gjenkallelse, noen ganger i den samme 

modaliteten (som i vokal og subvokal imitasjon av en sanger) og ofte på tvers av 

modaliteter (vokal og subvokal imitasjon av en instrumental melodi) (ibid:46-47). 

                                                
6 Jensenius peker på at i en multimodal tilnærming til musikk er sansning et bedre ord enn lytting, 
siden lyttingen kun er en del av helhetsopplevelsen (Jensenius 2009:16). I denne teksten blir sansere 
brukt fremfor lyttere for å beskrive de som opplever musikken. 
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Sammenhenger mellom musikalske strukturkvaliteter og 

kroppsbevegelser 

Vi har nå sett på synkronisering av bevegelser til auditive rytmer som er basert på 

lavnivå sensomotorisk aktivitet. Videre skal vi se på hvordan man kan analysere 

samsvar mellom musikk og bevegelse i forhold til kvaliteter på et høyere nivå. Leman 

viser til kroppslig inntoning (embodied attuning), som i motsetning til synkronisering 

antyder kroppsbevegelser i samsvar med musikalske kvaliteter på  et høyere nivå, som 

melodi, harmoni, rytme og timbre, eller mønstre relatert til uttrykk, affekt eller 

følelser (Leman 2008:115).  Jensenius viser til Hodgin sin modell over forbindelser 

mellom kvaliteter i dans og musikk. Hodgin antyder at det er samsvar mellom 

dansens og musikkens rytmikk, dynamikk, tekstur og struktur. Det kan se ut som om 

Hodgin prøver å relatere noe av Labans kraftelement7 til musikalsk timbre (Jensenius 

2008:79-81).  

 

Leman har et liknende resonnement. Leman hevder at musikk kan kommunisere 

handlinger, som blir omkodet og tolket ved bruk av kroppsbevegelser. Han sier videre 

at sansere kanskje kan være i stand til å forstå kraftelementer i den akustiske energien 

i musikken, basert på deres egen subjektive motorimitasjon. Han kommer fram til 

følgende skjematiske framstilling av forbindelser mellom bevegelser og strukturelle 

kvaliteter i musikk (Leman 2008:205): 

 

Kroppsbevegelser    Strukturelle kvaliteter 

Mengde av bevegelse få  mange Lydstyrke dempet  hardt 

Bevegelsens artikulasjon   rykkete   jevnt Artikulasjon stakkato  legato 

Bevegelsens hastighet langsomt  hurtig  Tempo  langsomt  hurtig  

Tabell 2: Forbindelser mellom bevegelser og strukturelle kvaliteter i musikk (Leman 
2008:205). 
 

Forbindelsen mellom bevegelse og lyd kan relateres til Labans kategorier av kraft, 

hvor vekt kan relateres til mengde av bevegelse, rom har noe å gjøre med bevegelsens 

artikulasjon og tid med hastighet (loc. cit.). 

 

                                                
7 Labans kategorier av kraft blir gjennomgått mer i detalj i kapittel 5 om bevegelsesanalyse. 
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Men i hvor stor grad kan man si at disse forbindelsene mellom musikalske 

strukturkvaliteter og kroppsbevegelser er universelle? Kan man tenke seg at disse 

koblingene kan være kulturelt betinget og uttrykker implisitt kunnskap om musikken, 

og dermed er lært? Vi har sett at det er vanlig at vi beveger oss synkront til auditive 

rytmer. Vi har også sett på kroppslige responser på musikk som imitativ deltagelse og 

på mulige forbindelser mellom strukturelle kvaliteter i lyden og kroppsbevegelser. Jeg 

synes imidlertid det kan virke som om disse teoriene har som utgangspunkt at musikk 

er lyd, og at bevegelser primært er kroppslige responser på den lyden vi sanser. Selv 

om dette også kan være tilfellet noen ganger, tror jeg ikke det kan være en generell 

teori. La oss gå tilbake til Iyers forslag til korrespondanser mellom abstrakte begreper 

og kroppslig persepsjon i et økologisk perspektiv. Iyer foreslår at innenfor et 

økologisk rammeverk, der musikkpersepsjon involverer en forståelse av 

kroppsbevegelse, blir rytme persipert som menneskelig bevegelse (jf. tabell 1). I et 

økologisk perspektiv involverer dermed persepsjon av rytmisk musikk kroppslig 

bevegelse. Musikkrelaterte bevegelser er dermed ikke kun responser på musikalsk 

lyd, men ligger implisitt i musikken selv. En slik tanke er på ingen måte banebrytende 

innen en rytmisk musikktradisjon. Flere afrikanske språk har ikke noe ord for musikk 

som ikke samtidig involverer dans eller lek (Bjørkvold 2005:61-66). Samba har røtter 

i en afrikansk musikktradisjon. Både tradisjonelle stilarter som Samba de Roda og 

nyere stilarter som Samba Reggae inneholder elementer tilknyttet den afrikanske 

kulturarven. Vi har tidligere sett på Brasils og sambaens historie, og hvordan samba er 

del av en kultur hvor musikk og bevegelse er uatskillelige. Kulturell bakgrunn er 

dermed også av stor betydning når vi snakker om persepsjon og kognisjon av musikk. 

I avhandlingen Perspectives of Musical Meaning siterer Hallgjerd Aksnes Mark 

Turner som hevder at ”Culture, society, language, and the rest of human life are 

patterns in brains” (Mark Turner sitert i Aksnes 2002:9). Jeg vil nå se på musikk og 

bevegelse i forhold til hukommelse, og hvordan koblinger i hjernen formes gjennom 

vår erfaring og interaksjon med verden rundt oss.  
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Implisitt og prosedural kunnskap 

[...] the body is capable 
of understanding more things at once 

than can be articulated in language 
(Browning 1995:13) 

 

I kapittelet ”Learning music: Prospects about Knowledge in music, New 

Technologies and music education” (2008) peker Bigand et al. (2008) på at vårt 

kognitive system er i stand til å behandle kompleks informasjon på et implisitt nivå 

(Bigand et al. 2008:47). Implisitte læringsprosesser muliggjør ervervelse av svært 

kompleks informasjon som vi ofte er ute av stand til å utrykke verbalt  (Bigand et al. 

2008:49, Snyder 2000:72). Den implisitte hukommelsen er en del av 

langtidshukommelsen. Snyder viser til at når vi bruker den implisitte hukommelsen, 

er vi generelt ikke klar over at vi memorerer eller erindrer noe i det hele tatt (Snyder 

2000:72). Noen former for  implisitt hukommelse blir langsomt formet, ofte gjennom 

repetisjon, men kan gjenkalles hurtig og automatisk, uten noen bevisst innsats 

(ibid:73). Bigand et al. mener at musikk er et eksempel på et komplekst strukturert 

system, som involverer implisitte læringsprosesser. Sansere er svært mottakelige for 

den underliggende regulariteten i musikken siden de er eksponert for musikk daglig. 

Denne implisitt ervervede kunnskapen influerer persepsjonen av og interaksjonen 

med omgivelsene (Bigand et al. 2008:49).  

 

En undergruppe av den implisitte hukommelsen er minner om muskulære handlinger, 

kalt ”motorminner” (Snyder 2000:73) eller prosedural hukommelse8. Prosedural 

hukommelse forholder seg til kunnskap om hvordan vi gjør ting, som for eksempel 

det å kunne sykle uten å bevisst å tenke på det, eller være i stand til å forklare med ord 

hvordan man gjør det.  

 

I tillegg til implisitt hukommelse, har vi den eksplisitte hukommelsen, som vi bruker 

når vi memorerer eller gjenkaller informasjon bevisst (Snyder 2000:75). En 

undergruppe av den eksplisitte hukommelsen er den deklarative hukommelsen. Den 

deklarative hukommelsen er knyttet til kunnskap som vi er klar over og kan 

artikulere, i motsetning til den implisitte prosedurale hukommelsen. I boken  Implicit 
                                                
8 Jeg velger å bruke ordet prosedural, som er en fornorsking av det engelske ordet procedural, siden 
det ikke finnes en god norsk oversettelse av ordet. 
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Learning and Tacit Knowledge (1993) skriver Reber at forskjellen mellom deklarativ 

og prosedural kunnskap kan beskrives med Ryles distinksjon mellom ”vite at” og 

”vite hvordan” (Reber 1993:16). 

Kategorier  

Kategorisering defineres av Snyder som evnen til å gruppere elementer, og dermed 

differensiere objekter, hendelser eller kvaliteter, og å se noen av disse som 

ekvivalente, og å assosiere og huske dem sammen i en kategori. Kategorier danner 

forbindelsen mellom persepsjon og tanke, hvor opplevelser kan bli kodet og husket. 

Dette gjør det mulig for oss å finne passende reaksjoner i nye situasjoner som likner 

en situasjon vi har vært i før. Dette antyder at noen typer kategorisering involverer 

den implisitte hukommelsen (Snyder 2000:81).  

 

Kategorisering i musikk gjør at vi er i stand til å gjenkjenne tonehøyder i en 

musikalsk skala, posisjonen av et slag i en metrisk enhet, og rytmemønstre selv om de 

ikke blir spilt på eksakt samme måte hver gang. Mens vi evner å skjelne skarpt 

mellom forskjellige kategorier, kan vår evne til å skjelne mellom forskjeller innefor 

kategorier være dårlig (ibid:85-86). Nyanser er variasjonen som finnes innenfor 

grensene av en musikalsk kategori. Vi kan snakke om melodiske, rytmiske og 

formmessige nyanser (ibid:86). Nyanser er en viktig del av vår opplevelse av 

musikken, men de er ikke nødvendigvis en del av vår eksplisitte erindring av den. I 

motsetning til kategorier, som er avgrensede, er utrykksfulle nyanser kontinuerlige 

variasjoner av pitch eller rytme i en musikalsk hendelse. Eksempler på nyanser i 

tonehøyden kan være vibrato (ibid:141-142), og rytmiske nyanser kan være små 

forsinkelser i forhold til den prototypiske posisjonen av et slag (ibid:166). Utførelse 

av mange typer nyanser i musikk kan involvere ferdighetshukommelse, som primært 

er implisitt. En ting som kjennetegner den implisitte ferdighetskunnskapen er at den 

vanligvis ikke kan bli lært gjennom symbolsk beskrivelse, men må bli demonstrert 

(ibid:88-89). 

 

Det kan se ut til at vi kan tilegne oss visse typer syntaktisk9 informasjon implisitt. For 

eksempel kan vi snakke et språk uten å kunne de grammatiske reglene for språket 

                                                
9 Snyder definerer syntaks som en samling relasjoner mellom identifiserbare mønster (Snyder 2000: 
200). I en musikalsk sammenheng definerer han musikalsk syntaktiske strukturer som lærte regler som 
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eksplisitt. Denne typen hukommelse kan også gjelde musikalsk syntaks (ibid:74). 

Tonalitet kan sees på som en musikalsk syntaks. Tonalitet er en måte å bruke en 

musikalsk skala på, slik at det virker som om den har en sentral tonehøyde. (ibid:136). 

Evnen til å høre et tonalt sentrum i musikk ser ut til å være lært implisitt, og vi lærer 

trolig å gjenkjenne sentrale tonehøyder i en skala, ved at vi er eksponert for så mye 

tonal musikk i våre omgivelser, og vi får denne kunnskapen uten at vi er klar over det 

(”taus” kunnskap). Det samme gjelder trolig for rytme. Siden vi i vår kultur konstant 

er eksponert for metrisk musikk, har vi god trening i å identifisere den første 

hendelsen i en takt som ”down-beat” (ibid:175). Når vi hører musikk fra en annen 

kultur med et tonesystem som er forskjellig fra vårt eget, har vi en tendens til å høre 

de ukjente intervallene ut i fra vårt eget tonesystem. Vi kan da høre virkelige 

tonehøyder i det ukjente tonesystemet som nyanser av tonehøyden ut i fra vårt eget 

tonesystem (Snyder 2000:136). En tilsvarende sammenheng er det trolig også med 

tanke på hvordan vi kategoriserer beats i en underliggende puls. Snyder peker på at 

mennesker som har god kjennskap til musikk fra kulturer som er veldig rytmebasert 

kan ha mer ”finkornede” beatkategorier. Dette kan bety at når vi hører musikk som er 

bygget rundt en metrisk struktur som er ukjent for oss, så kan vi oppfatte rytmikken i 

musikken  som nyanser på bakgrunn av en grovere beatkategorisering (ibid:166-167). 

Dette kommer vi tilbake til i kapittel 3 om rytmeanalyse. 

 

Vi har nå sett hvordan vi generaliserer og kategoriserer enkelte hendelser. Vi skal 

videre se på hvordan kategoriseringsprosessen fungerer på et høyere nivå. 

Skjema  

Skjema er organisert samling av minner om hendelsesforløp eller fysiske steder og 

deres tid og rom-karakteristikk. Skjemaer bygger på regelmessighet i våre omgivelser, 

og fungerer som en samling av ideer om hvordan ting vanligvis er (Snyder 2000:95). 

Forskjell i ekspertise vil resultere i forskjellige skjema. For eksempel kan man si at 

persepsjonen av musikken til de respektive lytterne er selektiv, og delvis drevet av 

deres skjemarepertoar (ibid:102).  

 

                                                                                                                                      
genererer en bestemt type  av mønster eller bevegelser som i neste omgang kan uttrykke bestemte typer 
av musikalske funksjoner. Syntaksens regler kan være en del av en tradisjon eller blir etablert innenfor 
konteksten av et stykke musikk (Snyder 2000: 201). 
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Vi har tidligere sett på den prosedurale hukommelsen, som er den delen av den 

implisitte hukommelsen som omhandler minner av muskulær art. Tilsvarende kan vi 

snakke om skjemaer som har med kroppsbevegelser å gjøre. Berthoz referer til Janet 

som sier at når vi persiperer et objekt, har vi handlingen i oss som vi assosierer med 

objektet. Dette kan kalles persepsjonsskjema (Berthoz 2000:10-11). Berthoz viser 

også til Schmidt, som sier at vi har motorskjema som kobler sammen persepsjon, 

handling og hukommelse. Disse skjemaene er dermed ikke sanse- eller 

motorelementer, men memorerte forhold mellom flere sanser og motorkomponenter 

av handling (ibid:17).  

 

Det at man opplever en ting i forhold til en annen blir omtalt som en metafor. En 

metafor er en forbindelse mellom to hukommelsesstrukturer; mellom to kategorier 

eller to skjema.  Denne forbindelsen har blitt referert til som en ”avbildning” av en 

kategori eller skjema til et annet (Snyder 2000:107). Ny teori hevder at metaforiske 

avbildninger ikke er vilkårlige, men er fundert på fundamentale kroppslige kognitive 

strukturer generalisert av tilbakevendende fysiske opplevelser, særlig opplevelser av 

vår egen kropp (ibid:108). Disse kognitive strukturene refereres til som 

”avbildningsskjemaer”. Avbildningsskjemaer er ofte utledet fra den type situasjoner 

som vi kan forestille oss visuelt, men som er mer abstrakte enn en avbildning i detalj. 

De kan ha kinestetiske komponenter og representere en muskulær følelse i forhold til 

spesielle opplevelser. Dette kan bety at avbildningsskjemaer delvis kan være implisitt 

kunnskap, og vår forståelse av dem kan derfor ofte være metaforisk (ibid:108). Selv 

om vi ikke kan beskrive vår implisitte kunnskap med ord, kan den noen ganger 

assosieres med annen eksplisitt kunnskap gjennom metaforer (ibid:109). Et eksempel 

på et avbildningsskjema som er mye brukt for bevegelse i tonehøyder, er ”opp” og 

”ned”. Slike avbildningsskjema kan også spille en rolle for hvordan vi opplever 

musikken. For eksempel er avbildningsskjemaet ”opp” og ”ned” om endring i 

tonehøyder så mye brukt at vi kan fornemme en vertikal bevegelse når dette skjer, 

selv om det ikke er noe konkret som beveger seg høyere eller lavere (ibid:111).  

Implisitt kunnskap og bevegelse  

Det kan se ut til at kroppsbevegelser kan reflektere implisitt kunnskap og tanke. I 

artikkelen ”Making children gesture brings out implicit knowledge and leads to 

learning” viser Broaders et al. (2007) til en studie hvor barn ble bedt om å gestikulere 
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mens de forklarte løsningen på et matematisk problem. Det ble avdekket at noen barn 

som ikke eksplisitt kunne presentere en korrekt løsning på problemet, kunne uttrykke 

den riktige løsningen gjennom bevegelser. Det er også gjennomført en rekke studier 

på gester (gestures) i tale, hvor det hevdes at talere ofte formidler informasjon 

gjennom bevegelser som ikke uttrykkes eksplisitt i talen. Man mener at disse 

bevegelsene kan gi innsikt i talerens mentale representasjon (Broaders et al. 2007:540, 

Jensenius 2009:30). En liknende sammenheng mellom musikk og bevegelse er 

foreslått av Wanderly & Vines (2006). En studie på profesjonelle klarinettisters 

bevegelser viser at musikerne utfører bevegelser når de spiller som ikke er direkte 

involvert i lydproduksjonen. Videre viser det seg at disse bevegelsene ikke er 

vilkårlige, men gjentar seg på samme måte i musikken ved gjentatte 

gjennomspillinger. Wanderly og Vines mener at det kan tyde på at disse bevegelsene 

er en integrert del av utøvelsen og den mentale representasjonen av musikken 

(Wanderly & Vines 2006:185). 

 

Kultur og musikalsk kultur 

Musikkrelaterte kroppsbevegelser som er knyttet til erfaring og musikalsk kultur, kan 

være viktig å ta med seg i observasjon av musikalske bevegelser. Snyder definerer 

musikalsk kultur som når en gruppe mennesker deler de samme musikkrelaterte 

skjemaene. Den musikalske kulturens skjemaer omfatter alt, som eksempelvis 

musikalsk lyd, klang, tonesystemer, skalaer og rytme, eller hva som i det hele tatt 

oppfattes som musikk eller hvordan omstendighetene rundt en musikalsk 

sammenheng skal være. Alle skjemaene som danner en musikalsk kultur er på ingen 

måte del av eksplisitt kunnskap (Snyder 2000:102).   
 
I mange kulturer er musikk og bevegelse uatskillelige aktiviteter, og en utøvers 

fysiske engasjement er både ønsket og forventet. I noen kulturer har musikk 

tradisjonelt blitt definert som lyden selv, og man har dermed fjernet seg fra den 

fysiske involveringen i både produksjon og opplevelse av musikk (McClary 

1991:136). Enhver kultur ”konstruerer” menneskekroppen forskjellig skriver Vijay 

Iyer (2002), og hevder at kroppens rolle i ulik musikk i verden blir tydeligere når man 

observerer den antatte funksjonen musikken og dansen har i disse kulturene (Iyer 

2002:388).   
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3. RYTMEANALYSE 
 

Begreper som omhandler rytme brukes ofte inkonsekvent og med ulik betydning. I 

tillegg er mange rytmiske konsepter definert med utgangspunkt i en vestlig 

kunstmusikktradisjon, og ofte i ut fra hva som er mulig å notere innenfor et 

notasjonssystem. Ny rytmeforsking har avdekket at mange av disse definisjonene ikke 

er dekkende for å beskrive rytmiske strukturer innen musikkstilarter som bygger på 

andre musikktradisjoner, som for eksempel stilarter innen norsk folkemusikk og  mye 

groovebasert musikk generelt. Jeg vil her se nærmere på forskjellige definisjoner av 

rytmiske konsepter, og diskutere hvordan disse kan brukes i mitt arbeid med samba. 

Vi starter med å se på selve rytmebegrepet. 

Rytme 

Rytme organiserer tiden, sier Michael Thaut (2005) i boken Rhythm, Music and the 

Brain. Rytmen i musikken hjelper ørene og hjernen til å finne mening i akustiske 

mønstre, ved å lede en sansers oppmerksomhet mot viktige øyeblikk i musikken  

(Thaut 2005:6).  Jan-Petter Blom (1993) viser til at rytme stammer fra det greske 

begrepet rhytmos som betyr flyt. Han viser til at i dagligtale brukes rytme ofte om 

periodiske eller sykliske hendelser eller bevegelser organisert i tiden. Rytme brukes 

om taktmessig avmålt bevegelse, en rekkefølge av kontrasterende 

hendelser/bevegelser, som utføres på en slik måte at den gir en fornemmelse av flyt. 

Innenfor denne definisjonen betyr det at en rekkefølge av toneverdier bare har rytme 

hvis og når den kan tolkes som uttrykk for regelmessige gjentatt bevegelse, mener 

Blom (Blom 1993:161-162).   

 

Snyder velger å bruke termen rytme i en bredere forstand enn Blom. Snyder viser til 

at en hendelse beskriver en persipert endring i et akustisk miljø (Snyder 2000:159).  

Videre definerer han rytme som når to eller flere hendelser finner sted innenfor 

lengden til korttidsminnet (ibid:3). Lengden til korttidsminnet er viktig i definisjonen 

til Snyder, siden komponentene i rytmen må virke direkte forbundet for å danne et 

mønster. Hendelsene må ligge i mellom 3 og 5 sekunder, som er tidsrammen til 

korttidsminnet. Blir avstanden mellom to hendelser lengre fra hverandre enn lengden 

til korttidsminnet, involverer persepsjonen av deres temporale forhold langtidsminnet, 
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og hendelsene virker ikke forbundet. Dette betyr at alle komponentene i en rytme på 

en eller annen måte må være tilgjengelige i bevisstheten, slik at vi kan sammenlikne 

det relative tidsintervallet mellom hendelsene. På den annen side, når etterfølgende 

hendelser er nærmere hverandre enn 1/16 sekund (ca. 62 millisekund), blir de så 

forbundet at det er vanskelig å høre dem som separate hendelser. Denne raten av 

etterfølgende hendelser faller innenfor nivået til hendelsesfusjon (ibid:161-162). 

 

Jeg liker Snyders generelle definisjon av rytme, siden den anerkjenner at irregulære 

hendelsessekvenser også er rytmiske. Til mitt formål kan det imidlertid også være 

hensiktsmessig å bruke rytme i den mer tradisjonelle betydningen, på grunn av 

regulariteten og repetisjonen i hendelsessekvensene i samba.  

 

Hvis vi går tilbake til Thauts utsagn om at rytme organiserer tiden, vil jeg se på 

musikalsk rytme som en organisering av tid som involverer samhandling mellom flere 

rytmiske elementer. Christopher Lee (1991) hevder at når man hører på et stykke 

musikk, persiperer man ikke bare en vilkårlig sekvens av notevarigheter, men en form 

for temporal struktur, hvor notene er gruppert i forskjellige typer enheter (Lee 

1991:59). Vi skal nå se på noen basale rytmiske elementer i musikalsk rytme. 

Beat og puls  

Termene beat og puls brukes inkonsekvent, og ofte om de samme konseptene. 

Termen beat kan for eksempel bli brukt som betegnelse på enten en enkelt hendelse 

(som i ”det tredje beatet”), eller en rekke av hendelser (som i ”å holde beatet”). 

Snyder velger å bruke den første betydningen, siden det dermed også er enklere å 

forklare downbeat, som har en enkelt posisjon i en måleenhet, og puls om en serie av 

hendelser, siden det ligger nærmere den alminnelige bruken av begrepet (Snyder 

2000:190). Videre viser Snyder til at beat er et imaginært temporalt referansepunkt, 

som ofte, men ikke alltid, er representert av en faktisk musikalsk hendelse. Beats har 

ingen varighet, bare temporal posisjon mener Snyder. Beats må ha et presist 

attakkpunkt som definerer beatets posisjon (ibid:159). Thaut foreslår en annen variant. 

Han peker på at beats kan være simultane med den underliggende pulsen, men også 

kan avvike fra den i forbigående omslag. Beathendelser er sanset i forhold til den 

stødige, uforanderlige pulsen, som for eksempel fører til persepsjon av øking eller 

sakking (Thaut 2005:8).  I denne teksten velger jeg å også ta med Thauts variasjon i 
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definisjonen av beat. Jeg ser nytten av å kunne benytte termen beat både om 

imaginære referansepunkter som sammenfaller med den underliggende pulsen, men 

også om persiperte beats som avviker fra pulsen. Som Thaut mener jeg at man 

forbigående kan oppleve at pulsen og beatet avviker fra hverandre, noe jeg ikke synes 

Snyder sin bruk av termen gir rom for. I tilegg må man kanskje også legge til enda en 

variant i definisjonen av beat. Ny forskning på groovebasert musikk viser at beatene i 

en puls ikke nødvendigvis er så entydige som Snyder foreslår. Anne Danielsen viser 

til at innen visse stilarter viser det seg at musikken kan inneholde flere rytmiske lag 

med ulike beatposisjoner. Danielsen viser at dette kan fremkalle en opplevelse av at 

beatene strekker seg over tid (extended beats). Innenfor denne modellen består pulsen 

da ikke nødvendigvis an en rekke av punkter i tiden, siden hvert beat har både form 

og varighet (Danielsen 2010b:33). Et tilsvarende fenomen er avdekket i samba på 

sekstendedelsnivå. En studie av multidimensjonal mikrotiming i samba viser at 

forskjellige instrumentgrupper i et sambaorkester kan ha ulik systematisk 

posisjonering av sekstendedeler. I det spilte rytmemønsteret til instrumenter som 

klinger i den lavere delen av det auditive spektrum, ble det avdekket en systematisk 

”forsinket” første sekstendedel (Naveda et al. 2009). Man kan da tenke seg at man 

kan få en opplevelse av ”utstrakte” sekstendedelsbeats i samba. Vi skal se nærmere på 

systematisk mikrotiming i samba senere. 

 

Thaut viser til Parncutt (1994) som hevder at grunnleggende temporale strukturer i 

musikk utelukkende er basert på følte pulsmønstre. Pulspersepsjon betraktes som en 

fundamental komponent i utforming av rytme. Rytmiske hendelser forholder seg til 

og er synkronisert i forhold til underliggende fornemmelser av pulsmønstre (Thaut 

2005:7). Snyder definerer puls som en regulær metrisk rekke av identiske imaginære 

beats ved et distinkt tempo (Snyder 2000:163). Siden beatene i pulsen er mentale 

referansepunkter, trenger de ikke å være representert av en faktisk musikalsk hendelse 

(ibid:159). Videre viser han til at kategorisering på beatnivå gjør at vi tolker virkelige 

musikalske hendelser innenfor et visst område rundt den prototypiske beatposisjonen 

som det samme beatet (ibid:165-167). Størrelsen på disse kategoriene kan være lært 

tror Snyder10. 

 

                                                
10 Mer om kategorisering av beats i kapittel 2 om musikk og bevegelse. 
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It is not clear whether the size of a beat category is learned or not. I suspect that it is. 
If this is the case, cultures whose music is very rhythmically oriented, such as music 
of West Africa, might have smaller, tighter beat categories than music without such 
an orientation. This would mean that small rhythmic changes we might perceive as 
expressive nuances could function structurally for listeners brought up in that 
musical culture (Snyder 2000:167). 

 

Jeg deler Snyders syn på at beatkategorier kan være lært, men vil tilføye at jeg tror at 

en persons musikalske erfaringer generelt er av stor betydning for beatkategorisering, 

og ikke bare hvilken musikalsk kultur personen er oppvoks i. 

Meter 

Snyder definerer meter som organiseringen av beatene i en puls i et syklisk 

repeterende mønster (Snyder 2000:160). Metrisk struktur er en primær måte å etablere 

viktige temporale referansepunkt på i musikken. Aksentuerte beats oppfattes som 

sentrale referansepunkt. Dette danner et rammeverk for rytmisk forventning. Sånn sett 

er meter en type skjema11. Det sterkest aksentuerte beatet i en metrisk syklus, finnes i 

starten av syklusen, og kalles downbeat (ibid:160). Selv om det ikke er vitenskapelig 

slått fast, kan vår evne til å kategorisere en musikalsk hendelse som ”downbeat” være 

et implisitt hukommelsesfenomen. Innen vestlige musikalske kulturer er vi konstant 

eksponert for metrisk musikk, og vi  tilegner oss lett den praksisen vi trenger for å 

identifisere ”downbeats” implisitt12 (ibid:175). En metersyklus kalles en takt innen 

vestlig musikk. På samme måte som puls danner en grunnstruktur av repeterende 

beats i regelmessig intervall på det laveste rytmenivået,  danner meter en repetitiv 

struktur av aksentuerte beats på det neste høyere nivå. På denne måten kan man si at 

meter er som en høynivå puls. (ibid:161).  

 

Snyder bygger sin definisjon av puls og meter på en idé som tar for gitt at den 

underliggende pulsen består av isokrone beats. I kapittelet ”Introduction: Rhythm in 

the age of the digital reproduction” viser Anne Danielsen (2010a) til at rytmiske 

strukturer tradisjonelt har blitt representert, og også til en viss grad definert, i forhold 

til hva som er mulig å notere innenfor et notesystem basert på et metrisk rutenett 

(Danielsen 2010a:6). Kvifte (2007) argumenterer for at en definisjon av meter, hvor 

det antas at de underliggende pulsbeatene er isokrone ikke er universell. Innen mange 

                                                
11 Mer om skjema i kapittel 2 om musikk og bevegelse. 
12 Mer om implisitt kunnskap i kapittel 2 om musikk og bevegelse. 
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musikksjangere er ikke meter bygget på en rekke av isokrone beats. Kvifte viser til 

Justin London, som innfører konseptet komplekse meter (complex meters), som 

benevnelse på meter hvor beatene ikke har lik lengde (Kvifte 2007:67). London 

mener at grunnen til at et slikt ikke-isokront nivå allikevel kan fungere som temporal 

navigering, er at dette beatnivået kan bygge på et isokront underdelingsnivå. Kvifte 

viser til Kauffmans artikkel ”African Rhythm – a Reassessment” (1980), hvor en 

liknende teori er presentert. Kauffman viser til at det er stor enighet om at multi-

rytmikken i mange afrikanske stilarter er forenelig med teorien om et isokront 

underdelingsnivå, kalt The theory of a Common Fast Pulse (CFP). Beats på dette 

underdelingsnivået er ikke nødvendigvis representert ved faktiske spilte hendelser i 

musikken, men representerer subjektive temporale referansepunkter (Kauffman 

1980:396). Kvifte viser imidlertid til egen og andre musikeres erfaring innen norsk 

folkemusikk, hvor dette ikke er tilfellet, og at dette dermed heller ikke kan være en 

universal forklaring av meter. Kvifte foreslår en modell hvor man ikke ser på 

underdelinger, men tvert imot går den andre veien og ser på et mulig  referansenivå 

over beatnivået, en ”felles sakte puls” (Common ”Slow” Pulse) (Kvifte 2007:75). 

Denne enheten på nivået over beatnivået kan dermed deles opp i ulike deler som 

tilsvarer lengder mellom beats. Kvifte peker på at det er naturlig at disse delene ikke 

er like lange, siden vi gjør disse inndelingene med våre kropper, og ikke ved hjelp av 

kalkulator. Han viser til at dette kan sees i forhold til den mimetiske hypotesen, som 

argumenterer for at vår persepsjon av musikalske hendelser kan forstås på bakgrunn 

av vår erfaring med hvordan lyden produseres eller mentale avbildninger av 

bevegelse13.  

 

Blom (1993) viser til at innen tradisjonell norsk dansemusikk må inndelingen av 

takten forstås i forhold til dansen, og de anatomiske og fysiske forutsetninger for 

kroppsbevegelsene i dansen. For at en slått skal være god å danse til, er det helt 

avgjørende at en spillemann klarer å formidle dansens rytmiske liv gjennom musikken 

(Blom 1993:164-183). En liknende kobling tror jeg også gjelder for samba, siden 

dansen og musikken har utviklet seg sammen. Før vi ser nærmere på rytmestrukturer i 

samba, skal vi se på sammenhenger mellom groove og kroppsbevegelse. 

                                                
13 Mer om motorteorier om persepsjon og den mimetiske hypotesen i kapitel 2 om musikk og 
bevegelse. 
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Groove  

Innenfor samba snakkes det ofte om ”sambaswing” som en karakteristikk av det 

rytmiske mønsteret i samba. Siden termen swing imidlertid er så nært forbundet med 

jazz, velger jeg å bruke benevnelsen sambagroove for å beskrive rytmemønsteret i 

samba. Groove  er ingen vitenskapelig term i streng forstand, men blir allikevel brukt 

innenfor visse felt, for eksempel for å beskrive et bestemt rytmisk mønster knyttet til 

en bestemt stilart. Det er påstått at groove er en perseptuell fremtredende dimensjon 

av musikk, og ny forskning styrker denne påstanden (Danielsen 2006, Danielsen 

2010a,  Danielsen 2010b, Madison 2006, Gouyon 2007, Madison et al.2009, Naveda 

et al. 2009). Noen påpeker også at opplevelsen av groove inkluderer kroppslig 

bevegelse. For eksempel definerer Guy Madison (2006) opplevelsen av groove som 

”wanting to move some part of the body in relation to some aspect of the sound 

pattern” (Madison 2006:201). Iyer kobler groove til dans, og beskriver groovebasert 

musikk ved at ”it features a steady, virtually isochronous pulse that is established 

collectively by an interlocking composite of rhythmic entities and is either intended 

for or derived from dance” (Iyer 2002:397). I denne teksten velger jeg å bruke termen 

groove som en betegnelse som henspeiler på rytmemønsteret i musikken i samba, og 

opplevelsen av groove som den kroppslige opplevelsen som skaper en 

groovefornemmelse.  

 

I følge forskning gjort på opplevelse av groove i forskjellige stilarter, ser det ut til at 

fremtredende beategenskaper og hendelsestetthet spiller en viktig rolle. I tillegg til 

dette viser det seg at også systematisk mikrotiming ser ut til å spille en betydelig rolle 

for opplevelsen av groove i samba (Madison et al. 2009). Vi skal nå se nærmere på 

systematisk mikrotiming i samba. 

Mikrotiming i samba 

Samba noteres tradisjonelt i 2/4-takt, og det er da to beats i takten. Disse beatene har 

tilnærmet lik lengde. Derimot er det i samba dokumentert avvik i forhold til et metrisk 

rutenett på sekstendedelsnivå, såkalt systematisk mikrotiming14. Madison et al. (2009) 

beskriver mikrotiming som ”deviations from canonical time values that are often 

                                                
14 Jeg velger her å bruke termen mikrotiming og ikke mikrorytmikk. Danielsen (2010a) peker på at 
mikrorytmikk omhandler mer enn mikrotiming. Mikrotiming omhandler kun timing-siden ved 
rytmikken (Danielsen 2010a: 9).  
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found in real music performances” og systematisk mikrotiming som ”patterns [...] that 

covary, either within or across performers” (Madison et al. 2009:239). Jeg synes 

termen systematisk mikrotiming er problematisk, fordi den ofte defineres som avvik i 

forhold til et teoretisk metrisk punkt i tiden (Gouyon 2007:197, Iyer 2002:398). Den 

systematiske mikrotimingen i samba er derimot ikke avvik fra et metrisk rutenett, men 

et karakteristisk trekk ved sambagroove på et metrisk underdelsnivå (metric division 

level). Jeg vil nå se på om man kan forstå systematisk mikrotiming i samba i forhold 

til Kviftes ”felles sakte puls” (Common ”slow” pulse (CSP)) modell.  

 

Vi har sett at Kvifte foreslår en Common ”slow” pulse -modell hvor man kan se på 

pulsen som underdelinger av en enhet på et høyere nivå, siden pulsen i en rekke 

musikksjangere ikke består av en serie isokrone beats. I samba er det liknende 

fluktueringer i varighet, ikke på beatnivå, men på sekstendedelsnivå. Man kan tenke 

seg at CSP i samba tilsvarer beatnivået, og at de systematisk irregulære 

sekstendedelene kan være et resultat av at vi deler opp beatet med våre kropper. 

Videre kan man også tenke seg at denne fluktueringen i sekstendedelene har 

sammenheng med dansen, og hva som skal til for at en sambagroove skal være god å 

danse til. En liknende sammenheng mellom fluktueringer på beatnivå i norsk 

folkemusikk og -dans er antydet av Blom (1993).  

 

Til tross for at jeg synes begrepet systematisk mikrotiming er problematisk i 

beskrivelse av fluktueringene i samba på sekstendedelsnivå, velger jeg allikevel å 

bruke det i denne teksten. Begrepet systematisk mikrotiming er en godt innarbeidet 

term i litteraturen for å beskrive dette fenomenet i samba, og en omformulering kan 

føre til forvirring. Systematisk mikrotiming i samba vil her derfor bli brukt for å 

beskrive karakteristiske rytmemønstre i sambagrooven på sekstendedelsnivå. 

Mikrotiming i min tekst vil dermed beskrive avvik fra den systematiske 

mikrotimingen, og ikke avvik i forhold til et metrisk rutenett.  

 

Nyere forskning gjort på mikrotiming i samba har avdekket systematisk mikrotiming 

på sekstendedelsnivå. Det kan se ut til at den tredje og fjerde sekstendedelen 

systematisk spilles noe før det metriske punktet i tiden (Gouyon 2007; Naveda et al. 

2009). Dette ser ut til å være et karakteristisk trekk ved samba, noe som også vises i 

mine egne opptak av samba. En fremstilling av fluktueringer på sekstendedelsnivå 
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basert på mine opptak av samba kan sees i tabell 9 på side 72 i kapittel 6 om analyse 

av musikk og bevegelse i samba, og i illustrasjonen av den metriske strukturen i 

samba i figur 18 på side 73 i samme kapittel.  
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4.  LYDANALYSE 
 

Ser me på ei noteuppskrift av ein slått, 
kan me ikkje finne ut kor stor skilnad det skal  
vera millom tidsverdiane i dei ulike taktdelar. 

[...] Problemet er difor å finne fram eit synleg bilete  
som kan gjeva oss ei meining om den rytmiske bylgjegang. 

(Groven 1971:99) 
 

På grunn av den systematiske mikrotimingen i samba, er ikke transkripsjon en egnet 

måte å visualisere den musikalske lyden på. Naveda sier dette om analyse av 

systematisk mikrotiming i samba: ”Although the modulation of these microtiming 

shifts are perceived by humans the time differences of such variations are too small to 

be analyzed in detail by means of score or ear” (Naveda 2011:157). Jeg søker derfor 

metoder som kanskje kan gi et bedre utgangspunkt for lydanalyse av samba. Vi starter 

med å se på selve lydsignalet. 

 

Lydteori  

Lyd kan defineres som endringer av luftens statiske trykk, som forplanter seg som 

bølger gjennom luften15 (Collins 2010:8).  Trykkbølger, eller lydbølger, kan måles 

ved et bestemt punkt i luften. Denne verdien, som endrer seg over tid, kalles et signal. 

Signalstyrken kan plottes over tid, med signalstyrken langs y-aksen og tiden langs x-

aksen. Dette er et tidsdomene, og signalet kalles også bølgeform. Signalets styrke blir 

notert i forhold til en grunnlinje, som typisk er nullinjen på en graf. I luft blir trykket 

normalt målt i forhold til grunnlinjen i atmosfærisk trykk. De målte verdiene er 

dermed positive når trykket er høyere, og negative når trykket er lavere enn det 

atmosfæriske grunntrykket. Signalstyrke kalles amplitude (ibid:9). 

 

Siden store områder av vår hørsel er tilnærmet logaritmisk16, er det mer perseptuelt 

relevant å konvertere amplitude til måleenheter kjent som desibel, dB. Måling med 

                                                
15 Lydbølger kan også forplante seg i andre gasser enn luft, samt i væsker og i faste stoffer (Wikipedia: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Lyd). 
16 Logaritmen til et tall x med basis b er definert som den inverse funksjonen til bx (b opphøyd i x). En 
logaritme kan ha forskjellige basiser eller grunntall (større enn null og ikke lik en). Det vanligste 
grunntallet for en logaritme er 10 og betegnelsen er log. 
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desibel blir alltid gjort i forhold til et referansenivå. Forholdet mellom amplitude og 

desibel kan uttrykkes ved formel 4.1. 

 (Formel 4.1) 

 

hvor L0 er referansenivået og L1 er inputnivået direkte fra amplituden. Rekkevidden 

til amplituden blir typisk normalisert til verdier som flyter mellom -1 og 1. Vi kan 

sette referansenivået til 10-12, noe  som ofte noteres som dB SPL. SPL står for Sound 

Pressure Level, eller lydstyrkenivå på norsk. Maksimal amplitude 1 vil da bli 120 dB 

(10 log10 1/10-12)  i forhold til referansenivået (ibid:11). Selv om desibel er nyttig som 

måleenheter, siden de er mer perseptuelt relevante, skal vi nå se at lydstyrke som 

psykoakustisk fenomen er mye mer komplisert enn dette (loc.cit).   

 

Vi har sett at lydbølger er svingninger i lufttrykk (oscillerende luftrykk), mellom høyt 

og lavt trykk. En periodisk bølge er en bølge som repeteres. Startposisjonen innenfor 

en enkelt syklus i en periodisk bølge, kalles fasen (the phase) (Collins 2010:12). 

Periodisk vibrasjon kjennetegnes ved perioden. Perioden kan angis enten som lengden 

mellom repetisjoner i sekunder, eller som frekvensen av vibrasjoner som angir antall 

repetisjoner per sekund. Frekvens måles i Hertz (Hz). En metode for å analysere 

periodisk lyd, er Fourieranalyse. Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) var en 

fransk matematiker og fysiker, som viste at alle perfekte periodiske signaler kunne 

fremstilles som en sum av sinus- og cosinusfunksjoner. Fourierteorien sier at enhver 

periodisk lyd kan brytes ned til de enkleste mulige basissvingningene. Den enkleste 

enheten i en periodisk lyd, er lyden av en sinustone. Lyden av denne bølgeformen 

likner på lyden man får fra en stemmegaffel. En sinuskomponent kan beskrives ved 

en frekvens, fase og amplitude. Fasen er ofte mindre viktig i forhold til persepsjon av 

periodiske lyder (ibid:12-13).   

Den menneskelige hørsel  

Å se på lyd som en oppdeling av frekvenser gir også mening sett med tanke på 

hvordan den menneskelige hørselen fungerer. Øret vårt har evnen til å omsette 

mekanisk energi (trykkbølger) til nerveimpulser. Trommehinnen i øret vårt vibrerer 

ved påvirkning av lyd. I det lydbølgene treffer trommehinnen, blir de oversatt 
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gjennom en rekke andre medier i mellomøret og det indre øret, før de ender opp som 

elektriske signaler i hjernen (Collins 2010:8).  Sneglehuset i indreøret, med sine 

hårceller, fungerer som en frekvensanalysator (ibid:17). Frekvensområdet av hørbare 

lyder (ca. 20-20 000Hz) stimulerer ulike segmenter av sneglehuset17. Vi hører også 

bedre ved noen frekvensområder enn andre. Standardiserte veiekurver (Equal 

loudness countours) viser hvordan forskjellige frekvensområder trenger mer eller 

mindre kraft (power) for at de skal oppfattes som om de har den samme lydstyrken. 

Disse kurvene viser at vi er spesielt sensitive for områder i spektrumet som er 

assosiert med tale og barneskrik, rundt 3500 Hz, og at ved bassfrekvenser trengs det 

vesentlig mer trykk for at vi skal reagere (ibid:18).  

 

Lydpersepsjon og representasjon av musikalsk lyd 

I dette kapittelet har vi fram til nå behandlet lyd mer eller mindre som et fysisk 

fenomen, og hvordan øret omsetter fysiske trykkbølger til nerveimpulser. Ser vi på 

lyd fra et mer psykologisk perspektiv, handler sansning av lyd om mye mer enn den 

menneskelige hørsel. William Sethares (2007) definerer auditiv persepsjon som evnen 

til å finne mening i lydinformasjonen, og å kunne organisere kontinuerlige lydsignaler 

som sammenhengende mønstre. Han peker på at lydpersepsjon er en kompleks 

prosess som begynner med fysiske lydbølger, men som kan ende opp på et høyt 

kognitivt nivå. Det er en kontinuerlig interaksjon mellom hukommelse, forventning, 

oppmerksomhet og måtene den rå informasjonen er valgt ut og filtrert på (se figur 1) 

(Sethares 2007:77).   

 
Figur1: En fremstilling av den komplekse prosessen ved persepsjon av lyd. Rå 

lydinformasjon velges ut, filtreres og organiseres. Det er konstant interaksjon 
mellom hukommelsen, forventningen, oppmerksomheten og den prosesserte og 
organiserte lydinformasjonen (Sethares 2007:77). 

 

                                                
17 http://no.wikipedia.org/wiki/Sneglehuset 
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Dette viser seg også i forhold til persepsjon av musikalsk lyd. Sethares peker på at 

musikalske begreper som ”beat” (pulsbeat), ”melodi”, ”rytme” og ”meter” oppstår i 

vår persepsjon og kognisjon, og ikke er en del av det musikalske lydsignalet. Han 

konkluderer med at ”something that can exist without sound cannot be in the signal”  

(ibid:14). Blom (1993) viser til Kvifte som sier at vår rytmeoppfatning ikke bare 

bygger på sansedata, slik tilfellet er med vår opplevelse av toneintervaller. Vi tolker 

oss fram til betoningen, og i denne fortolkningsprosessen er vi avhengige av kunnskap 

i form av mentale rytmemodeller eller begreper som ofte er en del av vår ubevisste 

erfaringsverden (musikalsk kultur) (Blom 1993:161). Anne Danielsen (2010a) viser 

også til flere rytmestudier som bygger på den fundamentale forutsetningen at rytme 

innbefatter en interaksjon mellom ”interne virtuelle referansestrukturer” og ”virkelige 

lydhendelser” (Danielsen 2010a:4-6). I mye groovebasert musikk er det for eksempel 

vanlig at det spilles ”rundt” musikkens puls slik at beatene i pulsen ikke er 

representert ved virkelige hendelser i lydsignalet. Danielsen siterer Chernoff som sier 

dette om afrikansk musikk: ”We begin to ’understand’ African music by being able to 

maintain in our minds or our bodies, an additional rhythm to the ones we hear” 

(ibid:55). Vi trenger dermed å finne en måte å representere den rytmiske strukturen i 

sambagrooven på som både forholder seg til de fysiske lydsignaler, og  som samtidig 

kan være perseptuelt relevant.  

 

Vi har tidligere sett at Snyder definerer en hendelse som en persipert endring i et 

akustisk miljø (Snyder 2000:159), og rytme som når to eller flere hendelser finner 

sted innenfor lengden til korttidsminnet (ibid:3)18. Videre har vi også sett at selv om 

mennesker ikke har noen problemer med å persipere den systematiske mikrotimingen 

i sambarytmen, er tidsvariasjonene så små at det kan være vanskelig å lage en 

detaljert representasjon kun på bakgrunn av det vi hører (Naveda 2011:157). For å 

kunne gjøre mer nøyaktige målinger av disse hendelsene i en sambagroove, kan vi ta i 

bruk programvare utviklet for lydanalyse. Collins peker på at et vesentlig mål innen 

lydanalyse er å bringe maskinlytting nærmere den menneskelige hørselen ved å koble 

lydanalysemodeller til menneskelige hørselsevner (Collins 2010:76). Som vi har sett 

involverer vår persepsjon av lyd imidlertid mye mer enn bare den informasjonen vi 

får gjennom hørselssansen alene. I tillegg har vi i kapittel 2 om musikk og bevegelse 

                                                
18 Se kapittel 3 om rytmeanalyse. 
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sett at persepsjon av musikk er mye mer enn lydpersepsjon. En representasjon av 

lyden basert på analysemodeller som etterlikner den menneskelige hørsel gir oss på 

ingen måte den fulle og hele sannheten om hvordan lyden blir persipert. Et av 

hovedformålene med denne oppgaven er nettopp å peke på musikkens multimodale 

natur. En datamaskin har ingen kulturell, sosial eller personlig bakgrunn, og mangler 

perseptuelle og kognitive evner. Disse analysemodellene kan allikevel gi oss verdifull 

informasjon om lydsignalet som vi senere kan bruke som en del av det store bildet i 

vår søken etter større innsikt i sammenhenger mellom lyd og bevegelse i samba. For å 

kunne lage en representasjon av den rytmiske strukturen i samba, kan disse 

analysemodellene dermed være et godt verktøy. Det er en god del programvare 

tilgjengelig til bruk for lydanalyse. Før vi ser på forskjellige lydanalyseprogrammer, 

skal vi se på noen aspekter ved bruk av datamaskiner i lydbehandling som det kan 

være lurt å være klar over. 

Digitalisering av lyd 

Lydanalyseprogrammer kan gi oss generell innsikt i lydstrukturen, men gjør det også 

mulig å trekke ut musikalske hendelser fra lyddata. For at en datamaskin skal kunne 

behandle analog lyd, må de analoge verdiene digitaliseres. Jeg skal derfor ta for meg 

noen aspekter ved lyddigitalisering som jeg mener det er viktig å være klar over når 

man bruker dataprogrammer i lydanalyse.  

 

Det analoge lydsignalet er kontinuerlig. Siden et uendelig antall målinger ville kreve 

en uendelig stor lagringskapasitet, krever en digitalisering av et signal at det blir gjort 

et begrenset antall målinger. Disse kalles samples, og samplingsraten (sampling rate)  

angir hvor mange målinger som blir gjort i sekundet. Hvis man for eksempel setter  

samplingsraten til 48 000 Hz betyr dette at det blir gjort 48 000 målinger i sekundet 

(Collins 2010:18) . 

 
I et digitalt system er samples den minste enheten. For å kunne lage numeriske 

opplysninger som beskriver bevegelse over tid, kan det være nyttig å se på en gruppe 

samples samtidig. Figur 2 viser hvordan dette kan foregå. Et glidende vindu (sliding 

window), hvor vindusstørrelsen (window size) er definert ved det antall samples 

rammen inneholder. To etterfølgende rammer atskilt av et antall samples er beskrevet 

ved  hopstørrelsen (hop size) (ibid:34-35). 
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Figur2: Sliding window. To etterfølgende rammer er atskilt ved en hopstørrelse 

samples. Hver ramme behandler samples i et vindu (Collins 2010:35). 
 

Spektrogram som lydvisualisering 

Vi har sett at Fourierteori tar utgangspunkt i periodiske signaler. Til tross for at lyder i 

den virkelige verden generelt ikke er periodiske, er det mulig å måle om en lyd har 

energi ved en bestemt frekvens i løpet av en gitt tidsperiode. Et spektrogram er et plot 

av lyd over tid, som indikerer energien i en lyd ved forskjellige frekvenskomponenter 

(Collins 2010:16).   

 

Praat19 er et gratis program som opprinnelig er utviklet for språkanalyse. Programmet 

analyserer lydfiler og er enkelt å bruke. Praat inneholder en rekke analyseverktøy, 

men jeg har hovedsaklig brukt Praat til å lage visualisering av bølgeform og 

spektrogrammer. Det at man kan spille av lyden og samtidig følge med i 

visualiseringen av bølgeformen og spektrogrammet kan også gi en god forståelse av 

hva det er man ser i visualisering. Det er også enkelt å velge ut segmenter av lydfilen 

manuelt, dersom man ønsker å undersøke enkeltelementer mer i detalj. 

                                                
19 Utviklet av Paul Boersma og David Weenink fra Universietet i Amsterdam. 
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 
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Figur 3: Arbeidsvindu i Praat. En visualisering av bølgeformen med 

korresponderende spektrogram av et lydopptak av Samba Reggae. 
 

Et problem med å bruke spektrogram i visualisering av samba er at det i samba er 

mye ”støy” i lydbildet. I et typisk sambaorkester spilles det på perkusjonsinstrumenter 

som klinger over store frekvensområder, som for eksempel en ganza (en stor shaker) 

eller cymbalene på en pandeiro (en håndtromme med cymbaler i rammen). Dette 

fører til at det kan være vanskelig å finne den temporale posisjonen av beatene på 

bakgrunn av et spektrogram. Naveda peker også på at Fouriermetoder ikke gir 

pålitelige temporale definisjoner av komponenter i lavfrekvente områder (Naveda 

2011:157). Jeg velger derfor å se nærmere på beatposisjon beregnet ut fra amplituden. 

Til dette vil jeg ta i bruk MIR-toolboxen. 

MIR-toolbox 

MIR-toolboxen20 er utviklet av musikkforskere fra Universitetet i Jyväskylä i Finland. 

MIR-toolboxen er en Matlab-toolbox21 som tilbyr en samling funksjoner som har som 

formål å trekke ut musikalske kvaliteter fra lydfiler (Lartillot & Toiviainen 2007:1). I 

mitt arbeid er jeg ute etter måter å analysere og visualisere rytmemønsteret i samba 

på, og jeg kommer derfor til å bruke MIR-toolboxen til visualisering av bølgeform, 

envelope, peakdeteksjon og onsetdeteksjon. 

 

                                                
20 https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/research/coe/materials/mirtoolbox  
21 http://www.mathworks.com/products/matlab/  



36 

Bølgeform 

Vi har tidligere sett at lyd er trykkbølger, og at signalstyrken kalles amplitude. 

Amplituden kan plottes over tid, og kalles da bølgeform. Alle funksjonene i MIR-

toolboxen har forstavelsen mir-, og funksjonen miraudio er forbundet med 

opplastningen, transformasjonen og fremvisningen av bølgeform. En lydfil med navn 

samba.aiff kan lastes inn ved kommandoen miraudio(’samba.aiff’). Når 

beregningene er utført, vises en grafisk fremstilling av bølgeformen i et eget vindu (se 

figur 4). 

 
Figur 4: Grafisk fremstilling av bølgeformen til lyden av et sambaopptak. Amplituden 

er plottet over tid i sekunder. 
 

Bølgeformen av samba.aiff kan lagres som en egen variabel, noe som forenkler 

beregninger i neste omgang. Vi velger her å lagre bølgeformen av lydfilen samba.aiff 

som variabel a med kommandoen  
a=miraudio(’samba.aiff’). 

Envelope 

En annen måte å representere amplituden på er ved en fremstilling av lydsignalets 

envelope. Envelopen til et signal er den omhyllingskurven som signalet beveger seg 

innen, når man ser på det over tid. En visualisering av sammenhengen mellom 

bølgeformen og envelopen er fremstilt i figur 5. 
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Figur5: Representasjon av sammenhengen mellom amplitude bølgeform over tid og 

envelope av et signal (Sethares 2007:47). 
 

Envelopen av et signal kan beregnes på bakgrunn av bølgeformen. Man får da en 

fremstilling av signalets ytre form. Envelopen er et godt utgangspunkt for videre 

deteksjon av musikalske hendelser og beats. Man kan velge å lage en fremstilling av 

envelopen i forhold til tiden eller samples. Jeg velger å lage en fremstilling av 

envelopen i forhold til tiden i sekunder. En fremstilling av envelopen til lydfilen over, 

som vi nå har lagret som variabel a, beregnes med kommandoen  

mirenvelope(a, ’sec’). 

En grafisk fremstilling av den korresponderende envelopen over tid i sekunder til 

bølgeformen i figur 4 er fremstilt i figur 6. 

 
 Figur 6: Grafisk representasjon av envelopen til lydfilen samba.aiff over tid i 

sekunder. 
 

Vi velger å lagre envelopen som en egen variabel a_e med kommandoen  

a_e = mirenvelope(a, ’sec’). 

 

Peakdeteksjon (peak detection) 

Peaks er definert som viktige lokale maksimumspunkt, og kan beregnes på bakgrunn 

av envelopen med kommandoen  
mirpeaks(a_e) 
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Figur 7 viser en grafisk fremstilling av envelopen med markerte peaks. Peaks er 

representert ved røde sirkler. 

 
Figur 7: En grafisk representasjon av envelopen til lydfilen samba.aiff med peaks 

markert med røde sirkler. 

Onsetdeteksjon (Onset detection) 

En plutselig positiv endring i energien i lydsignalet kan være en indikasjon på en ny 

hendelse i lyden (Collins 2010:106). Onsetdeteksjon er beskrevet som identifisering 

av begynnelsen av lydhendelser (ibid:102). Også her velger jeg å bruke envelopen 

som utgangspunkt. Onsets  kan beregnes med kommandoen 
mironsets(a_e) 

Figur 8 viser en grafisk fremstilling av envelopen med markerte onsets. Onsets er 

representert ved røde sirkler. 

 

 
Figur 8: En grafisk representasjon av envelopen til lydfilen samba.aiff med onsets 

markert med røde sirkler. 
 

Hvis man ønsker å få ut nøyaktig informasjon om hvor onsetene er i tiden, kan man få 

dette ved å bruke kommandoen mirgetdata. MIR-toolboxen eksporterer da 

informasjon om tidsverdier som tilsvarer onsetposisjonene som en rekke tallverdier til 
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en tekstfil. Denne informasjonen kan man bruke i analyser utenfor Matlab. Jeg ønsker 

å bruke disse tallverdiene for å vise fluktueringer på sekstendedelsnivå i samba. 

Metoden jeg ønsker å bruke er inspirert av rytmestudier av norsk folkemusikk 

gjennomført av Eivind Groven i 1939. 

Grovens representasjon av rytmen i norsk folkemusikk 

 Den norske felespilleren, komponisten og musikkforskeren Eivind Groven (1901-

1977) viser i artikkelen ”Musikkstudiar – Ikkje utgjevne før” (1971) til at de tre 

taktdelene i den norske folkemusikkstilarten springar hver for seg kan ha ulik 

tidsverdi. Han peker på at tradisjonelle notetranskripsjoner ikke fanger opp slike 

fluktueringer og derfor ikke gir et riktig bilde av rytmen i springar. Groven søker 

dermed andre måter å registrere og visualisere rytmen på. Til dette formålet tar han i 

bruk et morseapparat. Han målte da rytmen i en mengde melodier ved å slå takten på 

ankeret på morseapparatet samtidig som han hørte på musikken. Hvert taktslag ble 

representert ved en prikk på en papirremse som urverket i morseapparatet dro frem fra 

en spole. Papirremsen gikk med en fart på 30 millimeter i sekundet. Ved å måle 

avstanden mellom prikkene fikk han en tidsmåling av forholdet mellom de 

forskjellige taktdelene i de forskjellige slåttene med en nøyaktighet på 1/30 sekund. 

På bakgrunn av disse målingene regnet han ut hvor stor andel av takten hver taktdel 

utgjorde i prosent. Disse forholdstallene kunne han dermed bruke for å sammenlikne 

rytmen både mellom forskjellige slåtter, og mellom ulike spillemenn som spilte den 

samme slåtten. Det viste seg at forholdstallene varierte fra bygd til bygd. I tillegg 

viste det seg at forskjellige spillemenn som spilte den samme slåtten hadde nøyaktig 

de samme forholdstallene (Groven 1971:99-100). Groven konkluderer: ”Me ser av 

dette kor nøgje tradisjonen tek vare på kvar minste ting, og kor sikkert ein kan lite på 

at tone- og rytmekjensle kan halde seg gjenom lang tid og kor varnem den 

menneskjelege kjensle er for dei minste nyansar.” (ibid:100). 

 

I avhandlingen Rhythm into Style – Studying Asymmetrical Grooves in Norwegian 

Folk Music peker Mats Johansson (2010) på at selv om dataene fra Grovens målinger 

er svært interessante, og egner seg godt til sammenlikning, representerer de kanskje 

først og fremst Grovens interpretasjon av rytmen uttrykt ved fingerbevegelse 

(Johansson 2010:53-54). I tillegg kan man stille spørsmål ved nøyaktigheten av 

målingene. Groven gjorde disse målingene på 30-tallet, med det 
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registreringsverktøyet han hadde til rådighet den gangen, nemlig et morseapparat. I 

dag har vi mulighet til å gjøre tilsvarende målinger direkte fra lydsignalet. Vi har sett 

at vi ved hjelp av onsetdeteksjon i MIR-toolboxen kan gjøre målinger av 

beatposisjoner i tiden med stor nøyaktighet. Det ønsker jeg å benytte meg av for å 

kunne dokumentere og visualisere rytmemønsteret i samba. 

 

Jeg har tidligere pekt på at objektive data, som onsetdata, ikke nødvendigvis 

representerer perseptuelt relevante hendelser i musikken. I selve analysen 

”kvalitetssikres” alle resultatene jeg får fra onsetdeteksjonen ved at jeg vurderer om 

jeg synes dataene gir mening i forhold til min persepsjon av rytmen i samba. Bruken 

av onsetdata i mitt arbeid diskuteres også i kapittel 6 om analyse av musikk og 

bevegelse i samba. 
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5. BEVEGELSESANALYSE  
 
Siden jeg ønsker å se på sammenhenger mellom musikalsk lyd og bevegelse i samba, 

trenger jeg metoder både for å analysere og visualisere lyd og bevegelse. Vi har sett at 

det finnes gode metoder for å analysere musikalsk lyd, og etter hvert finnes det også 

flere metoder som egner seg godt til visualisering og analyse av musikkrelaterte 

bevegelser. Ikke minst gir stadig mer utviklet teknologi nye muligheter for å 

dokumentere og analysere musikkrelaterte bevegelser. Det kan se ut til at det ikke 

finnes kun en riktig metode for bevegelsesanalyse, men flere som er hensiktsmessige 

til forskjellige formål. Ofte kan en kombinasjon av flere metoder gi det beste 

resultatet. Vi skal i dette kapittelet ta for oss forskjellige metoder for registrering og 

lagring av bevegelsesdata, samt hvordan disse dataene kan brukes som utgangspunkt 

for analyse og visualisering av musikkrelaterte bevegelser. Vi skal starte med å se på 

innsamling av bevegelsesdata ved hjelp av videoopptak. 

Innsamling av data ved bruk av videoopptak 

Video er en god måte å dokumentere bevegelse på uten at man trenger å feste sensorer 

eller markører på observasjonspersonen (Jensenius 2009:41). Dersom man skal bruke 

videoopptaket som utgangspunkt for kvantitativ videoanalyse, er det viktig å sikre at 

det ikke er elementer i opptaket som kan forstyrre analysen. Siden jeg kommer til å 

bruke videoopptak som utgangspunkt for kvalitative deskriptive analyser, er dette 

imidlertid ikke så relevant i denne sammenheng. 

 

En av fordelene med videoopptak er at man får et opptak av bilde og lyd i samme 

dokument. Dersom det er viktig at lydkvaliteten er god, kan det være lurt å bruke en 

ekstern mikrofon. Med en ekstern mikrofon har man også muligheten til å sette 

mikrofonen nærmere lydkilden, noe som kan gi  bedre lyd på opptaket.  

Deskriptive og kvalitative analysemetoder 

Videodokumentasjon er et godt utgangspunkt for kvalitativ analyse av musikkrelaterte 

bevegelser hvor man for eksempel ønsker å se på helheten i bevegelsen. Vi starter 

med å se på en metode for bevegelsesanalyse utviklet av Rudolf Laban. 
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Labans Bevegelsesanalyse (Labans Movement Analysis – LMA) 

Rudolf Laban (1879- 1958) var danser, koreograf og bevegelsesteoretiker. Han så 

nødvendigheten av å lage en systematisk oversikt over hovedtypene av kroppslige 

bevegelser for å kunne beskrive bevegelser kvalitativt (Laban 1960:22). Han utviklet 

en metode og et vokabular for å analysere og beskrive bevegelser kvalitativt, senere 

kalt Labans Movement Analysis (LMA). LMA beskriver ikke bare bevegelsens 

arkitektur og form, men også bevegelsens kvalitet, innhold og intensjon.  

 

For å kunne skille mellom mekaniske bevegelser og levende bevegelser, så Laban det 

nyttig å navngi den indre funksjonen som er opphavet til en slik bevegelse. Han kaller 

denne indre funksjonen effort, eller kraft på norsk (ibid:24). Kraften kan deles inn i 

bevegelsesfaktorene vekt, tid, rom og flyt. Vekt beskriver typen av press i en handling, 

og kan være enten lett eller sterk. Tid beskriver hurtigheten i en bevegelse, og er enten 

langtrukken eller rask. Rom beskriver det totale rommet vi beveger oss i, og rom-

kraften er kvaliteten i bevegelsen som vi bruker til å uforske rommet rundt oss. Dette 

kan gjøres fleksibelt, på en generell måte, eller på en direkte måte. Flyt er en 

dynamisk kraft som gir bevegelsen fleksibilitet og eleganse. Vi kan skille mellom fri 

flyt og bundet flyt. En oversikt over kraften, med bevegelsesfaktorene vekt, tid, rom 

og flyt, er fremstilt i tabell 3. Tabell 4 viser Labans forslag til en underdeling av 

kroppen til bruk for observasjon av kroppshandlinger.  

 

KRAFT 
 
Kraftelementer 
 

 
Bevegelses 
faktorer 

(stridende) (ettergivende) 

Målbare aspekter 
(objektiv funksjon) 

Klassifiseringsaspekter 
(Bevegelsesfornemmelser) 

Vekt Sterk Lett Motstand: 
Sterk (eller mindre 
grad av svak) 

Letthet: 
Lett (eller mindre grad av 
tung) 

Tid  Rask Langtrukken  Hastighet: 
Rask (eller mindre 
grad av langsom) 

Varighet: 
Lang ( eller mindre grad av 
kort) 

Rom  Direkte  Fleksibel Retning: 
Rett (eller mindre 
grad av bølgete) 
 

Ekspansjon: 
Bøyelig 
 

Flyt Bundet  Fri Kontroll av flux 
 

Flyt 
 

Tabell 3 : En skjematisk fremstilling av en bevegelses indre funksjon, kalt kraft, med 
bevegelsesfaktorene vekt, tid, rom og flyt (Laban 1960:82) . 
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KROPPEN 
Venstre side          Høyre side 
Leddforbindelser             Leddforbindelser 

Hodet 
 

Skulder       Skulder 

Albue                        Albue 

Håndledd                                  Håndledd 

Hånd (fingre)               Torso                Hånd(fingre) 
Øvre del 

(senter for letthet) 
 

Torso 
Nedre del 

(gravitasjonssenter) 

Hofte                           Hofte 
Kne                                        Kne 

Ankel                                                 Ankel 
Fot (tær)                                                             Fot (tær) 

Tabell 4 : Labans basale underdelinger av kroppen  for observering av 
kroppshandlinger (Laban 1960:28) 

 

Torso er den delen av kroppen som inkluderer både bekkenet og skulderringen, og 

som blir satt i bevegelse fra hofteleddet. Dens handlinger er definert av bevegelser i 

ryggsøylen, som har stor bevegelighet. Flyten i en kroppsbevegelse er sterkt påvirket 

av i hvilken rekkefølge delene av kroppen blir satt i bevegelse, mener Laban. 

Bevegelser som har sitt utspring fra torso og dermed gradvis flyter ut mot 

ytterpunktene av armene og bena, er generelt mer fritt flytende enn dem hvor 

kroppens senter (torso) forblir uten bevegelse når kroppens lemmer begynner å 

bevege på seg (ibid:21). I observasjon og analyse av komplekse kroppsbevegelser, 

kan det være nyttig å se nærmere på bevegelser som involverer torso (ibid:57). 

Bevegelser i torso kan følge, utlikne eller avløse bevegelser av lemmer, spesielt 

armbevegelser. Uansett kommer torsobevegelser an på hvilke deler av ryggsøylen 

som tar del i bevegelsen, enten på en etterfølgende eller en simultan måte, hvordan 

energien er fordelt og i hvilken hastighet de er utført, og hvorvidt de er utført rykkvis 

eller flytende (ibid:57).  
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Kategorisering av  funksjonelle musikkrelaterte bevegelser 

Siden musikkrelaterte bevegelser ofte også har en funksjon, skal vi nå se på  hvordan 

man kan gjøre en kvalitativ analyse av funksjonelle musikkrelaterte bevegelser. Vi 

skal her ta i bruk et vokabular omtalt av Alexander Refsum Jensenius. Jensenius 

(2008) angir en inndeling av musikkrelaterte bevegelser i følgende kategorier: 

Lydproduserende handlinger, lydakkompagnerende bevegelser, støttebevegelser og 

kommunikasjonsbevegelser. De forskjellige kategoriene utelukker ikke hverandre, og 

mange bevegelser kan ha flere funksjoner på samme tid.Vi skal nå se litt nærmere på 

disse kategoriene.  

 

De lydproduserende handlingene kan deles inn i to underkategorier: eksitasjon og 

modifikasjon. Eksitasjonshandlingene  kan være enten direkte eller indirekte avhengig 

av om det er et objekt mellom det lydproduserende elementet av instrumentet og 

objektet eller ikke. Modifikasjonshandlinger er ikke lydproduserende i seg selv, men 

er handlinger som har å gjøre med kvaliteten av lyden, eller som modifiserer eller 

forandrer strukturen av objektet. Modifikasjonshandlinger kan være parametriske, 

som forandrer et parameter kontinuerlig, eller strukturelle, som modifiserer eller 

forandrer strukturen til et instrument. Dette er bevegelser som vi hovedsaklig finner 

hos musikeren (Jensenius 2008:47-49). Støttebevegelser er ikke lydproduserende, 

men hjelper de lydproduserende handlingene på forskjellige måter. De forskjellige 

typene av støttebevegelse kan kalles hjelpebevegelse, fraseringsbevegelser og 

entrained22 bevegelser. Hjelpebevegelser fungerer som en direkte støtte til 

lydproduksjonene, som for eksempel arm-, albue- og håndleddsbevegelser i 

pianospilling. Fraseringsbevegelser er bevegelser som forholder seg til det musikalske 

innholdet mer enn selve lydproduksjonen. Entrained bevegelser er ikke koblet opp til 

verken lydproduksjon eller musikalsk struktur, men er mer en bevegelse som er 

synkronisert med underliggende kontinuerlige kvaliteter i musikken, for eksempel 

musikkens ”groove”. Å trampe takten med foten er en bevegelse som kan 

kategoriseres som en entrained støttebevegelse (ibid:49-52). Lydakkompagnerende 

bevegelser er ikke involvert i lydproduksjon, men følger kvaliteten i lyden eller 

musikken. Bevegelser som dette finnes hos dansere, men kan også finnes hos 

musikeren (ibid:52). Jensenius ser også behovet for å ha en egen kategori for 

                                                
22 I mangel av en god norsk oversettelse velger jeg her å bruke det  engelske ordet  entrained. 



45 

kommunikasjonsbevegelser, med bevegelser som primært har en 

kommunikasjonsfunksjon. I kategorien kommunikasjonsbevegelser er det tre 

undergrupper: Interne, utøver-utøver og utøver-sanser (ibid:52-54). De forskjellige 

funksjonelle musikkrelaterte bevegelsene med underkategorier er gjengitt i tabell 5. 

En analyse av en perkusjonists funksjonelle bevegelser kan man se i tabell 14 på side 

94 i kapittel 6 om analyse av musikk og bevegelse i samba. 

 

FUNKSJONELLE MUSIKKRELATERTE BEVEGELSER 

Direkte  
Eksitasjon 

Indirekte 

Parametriske 

 
 
 
Lydproduserende handlinger 

 
Modifikasjon 

Strukturelle 

Hjelpebevegelser 
 
Fraseringsbevegelser 
 

 
 
Støttebevegelser 

Entrained bevegelser 
 
Interne  
 
Utøver-utøver 
 

 
 
Kommunikative bevegelser 

Utrøver-sanser 
 

Lydakkompagnerende bevegelser  
 

Tabell 5 : En skjematisk fremstilling av kategorier av funksjonelle musikkrelaterte 
bevegelser med underkategorier omtalt av Alexander Refsum Jensenius. 

 

Biomekanikk og kinesiologi 

Blant dem som studerer kroppsbevegelser er det ofte uenighet om hvordan man skal 

bruke termene biomekanikk og kinesiologi.  I boken Biomechanical Basis of Human 

Movement velger Hamill og Knutzen (2009) å definere biomekanikk som studier av 

bevegelse og effekten av kreftene som virker på biologiske systemer 

(Hamill&Knutzen 2009:4).  Hamill og Knutzen foreslår videre at funksjonell anatomi 

er en undergruppe av kinesiologien, og at kinematikk, kinetikk og funksjonell anatomi 

er undergrupper av biomekanikken. De forskjellige komponentene i en biomekanisk 

og kinesiologisk bevegelsesanalyse er presentert i tabell 6. 
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-Analyse av menneskelig bevegelse- 
Biomekanikk Kinesiologi 

Kinematikk Kinetikk Funksjonell anatomi 
Lineær Angulær  Lineær Angulær  
Posisjon 

Hastighet 
Akselerasjon 

Posisjon 
Hastighet 

Akselerasjon 

 
Kraft 

 
Dreiningsmoment 

Tabell 6 :En skjematisk fremstilling av forskjellige biomekaniske metoder for analyse 
av menneskelig bevegelse (Hamill&Knutzen 2009:5) 

 

Anatomi er vitenskapen som omhandler kroppens struktur. Kroppens anatomi kan 

beskrives med standardbeskrivelse av kroppens underdelinger, kalt segmenter. 

Kroppslig bevegelse kan beskrives med anatomiske bevegelsesbeskrivelser. Det er 

vanlig å beskrive kroppsbevegelser ut fra et system basert på bevegelsesplan og 

rotasjonsakser. Man kan se for seg tre imaginære plan som står vinkelrett på 

hverandre, med skjæringspunkt i kroppens tyngdepunkt23. Man sier at en bevegelse 

forekommer i et bestemt plan dersom den er langs med planet eller parallelt med 

planet. En bevegelse i et plan kan også forekomme om en rotasjonsakse vinkelrett på 

planet. Tilsvarende kan man også snakke om bevegelsesplan og akser for et ledd 

(Hamill&Knutzen 2009:17-18). Man kan også si at et ledd har et visst antall 

frihetsgrader. Frihetsgrader brukes for å beskrive det antall uavhengige 

bevegelsesmuligheter det er mulig å utføre for et anatomisk ledd. Dersom et ledd har 

frihetsgrad 1, indikerer dette at leddet muliggjør at segmentet beveger seg langs ett 

bevegelsesplan om planets tilhørende rotasjonsakse. Ledd med frihetsgrad 2 eller 3 

muliggjør at et segment kan bevege seg langs henholdsvis 2 eller 3 bevegelsesplan 

(ibid:20). En oversikt over noen bevegelsesbeskrivelser knyttet til forskjellige 

segmenter og ledd med tilhørende frihetsgrader, er gjengitt i tabell 7.  

 

I kinetikken beskrives kreftene som er årsak til bevegelsen. Kinetiske analyser bygger 

på Newtons tre bevegelseslover24. Man skiller mellom lineær kinetikk og angulær 

kinetikk. Kreftene som virker på et system kan man dele opp i tyngdekraft, indre og 

                                                
23 Benevnelsen tyngdepunkt refererer i denne teksten til et fiksert punkt i kroppen hvor alle kroppens 
deler er jevnt fordelt rundt.  
24 Newtons 1.lov: En gjenstand blir i ro eller beveger seg med konstant fart hvis ingen kraft virker på 
gjenstanden eller hvis summen av kreftene er null. Newtons 2. lov: Summen av kreftene som virker på 
et legeme er lik produktet av legemets masse og dets akselerasjon, og at akselerasjonen har samme 
retning som summen av kreftene. Newtons 3. lov: Når en gjenstand virker med en kraft på en annen 
gjenstand, så virker den andre gjenstanden på den første med en like stor og motsatt rettet kraft. 
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ytre krefter, friksjon og luftmotstand (Andersen & Kristensen 2006:33). I en kinetisk 

analyse kan man for eksempel regne ut hvilke krefter som forårsaker en konkret 

bevegelse for å finne ut hvorfor en bevegelse ser ut som den gjør.  

 

SEGMENT LEDD Frihetsgrader  BEVEGELSER 

Intervertebral25 3 Fleksjon, ekstensjon, hyperekstensjon, H/V lateral 
fleksjon, H/V rotasjon,  circumduksjon 

 
Hodet 

Atlantoaksilarleddene26  (3 
ledd) 

1 hver H/V rotasjon 

Torso Intervertebral 3 Fleksjon, ekstensjon, hyperekstensjon, H/V rotasjon, 
H/V lateral fleksjon, circumduksjon 

 
Arm 

 
Skulder 

 
3 

Fleksjon, ekstensjon, hyperekstensjon, abduksjon, 
adduksjon, hyperabduksjon, hyperadduksjon, 
horisontal abduksjon, horisontal adduksjon, med/lat 
rotasjon, circumduksjon 

Arm/skulder Sternoklavikularledd27 3 Elevasjon, depressjon, abduksjon, adduksjon 
(protraksjon, retraksjon), rotasjon 

Skulderring Akromioklavikularledd28 3 Abduksjon, adduksjon (protrasjon, retraksjon), 
rotasjon 

Albue 1 Fleksjon, ekstensjon, hyperekstensjon Underarm 
Radioulnarledd29 1 Pronasjon, supinasjon 

Hand Håndledd 2 Fleksjon, ekstensjon, hyperekstensjon, radial fleksjon, 
ulnar fleksjon, circumduksjon 

Metakarpofalangealledd30 2 Fleksjon, ekstensjon, hyperekstensjon, abduksjon, 
adduksjon, circumduksjon 

 
Fingre 

 Interfalangealledd31 1 Fleksjon, ekstensjon, hyperekstensjon 
 
Lår 

 
Hofte 

 
3 

Fleksjon, ekstensjon, hyperekstensjon, abduksjon, 
adduksjon, hyperadduksjon, horisontal adduksjon, 
horisontal abduksjon, med/lat rotasjon, circumduksjon 

Legg Kne 2 Fleksjon, ekstensjon, hyperekstensjon, med/lat 
rotasjon 

Ankel 1 Plantarfleksjon, dorsifleksjon Fot 
 Intertarsal 3 Inversjon, eversjon 

Tabell 7 : En skjematisk oversikt over basale og spesialiserte bevegelsesbeskrivelser 
knyttet til forskjellige segment og ledd med tilhørende frihetsgrader (H/V: høyre –
venstre, med/lat: medial-lateral) (Hamill&Knutzen 2009:16). 

 

En ren kinematisk bevegelsesanalyse kan sies å være kvantitativ, siden bevegelsen 

kvantifiseres og beskrives matematisk. Denne metoden kan være nyttig dersom man 

ønsker å beskrive en bevegelse ut fra parametrene posisjon, hastighet og akselerasjon. 

Sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon kan uttrykkes med 

følgende formler: 

                                                
25 Intervertebral -vertebralis, som ligger mellom virvlene. 
26 Atlantoaksilarleddene: nedre nakkeledd, leddene mellom første (atlas) og andre (aksis) nakkevirvel.  
27 Sternoklavikularledd: articulatio sternoclavicularis, leddet mellom brystbenet og kragebenet. 
28 Akromioklavikularleddet: leddet mellom skulderbladet og kragebenet. 
29 Radioulnarleddene: leddene mellom spolebenet og albuebenet. 
30 Metakarpofalangealledd: fingrenes grunnledd, mellom metakarpalben og falang. 
31 Interfalangeal: som ligger mellom falangene i en finger eller en tå, f.eks. interfalangealledd 
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v(t) = Δs(t) / Δt   (Formel 5.1) 

a(t) = Δv(t) /Δt    (Formel 5.2) 

hvor s(t) betegner et legemes posisjon i tiden, v(t) betegner et legemes hastighet i 

tiden, a(t) betegner et legemes akselerasjon i tiden og Δ (”delta”) angir en endring i en 

størrelse, som for eksempel Δt = t2 – t1 (Andersen&Kristensen 2006:14-15). Man kan 

gjøre en kinematisk bevegelsesanalyse i to dimensjoner, men metoder for 

bevegelsessporing muliggjør også tredimensjonal kinematisk analyse. En 

tredimensjonal bevegelsesanalyse er langt mer kompleks, men vil kunne gi gode 

resultater siden all kroppsbevegelse foregår i tre dimensjoner. Vi skal nå se nærmere 

på innsamling av bevegelsesdata ved hjelp av bevegelsessporingssystemer.  

Bevegelsessporing (Motion Capture) 

Bevegelsessporing er en term som brukes for å beskrive prosessen der et opptak av 

bevegelse blir omgjort til en numerisk modell. Vi skal nå se på noen 

bevegelsessporingssystemer som er basert på at man plasserer sensorer på kroppen til 

den som skal observeres. 

 

En måte å måle bevegelse på er ved bruk av kinetiske systemer. Kinetiske 

bevegelsessporingssystemer måler bevegelse ved hjelp av sensorer som forholder seg 

til de krefter som virker på systemet. Kinetiske systemer gir direkte informasjon om 

bevegelse eller rotasjon av et objekt. Disse systemene gir bare informasjon om 

endringer i bevegelsen,  og kan derfor være godt egnet dersom man ikke er avhengig 

av å finne absolutt posisjon (Jensenius 2009:40). En type sensor som kan brukes i et 

kinetisk system er akselerometer. Et akselerometer er en elektromekanisk innretning 

som måler akselerasjonskreftene som virker på det. Disse kreftene kan være statiske, 

som den konstante gravitasjonskraften som virker på oss, eller dynamiske, fremkalt av 

bevegelse eller vibrering av sensoren. Ved å måle mengden av statisk akselerasjon 

grunnet gravitasjon, kan man finne vinkelen til innretningen i forhold til jorden. Ved å 

måle mengden av dynamisk akselerasjon, kan man analysere hvordan objektet 

beveger seg32. Andre typer sensorer er gyroskop, som måler rotasjon i forhold til 

gravitasjon, og magnetometer som måler retning i forholdt til jordens poler (Jensenius 

2009:39).  

                                                
32 http://www.dimensionengineering.com/accelerometers.htm 
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Analyse og visualisering av bevegelse ved bruk av optisk-infrarøde 

systemer 

En annen type bevegelsessporingssystem er optisk-infrarøde systemer. I optisk-

infrarøde systemer gjør man opptak ved hjelp av infrarødt lys. Kameraene som brukes 

i disse systemene fungerer også som lyskilder som sender ut infrarødt lys. I passive 

optiske systemer brukes infrarøde kamera og reflekterende (passive) markører. 

Markørene kan påføres en utøver, og kameraene tar opp lyset som blir reflektert fra 

markørene. Datamaskinen utfører deretter en gjenkjenningsprosess av hvor i bildet 

markørene lyser opp (Jensenius 2008:177).  

 

I mitt arbeid har jeg brukt et passivt optisk-infrarødt bevegelsessporingssystem fra 

Qualisys33. Dette bevegelsessporingssystemet tar i bruk passive reflekterende 

markører og infrarødt lys. Markørene, som er små kuler som er laget av et refleksivt 

stoff, festes på personen som skal observeres (se figur 9a). Kameraene tar opp lyset 

som blir reflektert fra markørene. Systemet som jeg har brukt består av ni kameraer. 

For å få en tredimensjonal representasjon, må hver enkelt markør til en hver tid bli 

fanget opp av minst tre kameraer. Man får da et opptak av markørene, representert 

som punkter i et tredimensjonalt rom, som man etterpå kan spille av, rotere og zoome 

inn. Man kan også legge på informasjon om bevegelsesbanen for hvert enkelt punkt, 

slik at man kan få et bilde av hvordan punktene har beveget seg over tid (se figur 9c) 

(Jensenius 2009:42-43). 

 

Forarbeid 

Å gjøre opptak med optisk-infrarøde systemer krever noe forarbeid. Det er også viktig 

å planlegge godt i forkant av opptaket, slik at man i så høy grad som mulig sikrer seg 

at man får de dataene man er ute etter. Omfanget av bevegelsesrommet (capture 

space) er avgjørende for plasseringen av kameraene. Skal man gjøre opptak av hele 

kroppen til en person, er det viktig å plassere kameraene slik at det til en hver tid er 

minst tre kamera som fanger opp hver enkelt markør. I tillegg må man tenke over 

hvor stort område personen skal bevege seg innen. Når kameraene er plassert må 

                                                
33 http://www.qualisys.com/  
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systemet kalibreres. Dersom man flytter på eller kommer borti et av kameraene etter 

kalibreringen, må systemet kalibreres på nytt. 

 

I mitt arbeid er jeg interessert i å benytte Qualisys til sporing av bevegelse av hele 

kroppen. For å få en nøyaktig representasjon av kroppbevegelse kan man bruke en 

drakt spesielt laget for bevegelsessporing. Drakten er laget av et stoff som gjør det 

enkelt å feste markørene på den med borrelås. At den er tettsittende er også en fordel, 

siden man derfor kan sette markørene veldig presist i forhold til det punktet på 

kroppen man ønsker å spore. I tillegg blir representasjonen av markørene veldig stabil 

siden de er godt festet til drakten. Selv om markørene i seg selv ikke veier stort, og 

dermed ikke er til hinder for den fysiske utfoldelsen, kan man se for seg at noen vil 

kunne oppleve det å ha på seg en tettsittende bevegelsessporingsdrakt som 

hemmende. Dette kan det være lurt å være bevist på dersom man skal bruke 

forsøkspersoner som er uvant med bevegelsessporing. Alternativt kan man velge å 

feste markørene med tape på forsøkspersonens klær. Å feste markørene på personens 

klær har imidlertid også sine ulemper. Da er det sannsynlig at markørene ikke blir like 

stabile, noe som også vil synes på opptaket. 

 

 

   
a b c 

Figur 9: (a) Eksempel på opptak av sambadans med det optisk-infrarøde systemet 
Qualisys. De reflekterende markørene er festet på en bevegelsessporingsdrakt.    
(b) Animasjon fra Qualisys. De sporede markørene er representert som grønne 
punkter i et tredimensjonalt koordinatsystem. En biomekanisk modell er laget ved 
å trekke streker mellom de sporede punktene. (c) Animasjon fra Qualisys med 
streker som markerer bevegelsesbanen til de sporede punktene. 
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I kapittelet om lydanalyse så vi hvordan en digitalisering av lydsignalet krever at det 

blir gjort en rekke målinger i løpet av et sekund, siden datamaskinen ikke kan lagre et 

uendelig antall målinger. Det samme gjelder når opptak av bevegelse blir omgjort til 

en numerisk modell. Man kan se for seg at det blir tatt et visst antall bilder i løpet av 

et sekund. Dette antallet representerer sampleraten. For eksempel betyr en samplerate 

(marker capture frequency) på 100 Hz i denne sammenhengen at det er gjort 100 

målinger per sekund. Man må angi sampleraten i Qualisys før man begynner å gjøre 

bevegelsessporingsopptak.  

Etterarbeid  

Vi har sett at opptak ved bruk av optisk-infrarøde systemer gir en representasjon av 

markører i et tredimensjonalt rom. Siden markørene blir representert som identiske 

punkter på opptaket, kan de lett forveksles med hverandre i avspillingen. Dette kan 

for eksempel skje dersom man krysser armene eller ved en rask rotasjon av 

underarmen som gjør at to punkter bytter plass. I tillegg kan man oppleve at markører 

i perioder blir borte fra bildet, eller at det dukker opp punkter i bildet som ikke 

representerer en markør. Vi har sett at punktene som blir tatt opp er lys reflektert av 

markørene. Hvis en markør blir tildekket, slik at den ikke blir fanget opp av noen av 

kameraene, forsvinner den fra opptaket. Dersom det ikke går for lang tid fra et punkt 

”forsvinner” fra bildet til det dukker opp igjen, kan man fylle mellomrommet med 

hjelp av funksjonen gap filling. Funksjonen gap filling gjør en analyse av bevegelsen 

før og etter avbruddet, og lager da en bevegelsesbane mellom de to punktene som kan 

virke naturlig. Tilsvarende kan punkter som ikke representerer en markør være 

refleksjoner fra andre elementer i rommet. Eksempler på dette kan være reflektert lys 

fra øredobber, hårspenner eller instrumenter. Etterarbeidet med å bearbeide de 

innsamlede dataene er avgjørende for den videre analysen.  

 

Dersom man velger å spore hele kroppen, kan det være en god idé å lage en 

biomekanisk kroppsmodell på bakgrunn av de sporede punktene. Man kan lage en 

animasjon i Qualisys ved å lage streker (bones) mellom de punktene som 

representerer ledd som er forbundet. Det er flere fordeler med en slik kroppsmodell. 

For det første gir det mulighet for også å kunne gjøre kvalitativ analyse direkte på 

denne animasjonen. Siden en kroppsmodell også kan gjøre det enklere å oppdage 

både punkter som  forsvinner og  uønskede punkter som dukker opp, kan det også 
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forenkle etterarbeidet. Det er også lurt å navngi de sporede punktene etter hvor på 

kroppen de er plassert. For eksempel kan man kalle markøren festet på venstre kne for 

”LKNE” (left knee).  Disse markørnavnene kommer opp som en liste i arbeidsvinduet 

i Qualisys. For senere analyser kan det være en fordel at denne listen er logisk bygget 

opp, for eksempel ved at de punktene som representerer markørene på hodet står 

øverst på listen, og at skulder, albue og håndledd kommer etter hverandre. Dette er 

særlig en fordel dersom man planlegger å bruke bevegelsesdataene i et annet 

analyseprogram, som for eksempel Mocap-toolboxen. Mocap-toolbox er en Matlab-

toolbox utviklet for analyse og visualisering av bevegelsessporingsdata, som vi skal 

se nærmere på senere. Når man eksporterer bevegelsesdata fra Qualisys i Mocap-

toolboxen, kan for eksempel markørene bli identifisert i forhold til plasseringen på 

denne listen. Dersom markør ”LKNE” for eksempel ligger som nummer 24 på listen i 

Qualisys, vil den være identifisert som markør 24 i Mocap-toolboxen. En liste over 

alle markørene med tilhørende navn og nummer i mitt prosjekt kan sees på side 61-62 

i kapittel 6 om analyse av musikk og bevegelse i samba. 

Analyse og visualisering av bevegelsesdata 

Jeg benytter meg av forskjellige former for visualisering i mitt arbeid. Vi har tidligere 

sett hvordan man kan visualisere bevegelse i Qualisys ved å lage animasjoner og 

legge til punktenes bevegelsesbaner over tid. I tillegg kan man på bakgrunn av 

bevegelsesdataene gjøre kinematisk bevegelsesanalyse i forhold til parametrene 

posisjon, hastighet og akselerasjon. Man kan dermed få en grafisk fremstilling av ett 

eller flere punkters posisjon, hastighet eller akselerasjon over tid i tre dimensjoner. 

Jeg bruker i min oppgave Qualisys til å lage animasjoner og grafiske fremstillinger av 

utvalgte punkters posisjon over tid. Eksempler på dette kan sees i kapittel 6.  I tillegg 

har jeg tatt i bruk Mocap-toolboxen.  

 

Mocap-toolbox 

Mocap-toolbox34 er en Matlab-toolbox som i hovedsak er utviklet av professor Petri 

Toiviainen og doktorgradsstipendiat Birgitta Burger ved Universitetet i Jyväskylä i 

Finland. Mocap-toolboxen er utviklet for analyse og visualisering av 

bevegelsessporingsdata, og den er hovedsaklig til bruk for analyse av musikkrelaterte 
                                                
34 https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/research/coe/materials/mocaptoolbox  
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bevegelser. Toolboxen inneholder rundt 50 funksjoner, men jeg vil her kun gjøre rede 

for de funksjonene som jeg har benyttet meg av i mitt arbeid. 

 

Tilsvarende MIR-toolboxen har alle funksjonene i Mocap-toolboxen forstavelsen mc- 

slik at de ikke skal kunne forveksles med eksisterende Matlabkommandoer. For å 

laste bevegelsessporingsdata inn i Matlab bruker man funksjonen mcread. Vi velger 

samtidig å lagre dataene i en egen variabel som vi kaller ”dance”. En fil med navn 

samba_dance.c3cd, som inneholder bevegelsesdata, lastes opp med bruk av følgende 

kommando 
dance = mcread(’samba_dance.c3d’) 

 

Det er forskjellige måter man kan visualisere dataene på ved hjelp av Mocap-

toolboxen. Man kan for eksempel lage et plott av bevegelsen til forskjellige markører 

over tid i tre dimensjoner. Til dette bruker vi kommandoen mcplottimeseries. Her har 

man en rekke muligheter. For det første kan man plotte bevegelsen til kun en markør, 

eller man kan velge å få representasjon av flere markører samtidig. Man kan også 

velge hvilke dimensjoner man ønsker å plotte bevegelsen i. I mitt oppsett 

representerer bevegelse langs x-aksen bevegelse fra side til side, y-aksen bevegelse 

fram og tilbake og z-aksen bevegelse opp og ned (vertikal bevegelse). Man kan for 

eksempel velge å plotte en markørs bevegelse kun langs x-aksen, eller man kan velge 

å plotte bevegelsen i alle tre dimensjonene. Man kan også velge om man ønsker å 

plotte bevegelsen i forhold til tiden i sekunder, eller i forhold til rammer. Dette kan 

man gjøre med kommandoen 
mcplottimeseries(dance, marker, dim, timetype) 

 

hvor dance tilsvarer variabelen som inneholder bevegelsesdataene, marker angir 

hvilken eller hvilke markører man ønsker å plotte, dim angir hvilken eller hvilke 

dimensjoner man ønsker å plotte og timetype angir om man ønsker å plotte i forhold 

til tid eller rammer. Dersom man ønsker å plotte posisjonene til markør nummer 10 og 

11 i tre dimensjoner over tid i sekunder, vil kommandoen se slik ut: 

mcplottimeseries(dance, [10 11] , 1:3 , ‘sec’) 

 

En fremstilling av dette plottet kan man se i figur 24 på side 85 i kapittel 6 om analyse 

av musikk og bevegelse i samba. 



54 

 

Man kan også bruke Mocap-toolboxen til å lage animasjoner. For å kunne gjøre dette 

må vi lage en ny datastruktur35, kalt animation parameter structure, med 

kommandoen 
ap= mcinitanimpar() 

 

På samme måte som man kan lage en ”strekmann” i Qualisys ved å trekke linjer 

mellom de punktene som representerer ledd som er forbundet, kan man gjøre det 

samme i Mocap-toolboxen. I Qualisys kan man gjøre dette manuelt direkte på 

animasjonen. Her må man programmere. Linjene i strekmannfiguren lager man ved at 

man indikerer hvilke markørpar som er forbundet, for eksempel skuldermarkøren og 

albuemarkøren. Jeg nevnte tidligere at listen over markørnavn i Qualisys blir 

representert som nummer i forhold til hvilken plassering de har på listen når 

bevegelsesdataene lastes inn i Matlab, og at det kan være lurt å plassere markører som 

er forbundet etter hverandre i listen. Det er en forholdsvis stor jobb å skulle lage en 

kommando som forbinder alle de aktuelle punktene i utgangspunktet, men en liste 

som er logisk satt opp hjelper veldig. I mitt prosjekt brukte jeg 31 markører, og 

kommandoen for å forbinde alle de aktuelle punktene var som følger: 
ap.conn=[1,2; 2,4; 3,4; 3,1; 5,6; 7,8; 10,11; 12,13; 
10,12; 11,13; 5,14; 14,7; 7,17; 17,5; 14,15; 15,16; 

17,18; 18,19; 16,20; 20,21; 21,16; 19,22; 22,23; 23,19; 
10,24; 12,24; 11,26; 13, 26; 24,25; 26,27; 24,28; 26,30; 
25,28; 28,29; 29,25; 27,30; 30,31; 31,27; 6,12; 6,13; 

8,10; 8,11] 
 

For å se den animerte figuren bruker man kommandoen mcplottframe. Hvis man 

ønsker at markørenes nummer skal vises på den animerte figuren, gjør man dette med 

kommandoen  
mapar.showmnum = 1 

Man kan også rotere figuren. Ønsker man for eksempel å rotere figuren 90 grader 

rundt z-aksen, kan man gjøre dette med kommandoen  

d1rot1 = mcrotate(dance, 90, [0 0 1]) 
 

                                                
35 For mer informasjon om MoCap-datastrukturer, se (Toiviainen 2010b: 56), 
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/research/coe/materials/mocaptoolbox/MCT_manual_v1.2
.2.pdf  
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Animasjoner laget med Mocap-toolboxen vises i figur 13b og 13c på side 63 i kapittel 

6 om analyse av musikk og bevegelse i samba. 
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6. ANALYSE AV MUSIKK OG BEVEGELSE I SAMBA 
 

Vi har tidligere sett på forskjellige metoder for analyse av musikk og bevegelse hver 

for seg. I dette kapittelet skal vi bruke disse metodene sammen for å undersøke 

sammenhenger mellom musikk og bevegelse i samba.  Utgangspunktet for analysene 

er opptak av en brasiliansk perkusjonist og en brasiliansk danser, gjort med video og 

bevegelsessporingssystemet Qualisys. Vi skal starte med å se på et pilotprosjekt som 

jeg gjennomførte før jeg gikk i gang med å gjøre opptak av perkusjonisten og 

danseren. 

Pilotprosjekt 

Jeg har valgt å bruke det optisk-infrarøde bevegelsessporingssystemet Qualisys som 

utgangspunkt for å dokumentere, analysere og visualisere musikkrelaterte bevegelser i 

samba36. Formålet med pilotprosjektet var å gjøre meg bedre kjent  med systemet slik 

at jeg kunne danne meg et bilde av hvordan det kunne være hensiktsmessig å bruke 

denne metoden i mitt arbeid. I pilotprosjektet valgte jeg å spore en dansers bevegelser 

til ferdig innspilt musikk. Musikken jeg brukte er et liveopptak fra år 2000 av en 

moderne stilart innen samba som heter samba reggae. Arrangement på opptaket er 

laget av den brasilianske perkusjonisten Fernando Négalè. Samba reggae er en 

blanding av tradisjonell samba og karibisk reggae. Grooven i dette arrangementet 

består av en totakters rytmisk figur som repeteres. I hver åttende takt kommer det en 

variasjon. Denne åttetakters perioden blir gjentatt fire ganger. Den fjerde gangen blir 

den etterfulgt av et totakters break (se figur 10). Jeg valgte å lage en 29 sekunders 

loop av musikken, bestående av en åttetaktersperiode som repeteres tre ganger med 

etterfølgende break.  Dansen er et trinn som ofte blir kalt grunntrinnet i samba. 

Trinnet brukes i en rekke stilarter i samba, og er det trinnet mange forbinder med 

sambadans. Det er både lokale og individuelle varianter i utførelsen av sambatrinnet, 

men det rytmiske mønsteret er det samme. Grunntrinnet i samba er også kjent for å 

være en kompleks helhetsbevegelse av hele kroppen (Naveda 2011:35-37) . Jeg valgte 

å danse selv i pilotprosjektet. 

 

                                                
36 Les mer om analyse og visualisering av bevegelse ved bruk av optisk-infrarøde systemer i kapittel 5 
om bevegelsesanalyse. 



57 

  

 
Figur 10: Min transkripsjon av Fernando Négalè sin Samba Reggae brukt i 

pilotforsøket. En åttetaktersperiode repeteres etterfulgt av et break på to takter. 
 

Jeg ønsket å spore hele kroppen i dansen. Derfor valgte jeg å bruke en 

bevegelsessporingsdrakt som det er enkelt å feste markører på. 46 markører ble 

plassert på danseren. Det ble gjort opptak med ni optisk-infrarøde kamera samt et 

vanlig videokamera. Musikken ble avspilt fra iTunes. En representasjon av 

markørplasseringen, kameraplasseringen og sporingsområdet er fremstilt i figur 11. 

 

Resultat  

Jeg er glad for at jeg valgte å danse selv i dette pilotprosjektet. Det sosiale aspektet i 

samba er svært viktig, og jeg merket ganske umiddelbart hvor vanskelig det var å 

finne den riktige fornemmelsen i dansen når jeg danset alene i et unaturlig 

bevegelseslabmiljø. Den kunstige situasjonen ble ytterligere forsterket ved at jeg 

hadde valgt å lage et loop av musikken. Musikken jeg hadde valgt å loope var et 

liveopptak, hvor man kan tenke seg at musikken har et naturlig forløp med mulige 

endringer i tempo. Loopingen av musikken gjør at denne naturlige utviklingen blir 

brutt, noe jeg også merket godt når jeg danset. Ved hver begynnelse av loopet ble 

også min flyt i dansen brutt, og jeg måtte reetablere trinnet på nytt. Jeg oppdaget også 

at det var umulig å starte dansen med det samme musikken gikk i gang. Det kan virke 

som om grooven i kroppen måtte etableres i en slags indre simulering av grooven, før 

jeg kunne begynne å danse. Samba starter alltid med et startbreak, som er et break 

som spilles før selve grooven går i gang. I mitt loop var startbreaket klippet bort. Man 
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kan dermed tenke seg at en av startbreakets funksjoner er å initiere en indre 

simulering av grooven, slik at danseren kan starte dansen synkront med musikken når 

grooven går i gang. Dette kommer jeg tilbake til senere i analysen. 

 

Det viste seg også at det ikke var nødvendig å bruke så mange markører som jeg 

hadde valgt å bruke her. Jeg fant ut at på armene og bena ville det holde å plassere 

markører på leddene for å få en representasjon av de bevegelsene som jeg er 

interessert i.  

 

Figur 11 : (a)Plassering av markører på danseren i pilotprosjektet. (b) Over: 
Representasjon av kameraplassering sett ovenfra. Infrarøde kamera er 
representert ved sirkler og det vanlige videokameraet er representert ved en 
firkant. Danseren er representert ved en X. Under: En representasjon fra Qualisys 
av kameraene og sporingsområdet dekket av kameraene.  

 

Opptak av sambaperkusjonist og -danser 

I pilotforsøket mitt erfarte jeg hvor kunstig det opplevdes å danse til et loop, men også 

hvor vanskelig det kan være å få den rette følelsen i dansen når man står og danser 
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helt alene i et bevegelseslaboratorium. I mitt endelige forsøk ønsket jeg å 

gjennomføre opptakene innenfor så autentiske rammer som mulig.  For å forsøke å 

skape en så meningsfull musikalsk ramme rundt opptakene som mulig, ønsket jeg å 

bruke ”live”-musikk. Jeg valgte derfor å kontakte ikke bare en brasiliansk danser, 

men også en brasiliansk perkusjonist. Jeg er interessert i å spore bevegelsene til 

danseren og perkusjonisten hver for seg. I tillegg ønsker jeg også å kunne se på 

bevegelsene til danseren og perkusjonisten når de spiller og danser samtidig.  

Forskningsspørsmål  

Bevegelsessporingsopptakene sammen med videoopptak og lydopptak av 

perkusjonisten og danseren danner grunnlaget for min videre analyse av 

sammenhenger mellom musikk og bevegelse i samba. Jeg har valgt å konsentrere meg 

om følgende tema: 

• Systematisk mikrotiming i samba. Jeg ønsker å undersøke og dokumentere den 

systematiske mikrorytmikken i samba på bakgrunn av analyse av lyden og 

perkusjonistens lydproduserende bevegelse. Jeg søker også hensiktsmessige 

måter å representere det rytmiske mønsteret i den spilte grooven på.  

• Persipert pulsmønster. Vi har tidligere sett at underliggende pulsmønstre i 

musikken kan bestå av imaginære beats (se kapittel 3), og at synlige 

kroppsbevegelser synkront med et persipert pulsmønster er en vanlig del av 

musikkopplevelse (se kapittel 2). Jeg vil undersøke om det kan finnes 

musikkrelaterte bevegelser hos perkusjonisten som kan indikere et indre følt 

pulsmønster. 

• Samsvar mellom det rytmiske mønsteret i sambagrooven og bevegelser i 

dansen. Jeg vil prøve å kartlegge det rytmiske mønsteret i bevegelsen til 

danserens føtter og hofte, for så å se på disse i forhold til det rytmiske 

mønsteret i sambagrooven. 

• Indre simulering av grooven. Jeg vil se om jeg kan finne indikasjoner på at 

grooven kan være etablert hos perkusjonisten før han begynner å spille, og hos 

danseren før hun begynner å danse.  

• Interaksjon mellom perkusjonisten og danseren. Jeg vil se på 

kommunikasjonen mellom danseren og perkusjonisten når de spiller og danser 

sammen, og gjøre rede for hvilken betydning interaksjonen kan ha på 

musikken og dansen. 
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Forsøkspersoner  

For å gjøre forsøket så autentisk som mulig, var det viktig for meg at 

forsøkspersonene både var profesjonelle og hadde sterk tilknytning til brasiliansk 

samba. For å sitere Luiz Naveda og Marc Leman vedrørende opptak av sambadanser i 

deres prosjekt om gester i samba: ”Although the video recordings do not reflect the 

spontaneous way of the real context, the professional experience of the dancer may 

compensate for further ecological problems” (Naveda & Leman 2008:5). På bakgrunn 

av informasjon fra musikere i mitt eget nettverk kom jeg i kontakt med den 

profesjonelle perkusjonisten Célio de Carvalho og danseren Lidia Pinheiro. Begge er 

opprinnelig fra Rio De Janeiro i Brasil, men har bodd i Norge siden henholdsvis 1983 

og 2000. 

 

Til tross for at jeg muligens kan motvirke de unaturlige omgivelsene noe ved å bruke 

profesjonelle utøvere med sterk tilknytning til Brasil, er en bevegelseslab et kunstig 

miljø. Jeg spurte derfor utøverne løpende om de syntes det var vanskelig å spille og 

danse i slike omgivelser, og om de syntes det påvirket utførelsen. Men det syntes de 

ikke at det gjorde, og de hadde ingen problemer med å utøve autentisk samba til tross 

for det kunstige miljøet i bevegelseslaben og draktene og markørene de hadde på seg. 

Dette vises også på opptakene. 

Systemet 

Bevegelsene til musikeren og danseren ble tatt opp ved hjelp av det passive infrarøde 

bevegelsessporingssystemet Qualisys. Antall kamera og kameraplassering var den 

samme som i pilotprosjektet. Opptaket ble gjort med en samplingsrate (sampling 

rate)37 på 200 Hz. I tillegg til bevegelsessporingsopptak ble det gjort videoopptak 

med et digitalt videokamera (SONY HandyCam). Lyden fra dette opptaket danner 

grunnlaget for lydanalysen. Ved noen av opptakene ble det også gjort separate 

lydopptak ved hjelp av Logic Pro via en MacBook datamaskin.  

Markørplassering  

Både perkusjonisten og danseren hadde på seg bevegelsessporingsdrakter. Det ble i 

alt festet 31 reflekterende markører på hver person. 27 av markørene ble festet ifølge 

                                                
37 En gjennomgang av samplingsrate finnes i kapittel 4 om lydanalyse. 
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til figur 12. I tillegg ble det festet to markører på hver hånd. Markørplasseringen på 

danseren og perkusjonisten er identiske, bortsett fra på perkusjonistens venstre hånd, 

som er den hånden hvor han holder trommen. Her valgte jeg å sette markørene på 

innsiden av hånden til perkusjonisten isteden for på utsiden.  

 

 
Figur 12: Plassering av markørene 1-19 og 24-31. 

 

Markørene ble festet som følger (L=Venstre (Left), R= Høyre (Right)): 

Hodet: 
1. LFHD  Venstre side av pannen (Left front head) 
2. RFHD  Høyre side av pannen (Right front head) 
3. LBHD  Venstre side av  bakhode (Left back head)  
4. RBHD  Høyre side av bakhode (Right back head)  

 
Torso – øvre del  

5. C7   Sjuende halsvirvel (7th Cervical Vertebrae)  
6. T10   Tiende Ryggvirvel (10th Thoracic Vertebrae) 
7. CLAV  Kraveben (Clavicle)  
8. STRN  Brystben (Sternum)  
9. RBAK  Kontrollmarkør plassert midt på høyre skulderblad (Right Back placed in the  

  middle of the right scapula.)  
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Torso – nedre del/bekken: 
10. LASI  Venstre fremre hoftespiss38 (Left anterior superior iliac spine ASIS) 
11. RASI      Høyre fremre hoftespiss (Right anterior superior iliac spine ASIS) 
12. LPSI  Venstre øvre bakre hoftespiss39 (Left posterior superior iliac spine PSIS ) 
13. RPSI      Høyre øvre bakre hoftespiss (Right posterior superior iliac spine PSIS) 

 
Armer: 

14. LSHO  Venstre skulder (Left shoulder) 
15. LELB  Venstre albue (Left elbow ) 
16. LWRI  Venstre håndledd (Left wrist) 
17. RSHO  Høyre skulder (Right shoulder) 
18. RELB  Høyre albue (Right elbow) 
19. RWRI  Høyre håndledd (Right wrist) 

 
Hender: 

20. LHAU  Venstre hånd ulnar40  
21. LHAR  Venstre hånd radial41 
22. RHAU  Høyre hånd ulnar 
23. RHAR  Høyre hånd radial 

 
Ben: 

24. LKNE  Venstre kne (Left knee) 
25. LANK  Venstre ankel (Left ankle) 
26. RKNE  Høyre kne (Right knee) 
27. RANK  Høyre ankel (Right ankle) 

 
Føtter: 

28. LHEE  Venstre hæl (Left heel) 
29. LTOE  Venstre tå (Left toe) 
30. RHEE  Høyre hæl (Right heel) 
31. RTOE  Høyre tå (Right toe) 

 

                                                
38 Norsk oversettelse ifølge engelsk-norsk medisinsk ordbok (ordnett.no). 
39 Norsk oversettelse ifølge engelsk-norsk medisinsk ordbok (ordnett.no). 
40 Ulnar (ulnar) som hører til eller vender mot albuebenet, dvs. underarmens lillefingerside (Medisinsk 
ordbok – ordnett.no). 
41 Radial radialis, som hører til eller har med spolebenet (radius) i underarmen å gjøre; som ligger på 
samme side av underarmen som spolebenet (dvs. på tommelsiden (Medisinsk Ordbok – ordnett.no). 
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(a) Animasjon fra Qualisys 

med markørnavn 
(b) Animasjon laget i Matlab med 

markørnummer 
(c) Animasjon laget i Matlab 

rotert 45 grader 
Figur 13: (a)Animasjon med markørnavn laget i Qualisys. (b) Animasjon med 

markørnummer laget med Mocap-toolbox i Matlab. (c) Animasjon rotert 45 grader 
mot venstre laget med Mocap-toolbox i Matlab. 

 

Musikken og dansen 

Perkusjonisten spiller ”live” i laben. Han spiller på en tradisjonell håndtromme som 

heter pandeiro. Pandeiroen består av en rund treramme med skinn. I trerammen er det 

små cymbaler. Man holder trommen i den ene hånden, og slår på skinnet med den 

andre. En typisk pandeirorytme blir spilt ved å alternere mellom tommel, fingertupper 

og håndrot på skinnet. De små cymbalene i trerammen lager høyfrekvente lyder mens 

slagene på skinnet er dypere og får en slags basstrommeeffekt. Tonehøyden i 

basstrommelyden kan endres ved å trykke på skinnet med hånden som holder 

trommen, slik at man oppnår den karakteristiske basstrommen i samba som gjerne har 

to forskjellige tonehøyder. En pandeiro er dermed et helt sambaorkester i seg selv. For 

å få frem den viktige basslyden i trommen, ble en mikrofon festet til trommen og 

lyden kjørt gjennom en forsterker i rommet under opptaket. Perkusjonisten ble bedt 

om å spille en sambagroove som egner seg til å danse til. Danseren anga et ønsket 

tempo for grooven. Utover dette ble det ikke lagt noen føringer for spillet.  

 

Siden jeg tror at det kan være nære sammenhenger mellom det rytmiske mønsteret i 

sambagrooven42 (lyden) og fot- og hoftebevegelsene i grunntrinnet i samba (dansen), 

ønsket jeg å undersøke dette nærmere. Min instruksjon til danseren var  derfor først at 

hun utelukkende skulle danse grunntrinnet i samba. Jeg forstod imidlertid ganske 

                                                
42 Mer om groove i kapittel 3 om rytmeanalyse. 
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snart at dette kunne virke hemmende på utførelsen av dansen, siden det er mer 

naturlig å variere trinnene noe underveis. Danseren ytret også ønske om å danse med 

sko, fordi det gir dansen et mer grasiøst uttrykk. Jeg syntes det var viktig at opptakene 

ble gjort innenfor rammer hvor observasjonspersonene følte seg komfortable. 

Samtidig var det også viktig at jeg var sikker på at jeg fikk de dataene jeg var ute 

etter. Vi endte derfor opp med å gjøre opptak av grunntrinnet med og uten 

variasjoner, og med og uten sko. 

Opptakene 

Opptakene danner utgangspunktet for en analyse av lyden av samba og 

kroppsbevegelsene til perkusjonisten og danseren hver for seg. I tillegg ønsket jeg å 

ha muligheten til å undersøke hvilken betydning det kan ha når de to spiller og danser 

samtidig. Jeg synes dette er interessant og viktig i dette prosjektet, siden det 

sosiokulturelle aspektet ved samba har så stor betydning. Jeg gjorde derfor opptak 

med følgende tre ulike oppsett:  

I. Opptak av perkusjonisten alene: Bevegelsessporings-, video- og lydopptak. 

II. Opptak av danseren alene: Bevegelsessporings- og videoopptak. Danseren 

danser til lyden som ble tatt opp i opptak I. b. 

III. Opptak av danseren og perkusjonisten som spiller og danser sammen. 

I tillegg gjorde jeg opptak av grunntrinnene i dansen med og uten variasjoner, og med 

og uten sko. Jeg endte da opp med å gjøre følgende ti opptak: 

 
Oppsett 

 
Videonavn 

Beskrivelser 
 &  

kommentarer 

Spor på 
vedlagt 
DVD 

a. Perc0002  1 I.  
Perkusjonist 
(solo) 

b. Perc0003 Lyden herfra brukes i  
opptak II. a., b. og c. 

2 

a. Dance0001 Grunntrinn 
 (håret dekker markører) 

3 

b. Dance0002 Grunntrinn 4 

II.  
Danser  
(solo) 

c. Dance0003 Grunntrinn med variasjoner 

 
 
 

CD 1 

5 
a. Perc+dancer0002 Grunntrinn med variasjoner 1 
b. Perc+dancer0003 Grunntrinn 2 
c. Perc+dancer_shoes0004 Grunntrinn med sko (markør faller 

av) 
- 

d. Perc+dancer_shoes0005 Grunntrinn med sko 3 

 III. 
Danser og 
perkusjonist 

e. Dancer_shoes0006 Danseimprovisasjon, perkusjonist 
står utenfor kameraenes 
rekkevidde 

 
 
 

CD 2 

4 

Tabell 8: Skjematisk oversikt over opptakene. Ni av ti opptak ligger i sin helhet på 
vedlagte DVDer. 
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Analyse og visualisering av perkusjonistens bevegelser og lyden av 

sambagrooven 

Vi har tidligere sett at en notetranskripsjon ikke er en god måte å representere lyden 

av samba på. Samba karakteriseres blant annet ved systematisk mikrotiming, noe som 

ikke fremkommer i et notebilde. Siden mitt hovedfokus her er på sammenhenger 

mellom musikk og bevegelse, kommer jeg ikke til å analysere musikkopptak i sin 

helhet. Jeg har allikevel behov for å gjøre en visualisering av den spilte 

sambagrooven. Jeg la ingen føringer for hva perkusjonisten skulle spille utover at det 

skulle være et groove som var god å danse til. Dette resulterte i et svært levende spill 

med mange små variasjoner i den spilte grooven gjennom hele utførelsen.  Det er som 

regel ikke variasjoner i selve rytmemønsteret det er snakk om, men variasjoner i 

slagteknikk som gir slaget en annen klang. Disse kontinuerlige variasjonene er jeg 

overbevist om er svært viktige for å få sambaen til å groove. Dersom jeg hadde bedt 

perkusjonisten om å spille mer uniformt ved å spille den rytmiske figuren identisk i 

hver takt, er jeg redd jeg ville fått en mer mekanisk utførelse og musikalsk 

uinteressant innspilling. I mitt er arbeid her er imidlertid ikke variasjonene i seg selv 

viktige. I denne omgang er jeg ute etter å lage en visualisering av det rytmiske 

mønsteret i sambagrooven som kan gi et riktigere bilde av sambagrooven enn en 

transkripsjon. Jeg velger derfor å lage en visualisering av en slags ”grunnutførelse” av 

grooven ved hjelp av amplitude, envelope og onsetdeteksjon43 basert på analyse av 

lydsignalet, sammen med min oppfattelse av hva som virker som den basale grooven. 

Jeg starter med å lage en transkripsjon av grooven, siden dette kan gjøre det enklere å 

lese og forstå lydvisualisering senere. 

Perkusjonistens lydproduserende handlinger 

For å kunne lage en transkripsjon av rytmen spilt på pandeiro kan vi starte med å se 

på perkusjonistens lydproduserende kroppshandlinger44. Perkusjonisten holder 

pandeiroen i venstre hånd og spiller på skinnet med høyre hånd. Han spiller 

sekstendedeler ved å alternere mellom tommel, fingertupper og håndroten. 

Rytmemønsteret fremkommer ved at noen av slagene fremheves. Pandeirotrommen er 
                                                
43 Utarbeidelse av envelope, peak og onset detection ved hjelp av MIR-toolboxen for Matlab er 
gjennomgått i kapittel 4 om lydanalyse. 
44 Mer om kategorisering av en utøvers lydproduserende handlinger i kapittel 5 om bevegelsesanalyse. 
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som nevnt et helt sambaorkester i seg selv, og det er de forskjellige slagteknikkene til 

den som spiller som avgjør kvaliteten i lyden som blir produsert. Det finnes 

terminologi som beskriver forskjellige slagteknikker i spill på håndtrommer som 

congas og djembe. Selv om slagteknikkene i pandeirospill ikke er så ensartet som for 

congas og djembe, siden pandeirospill har et større innslag av personlig stil, er det 

fellestrekk, og jeg velger derfor å bruke disse allerede eksisterende benevnelsene her.  

 

Jeg vil nå kort gå igjennom de tre forskjellige lydkvalitetene som danner rytmen i 

pandeirospillet, slik jeg hører det. For det første er det en basslyd. Denne lyden 

dannes ved at man spiller et åpent slag med tommelen på trommeskinnet. Et åpent 

slag er en forholdsvis rask bevegelse hvor objektet som utfører slaget, i dette tilfellet 

tommelen, spretter opp fra skinnet umiddelbart etter slaget slik at trommeskinnet 

klinger etterpå. Den åpne basslyden har to forskjellige tonehøyder. Endringen i 

tonehøyden fremkommer ved at venstre hånd spenner skinnet fra undersiden av 

trommen. Et lukket slag derimot, er et slag hvor objektet demper slaget ved å bli 

liggende på skinnet etter slaget slik at skinnet ikke klinger med. En tredje lydkvalitet 

dannes av et slapslag på trommen. Et slapslag dannes ved å smekke fingrene mot 

trommeskinnet på en slik måte at det ytterste leddet av fingrene treffer trommen. 

Lyden minner om et lukket slag, men er kraftigere i lydstyrke og ligger noe høyere i 

tonehøyde. Til slutt er det den høyfrekvente lyden som lages av cymbalene som er 

festet rundt hele rammen på trommen. Cymbalene klinger dermed med på alle slagene 

som spilles på skinnet. Siden alle sekstendedelene markeres på trommen, klinger 

cymbalene med på alle sekstendedelene. I tillegg vendes trommen innimellom lett 

med venstre hånd, noe som forsterker lyden av cymbalene. De lydproduserende 

handlingene til perkusjonisten er fremstilt i figur 14. 

 

Transkripsjon av sambarytmen spilt på pandeiro 

I avhandlingen Gestures in Samba viser Luiz Nevada (2011) til gjeldende kunnskap 

om samba som viser at de forskjellige perkusjonsinstrumentene i samba har 

forskjellige funksjoner. Han viser hvordan disse funksjonene henger sammen med 

instrumentets klangfarge. Siden de forskjellige instrumentene klinger i ulike 

frekvensområder, kan lyden av samba representeres ved å se på frekvensområder og 
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Åpent basslag: 
Direkte 
eksitasjonshandling 
med høyre tommel 
 
Endring av tonehøyde: 
Strukturell 
modifikasjonshandling 
med fingre på venstre 
hånd  
 
Lyden av cymbalene: 
Indirekte 
eksitasjonshandling 
 

Slap slag: 
Direkte 
eksitasjonshandling 
med fingertupper på 
høyre hånd 
 
 
 
 
 
 
Lyden av cymbalene: 
Indirekte 
eksitasjonshandling 
 

Lukkede slag: 
Direkte 
eksitasjonshandling 
med alternerende 
fingertupper, håndrot 
og tommel på høyre 
hånd 
 
 
 
Lyden av cymbalene: 
Indirekte 
eksitasjonshandling 
 

Aksentuering av 
lyden av cymbaler: 
Indirekte 
eksitasjonshandling 
med rotasjon av 
venstre underarm. 

Figur 14: Perkusjonistens lydproduserende handlinger i padeirospill. 
 

amplitude over tid. Naveda viser at det kan gi mening å dele instrumentene opp i sjikt 

med hensyn til det området i det auditive spektrumet hvor de klinger høyest. Han 

deler instrumentene inn i lavfrekvensklingende instrumenter (surdo), 

mellomfrekvensklingende instrumenter (tamborim, repinique) og 

høyfrekventklingende instrumenter (ganza) (Naveda 2011:160-161).   

 
En liknende fremstilling av de forskjellige lydene i pandeirospill er vanskelig å lage, 

siden de høyfrekventklingende cymbalene vil klinge med i alle slag på 

trommeskinnet. De forskjellige funksjonene til lydene i pandeirospill er allikevel de 

samme som i et sambaorkester. Basslagene på pandeiroen tilsvarer de 

lavfrekventklingende surdoene, slapslagene tilsvarer de mellomfrekventklingende 

repeniquene og lyden av cymbalene tilsvarer den høyfrekventklingende ganzaen. I 

transkripsjonen av pandeirorytmen har jeg derfor valgt å notere de forskjellige lydene 

i pandeirospillet hver for seg. 

 

Samba noteres vanligvis i to fjerdedeler (2/4).  I tillegg opplever jeg at rytmen har en 

firetakters periode. Den fjerde takten i perioden markeres med en variasjon i 
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basslagene. Denne variasjonen er litt forskjellig fra gang til gang, så figuren jeg har 

valgt å notere er en av variasjonene som blir spilt. Den noterte variasjonen skal 

dermed forstås som et eksempel på en variasjon som markerer slutten på 

firetaktersperioden. Før grooven går i gang spilles et kort startbreak. Dette 

startbreaket er også notert. Øverst i systemet har jeg lagt lyden av cymbalene som 

klinger med på alle sekstendedelene. Lyden av cymbalene som forsterkes når 

trommen vendes med venstre hånd, er markert med aksentueringer over notene. 

Utover basslaget og slapslaget har jeg ikke gått nærmere inn på bevegelsen av høyre 

hånd. Den forenklede transkripsjonen av rytmen spilt på pandeiro blir da som følger: 

 

 
Figur 15: Transkripsjon av startbreaket og sambagrooven med et eksempel på en 

variasjon i fjerde takt som spilt på pandeiro. 
 

Lydanalyse 

For å få et inntrykk av fluktueringene i beatposisjonen over tid i sambagrooven, tok 

jeg utgangspunkt i bølgeformen av startbreaket og de fire første taktene i opptak 

Perc0003. I tid tilsvarer dette et utsnitt fra 2,72 sekunder til 9,41 sekunder i 

lydopptaket. På bakgrunn av bølgeformen laget jeg en envelope45 (se figur 16 ). De 

følgende beregningene blir gjort på bakgrunn av envelopen, siden jeg antar at spilte 

beats gir utslag i lyden. Ser man nærmere på bølgeformen i forhold til envelopen vil 

man kunne se at svingningene starter noe før maksimumspunktet, som er det punktet 

som angis i envelopen. Hva som kan være det absolutte startpunktet til hver enkelt 

hendelse kan derfor diskuteres. Siden mitt fokus her imidlertid er å lage en 

representasjon av beatposisjonene i rytmemønsteret, mener jeg det er uproblematisk å 

definere hendelsene i lyden ut fra disse maksimumspunktene i envelopen.     

 

                                                
45 Utarbeidelse av envelope, peak og onset detection ved hjelp av MIR-toolboxen for Matlab er 
gjennomgått i kapittel 4 om lydanalyse. 
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Siden jeg antar at alle spilte beats gir utslag i lyden, ville jeg se om jeg kunne 

kartlegge sekstendedelene i sambagrooven ved bruk av funksjonen peakdeteksjon  i 

MIR-toolboxen. Siden sekstendedelene i sambagrooven har så ulik lydstyrke, viste 

det seg imidlertid at peakdeteksjon ikke egnet seg til dette formålet. Vi har sett at i 

pandeirospill fremkommer de forskjellige lydkvalitetene i sambarytmen ved at det 

benyttes ulike slagteknikker i spillet. Selv om alle sekstendedelene spilles, blir noen 

av beatene fremhevet mer enn andre i lydbildet. Dette vises også i envelopen av 

lyden, ved at det er forholdsvis stor variasjon mellom styrke i de forskjellige toppene. 

Siden peaks er definert som lokale maksima i signalet, ga peakdeteksjon kun utslag på 

de kraftigste utslagene i lyden, og fanget dermed ikke opp alle sekstendedelene i den 

spilte sambagrooven. Jeg ville nå se om onsetdeteksjon kunne være en bedre måte å 

kartlegge sekstendedelene i grooven på, siden onsetdeteksjon er beskrevet som 

identifisering av begynnelsen av lydhendelser. Ved hjelp av funksjonen mirgetdata 

fikk jeg i tillegg tallverdier som angir posisjonene til onsetene i tiden i sekunder. Jeg 

kaller disse tallverdiene onsetdata. I motsetning til peakdeteksjon anga imidlertid 

onsetdeteksjon noen flere punkter enn de aktuelle hendelsene. Lydstyrken til noen av 

de beregnede onsetene som ikke representerer spilte anslag, er kraftigere enn flere av 

de onsetene som faktisk representerer et sekstendedelsbeat i grooven. Derfor var det 

ikke noe alternativ å justere terskelen. Jeg valgte derfor å plukke ut de onsetdataene 

som ikke representerer spilte sekstendedelsbeats manuelt. Til dette formålet tok jeg i 

bruk lydanalyseprogrammet Praat. Siden jeg kunne høre lyden samtidig som jeg 

kunne følge med på bølgeformen, kunne jeg uten problem plukke ut hvilke utslag i 

lyden, og dermed hvilke onsetdata, som representerte spilte sekstendedeler i 

sambagrooven. De resterende onsetdata blir ikke analysert nærmere her, siden jeg i 

denne omgang hovedsaklig er interessert i å kartlegge sekstendedelsbeats i grooven. 

Onsetkurven og onsetdataene er fremstilt i figur 16. Onsetdataene som ikke angir 

sekstendedeler i rytmemønsteret, er angitt med rødt. Disse er ikke tatt med i videre 

beregninger. 
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Figur 16: Representasjon av amplitude bølgeform, envelope, onsetdeteksjon og 
posisjon av onsets i tiden i startbreak og de fire første taktene av sambagrooven 
spilt i opptak Perc0003. Onsetdata markert med rødt representerer ikke 
sekstendedelsbeats i sambagrooven. 
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Vi har tidligere sett at persepsjon av groove er nært tilknyttet kroppsbevegelse, og at 

en persipert rytme kan forstås som en forestilt bevegelse i et sensomotorisk perspektiv 

(Iyer 2002:392)46. På bakgrunn av dette er jeg usikker på om det er perseptuelt 

relevant å tenke beatene i sambagrooven som punkter i forhold til et metrisk rutenett i 

tiden. Siden vi kjenner bevegelse som noe kontinuerlig,  synes jeg det gir mening å se 

på sekstendedelene i sambagrooven som ”varigheter” mellom punktene som 

representerer sekstendedelsbeats. Videre ønsker jeg å se på fluktueringene i 

varighetene til sekstendedelene i sambagrooven i forhold til den totale varigheten av 

fjerdedelen47. Jeg regnet derfor ut varigheten av alle sekstendedelene, fjerdedelene og 

taktene i de fire første taktene av grooven på bakgrunn av onsetdataene i sekunder. 

Varigheten av hver enkelt sekstendedel som del av den totale varigheten av 

fjerdedelen er angitt i prosent. De forskjellige verdiene i sekunder og prosent er angitt 

i tabell 9. 

 

Selv om jeg ikke kan dra noen absolutte slutninger på bakgrunn av kun fire takter, 

synes jeg allikevel det er verdt å merke seg den klare tendensen det ser ut til å være at 

den fjerde sekstendedelen i hvert taktslag varer mellom 31 og 34 prosent av 

fjerdedelen. Dette er dermed godt over en ”normal” varighet på 25 prosent. Dersom 

man ser for seg at dette er et karakteristisk trekk ved denne sambagrooven, er det også 

interessant å se hva som skjer i det andre taktslaget i tredje takt. Her varer plutselig 

den andre sekstendedelen 32,5 prosent, mens tilsvarende sekstendedel ellers varer 

rundt 25 prosent av fjerdedelen. Vi ser at det tredje slaget kun varer 14,4 prosent, 

mens den fjerde sekstendedelen legger seg innenfor normalen med 33,6 prosent. Noe 

liknende skjer også i det første taktslaget  i fjerde takt. Man kan da tenke seg at en 

lang fjerde sekstendedel kan være et karakteristisk trekk ved samba. Vi skal nå se at 

dette også stemmer godt overens med andre studier gjort på rytmemønsteret i samba. 

 

Systematisk mikrotiming i afrobrasiliansk musikk representeres ofte i forhold til et 

metrisk rutenett. Flere studier gjort  på mikrotiming i samba viser til at alle tredje og 

fjerde sekstendedeler i en fjerdedel systematisk blir spilt noe før en kvantisert 

posisjon, og at dette kan se ut til å være et karakteristisk trekk i samba (Gouyon 2007, 

Naveda et al. 2009, Naveda 2011). I artikkelen ”Microtiming in ”Samba de Roda” – 
                                                
46 Mer om persepsjon av musikalsk lyd i kapittel 2 om musikk og bevegelse. 
47 Jf. gjennomgangen av Kviftes CSP-modell og Grovens rytmestudier i kapittel 4 om lydanalyse. 
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Preliminary experiments with polyphonic audio” visualiserer Fabien Gouyon (2007)  

dette med figur 17. Figur 18 viser en liknende visualisering av underdelingene på 

sekstendedelsnivå av det første beatet i den andre takten i mitt opptak kalt Perc0003.  

 

 

Sekstendedeler 
i sekunder 

 

Andelen av 
fjerdedelen 

i prosent 

Fjerdedeler 
i sekunder 

Taktnivå 
i 

sekunder 
0,1868 23,8 
0,1946 24,8 
0,1556 19,9 
0,2465 31,5 

 
0,7835 

0,1544 22, 6 
0,1724 24,1 
0,1668 23,3 
0,2223 31,1 

 
0,7159 

 
 
 
1,4994 

0,1653 21,4 
0,1897 24,5 
0,1673 21,6 
0,2514 32,5 

 
0,7737 

0,1681 22,6 
0,1697 22,8 
0,1570 21,1 
0,2502 33,6 

 
0,7450 

 
 
 
1,5181 

0,1329 19,1 
0,1749 25,2 
0,1509 21,7 
0,2365 34 

 
0,6952 

0,1319 19 
0,2197 32,5 
0,097 14,4 
0,2267 33,6 

 
0,6753 

 
 
 
1,3705  

0,2183 29,1 
0,1131 15,1 
0,1839 24,5 
0,2358 31,4 

 
0,7511 

0,1763 26,4 
0,1058 15,9 
0,1924 28,8 
0,1927 28,9 

 
0,6672  

 
 
 
1,4183  

Tabell 9: Fluktueringer i varighet på sekstendedels-, fjerdedels- og taktnivå i 
sambagrooven i de fire første taktene i opptak Perc0003. 
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Figur 17: Illustrasjon av bølgeform, spektrogram og metrisk struktur på 

sekstendedels- og fjerdedelsnivå (Gouyon 2007:201). 
 

 

1/16 1/16 1/16 1/16 

 
                    21,4 %                          24,5%                        21,6%                                 32,5% 

25% 25% 25% 25% 
Figur 18: Illustrasjon av bølgeform, spektrogram (0-500Hz) og metrisk struktur på 

sekstendedelsnivå, samt varigheten til sekstendedelene i det første beatet i takt 2 i 
prosent  fra opptak Perc0003. 

 

Prosentberegningen i figur 18 viser at i tillegg til en tidlig tredje og fjerde 

sekstendedel ligger også den andre sekstendedelen noe før en kvantisert posisjon.  Ser 

vi nærmere på figur 17, kan det se ut som det også kan være tilfellet i Gouyons 

illustrasjon. Grunnen til at han ikke nevner dette er trolig at det ikke er et systematisk 

trekk. I mitt utdrag ser det ut til at alle sekstendedelene har et ”avvik” i forhold til en 

kvantisert lengde på 25 % av takten, men at den fjerde sekstendedelen er forholdsvis 
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stabil og systematisk varer betraktelig lenger. Dette stemmer også godt overens med 

tidligere studier på sambagroove. 

 

Vi har nå sett på sambagrooven på bakgrunn av perkusjonistens lydproduserende 

bevegelser og selve lyden. Tidligere har vi sett at kroppslige responser på musikk, 

som å trampe takten til en persipert puls, kan forstås som imitativ deltakelse som er en 

vanlig del av forståelsen for et av musikkens basale element (Leman 2008:114, Cox 

2006:46)48.  I videoen Perc0003 beveger perkusjonisten hælene på en slik måte at 

man kan tenke seg at disse bevegelsene av hælene kan være en kroppsliggjøring av en 

persipert puls. I tillegg til at det kan se ut som om perkusjonisten tramper hælen ned 

på alle pulsslagene (fjerdedelene) i takten, alternerende mellom venstre og høyre hæl, 

kan det også se ut som om han hever hælen på den fjerde sekstendedelen i hver 

fjerdedel. Dette gir også mening i forhold til den spilte sambagrooven, hvor det kan se 

ut som om den fjerde sekstendedelen spiller en viktig rolle i samba. Dette ønsker jeg å 

undersøke nærmere. 

 

Vi starter med å lage en representasjon av rytmemønsteret ved å kartlegge alle beats 

på bakgrunn av lyden i en firetaktersperiode hvor perkusjonisten også beveger 

hælene. Vi bruker samme metode som tidligere for å se nærmere på lyddata fra takt 

13 til 16 i opptak Perc0003. Dette tilsvarer i tid et strekk fra 20,76s til 26,51s. 

Bølgeformen, envelopen, envelope med onsets og onsetdata i sekunder er presentert i 

figur 19. Varigheter av sekstendedeler i sekunder og i prosent i forhold til fjerdedelen 

er presentert i tabell 10. 

 

 

                                                
48 Synkroniserte bevegelser til musikalsk lyd er gjennomgått i kapittel 2 om musikk og bevegelse. 
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Figur 19: Representasjon av bølgeform, envelope, onsetdeteksjon og posisjon av 
onsets i tiden i takt 13 til 16 (tilsvarende et strekk fra 20,76s til 27s) av 
sambagrooven spilt i opptak Perc0003. Onsetdata som er uthevet tilsvarer første 
sekstendedel i hver fjerdedel, mens onsetdata markert i rødt representerer ikke et 
spilt beat i grooven. 
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Sekstende- 

deler 
Andel av  
fjerdedel  
i prosent 

Fjerdedeler Andel av 
takt 

i prosent 

Takt 

0,1654 22,3 
0,2071 27,9 
0,1482 20 
0,2216                                                                 29,9 

 
0,7423 

 

 
51,3 

0,1261 17,9 
0,1998 28,3 
0,1846 26,2 
0,1951 27,7 

 
0,7056 

 
48,7 

 
 
 
1,4479 

0,1572 21,5 
0,1655 22,7 
0,1910 26,2 
0,2168 29,7 

 
0,7305 

 
52,2 

0,1375 20,6 
0,1640 24,6 
0,1599 23,9 
0,2066 30,9 

 
0,6680 

 
47,8 

 
 
 
1,3985 

0,1519 21,4 
0,1967 27,7 
0,1567 22 
0,2061 29 

 
0,7114 

 
51,2 

0,1356 20 
0,2329 34,4 
0,0985 14,6 
0,2100 31 

 
0,6770 

 
48,8 

 
 
 
1,3884 

0,2027 29 
0,0973 13,9 
0,1947 27,9 
0,2039 29,2 

 
0,6986 

 
50,1 

0,2144 30,8 
0,0933 13,4 
0,2013 28,9 
0,1868 26,9 

 
0,6958 

 
49,9 

 
 
 
1,3944 

Tabell 10: Fluktueringer i varighet på sekstendedels-, fjerdedels- og taktnivå i 
sambagrooven i takt 13 til 16 i opptak Perc0003. 

 

Tilsvarende lager vi et plot av den vertikale posisjonen (bevegelse langs Z-aksen) til 

venstre og høyre hæl på bakgrunn av bevegelsesdataene fra Qualisys over tid i det 

samme strekket, 20,76s til 27s (se figur 20). 
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Figur 20: Plot av den vertikale bevegelsen (langs Z-aksen) til markørene på venstre 

hæl LHEE (28) og høyre hæl RHEE (30) til perkusjonisten i opptak Perc0003 i 
tidsrommet 20,76s til 27s. Nullverdien på tidsaksen i plottet over tilsvarer 20,76s i 
det originale opptaket. 

 

Jeg ville prøve å lage en representasjon av rytmemønsteret i perkusjonistens 

fotbevegelser ved å se på bunnpunktene og toppunktene i plottet av bevegelsene av 

hælene. Rent matematisk angir den deriverte stigningstallet til tangenten for en kurve 

i et punkt. Planen var dermed å kartlegge disse bunn- og toppunktene ved å finne de 

punktene i tiden der den deriverte av hælenes vertikale bevegelseskurve var lik null. 

Jeg startet med å lage et plot av den deriverte av de vertikale bevegelsene til 

markørene LHEE (28) og RHEE (30) over tid (se figur 21). 

 

 
Figur 21: Plot av deriverte til den vertikale bevegelsen til markørene LHEE(28) og 

RHEE(30) i opptak Perc0003 i tidsrommet 20,76s til 27s. 
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Å kartlegge bunn- og toppunkt av hælenes vertikale bevegelse på bakgrunn av 

bevegelseskurvens deriverte viste seg å være vanskeligere enn først antatt. For det 

første finnes det ikke en funksjon i MoCap-toolboxen som plukker ut alle verdiene 

langs en tidsakse der derivert er lik null, og derfor måtte jeg ha laget en slik funksjon i 

Matlab selv. For det andre viste det seg at den deriverte faktisk aldri er eksakt null. I 

motsetning til en kontinuerlig matematisk graf er bevegelseskurven her fremstilt på 

bakgrunn av de sporede bevegelsesdataene. Den deriverte, som også representerer 

hastigheten, er her definert som endringen i posisjon over tid49. For at den deriverte 

dermed skal være null, må to etterfølgende samples være identiske. Det er aldri 

tilfellet her. Dermed måtte jeg også ha laget en funksjon som tok for seg alle deriverte 

tilnærmet null og satte dem lik null. Siden jeg ikke har jobbet veldig mye med Matlab, 

ville dette føre til mye tidkrevende arbeid. I tillegg var jeg redd for at det skulle gå ut 

over min forståelse av beregningene, og at jeg kunne ende opp med feilaktige data. 

Jeg velger derfor å lese av de aktuelle verdiene manuelt ved å se på posisjonskurven 

av den vertikale bevegelsen til markørene på hælene i Qualisys. Fordelen ved å se på 

grafene i Qualisys er at jeg her kan orientere meg langs tidsaksen og få ut informasjon 

om rammer og tid i sekunder direkte. Jeg kan derfor være mer sikker på at de verdiene 

jeg får er dem jeg er ute etter, selv om målingene ikke blir fullt så nøyaktige. Siden 

jeg hovedsakelig er interessert i å få et bilde av tendenser og mønstre mer enn å 

avdekke eksakte verdier knyttet til sammenhenger mellom musikk og bevegelse i 

samba, mener jeg bruken av denne metoden kan forsvares i mitt arbeid. 

 

Når vi ser på posisjonskurven til hælene til perkusjonisten, ser vi at toppunktene i 

kurven er spissere og mer definerte enn bunnpunktene, som er mer butte. Dette er 

også naturlig dersom bunnpunktene representerer en punktert åttendedelsnote og 

toppunktene kun en sekstendedel. Jeg velger å definere starten på trampebevegelse i 

hælen midt i krumningen av grafen før den når bunnen. De målte verdiene, en 

transkripsjon av rytmemønster i føttene og en visualisering av de vertikale 

posisjonskurvene til markørene LHEE og RHEE laget i Qualisys, er representert i 

figur 22. 

 

                                                
49 Jf. formel 5.1 i kapittel 5 om bevegelsesanalyse. 
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Figur 22: (a) Transkripsjon av hælene til perkusjonistens rytmemønster. Venstre fot = 
V og høyre fot = H. (b) Visualisering av den vertikale posisjonskurven til venstre 
hæl LHEE (rød) og høyre hæl RHEE (blå) i tidsrommet 20,5 sekunder (ramme 
4100) til 27 sekunder (ramme 5400) i opptaket Perc0003 laget i Qualisys. (c) 
Målte topp- og bunnpunkt i  den vertikale posisjonskurven til LHHE og RHEE i 
sekunder. Verdiene som er uthevet representerer starten på bunnpunktene. 

 

Når vi nå skal se på de avleste bevegelsesdataene i forhold til lyddataene, er det viktig 

å være klar over at lyd- og bevegelsesdataene ikke er perfekt synkroniserte. Lyden er 

hentet fra videoopptaket, og det viser seg at videoopptaket starter noe før 

bevegelessporingen50. Jeg vil derfor prøve å få et bilde av hvor stor tidsforskjell det 

kan være mellom lyd- og bevegelsesdata ved å kartlegge hvor lang tid det tar fra 

videoopptaket starter til bevegelsessporingen går i gang. Siden Qualisys gir fra seg en 

”pling”-lyd når den starter opptaket, kan differensen beregnes ved å kartlegge når 
                                                
50 I tillegg ble jeg gjort oppmerksom på at differensen mellom lyd- og bevegelsesdata skrider 
ytterligere jo lengre ut i opptaket man kommer. Siden mine opptak er på maksimalt 2 minutter er 
allikevel ikke dette noe problem her. 
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denne lyden kommer i tiden ved hjelp av onsetdeteksjon av lydfilen. I opptak 

Perc0003 viste onsetdeteksjon at differensen mellom lyd- og bevegelsesopptak var på 

0,2619 sekunder51. Vi har tidligere sett at onsets beregnes på bakgrunn av envelopen, 

og at svingningene i bølgeformen starter noe før maksimumspunktet i envelopen. Jeg 

ville derfor også undersøke startpunktet for denne lyden på bakgrunn av selve 

bølgeformen. En avlesning av bølgeformen i Praat viser at svingningene starter ved 

0,1926 sekunder. Dermed er det et avvik på 0,0693 sekunder mellom 

onsetberegningen i MIR og avlesningen av bølgeformen i Praat. Siden lyd beveger 

seg saktere enn lys vil det også være en forsinkelse mellom lyd og bilde, avhengig av 

hvor langt det er mellom lydkilden og mikrofonen. I tillegg er det en viss 

unøyaktighet i bevegelsesdataene siden de er avlest manuelt av bevegelseskurven. 

Med andre ord er det her mange feilkilder og estimater både i målinger og 

beregninger. Siden en angivelse av differansen mellom lyd og bilde i seg selv kun vil 

være et estimat, velger jeg isteden å la lyd- og bevegelsesdataene stå som de er. Som 

tidligere nevnt er det ikke de spesifikke verdiene i seg selv som er interessante i denne 

sammenhengen, men hvilke tendenser man kan se på bakgrunn av dataene. 

 

Til tross for at lyd- og bevegelsesdataene ikke er synkroniserte, synes jeg at 

sammenhengen mellom hælbevegelsene til perkusjonisten og de spilte beatene i lyden 

er klar. Når vi ser på onsetdataene i forhold til de avleste bevegelsesdataene i tabell 

11, kan det se ut til at bevegelsesmønsteret i hælene til perkusjonisten kan være et 

uttrykk for den persiperte pulsen i grooven. I tillegg ser hevingen av hælene heller 

ikke ut til å være tilfeldig, men markerer hver fjerde sekstendedelen i fjerdedelen. Vi 

har tidligere sett at den fjerde sekstendedel i beatet varer betraktelig lenger enn de tre 

andre, og at dette kan være et karakteristisk trekk ved samba generelt. At 

perkusjonisten her ser ut til å ikke bare tråkke ned på den første sekstendedelen i 

beatet som tilsvarer posisjonen til pulsslagene, men også markerer den fjerde 

sekstendedelen ved å heve hælen, styrker teorien om at den fjerde sekstendedelen i 

beatet spiller en spesiell rolle i samba. 

  

 
                                                
51 Jeg hadde opprinnelig tenkt å finne en gjennomsnittsverdi av differensen mellom lyd- og 
bevegelsesdata på bakgrunn av målinger gjort av alle opptakene. Da det viste seg at verdiene varierte 
fra 0,2517 sekunder til 0,3251 sekunder valgte jeg isteden å bruke den spesifikke målte differensen fra 
det aktuelle opptaket. 
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(a) 
Onsetdata 

(b) 
Avleste  

bevegelsesdata 
20.8105 
21.3312 
21.5528 
22.0633 
22.2584 
22.7721 
22.9889 
23.4503 
23.6569 
24.1622 
24.3683 
24.8353 
25.0453 
25.5400 
25.7439 
26.2529 

20,73 
21,21 
21,57 
21,95 
22,29 
22,66 
23,00 
23,32 
23,65 
24,04 
24,36 
24,73 
25,04 
25,44 
25,75 
26,10 

Tabell 11: (a) Posisjon av onsets tilsvarende første og siste sekstendedel i hver 
fjerdedel i sekunder i takt 13 til 16 av sambagrooven spilt i opptak Perc0003. (b) 
Topp og bunnpunkt i  den vertikale posisjonskurven til LHEE og RHEE i sekunder. 
Verdier og onsetdata som er uthevet, tilsvarer første sekstendedel i hver fjerdedel.  

 

Sammenhenger mellom sambagrooven og danserens fotbevegelser i 

grunntrinnet 

Vi skal nå undersøke om det finnes liknende sammenhenger mellom sambatrinnet i 

dansen og den spilte sambagrooven. Når jeg ser på fotbevegelsene til danseren i 

opptak Dance0002, synes jeg det kan se ut som om hun tråkker ned på de tre første 

sekstendedelene i hver fjerdedel. For å undersøke dette nærmere vil jeg bruke samme 

metode som jeg tidligere brukte for å kartlegge bevegelsesmønstret til perkusjonistens 

føtter. Jeg tar utgangspunkt i de vertikale bevegelsene til markørene LHEE (28) og 

RHEE (30) som er festet på danserens hæler (se figur 23).  

 

På samme måte som vi har beregnet varigheten til beatene i den spilte sambagrooven 

ved å regne ut hvor lang tid det er mellom beatene i sekunder, regner vi ut hvor lang 

tid det tar mellom hver gang danseren setter føttene i gulvet i sambatrinnet. Når vi ser 

på fotbevegelsene til danseren i takt 13 til 16 i forhold til varigheten av hendelser i 

lyden i samme tidsrom,  kan det se ut som bevegelsene til danserens føtter tilsvarer de 

tre første sekstendedelene i hver fjerdedel i den spilte grooven. Beregnede verdier 

som representerer varigheter av sekstendedeler og fjerdedeler i lyd og bevegelse, 
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Figur 23: (a) Transkripsjon av føttenes rytmemønster. Venstre fot = V og høyre fot = 
H. (b) Plot av de vertikale bevegelsene (langs Z-aksen) til markørene LHEE (28) 
og RHEE (30) i tidsrommet 23,93s til 30,17s fra opptak Dance0002. Nullpunktet 
på tidslinjen i figur (b) tilsvarer 23,93s i det opprinnelige opptaket. Bunnpunktene 
i kurvene i figur (b) tilsvarer de transkriberte notene i figur (a). (c) Visualisering 
av den vertikale posisjonskurven til LHEE (rød) og RHEE (blå) i tidsrommet 
23,5sekunder (ramme 4700) til 30,5 sekunder (ramme 6100) laget i Qualisys. (d) 
Målte bunnpunkt i den vertikale posisjonskurven til LHEE og RHEE i sekunder. 
De uthevede verdiene representerer de første sekstendedelene i fjerdedelen. 
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basert på henholdsvis onsetdeteksjon i lyden og målte bunnpunkt i posisjonskurven til 

føttene til danseren i tidsrommet som tilsvarer takt 13 til 16 i opptak Perc0003 og 

Dance0002, er representert i tabell 12. 

 

 LYD 
Sekstende- 

deler 

DANS 
Sekstende- 

deler 

LYD 
Andel av  
fjerdedel  
i prosent 

DANS 
Andel av  
fjerdedel  
i prosent 

LYD 
Fjerdedeler 

DANS 
Fjerdedeler 

1a 0,1654 0,19 22,3 23,75 
 0,2071 0,25 27,9 31,25 
 0,1482 
 0,2216                                                                 

0,36 49,90 45,00 

 
0,7423 

 

 
0,80 

1b 0,1261 0,18 17,9 23,08 
 0,1998 0,18 28,3 23,08 
 0,1846 
 0,1951 

0,42 53,9 53,85 

 
0,7056 

 
0,78 

2a 0,1572 0,13 21,5 20,31 
 0,1655 0,20 22,7 31,25 
 0,1910 
 0,2168 

0,31 55,9 48,44 

 
0,7305 

 
0,64 

2b 0,1375 0,16 20,6 23,19 
 0,1640 0,17 24,6 24,64 
 0,1599 
 0,2066 

0,36 54,8 52,17 

 
0,6680 

 
0,69 

3a 0,1519 0,13 21,4 19,70 
 0,1967 0,17 27,7 25,76 
 0,1567 
 0,2061 

0,36 51,0 54,55 

 
0,7114 

 
0,66 

3b 0,1356 0,15 20,0 21,13 
 0,2329 0,19 34,4 28,79 
 0,0985 
 0,2100 

0,37 45,6 52,11 

 
0,6770 

 
0,71 

4a 0,2027 0,13 29 18,31 
 0,0973 0,18 13,9 25,35 
 0,1947 
 0,2039 

0,40 57,1 56,34 

 
0,6986 

 
0,71 

4b 0,2144 0,15 30,8 20,83 
 0,0933 0,18 13,4 25 
 0,2013 
 0,1868 

0,39 55,8 54,17 

 
0,6958 

 
0,72 

Tabell 12: Fluktueringer i varighet på sekstendedels- og fjerdedelsnivå i 
sambagrooven i takt 13 til 16 i opptak Perc0003 og i det rytmiske mønsteret i 
fotbevegelsene til danseren i takt 13 til 16 i opptak Dance0002. Lyden i opptak 
Dance0002 er en avspilling av lyden fra opptak Perc0003. 
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Vi har tidligere sett at lydpersepsjon involverer både hukommelse og forventning i 

tillegg til sansningen av selve lydsignalet52. Ser vi nærmere på fluktueringene i 

varighetene på danserens fotbevegelser i grunntrinnet i forhold til lyden, kan det se ut 

til at denne kontinuerlige interaksjonen mellom sansning, hukommelse og forventning 

foregår på mikronivå. Det ser ut som om danseren til en viss grad forholder seg til 

fluktueringene fra den spilte takten før. Hvis vi sammenlikner varigheten av 

sekstendedeler i lyd og dans i tabell 12, ser vi at sekstendedelen i dansens rekke 1b er 

tilnærmet lik varigheten av sekstendedelen i lydens rekke 1a. Tilsvarende 

sammenheng kan vi se mellom lydens rekke 1b og dansens rekke 2a, lydens rekke 2a 

og dansens rekke 2b og så videre. Unntaket er når det plutselig er et stort avvik i 

varighet i forhold til tidligere, som i lydens rekke 4a og 4b. Som vi har sett tidligere så 

spilles det imidlertid en variasjon i den fjerde takten, noe som kan være grunnen til at 

varighetene av sekstendedelene i lyden avviker her. Siden danseren ikke kan vite hva 

som kommer, gir det mening at hun orienterer seg og ”planlegger” trinnene i forhold 

til det som har vært. Dersom det skulle vise seg at hun kontinuerlig justerer varigheten 

av det første trinnet i dansen i forhold til varigheten av den spilte første sekstendedel i 

takten før, vitner dette om en fantastisk evne til å oppfatte rytmiske fluktueringer i 

varighet på mikronivå.  Det kan være grunn til å anta at dette er tilfellet på bakgrunn 

av målingene representert i tabellen over, men flere undersøkelser må gjennomføres 

for å kunne konstatere om dette er en generell tendens.  

 

I senere arbeid kunne det være spennende å se nærmere på hvordan danseren justerer 

trinnet i resten av takten i forhold til hendelsene i lyden. Dataene vi har sett på her er 

hentet fra en dansers bevegelser til lydopptak. Det kunne også vært interessant å se 

om denne tendensen endret seg når danseren kan se perkusjonisten, og ikke bare sanse 

lyden som her. Om hun da i like stor grad forholder seg til takten før, eller om hun 

dermed kan justere lengden mer simultant med spillet siden hun kanskje kan ”se” når 

de spilte beatene kommer. Jeg kommer ikke til å undersøke dette nærmere her. 

 

                                                
52 Mer om persepsjon av lyd i kapittel 4 om lydanalyse. 
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Sammenhenger mellom sambagrooven og hoftebevegelser i 

sambagrunntrinnet  

Helt fra begynnelsen av prosjektet har jeg vært interessert i å undersøke 

sammenhenger mellom hoftebevegelser i sambagrunntrinnet og rytmemønsteret i 

sambagrooven. Grunnen til at jeg tror det kan være en sammenheng her er at jeg en 

gang danset samba med et magedansbelte festet rundt hoften. Jeg  opplevde da at den 

perkusive lyden magedansbeltet laget under dansen reflekterte rytmemønsteret i 

samba, tilsvarende lyden av en ganza i et sambaorkester eller cymbalene på en 

pandeiro. På grunn av dette tror jeg karakteristiske elementer i sambagrooven kan 

ligge implisitt i hoftebevegelsene i dansen. De innsamlede bevegelsesdata av danseren 

gir meg en mulighet til å se på hoftebevegelsenes posisjon, hastighet og akselerasjon 

over tid. Jeg startet med å lage en visualisering av bevegelsene i høyre og venstre 

fremre hoftespiss (markører LASI og RASI) i tre dimensjoner i tidsrommet 23,93s – 

29,67s, tilsvarende takt 13 til 16 i lydopptaket (se figur 24). 

 

 
Figur 24: Plot av markørene LASI (10) og RASI (11) langs X- (dim.1), Y- (dim.2) og 

Z- (dim.3) aksen i tidsrommet 23,93s til 29,67s i opptak Dance0002. 
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Bortsett fra en tydelig markering av den andre sekstendedelen i hver fjerdedel langs x-

aksen (sidelengs bevegelse fra høyre til venstre), var det vanskelig å finne noen 

direkte sammenhenger mellom lyden og posisjonsdataene av hoftebevegelsen i seg 

selv. Siden jeg mener sambatrinnet involverer en kompleks frittflytende 

helhetsbevegelse av hele kroppen, og at torso spiller en sentral rolle i forhold til å 

sette denne helhetsbevegelsen i gang53, ville jeg i stedet se nærmere på bevegelsesdata 

av hoftene i sammenheng med danserens fot- og skulderbevegelser. Heller ikke her 

fant jeg noen umiddelbar sammenheng. Siden man kan tenke seg at hastigheten og 

akselerasjonen i bevegelsen er av stor betydning, prøvde jeg dermed å se på  

hastigheten og akselerasjonen av bevegelseskurven i forhold til posisjonen. Siden 

hastigheten og akselerasjonen imidlertid også forholder seg til  bevegelse langs de 

forskjellige aksene (for eksempel hastigheten langs x-aksen), endte jeg opp med 

mange data av svært spesifikk karakter som jeg syntes det var vanskelig å sette i 

forbindelse med hverandre. Jeg er usikker på om analyse på bakgrunn av 

posisjonsdata er en egnet metode for å undersøke om rytmemønsteret i sambagrooven 

kan ligge implisitt i hoftebevegelsene.  

 

Den opprinnelige ideen om sammenhengen mellom rytmemønsteret i sambagrooven 

og hoftebevegelser i sambagrunntrinnet stammer fra opplevelsen av at lyden et 

magedansbelte lager i sambadans samsvarer med rytmen i samba, og ikke en visuell 

opplevelse av at det kan være en sammenheng. På bakgrunn av dette kan man tenke 

seg at en metode som forholder seg mer til den opprinnelige lydopplevelsen kan egne 

seg bedre. Jeg synes det kunne vært spennende å ta i bruk et kinetisk 

bevegelsessporingssystem til dette formålet. Kinetiske systemer forholder seg til de 

kreftene som virker på et objekt54. Det gjør produksjon av lyd også, som for eksempel 

lyden av en shaker som faller og treffer gulvet på grunn av tyngdekraften. Men hva 

om shakeren ikke falt i gulvet, men ble festet på en dansers hofte i stedet? Sensorene i 

det kinetiske bevegelsessporingssystemet Xsens55 består av gyroskop, akselerometer 

og magnetometer56. Man kan da se for seg at man kan få sensorene i Xsens til å 

oppføre seg som shakere. Ved å feste sensorene på hoftene til danseren kunne man 

                                                
53 Les mer om Labans flytelement og torsos rolle i analyse av komplekse kroppsbevegelser i kapittel 5 
om bevegelsesanalyse. 
54 Mer om kinetisk bevegelsesanalyse i kapittel 5. 
55 http://fourms.wiki.ifi.uio.no/Xsens  
56 Mer om kinetiske bevegelsessporingssystemer i kapittel 5. 
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kanskje få en hørbar representasjon av hoftebevegelsene i tillegg til informasjon om 

endring i bevegelsen. Jeg har dessverre ikke mulighet til å undersøke dette nærmere 

her, men det er noe jeg kunne tenke meg å se mer på i fremtiden.  

 

Etablering av sambagroove og sambatrinnet  

I mitt pilotforsøk ble jeg oppmerksom på at det kan virke som kroppen settes i 

bevegelse før sambatrinnet kan settes i gang. Jeg har valgt å kalle den startbevegelse. 

Jeg synes det kan se ut som om denne startbevegelsen fungerer som en slags 

forberedelse på trinnet. Sambamusikken starter gjerne med et startbreak, og det kan 

virke som om startbevegelsen i dansen og startbreaket i musikken er der hvor 

musikken og dansen blir synkronisert. Dette skal vi nå se nærmere på. Før vi ser på 

kommunikasjonen mellom danseren og perkusjonisten, skal vi se på etableringen av 

sambagroove hos danseren og perkusjonisten hver for seg. Vi starter med å se på 

perkusjonisten. 

Perkusjonistens startbevegelse 

Siden det er perkusjonisten som setter i gang startbreaket kan det være interessant å se 

på om han viser tegn på at grooven er etablert før han starter å spille. Hvis vi antar at 

startbreaket er der hvor dansen og musikken synkroniseres, er det viktig at 

startbreaket angir riktig fornemmelse og tempo i forhold til grooven som kommer. 

Startbreaket her er to basslag spilt med høyre tommel (se figur 25). De to basslagene 

er to åttendedeler som spilles før grooven går i gang i takt en. Det første slaget i 

takten etter startbreaket er også et basslag, men det har høyere tonehøyde. Dermed er 

det lett å høre når grooven går i gang. 

 

 
Figur 25: Startbreaket og den første takten i sambagrooven. 
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Ser vi på bevegelsen av perkusjonistens høyre hånd i opptakten til startbreaket, ser vi 

at han gjør en vertikal buebevegelse med hånden like før han starter med å spille. 

Denne håndbevegelsen er tydelig større enn i det spilte starbreaket og i spillet av 

grooven forøvrig (se figur 26).  

 

    
00:00:01:85 00:00:02:60 00:00:03:00 00:00:03:50 

1. slag 2. slag  
Startposisjon 

 
Opptakt til startbreak Startbreak 

Figur 26: Perkusjonistens bevegelser før og i startbreaket i opptak Perc0003 
representert ved animasjon med bevegelsesbaner fra Qualisys. Høyre hånd lager 
en buebevegelse i opptakten til startbreaket. 

 
 

Vi kan se nærmere på bevegelseskurven til høyre hånd mer i detalj ved å se på den 

vertikale bevegelsesbanen til markør RHAR. RHAR er plassert på tommelsiden av 

høyre hånd. Måler vi bunnpunktene i den vertikale bevegelseskurven til markør 

RHAR før perkusjonisten starter med å spille,  får vi at bevegelsen starter ved ca. 1,85 

sekunder og slutter ved ca. 2,60 sekunder. Hele bevegelsen tar da ca. 0,75 sekund  (fra 

1,85s til 2,60 s) (se figur 27).  

 

På bakgrunn av onsetdataene i figur 16 kan vi beregne varigheten til startbreaket og 

de fire første taktene av grooven (se figur 28). 
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Figur 27: Transkripsjon av startbreaket og bevegelseskurven til markør RHAR (23) 

langs z-aksen (vertikal bevegelse) i opptakten til startbreaket og i  selve 
startbreaket i opptak Perc0003. Pilene angir de bunnpunktene i bevegelseskurven 
som representerer spilte beat i startbreaket og det første i sambagroven som notert 
over. 
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Figur 28: Visualisering av bølgeform og varigheten til startbreaket og de fire første 
taktene i opptak Perc0003 i sekunder.   
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Vi kan da regne oss frem til at de fire første taktene i gjennomsnitt varer 1,45 

sekunder. Det kan dermed se ut som bevegelsen i høyre hånd før startbreaket varer 

cirka en halv takt. Liknende tendenser viser seg i det første opptaket der 

perkusjonisten også spiller alene (se tabell 13) 

 
 

Videonavn 
Opptakt til startbreak 

 (i sekunder) 
Varighet 

startbreak 
 (i sekunder) 

Gjennomsnittsvarighet de 4 første 
taktene 

(i sekunder) 
Perc0002 0,75 0,74 1,40 

Perc0003 0,75 0,78 1,45 

Tabell 13: Varigheten til bevegelsen til høyre hånd før startbreaket, startbreakets 
varighet og gjennomsnittsvarigheten til de fire første taktene i grooven målt i 
sekunder. 

 

Vi har tidligere sett på motorteorier om persepsjon og at en persipert rytme er en 

forestilt bevegelse (Iyer 2002:392). Videre har vi sett at fornemmelsen av en groove 

kan inkludere kroppslig bevegelse, og at opplevelsen av groove kan defineres som 

ønsket om å bevege seg til visse aspekter i lydmønsteret (Madison 2006:201). Man 

kan dermed tenke seg at perkusjonistens fornemmelse av sambagrooven er etablert før 

han begynner å spille, en slags indre simulering av grooven, og at dette kommer til 

uttrykk i buen han lager med høyre hånd før startbreaket. Dersom dette stemmer, 

vitner det om at opplevelsen av groove er nært tilknyttet bevegelse, og at denne 

bevegelsen er inkludert i selve groovefornemmelsen. Dersom groovefornemmelsen, 

og dermed bevegelsen som er inkludert i grooven, kan eksistere allerede før 

perkusjonisten begynner å spille, kan det bety at den kroppslige groovebevegelsen 

ikke bare er en kroppslig respons på lyden, men rommer selve forståelsen av grooven 

selv. Dette styrker i tilfelle min opplevelse av at musikkrelaterte bevegelser ikke bare 

er en respons på musikalsk lyd, men rommer selve musikkopplevelsen og musikkens 

mening. 

Danserens inngang til sambatrinnet 

Sambadans refereres ofte til som en kompleks helhetsbevegelse av hele kroppen 

(Naveda 2011:35-37). Dette viser seg også i måten danseren går inn i sambatrinnet på. 

Som i all annen kroppsbevegelse som involverer hele kroppen, som hopp og løping, 

kreves det en forberedelsesbevegelse før selve bevegelsen kan settes i gang. Ser vi på 

starten av opptak Dance0001, ser vi at danseren står i en nøytral startposisjon med 
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armene ned langs sidene og med strake ben. I det hun skal gå inn i trinnet bøyer hun 

litt i knærne samtidig som hun gjør en liten hoftebøyning. Hele kroppen settes deretter 

i bevegelse i det vekten føres over på venstre ben, høyre ben går tilbake, nederste del 

av torso (hoften) roteres mot høyre. Øverste del av torso roteres samtidig lett mot 

venstre og armene heves (se figur 29). Og så er sambatrinnet i gang. Det hele skjer i 

en jevn, glidende bevegelse hvor hele kroppen er involvert. Denne 

inngangsbevegelsen til sambatrinnet er ikke unik for dette opptaket, men skjer på 

tilnærmet samme måte i alle danseopptakene57.  

 

Hos danseren er det ikke bare inngangen til sambatrinnet i seg selv som er interessant, 

men også hvor lang tid det tar fra musikken starter til hun starter på sambatrinnet. På 

samme måte som det kan se ut som om perkusjonisten har etablert en fornemmelse av 

grooven i kroppen før han begynner å spille, er det trolig at danseren også har en 

fornemmelse av grooven før hun starter å danse. Siden dansen i tillegg skal være 

synkronisert i forhold til grooven i musikken, må danserens groovefornemmelse 

etableres i samsvar med det hun opplever som grooven i musikken som spilles. La oss 

se på de tre opptakene hvor hun danser til lyden hentet fra opptak Perc0003. I det 

første opptaket (Dance0001) ser vi at det går en takt i tillegg til startbreaket før hun 

starter på trinnet. Dette er kanskje ikke så rart med tanke på at startbreaket, som er 

opptakten til grooven, kun er to åttendedeler. Det samme skjer i det neste opptaket 

(Dance0002), mens i opptak nummer tre (Dance0003) trenger hun kun en halv takt i 

tillegg til startbreaket før hun starter på trinnet.  Det kan se ut til at startbreaket på to 

åttendedeler i utgangspunktet ikke inneholder nok informasjon til å gi en fornemmelse 

av grooven i denne sambaen. Når musikken er identisk fra gang til gang, som her, kan 

det imidlertid se ut som om hukommelsen også spiller en rolle. Det kan virke som om 

danseren etter flere avspillinger ”husker” noe av grooven fra tidligere og dermed 

trenger kortere tid før hun kan sette i gang dansen. Men hva skjer når danseren kan se 

perkusjonisten?  

 

 

                                                
57 I opptak Dance0002 er startposisjonen T-posisjon, og kan dermed ikke sammenliknes direkte. 
Bøyingen i knærne og at hele kroppen settes i bevegelse er likevel det samme. 
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Figur 29:  Danserens inngang til sambatrinnet hentet fra opptak Dance_0001 
representert med bilder fra videoen og animasjon med bevegelsesbaner fra 
Qualisys. 

 

Kommunikasjon mellom perkusjonist og danser i startbreaket  

Vi har tidligere sett at en lyd kan gi mening for oss ut fra hvordan vi tror den blir 

produsert, at persepsjon og kognisjon av musikalsk lyd kan være nært tilknyttet 

mentale avbildninger av bevegelse, og at en persipert rytme kan sees på som en 

forestilt bevegelse (Godøy 2009:205, Berthoz 2000:9, Iyer 2002:392). Vi har også sett 

at kroppslige responser på musikk kan sees på som et uttrykk for en kroppslig 

forståelse av musikkens struktur (Leman 2008:114, Cox 2006:46).  På bakgrunn av 

dette kan man forvente at det er av stor betydning for synkroniseringen mellom 
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musikk og dans at musikeren og danseren kan se hverandres bevegelser i tillegg til å 

høre lyden.  

 

La oss se på det første opptaket av perkusjonisten og danseren når de spiller og danser 

samtidig (Perc+Dancer0002). Perkusjonisten spiller det samme startbreaket som i 

lydopptaket, men kommuniserer også tydelig andre signaler med kroppen. I tillegg til 

den store bevegelsen i høyre hånd før startbreaket, som han også gjorde da han spilte 

alene, passer han også på å ha øyekontakt med danseren og bøyer seg litt frem med 

overkroppen før han starter med å spille. Slagene i startbreaket understrekes med at 

han bøyer litt i knærne i takt med slagene. De funksjonelle bevegelsene58 til 

perkusjonisten i startbreaket i opptak Perc+Dancer0002 er fremstilt i tabell 14. 

 

Gjennom disse kommunikative bevegelsene til perkusjonisten får danseren mye 

informasjon om sambagrooven både før og i selve startbreaket foruten selve lyden av 

startbreaket. Til tross for at tempoet denne gangen er høyere enn i de tidligere 

opptakene, har danseren nå ingen problemer med å starte med sambatrinnet 

umiddelbart etter startbreaket. Det er tydelig at perkusjonisten er klar over at han 

kommuniserer viktig informasjon om grooven gjennom disse bevegelsene, og det kan 

nesten virke som om han overdriver dem. Ser vi nærmere på håndbevegelsen til 

perkusjonisten i dette opptaket, så ser vi at den kommunikative funksjonen 

bevegelsen nå har mellom de to utøverne, gjør at utførelsen av bevegelsen har endret 

seg noe. I tabellen under ser vi at buebevegelsen av høyre hånd varer dobbelt så lenge 

i forhold til startbreaket som i de tidligere opptakene når perkusjonisten spiller alene. 

Videre kan det se ut som om buebevegelsen her har blitt todelt. På toppen av buen 

løfter perkusjonisten blikket og gjør et lite opphold med høyre hånd. Det kan virke 

som om det er den nedadgående bevegelsen med høyre hånd, fra toppen av buen og 

ned, som er selve opptakten til startbreaket her. 

 

I det neste opptaket, Perc+dancer0003, er bevegelsen i høyre hånd betraktelig  

mindre. Her ser det ut som om buen som perkusjonisten gjør med høyre hånd mer 

likner den bevegelsen han laget når han spilte alene. Håndbevegelsen har allikevel 

fortsatt helt klart en kommunikativ funksjon ovenfor til danseren, og danseren har 
                                                
58 Kategorisering av funksjonelle bevegelser hos en utøver er gjennomgått i kapitel 5 om 
bevegelsesanalyse. 
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heller ikke her noen problemer med å starte rett på trinnet umiddelbart etter 

startbreaket.  

 

PERKUSJONISTENS FUNKSJONELLE BEVEGELSER I STARTBREAKET  
(III a., Perc+dancer0002) 

Bilde 

  
Tid 00:00:02 00:00:03 
Lydproduserende 
handlinger 

- • Direkte eksitasjonshandling med 
høyre tommel. Første basslag i 
startbreaket. 

Støttebevegelser - • Entrained59 støttebevegelse: 
bøying av knærne i takt med 
musikken 

Kommunikative 
bevegelser 

• Interne og utøver-utøver: en 
ekstra stor bevegelse av høyre 
arm før startbreaket. 

• Utøver-utøver: Øyekontakt og 
fremoverbøyd overkropp 

• Interne og utøver-utøver: bøying 
av knærne i takt med musikken. 

Tabell 14: De funksjonelle bevegelsene til perkusjonisten før og i startbreaket i 
opptak Perc+dancer0002. 
 

 

Opptak Opptakt til 
startbreak  

(i sekunder) 

Varighet 
startbreak  

(i 
sekunder) 

Gjennomsnittsvarighet de fire 
første taktene 
(i sekunder) 

Perc+dancer0002 1,16 0,65 1,30 

Perc+dancer0003 0,84 0,70 1,33 

Tabell 15: Varigheten til bevegelsen til høyre hånd før startbreaket, startbreakets 
varighet og gjennomsnittsvarigheten til de fire første taktene i grooven målt i 
sekunder. 

 

                                                
59 Se kapittel 5 om bevegelsesanalyse. 
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Det er tydelig at kommunikasjonen mellom perkusjonisten og danseren er av stor 

betydning for synkroniseringen av musikk og dans. I tillegg til det rent funksjonelle, 

synes jeg det også er tydelig at de interagerer og kommuniserer på et emosjonelt plan. 

Det kan man se i kroppspråket generelt og i ansiktsuttrykk spesielt. Selv om jeg synes 

dette er et svært viktig aspekt ved interaksjonen mellom perkusjonist og danser, har 

jeg valgt å ikke analysere dette nærmere her. Jeg tror at en analyse av bevegelser av 

mer emosjonell karakter vil kreve andre metoder enn dem jeg har valgt å bruke i mitt 

arbeid her.  

 

I opptak dancer_shoes0006 kan danseren og perkusjonisten se hverandre, selv om 

perkusjonisten står utenfor området som blir fanget opp av kameraene. Her utføres en 

mer improvisert dans, og man opplever hvordan perkusjonisten og danseren 

kommuniserer musikalsk gjennom lyd og bevegelse. Danseren følger spillet og 

perkusjonisten følger dansen. Siden systemet hadde problemer med å behandle opptak 

lengre enn to minutter, valgte jeg å stoppe utøverne etter ca. et minutt. Dermed ble det 

stort sett en noe brå avslutning. Dette ble veldig tydelig i opptak dancer_shoes0006. 

Forskjellen i danserens energi i kroppsspråket i sambatrinnet og når hun plutselig 

stopper (rundt 01:06 i opptaket) er påtagelig. Hvordan denne udefinerbare energien 

kan dokumenteres er jeg usikker på, men at det er et karakteristisk trekk ved samba er 

jeg overbevist om. 

 

Betraktninger om torso- og armbevegelser i sambadans 

Grunntrinnet i samba beskrives ofte som en kompleks bevegelse som involverer hele 

kroppen. Barbara Browning (1995) peker på at dersom man ønsker å lære seg å danse 

samba, hjelper det ikke å bryte den ned i enkeltdeler: 

 
Western students of polymetric music and dance often request that the rhythm be 
broken down, but a complete breakdown results in just that – the rhythm breaks 
down. Our frequent admonition – stop thinking and dance – isn’t to say that the 
motion is unthinkable. It’s to say that the body is capable of understanding more at 
once than can be articulated in language (Browning 1995:13). 

 

En av de store utfordringene i en studie av grunntrinnet i samba består kanskje ikke 

bare i å kartlegge hvordan de forskjellige delene av kroppen beveger seg hver for seg, 

men hvordan man kan få en forståelse av det komplekse samspillet mellom dem. Jeg 
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har en opplevelse av at essensen i sambatrinnet ligger i bevegelsen av hoftene spesielt 

og torso generelt. Bevegelsene av de andre segmentene, som for eksempel armer, tror 

jeg dermed er av mer ”akkompagnerende” art. Jeg vil imidlertid ikke kategorisere 

armbevegelsene som lydakkompagnerende, siden jeg tror grooven ligger implisitt i 

bevegelsen av torso i sambagrunntrinnet. Jeg vil derfor i stedet kategorisere 

armbevegelsene som ”grooveakkompagnerende”. Ser vi for eksempel på 

armbevegelsene til danseren i Dance0002, kan det se ut til at de gjør en sirkulær 

periodisk bevegelse som følger 2/4-takten. Ser vi derimot på opptak 

Perc+dancer0002, hvor danseren varierer trinnet, ser vi at det er stor variasjon i 

armbevegelsene. Det som er viktig å merke seg, slik jeg ser det, er hvordan armene 

alltid er i bevegelse, som en naturlig forlengelse av en bevegelse som er satt i gang i 

torso. Et slikt perspektiv på sambadans deles også av Mariani som Naveda siterer i sin 

avhandling. Mariani beskriver armbevegelsene i sambadans på følgende måte: 

Arms are usually flexed and move in the Sagittal Plane (sometimes in Front[al] 
Plane), and diagonally. Sometimes, they are extended diagonally up, moving usually 
in the frontal P1. They move constantly, accompanying the pulsating rhythm which 
is originated in the torso (Mariani sitert i Naveda 2011:36). 

 

 Vi har tidligere sett hvordan perkusjonisten kontinuerlig legger inn små variasjoner i 

rytmen ved å endre slagteknikk i spillet. På samme måte kan man kanskje si at 

danseren varierer dansen med armbevegelsene. Grooven vil alltid ligge uforanderlig i 

bunn. Jeg tror at armbevegelsene i grunntrinnet i samba er av stor betydning for 

utførelsen av dansen, og at disse armbevegelsene dels kan beskrives som 

grooveakkompagnerende og dels som en bevegelse som naturlig etterfølger 

bevegelser som er satt i gang i torso.   

 

Oppsummering 

I dette kapittelet har vi sett på sammenhenger mellom lyd og bevegelse i samba på 

bakgrunn av lyd- og bildeopptak av en brasiliansk sambaperkusjonist og en 

brasiliansk sambadanser. Det ble samlet inn bevegelsesdata ved hjelp av videoopptak 

og opptak gjort med et passivt optisk-infrarødt bevegelsessporingssystem, og lyddata 

ved hjelp av videoopptak og separat lydopptak.   

 

En transkripsjon av den spilte pandeirorytmen ble utarbeidet i forhold til de 

lydproduserende handlinger sammen med de forskjellige lydenes kvalitet. En 
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kartlegging av sekstendedelenes beatposisjon i sambagrooven, avdekket at avstandene 

mellom sekstendedelene ikke er like lange. Jeg fant ut at den fjerde sekstendedelen i 

hver fjerdedel varer betraktelig lenger enn de tre andre. Teorien om at den fjerde 

sekstendedelen i hver fjerdedel spiller en sentral rolle i sambagrooven ble ytterligere 

forsterket i min analyse av perkusjonistens hælbevegelser. En kartlegging av 

perkusjonistens vertikale hælbevegelser mens han spiller, tyder på at han tramper ned 

på alle pulsbeatene i sambarytmen. I tillegg ser det ut som om han hever hælene på de 

fjerde sekstendedelene.  

 

På bakgrunn av en analyse av danserens vertikale fotbevegelser, kan det se ut som om 

føttene til danseren følger et rytmemønster tilsvarende de tre første sekstendedelene i 

den spilte sambagrooven. I tillegg avdekket mine resultater at det ser ut til at danseren 

kontinuerlig tilpasser varighetene mellom hver gang hun setter føttene i gulvet i 

forhold til varighetene i den første sekstendedelen i den spilte takten før. Dersom 

dette er tilfellet, viser det en evne til å oppfatte, huske og reprodusere varigheter på 

mikronivå.  

 

En undersøkelse av perkusjonistens bevegelse i høyre hånd i opptakten til 

startbreaket, viser at han gjør en stor buebevegelse før han starter å spille. Videre 

analyse viste at varigheten av denne buebevegelsen tilsvarte ganske nøyaktig en halv 

takt. Man kan tenke seg at grooven er etablert hos perkusjonisten innen han starter å 

spille, og at dette kommer til uttrykk i den synlige bevegelsen av høyre hånd i 

opptakten til startbreaket. Dette kan i tilfelle forstås som en indikasjon på at 

musikkrelaterte bevegelser ikke bare er en respons på musikalsk lyd, men er en del av 

selve musikkopplevelsen. 

 

En analyse av danserens inngang til sambatrinnet viser at hun utfører en 

forberedelsesbevegelse før hun går i gang med selve trinnet. Dette støtter opp under at 

sambatrinnet er en bevegelse som involverer hele kroppen. Videre kan det se ut som 

om danseren også trenger å ha etablert grooven i kroppen før hun starter å danse, 

siden det går litt tid fra musikken starter til hun går i gang med sambatrinnet. 

Analysen viste også at hun etter hvert trengte kortere tid før hun kunne sette i gang 

dansen. Man kan tenke seg at etableringen av grooven hos danseren er et samspill 

mellom sanset lyd, hukommelse og forventning. 
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Når vi ser på opptakene av danseren og perkusjonisten sammen, ser vi at 

kommunikasjonen mellom dem er av stor betydning på flere måter. Det er tydelig at 

perkusjonisten og danseren interagerer og kommuniserer på et emosjonelt plan. Det 

kan man se i ansiktsuttrykk og i kroppspråket generelt. I opptaket hvor dansen er mer 

improvisert, merker man hvordan perkusjonisten og danseren kommuniserer 

musikalsk gjennom lyd og bevegelse. På et funksjonelt plan er ser vi at perkusjonisten 

bruker kroppsbevegelser til å kommunisere informasjon om sambagrooven til 

danseren før startbreaket. Sammenliknet med opptakene der danseren danset til et 

opptak, ser vi at hun trenger kortere tid fra musikken starter til hun starter trinnet når 

hun samtidig ser musikeren. Jeg tror at interaksjonen mellom musikeren og danseren 

er av stor betydning, både i dette forsøket og også for utviklingen av samba generelt.  
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7. KONKLUSJON  
 

Vi har sett at feltet kroppslig musikkognisjon anerkjenner musikkens multimodale 

natur, og bygger på en forståelse av kognisjon som et samspill mellom persepsjon og 

mentale prosesser i hjernen. Kroppslig kognisjon tar utgangspunkt i at vi har en kropp 

som trenger et sinn for at den skal fungere. I et økologisk perspektiv er persepsjon en 

aktiv prosess hvor kropp og sinn er i konstant interaksjon med omgivelsene. Vi har en 

erfaringsbasert hjerne som gjør at vi alle er et produkt av våre helt subjektive 

erfaringer, samtidig som vi er del av en kultur, noe som også farger vårt verdensbilde. 

Å studere musikkrelaterte bevegelser uten å ta hensyn til den kulturelle konteksten, 

tror jeg derfor kan gi begrensede resultater. 

Refleksjoner rundt utviklingen av sambagroove 

Vi har sett at systematisk mikrotiming på sekstendedelsnivå kan være et karakteristisk 

trekk ved samba. Så hva kan være grunnen til denne uregelmessigheten i 

sambagroove og bevegelsesmønster? Kan det skyldes fysiske betingelser i dansen, 

eller kan det ha å gjøre med fysiske betingelser i spillet? Jeg tror ikke det. Et slikt 

resonnement antyder en idé om at fra starten var alt metrisk, helt til noen begynte å 

leke med ujevne taktarter og avvikende underdelinger. Jeg tror det er omvendt. 

Dersom det lå fysiske forutsetninger til grunn for utviklingen av groove, skulle det 

tilsi at en hver groovende stilart var tilknyttet et helt spesifikt bevegelsesmønster. 

Allerede på 30-tallet dokumenterte Groven imidlertid hvordan springaren har utviklet 

seg forskjellig fra bygd til bygd. En springar kan spilles og danses på et utall 

forskjellige måter. Disse variantene av springaren har holdt seg gjennom tidene, og 

blitt formidlet mellom spellemenn. Så hva kan det da være? La meg sitere Blom : 

 
Alle som har danseerfaring opplever at på langt nær alle spelmenn får kroppen til å 
”letne” slik at dansen føles god og besettende. Det finnes også slåtter som går i ”rett 
takt”, men som likevel fungerer dårlig til dans. Vi har ingen sikker kunnskap om hva 
denne forskjellen beror på. Her får vi nøye oss med å konstatere at ikke alt behøver 
”å stemme” for at musikken skal føles god å danse til [...] Men noe må stemme [...] 
(Blom 1993:183). 

 

 Hvis jeg bruker et liknende resonnement for å beskrive en god groove, så må ”noe” 

stemme for at det skal være en god groove. Jeg tror at dette noe kan bestå av uendelig 



100 

mange kombinasjoner av faktorer. Som i musikkopplevelse generelt, tror jeg også at 

et individs subjektive erfaringsgrunnlag og kulturelle bakgrunn kan være av stor 

betydning i forhold til hva som oppleves som en god groove. Videre tror jeg at 

opplevelsen av at noe groover er en fornemmelse. En fornemmelse som ikke kan 

forklares, men som må erfares. Jeg tror at en god groove kan formidles fra menneske 

til menneske gjennom musikken og bevegelsen selv, men ikke gjennom språket. Jeg 

tror derfor at sambaens rytmemønster er som det er fordi den er utviklet og 

videreformidlet mellom mennesker med en felles opplevelse av hva som groover.  

Tanker om oppgavens relevans og videre arbeid 

Som musikkpedagog er jeg opptatt av hvordan musikk videreformidles, og jeg mener 

at forskning på musikk og bevegelse er av stor betydning for musikkundervisning. I 

undervisning og undervisningsmateriell er det tradisjon for å bruke musikalske 

metaforer som er knyttet til bevegelse og kroppsbevegelse. For eksempel kan rytme 

beskrives med metaforer som å ”løpe”, ”hoppe” og ”rulle”. I tillegg mener jeg den 

multimodaliteten som kan formidles gjennom læreren selv er av stor betydning. Vi 

har sett på musikkens multimodale natur, og at vi har implisitt kunnskap om 

musikken som ikke kan forklares med ord, men som kan formidles mellom 

mennesker.  

 

I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på fluktueringer i sekstendedelsbeats i 

sambagrooven, siden dette ser ut til å være et karakteristisk trekk ved samba. For å 

undersøke dette har jeg valgt å se på forholdsvis korte utsnitt av opptakene. Det viser 

seg imidlertid at perkusjonisten spiller små variasjoner i rytmen hele tiden. I videre 

arbeid kunne jeg derfor tenke meg å gjøre en analyse av en hel innspilling, for å se på 

utviklingen underveis. Tilsvarende varierer også danseren bevegelsene i dansen i de 

opptakene der hun danser mer fritt. Det kunne derfor være interessant å undersøke i 

hvor stor grad variasjonene i spillet influerer utførelsen av dansen, og om 

variasjonene i dansen influerer utførelsen av spillet.  

 

En annen faktor som jeg ikke har gått inn på her, er den store variasjonen det er i 

lydstyrke mellom de forskjellige beathendelsene i sambagrooven. Denne 

fluktueringen i amplitude er jeg sikker på er av minst like stor betydning som 

fluktueringer i beathendelser, både for dansen og opplevelsen av sambagrooven 
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generelt. Jeg kunne tenke meg å undersøke om denne fluktueringen i amplitude kan 

være systematisk. Videre synes jeg det kunne være interessant å se om det kan være 

noen sammenheng mellom fluktueringene i amplituden og hastighet og akselerasjon 

av hoftebevegelsene i dansen.  

Avslutning 

I denne oppgaven har jeg gjort rede for teori om sammenhenger mellom musikk og 

bevegelse generelt, og sammenhenger mellom musikalsk lyd og bevegelse i samba 

spesielt. Jeg argumenterer for et musikksyn som anerkjenner bevegelse som en del av 

musikken selv, og peker på at menneskers subjektive erfaring sammen med kulturell 

bakgrunn er av stor betydning for  persepsjon og kognisjon av musikk. Jeg mener at 

sambaens utvikling og eksistens, med sin multimodale natur og kompleksitet i både 

rytme og bevegelse, i seg selv støtter opp under et slikt musikksyn. I samba er 

bevegelse ikke bare en respons på den musikalske lyden, men en del av musikken 

selv.  



102 



103 

LITTERATURLISTE 
 
Aksnes, Hallgjerd (2002). Perspectives of musical meaning: a study based on selected works 

by Geirr Tveitt. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo. 
 
Andersen, Thomas Bull &  Kristensen, Lars Bo (2006). Biomekanik og bevægelseslære, 

Analyse af menneskets bevægelser. København: FADL. 
 
Berthoz, Alain (2000). The brain's sense of movement. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. 
 
Bigand, Emmanuel, Philippe Lalitte og Barbara Tillmann (2008). Learning music: Prospects 

about Knowledge in music, New Technologies and music education. In Pietro Polotti 
og Davide Rocchesso (Ed.), Sound to sense, sense to sound: a state of the art in sound 
and music computing (pp. 33). Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH. 

 
Bjørkvold, Jon-Roar (2005). Det musiske menneske. Oslo: Freidig forl. 
 
Blom, Jan-Petter (1993). Rytme og frasering - forholdet til dansen. In Bjørn Aksdal og Sven 

Nyhus (Ed.), Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk (pp. 161-184). Oslo: 
Universitetsforlaget, Oslo. 

 
Bregman, Albert S. (1990). Auditory scene analysis: the perceptual organization of sound. 

Cambridge, Mass.: MIT Press. 
 
Broaders, S.C., S. Wagner Cook, Z. Mitchell and S. Golding-Meadow (2007). Making 

Children Gesture Brings out Implicit Knowledge and Leads to Learning. 
Experimental Psychology, Vol. 136, No.4, 11. 

 
Browning, Barbara (1995). Samba: resistance in motion. Bloomington: Indiana University 

Press. 
 
Chernoff, John Miller (1979). African rhythm and African sensibility: aesthetics and social 

action in African musical idioms. Chicago: University of Chicago Press. 
 
Clarke, Eric F. (2005). Ways of listening: an ecological approach to the perception of 

musical meaning. Oxford: Oxford University Press. 
 
Collins, Nick (2010). Introduction to computer music. Chichester: Wiley. 
 
Cook, Perry R. (1999). Music, cognition, and computerized sound: an introduction to 

psychoacoustics. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
 
Cox, Arnie (2006). Hearing, Feeling, Grasping Gestures. In Anthony Gritten and Elaine King 

(Ed.), Music and gesture (pp. 45-60). Aldershot: Ashgate. 
 
Crook, Larry (2005). Brazilian music: Northeastern traditions and the heartbeat of a modern 

nation. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, inc. 
 



104 

Danielsen, Anne (2006). Presence and pleasure: the funk grooves of James Brown and 
Parliament. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press. 

 
Danielsen, Anne (2010a). Introduction: Rhythm in the age of digital reproduction. In Anne 

Danielsen (Ed.), Musical rhythm in the age of digital reproduction (pp. XIII, 252 s.). 
Farnham: Ashgate. 

 
Danielsen, Anne (2010b). Here, there and everywhere: three accounts of pulse in D'Angelo's 

'Left and Right' Musical rhythm in the age of digital reproduction (Vol. 2, pp. S. 19-
36). Farnham: Ashgate. 

 
Davies, Eden (2001). Beyond dance: Laban's legacy of movement analysis. London: Brechin 

Books. 
 
Engelsrud, Gunn (2006). Hva er kropp. Oslo: Universitetsforl. 
 
Gibet, Sylvie (2010). Sensorimotor Control of Sound-producing Gestures. In Rolf Inge 

Godøy & Marc Leman (Eds.), Musical gestures: Sound, Movement, and Meaning (pp. 
26 s.). New York: Routledge. 

 
Godøy, Rolf Inge (2009). Geometry and Effort in Gestural Renderings of Musical Sound. In 

Miquel et al. Sales Dias (Ed.), Gesture-based human-computer interaction and 
simulation: 7th International Gesture Workshop, GW 2007, LNAI 5085 (pp. 205-215). 
Berlin: Springer. 

 
Godøy, Rolf Inge & Jørgensen, Harald (2001). Musical imagery. Lisse: Swets & Zeitlinger 

Publ. 
 
Godøy, Rolf Inge & Leman, Marc (2010). Musical gestures: sound, movement, and meaning. 

New York: Routledge. 
 
Gouyon, Fabien (2007). Microtiming in "Samba de Roda" - Preliminary experiments with 

polyphonic audio. Simpósio de Sociedade Brasileira de Computação Musical, XII, 12. 
 
Groven, Eivind (1971). Musikkstudiar - ikkje utgjevne før. In Olav Fjalestad (Ed.), Eivind 

Groven: Heidersskrift til 70-årsdagen 8. oktober 1971 (pp. 28s.). Oslo: Noregs 
boklag. 

 
Haga, Egil (1999). Lyden av noe som ramler ned en trapp: om samtidige lyd- og 

handlingsforløp. University of Oslo, Oslo. 
 
Haga, Egil (2008). Correspondences between music and body movement. Faculty of 

Humanities, University of Oslo, [Oslo]. 
 
Hamill, Joseph & Knutzen, Kathleen M. (2009). Biomechanical basis of human movement. 

Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins. 
 
Hol, Ellen Marie Ausland (2006). Musikk og bevegelse: hvordan kan "musikk som 

bevegelsesfag" være en fagdidaktisk konsepsjon for musikkfaget? Master Thesis, 
University of Oslo, Oslo. 



105 

 
Iyer, Vijay S. (1998). Microstructures of Feel, Macrostructures of Sound: Embodied 

Cognition in West African and African-American Musics. UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA, BERKELEY, Berkeley. 

 
Iyer, Vijay S. (2002). Embodied Mind, Situated Cognition, and Expressive Microtiming in 

African-American Music. Music Perception, 19/3, 27. 
 
Jensenius, Alexander Refsum (2008). Action - sound: developing methods and tools to study 

music-related body movement. Faculty of Humanities, University of Oslo, Oslo. 
 
Jensenius, Alexander Refsum (2009). Musikk og bevegelse. [Oslo]: Unipub. 
 
Johansson, Mats (2009). Rhythm into style: studying asymmetrical grooves in Norwegian folk 

music. Department of Musicology, The University of Oslo, Oslo. 
 
Kauffman, Robert (1980). African Rhythm: A Reassessment. Ethnomusicology, 24(3), 22. 
 
Kvifte, Tellef (2007). Categories and timing: On the perception of meter. Ethnomusicology, 

51 No.1, 20. 
 
Laban, Rudolf (1960). The mastery of movement. London: MacDonald & Evans. 
 
Lartillot, Olivier (2011, January 19th). MIRtoolbox 1.3.2, User's manual, from 

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/research/coe/materials/mirtoolbox/MIRt
oolbox%20Users%20Guide%201.3.2 

 
Lartillot, Olivier and Toiviainen, Petri (2007, September 10-15). A MATLAB toolbox for 

musical feature extraction from audio. Paper presented at the International 
Conference on Digital Audio Effects (DAFx-07), Bordeaux, France. 

 
Lee, Christopher S. (1991). The Perception of Metrical Structure: Experimental Evidence and 

a Model. In West Howell, and Cross (Ed.), Representing Musical Structure (pp. 59-
127). San Diego: Academic Press Inc. 

 
Leman, Marc (2008). Embodied music cognition and mediation technology. Cambridge, 

Mass.: MIT Press. 
 
Madison, Guy (2006). Experiencing Groove Induced by Music: Consistency and 

Phenomenology. Music Perception, 24(2), 7. 
 
Madison, Guy, Fabien Gouyon and Fredrik Ullén (2009). Musical groove is correlated with 

properties of audio signal as revealed by computational modelling, depending on 
musical style. Proceedings of the SMC 2009, 2. 

 
McClary, Susan (1991). Feminine endings: music, gender, and sexuality. Minneapolis: 

University of Minnesota Press. 
 
McGowan, Chris & Pessanha, Ricardo (2009). The Brazilian sound: samba, bossa nova, and 

the popular music of Brazil. Philadelphia: Temple University Press. 



106 

 
Naveda, Luiz , Fabien Gouyon, Carlos Guedes & Marc Leman (2009). Multidimensional 

microtiming in Samba music. Simpósio Brasileiro de Computação Musical, 12, 12. 
 
Naveda, Luiz (2011). Gesture in Samba: A cross-modal analysis of dance and music from the 

Afro-Brazilian culture. Faculty of Arts and Philosophy, Ghent University, Belgium, 
Gent. 

 
Naveda, Luiz  and Leman, Marc (2009). Accessing Structure of Samba Rhythms Through 

Cultural Practices of Vocal Percussion. Proceedings of the SMC 2009, 6. 
 
Naveda, Luiz & Leman, Marc (2008). Sonification of Samba dance using periodic pattern 

analysis. In Artech 2008 Porto: Portuguese Catholic University 2008. , 11. 
 
Polanyi, Michael (2000). Den tause dimensjonen: en innføring i taus kunnskap. Oslo: 

Spartacus. 
 
Reber, Arthur S. (1993). Implicit learning and tacit knowledge: an essay on the cognitive 

unconscious. New York: Oxford University Press. 
 
Rosenbaum, David A. (1991). Human motor control. San Diego, Calif.: Academic Press. 
 
Sethares, William A. (2007). Rhythm and Transforms. London: Springer-Verlag London 

Limited. 
 
Shove, Patric & Repp, Bruno H. (1995). Musical motion and performance: theoretical and 

empirical perspectives. In John Rink (Ed.), The Practice of performance: studies in 
musical interpretation (pp. XIII, 290 s.). Cambridge: Cambridge University Press. 

 
Snyder, Bob (2000). Music and memory: an introduction. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
 
Thaut, Michael H. (2005). Rhythm, music, and the brain: scientific foundations and clinical 

applications. New York: Routledge. 
 
Toiviainen, Petri, Geoff Luck & Marc R. Thompson (2010a). Embodied Meter: Hierarchical 

Eigenmodes in Music-Induced Movements. Music Perception, 28(1), 12. 
 
Toiviainen, Petri and Burger, Birgitta (2010b, 20.10. 2010). MoCap Toolbox Manual, 

Version 1.2.2, from 
http://www.jyu.fi/music/coe/materials/mocaptoolbox/MCTmanual 

 
Wanderley, Marcelo M., & Vines, Bradley W. (2006). Origins an Functions of Clarinettists' 

Ancillary Gestures. In Anthony Gritten and Elaine King (Ed.), Music and gesture (pp. 
165-191). Aldershot: Ashgate. 

 
Wilson, Margaret (2002). Six views of embodied cognition. Psychonomic Bulletin & Review, 

9(4), 11. 
 
Wilson, Margaret  &  Knoblich, Günther (2005). The Case for Motor Involvement in 

Perceiving Conspecifics. Psychological Bulletin, 131(3), 13. 



107 

 
Zeiner-Henriksen, Hans Thv. (2010). The "PoumTschak" pattern: correspondences between 

rhythm, sound, and movement in electronic dance music. Department of Musicology, 
The University of Oslo, Oslo. 

 



108 



109 

VEDLEGG: DVD med videoopptak 
 
CD 1: 

1. Perc0002.mov 

2. Perc0003.mov 

3. Dance0001.mov 

4. Dance0002.mov 

5. Dance0003.mov 

 

CD 2: 

1. Perc+dancer0002.mov 

2. Perc+dancer0003.mov 

3. Perc+dancer_shoes0005.mov 

4. Dancer_shoes0006.mov 

 


