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ABSTRACT 
 

Vi sjunger så bra tillsammans 
Om medvetet eller omedvetet samarbete mellan körsångare 

samt om formella och informella ledare i körstämman 
 

We sing so well together 
About conscious or subconscious cooperation between chorals singers 

and about formal and informal leaders in the choral voice 
 
 
Aim of the research: 
This essay describes what can happen between the singers in a choral voice and how the 
individuals differ in taking initiative and acting in leading roles.  
 
Method: 
I have done qualitative interview studies with conductors and singers, and also recording 
studies. 
 
The recording sessions have been done in following choir rehearsals in a Swedish upper 
secondary school, and with a simultaneous video recording to be able to also take notice on 
eventual visual signs between the singers. 
 
With close up headworn microphones and by multi track recordings it have been possible 
through an analyzing program to watch graphically exactly how each individual sings and to 
compare the singers with each other.  The recordings and analyses have been done using 
Cubase5 and Variaudio with printouts of the same sequence of the music the single voices in 
the same choral voice.  
 
Results: 
My informants all speak of formal and informal leaders in the choral voice. Many of them also 
talk about these leaders as leading the choral voice and also with their personal voice and 
timbre, give color to others. 
 
It is possible to graphically view differences in attacks and intonation, and also to notice when 
someone is ahead and “pulling” others to follow. This leading role can be both positive and 
negative, a confident but not so good singer can unfortunately bring along other singers to take 
wrong steps in the music.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywoords:  
choral singing, choral voices, choral singers, choral leader, choir leader, choral conductor, 
formal leader, informal leader.  
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Förord 
 

Denna licentiatuppsats avslutar den forskarutbildning jag fått förmånen att ta del av genom det 

så kallade lärarlyftet. Detta har inneburit att jag parallellt fortsatt min tjänst i Lunds kommun på 

gymnasieskolan Spyken med tjugo procent och samtidigt till åttio procent följt den Nationella 

Forskarskolan i Musikpedagogik som inskriven forskarstudent vid Musikhögskolan vid Örebro 

universitet. 

 

Lärarlyftet var ett initiativ och en satsning från regeringen med syftet dels att öka kompetensen 

för aktiva lärare vid skolor i hela landet och göra dem bättre rustade att undervisa med ett mer 

forskningsinriktat arbetssätt, dels att formellt göra fler lärare lektorsbehöriga. 

 

Detta har varit en fantastiskt stimulerande resa. En sådan inspiration att få möta som 

kurskamrater, verksamma musiklärare från hela landet vid de olika kurstillfällena. Ett stort tack 

till alla er fina klasskamrater i första hand, Annette, Annika, Carina, Fredrik, Jens, Joakim, 

Johan, Karl, Katharina, Peter, Susanna och Tina för alla era kloka, roliga, galna och 

inspirerande möten. Det har varit fantastiskt att i samband med delkurser även få bli bekant 

med studenter, lärare och personal vid de olika lärosätena, ingen nämnd och ingen glömd. 

Forskarskolans omtänksamma koordinator Cecilia Ferm Thorgersen måste dock få en alldeles 

egen tackkram! Att få bli del av ett kontaktnät som omfattar i princip hela fältet studerande och 

lärare inom svensk musikpedagogisk forskning har varit, och fortsätter vara en stor förmån.  

 

Att ha fått ingå i den varma och kloka gemenskapen med Örebros doktoranders seminarier har 

varit en väldig förmån, tack Anna, Annika, Eva, Ingela, Johanna, Jonathan, Karl igen (!), 

Martin, och Victor. Ett stort tack till Musikhögskolans akademichef Sven Landh med all 

underbar personal. Jag vill rikta ett varmt tack till alla lärare i Örebros forskarlag, Eva Gerogii-

Hemming, Christer Bouij och Maria Westvall för er tid och ert engagemang och alla era goda 

och kloka råd. Ett speciellt varmt tack till min huvudhandledare Øivind Varköy som lotsat mig 

förbi blindskär och grynnor, ibland tagit upp mig på land och fixat till ojämnheter i lacken. 

Stort tack och varmt tack till mina bihandledare Teresa Mateiro och Gunnar Heiling som med 

stor noggrannhet och erfarenhet kommit med konstruktiv och positiv kritik.  
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Jag vill även rikta ett tack till Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken, främst 

gymnasiechef Karin Stavne som gjort denna resa möjlig, genom regeringens initiativ att inrätta 

och stödja den Nationella Forskarskolan i Musikpedagogik. 

 

Allt kursarbete, alla dessa böcker och artiklar, dessa konferenser och möten, för att inte tala om 

alla dessa spännande resor (de flesta trots allt med uppehåll i Mjölby!) har gett stora insikter 

och kunskaper om såväl musikpedagogisk som annan forskning. Hela begreppet forskning som 

disciplin och arbetsfält har blivit en ny verklighet för mig. Jag hoppas jag får möjlighet att dela 

med mig till andra av något av vad jag lärt mig, kanske inspirera fler att ägna tid åt reflektioner, 

funderingar och ibland sena nätter till bokbläddrande, artikelsökande, läsande och googlande, 

och inte minst de djupa tankarna kring formuleringar, slutsatser och skrivande. 

 

Sist ett varmt tack till familj och nära vänner, ni vet vilka ni är, som alltid kommit med stöd, 

tips omtanke och kärlek när just de grubblande nätterna varit långa. 
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Vi sjunger så bra tillsammans – Povel Ramel, 1953    
Vi sjunger så bra tillsammans 

Povel Ramel från 1953 med Alice Babs  

Hon: Varje pjäs på scen behöver originalkulisser – 
varje vin bör njutas på sitt eget lilla sätt  
Även min låt kräver sina särskilda premisser  
Den låter sig ej sjungas rätt och slätt!  
Det recept jag ger – som ett tips till er – är enkelt effektivt och lätt: 
 
Båda: För att den här melodin ska slå –   
får man försöka den två och två  
Ingenting för Anton Solokvist  
han som sitter ensam och har det trist  
Men är man ute på sångens hav – är risken mindre att gå i kvav  
om man sitter två i båten  
Jag följer dig – du följer mig  
Vi sjunger så bra tillsammans! 
 
Badodilej – mjau, mjau, mjau bang bodap di bang bodap  
Badodilej – ribadiba dobidiba – doj, doj, doj! 
 
Han: Denna sång har klingat sen den sommardag jag fann dig (Hon: november – snöstorm?)  
Han: Fick ditt blyga ”ja” och drog iväg till närmsta präst   
(Hon: Det tog dig sju månader! Han: Då var det sommar)  
Hon: Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig   
(Han: jag och mina djup)  
Hon: Jag lärt mig vilken ton som passar bäst   
(Han: du får välja vilken ton du vill – lalalalaa) 
 
Vi är väl båda som folk är mest – vi lever livet i grums och fest  
Hon: Dina tama ormar kan jag ej med!  
Han: Köper du en vävstol till blir jag vred!  
Fast vi behärskar varandras fel – så blir det oftast bastanta gräl  
men dom skingrar vi med toner  
Jag gillar dig – du gillar mig  
Vi sjunger så bra tillsammans 
 
Hon: Det har aldrig funnits nåt vi inte klarat opp lätt  
Med dom band vi knutit finns ej plats för nåt ”Goodbye”  
Men en vacker dag – trots det – så ryckte det i kopplet  
I juni kom vårt hembiträde Maj 
 
Hon: Hon måste träffat precis i prick –   
han fick en ny sorts förklarad  blick  
Han som aldrig satt sin fot i vårt kök –   
tog personlig del av vardagens stök  
Han blev så road av tvätt och disk –   
han börja´ plötsligt att rensa fisk  
Men så fort den lärkan drilla  
då tändes mitt hopp – ja, då var det stopp!  
Dom sjöng inte bra tillsammans! 
 
Han: Det är inte bara jag som halkat lätt av vägen  
Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost  
Hennes Romeo var vred när han kom upp för stegen  
Var enda morgon stod han på sin post 
 
För henne blev han en händelse – nåt av en värdeförsändelse  
Hon som aldrig hört ett ”kuckelikuu”  
plötsligt steg hon upp en kvart över sju  
Varenda dag fick hon långa brev – o det var brevbärarn själv som skrev  
Men så fort han tog till toner slog hon sig fri – då var det ”tji”  
Dom sjöng inte bra tillsammans! 
 
Båda: Men alla ni som har C i sång –   
gå inte grubblande dagen lång  
Bara ni har rätta partnern  
ordnar det sig – ton eller ej –  
så sjunger ni bra tillsammans! 
 
Copyright: Reuter & Reuter 
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1. Inledning 
 

Detta arbete är genomfört inom ramen för Nationella forskarskolan i musikpedagogik för 

yrkesverksamma musiklärare. I forskarskolan, som ingår i lärarlyftet, medverkar Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm (värdhögskola); Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet; 

Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet; Musikhögskolan, Örebro universitet; 

samt Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet 

(partnerhögskolor). 

 

Jag kommer här att presentera min egen bakgrund och förklara mitt val av fokus för denna 

studie, som ytterst handlar om lärandet i kör. Hur lärande i kör utvecklas är dock inte 

huvudfokus för mina undersökningar men jag kommer att reflektera även kring detta. Lärande i 

kören och i körstämman sker delvis på ett sätt som kan kallas för ett samarbete mellan 

körsångarna, medvetet eller omedvetet. Det är detta samarbete som är centralt och 

genomgående för presentationen av dessa undersökningar, analyser och resultat. 

 

Under många år har jag själv arbetat med skilda typer av körer, det mesta från barn- och 

ungdomskörer till ganska avancerad kammar- och symfonisk kör. Jag har dessutom arbetat med 

mindre ensembler, manskör och damkör och även körer med speciell rekrytering antingen med 

snävare fokus på genre eller ur en viss miljö såsom ett företag. 

 

Denna professionella bakgrund och utbildning som körledare och musiklärare, med fokus på 

kördirigering och körsång, har inspirerat mig att nu genom forskarstudier gå på djupet med 

några frågor jag länge ställt mig. Frågorna rör således vad som händer inuti kören, mellan 

körsångarna, framförallt i den egna körstämman, men i perspektiv även mellan alla sångarna i 

kören. Som körledare och körpedagog är jag naturligtvis den som leder och ”lär” kören hur den 

ska sjunga och klinga, men samtidigt uppfattar jag att det sker ett lärande och ett annat slags 

ledande även inuti kören, mellan körsångarna som påverkar det slutliga konstnärliga resultatet. 

 

Först vill jag nu ge en snabb genomgång av körsången i Sverige de senaste cirka hundrafemtio 

åren, körsång som i vissa sammanhang fått benämningen ”Det svenska körundret”. Jag vill 

därigenom ge förutsättningarna för detta arbete och den körsångstradition mina undersökningar 

är gjorda inom. Denna tradition är mina intervjuade informanters bakgrund och är därför av 
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betydelse i förhållningssättet till deras utsagor. De körledare, körer och sångare som är del av 

den körinspelade empirin arbetar inom denna tradition.  

 

Sättet att arbeta i många körer och med körsångare i Sverige för att nå så hög kvalitet som 

möjligt inom detta förhållningssätt bygger på dessa traditioner och denna historik. Det betyder 

inte att målet för körverksamhet generellt ligger i att vinna tävlingar eller sträva efter att nå 

någon elit-körnivå. Glädjen att vara tillsammans i körer - med skilda målsättningar för olika 

körer och grupper - och det gemensamma uttrycket, budskapet, och skapandet har hela tiden 

varit ett betydelsefullt och samlande kitt. Precis så uttryckte Povel Ramel det i sången från 

1953, med bland annat textrader som ”Jag följer dig, du följer mig – Vi sjunger så bra 

tillsammans” och ”Jag gillar dig, Du gillar mig – Vi sjunger så bra tillsammans” och till och 

med den avslutande strofen: ”Men alla ni som har C i sång – gå inte grubblande dagen lång. 

Bara ni har rätta partnern ordnar det sig – ton eller ej – så sjunger ni bra tillsammans!”. Jag vill 

undersöka vad detta ”tillsammans” inneburit för denna tradition av gemenskap grundlagt vad 

svensk körsång är idag. 

 

1.1 Körsången i Sverige från 1850 till i dag 

Körsången i Sverige är och har länge varit mycket populär, för en bred publik. Körsång kallas 

ibland för en av Sveriges största folkrörelser och kring 500.000-600.000 svenskar sjunger enligt 

kulturvanestatistiken i kör varje vecka (Statens Kulturråd 2008). Hedell (2009) har utifrån ett 

stort antal tidskrifter och annat material gjort sammanställningen ”Körsång som folkrörelse” 

(Hedell, 2009b) och hon menar att grunderna delvis fanns redan under 1800-talets mitt då dels 

studentkörer och andra sammanslutningar ledde till bildande av de stora folkrörelserna som 

arbetar-, nykterhets- och väckelserörelsen. I alla dessa sammanhang var det viktigt med musik, 

och körsång var vanligt förekommande - körsången var viktig för sammanhållningen - och 

inom sången och lovsången leddes tankarna mot himlen, bort från vardagen och till Gud och 

andligheten. Det blev ett skapande tillsammans i gemensamheten och även en kontakt och 

trygghet människorna emellan.  

 

Körsången blev tidigt organiserad genom olika slag av sångarförbund med bland annat 

gemensamma samlingar och sångmanifestationer. De första arbetarsångföreningarna kom till 

vid 1860-talet och var ofta initierade och ledda av musikentusiaster från medelklassen och 
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borgerligheten. Vid sekelskiftet 1900 startades fackföreningskörer och körer som var mer direkt 

knutna till vissa arbetsplatser eller yrkesgrenar. Även unison sång organiserades och var viktig 

inom arbetarrörelsen, gemensamt manifesterades texter som hjälpte kampandan. Än idag sjungs 

till exempel Internationalen vid partikongresser och Metallindustriarbetarnas kongresser inleds 

och avslutas med unison sång av Arbetets söner. Inom kyrkan blev körsången mer och mer 

vanlig i samband med att skolan inte längre hade ansvar för att sjunga i gudstjänsterna och 

kvinnoröster övertog då skolgossarnas stämmor så att blandad körsång blev praxis.  

Repertoaren i skolorna blev därigenom både profan och mer offentlig med konserter både 

internt inom skolan och offentligt.  

 

Vid 1900-talets början förekom körsång inom alla samhällsskikt, både på landet och i städerna 

och i alla olika konstellationer av män, kvinnor och barn, enkönade eller blandade och i olika 

steg mellan amatörism och professionalism. Körer organiserades med styrelser och stadgar, och 

gick samman i de större gemensamma Sångarförbunden. Dessa förbund anordnade 

dirigentkurser och andra utbildningar. Stora sångarfester anordnades inom olika förbund under 

första hälften av 1900-talet. Parallellt växte intresset för, och omsorgen om den unisona sången, 

det blev som en demokratifråga emot den ibland exkluderande stämsången. Redan 1906 

bildades ”Samfundet för unison sång”, strax efter unionsupplösningen med Norge, och 

sångboken ”Sjung svenska folk!”, redigerad av Alice Tegnér, gavs ut .  

 

Den övergripande tanken för att sjunga unisont var att alla skulle kunna vara med i ett 

kollektivt musicerande, och även denna unisona sång samlade stora skaror. Successivt ändrades 

begreppet unison sång till Allsång. ”Allsång på Skansen” som programidé blev redan från 

början 1935 (fast först då under namnet Sångens dag), kolossalt omtyckt och välbesökt.  

 

Kring mitten av 1900-talet togs ett riksdagsbeslut om ett statligt stöd till studiecirklar av alla 

slag, även körsång, och staten bidrog med halva dirigentkostnaden, mer om det var en 

ungdomskör. Körverksamheten växte och nivån steg med detta. Några kördirigenter som varit 

särskilt betydelsefulla för utvecklingen är den danske Mogens Wöldike, som under andra 

världskriget var i Stockholm och då ledde Radiokören och Wilhelm Ehmann från Tyskland, 

som kom som gästdirigent med ett nytt sätt att tolka och dirigera äldre musik. Viktigast i 

utvecklingen framåt blev ändå att utbilda och lyfta fram körledare och körledarkompetens. 

Fagius (2009) beskriver kursverksamhet inom körförbunden som växte efterhand som det 
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utbildades fler duktiga körledare vid Kungliga Musikhögskolan, inte minst från 1953 då Eric 

Ericson blivit utbildningsansvarig. Fler duktiga körledare önskade ytterligare fortbildning. 

Karl-Erik Andersson sa: ”Det finns inte några dåliga körer, bara dåliga körledare” (Fagius, 

2009, s. 7). Karl-Erik Andersson var drivande i utbildning av kördirigenter och i frågor om 

vilka krav som bör kunna ställas på dessa. Han ansvarade, i ett samarbete mellan Sveriges 

Körförbund och flera olika studieförbund, tillsammans med Eric Ericson för en viktig nystart 

av kördirigentkurser 1956. Denna kurs erbjöd ett mycket brett upplagt program med flera 

namnkunniga lärare och kurser i såväl kördirigering och instuderingsteknik som gehörslära och 

körtonbildning. Dessutom förevisades arbete med kör tillsammans med instrumentalensemble 

och det gavs föreläsningar i musikhistoria liksom kring ”Musik och människa” och även tips 

kring organisation och samarbete med myndigheter i körfrågor och även debatt kring nyskriven 

körmusik med mera. Genom detta stora upplägg fick kursen och uppmärksamheten kring 

körledarkrav stort genomslag. Karl-Erik Andersson betonade hur viktig körledarens kompetens 

och kapacitet är.  

 
Karl-Erik Andersson såg körmusikens framtid i dirigentutbildningen och 
menade att minimikraven för körledarna borde vara repertoarkännedom, 
behärskning av programsammanställning, förberedelse för en repetition och 
repetitionsteknik, kunskap i strukturanalys, stil- och formlära, tonbildning, 
instrumentalt kunnande och orkesterbehandling samt förmåga att höra vilken 
epoks musik som passar kören bäst. Dessa minimikrav skulle gälla även för 
ledare av små och anspråkslösa körer. (Hedell, 2009b, s. 429). 
 

1.2 Det svenska körundret 

Begreppet ”Det svenska körundret” har blivit vedertaget och hänsyftar på det som uppfattas 

som en speciellt lycklig blandning av en rad olika förutsättningar för svenska körer, i och med 

den specialutgåva för Eric Ericsons 80-årsdag av Sparks bok ”The Swedish Choral Miracle” 

(1998) vilken två år senare lades fram som doktorsavhandling. Sparks sammanfattar körunder-

begreppet som en unik kombination av att det skrevs ny- och specialskriven körmusik för 

svenska körer och institutioner, vilket blev till en sporrande utmaning som tillsammans med 

den goda körklang framförallt varit ett kännetecken från mitten av 1900-talet. Det byggde på att 

det även fanns körer och körledare med kapacitet att instudera, framföra och införliva 

nyskriven musik i sin repertoar. 

 

The key elements which created the ”Swedish Choral Miracle” are still in 
place: composers with the experience and interest in writing for the a 
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cappella choir, conductors and choirs capabel of performing advanced new 
music and intrerested in nurturing and performing it, and institutions which 
support and nourish this activity. The work that Eric Ericson began in the 
middle of the 1940s (itself built, as he insists, on the work of his 
predecessors), combined with the work of extraordinary composers and 
administrators, has borne the fruit of a rich and diverse contemporary choral 
culture. The work of the any composers, choirs, and conductors outlined in 
this thesis continue that development. Despite current challanges and those 
that will inevitably come, Sweden appears still to be rich with the talents 
that are at the heart of this ”miracle”. (Sparks, 1998, s. 153). 

 

Viktigt var alltså dels traditionen bakåt, dels framåtblickande med nyskriven körmusik som 

inspirerande utmaningar i bägge riktningar för körer och tonsättare. En ytterligare bidragande 

faktor för spridandet var tillkomsten av Radiokören och därigenom de beställningar som 

gjordes till tonsättare av Sveriges Radio och körens producenter. Även för tonsättarna blev det 

intressant att få det nära samarbetet med ensemblerna, och möjligheten att få prova olika 

varianter såväl som att få höra sina nyskrivna verk på konsert och i radio, vilket kanske inte 

alltid varit fallet för samtida tonsättare under tidigare epoker. 

 

Den svenska körklangen beskrivs ingående i en artikel av Hedell (2009a) där hon kort 

sammanfattar att när det gäller de stora framgångarna för körsång under efterkrigstiden i 

Sverige så har det funnits en tradition historiskt med körklangligt medvetna svenska körledare, 

David Åhlén, Johannes Norrby och främst Eric Ericson. Det är tiden efter andra världskriget 

som svensk körsång beskrivs som ”det svenska körundret” och då begreppet ”den svenska 

klangen” etableras genom bland annat internationella framgångar i tävlingar, med framförallt 

turnéer utomlands. Reimers (1993) gör en gedigen genomgång av de specifika förutsättningar 

och ingredienser som gör att folk från andra länder talar om ett ”Swedish choral miracle”.  

 

This can mean a distinctive quality, a ”sound” differing from what is to be heard 
in other countries. It can be the intensive and extensive educational activities in 
the training of choral singers and choirleaders. It can be the quantitative 
phenomena; more than half a million Swedes (out of a population of some 8.5 
million) being regular choir members. But it may also be connected with the 
music itself, the diversity of output: practically all Swedish composers write 
choral music, and at choral concerts one encounters, side by side, a long 
succession and variety of traditions – from pre-classical, classical, classical-
romantic, ”bolder” romantic and national-romantic music to the variously 
historicising and modernistic traditions of the past 100 years or so. (Reimers, 
1993, s. 140). 
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Det han ser som gemensamt och nära förenat för alla dessa aspekter är den speciella 

klangkropp som representeras av den blandade a cappella-kören, som i Sverige har sina rötter 

inte bara under efterkrigstiden utan framförallt under senare delen av 1800-talet och början av 

1900-talet. (Reimers, 1993, s. 141). 

 

Förutom en ytterligare genomgång av rötterna för vår blandade a cappella-körsång och 

stilistiska och historiska genomgående drag presenterar Reimers ett recept med fem olika 

ingredienser för ’the Swedish ”choral sound body”’: 1. Intonationism, 2. Pianissism, 3. Non-

vibratism, 4. Aliquotism, 5. Consentism, 6. Precisionism. (Reimers, 1993, s. 182-183). 

 

Hedell (2009b) översätter och sammanfattar på följande sätt dessa beståndsdelar i den svenska 

körklangen: 

 

1. Noggrannhet i intonationshänseende,  

2. Förkärlek för svaga nyanser 

3. Sparsamhet vid användande av vibrato 

4. Formandet av en homogen körklang (den enskilda körsångarens klangmässiga 

anpassning till sina medsångare) 

5. Precision i artikulation  

6. Precision i utförande (i synnerhet vad gäller rytmik) (Hedell, 2009b, s. 429) 

 

I min studie berörs i någon mån alla de sex ingredienserna, men framförallt nummer ett och 

sex, noggrannhet och precision i såväl intonation (1) som rytm (6) – det vill säga jag studerar 

samstämmighet i tonhöjdshänseende och samstämmighet i insats och attack. Mitt intresse berör 

framförallt hur körsångare justerar sin sång efter varandra, och under den fjärde komponenten 

här ovan kunde detta lika gärna uttryckts som en underrubrik: ”den enskilde körsångarens 

anpassning till sina medsångare i intonation och rytm”.  

 

Svenska körer har internationellt sett rönt stora framgångar både i körtävlingar och i andra 

sammanhang som turnéer och exempelvis köridealen har även spridits genom gästdirigerande 

av svenska körledare. Sverige har länge haft ett mycket gott rykte om sig som en körnation.  

Det är som redan nämnts väldigt populärt att sjunga i körer av alla olika slags inriktningar, 

genrer och nivåer. Körsång i Sverige har även under de senaste decennierna haft en 
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välkomnande populär atmosfär, alltifrån Kjell Lönnås populära TV-program med kören i fokus, 

till allsång på Skansen som nytändande och gränsöverskridande sångglädje, till framgångsrika 

”Vi som inte kan sjunga”-körer och nu de senaste åren populära tävlingsprogram på TV som 

”Körslaget”. Från 1970-talet har i växande grad också influenser från andra kulturers körmusik 

påverkat svenska körer och tidigare körklangsideal. Förutom gospel-körsång har många körer 

sjungit musik från Afrika, i första hand Sydafrika, men influenser har också kommit från 

Balkan med helt andra körklanger och sångsätt än tidigare svensk och nordisk tradition. Även 

inhemsk folkmusik i körarrangemang har öppnat möjligheter för nya klanger för många körer. 

 

1.3 Varför just kör och körsång? 

Vad är det då som är så speciellt med att sjunga i kör? Varför lockar det så många ”vanliga” 

människor att hålla på med regelbundna repetitioner på sin fritid?  

 

En del forskning har gjorts kring i första hand den sociala gemenskapen i körer, tillhörigheten i 

en grupp. Henningsson (1996) beskriver i en rapport, gjord åt bland annat flera studieförbund, 

hur nästan alla som deltagit i studien beskriver sig som harmoniska, balanserade och lyckliga 

människor. Han visar på att deltagandet i en kör ofta för med sig olika sociala aktiviteter 

tillsammans med övriga i kören. Att ingå i ett kollektiv stärker den egna identiteten och 

självförtroendet. Henningsson ser arbetet i en kör ur såväl ett socialt som ett musikaliskt 

perspektiv och framhåller att det han funnit som främsta motivet för att delta i körsång dock är 

att få musikaliska upplevelser. Han hänvisar också till likvärdiga resultat i undersökningarna 

Körlivet i Skåne samt Sång i Kör.   

 

Även hälsoeffekten nämns som skäl till att sjunga i kör och vid ett antal företag erbjuds 

företagskörsång antingen på arbetstid eller i anslutning till arbetet. Jag har själv under flera år 

lett företagskörer i Lund på såväl Gambro som TetraPak/AlfaLaval och AstraZeneca, ibland 

under lunchpauserna, ibland direkt efter arbetsdagen. Flera forskare har påvisat positiva 

effekter av körsång, bland andra Lindström (2006), Sandgren (2009) och Teorell (2009). Jag 

väljer att inte närmare gå in på dessa studier, men vill gärna nämna dem som exempel på 

körsång som populär sysselsättning även för sin vitaliserande kraft. Men det är inte främst detta 

jag fastnat för och som jag vill fokusera på i denna studie. 
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När jag själv talar med ”vanliga” körmänniskor (vänner som sjunger i körer, sångare jag mött i 

sammanhang då flera körer samlats för gemensamma projekt, andra sammanhang än mina egna 

körengagemang), framförallt då de som inte är skolade musiker eller mycket rutinerade 

körsångare, säger de ofta att det är lätt att sjunga tillsammans med andra i en kör. Deltagarna 

får vara del av en helhet, och får naturligtvis mycket socialt utbyte förutom det musikaliska. 

Det är inte så svårt att sjunga tillsammans som att sjunga ensam, och ens egen röst blir inte så 

utlämnad, säger de.  Den smälter samman med de andra rösterna. ”Man hänger på” någon, och 

blir del av en helhet. Det är inte nödvändigtvis specifikt för just körsång, Heiling (2000) talar i 

sin undersökning om brassbandet hur man dels cirkulerar på olika positioner och dels hur nya 

medlemmar placeras intill mer rutinerade. 

 

Som mångårig körsångare och kördirigent känner jag själv igen detta, både i situationer av att 

”hänga på” någon annan som kan lite mer, liksom av att vara den mer rutinerade som andra 

”hänger på”.  

 

Goodman beskriver fyra aspekter som är viktiga för ensemblemusicerande, ”…specifically 

coordination (keeping time), communication (aural and visual signals), the role of the 

individual and social factors.” (Goodman, 2002, s. 165). Hon betonar att viktigast för samspelet 

är hörandet och att det ofta inte är möjligt att ha ögonkontakt eller se kroppsrörelser från 

medmusikerna.  

 

Ensemble performers need to be able to hear each other for the purposes of 
coordination, that is, to ensure that the individual parts sound together in the 
right places. At a more critical level, however, each performer continually listens 
to the expressive nuances of sound emanating from fellow performers, such as 
fluctuations in timing, gradations in dynamics and changes in articulation, 
timbre and intonation. In effect, the individual’s concentration is divided beween 
monitoring the sound produced from his or her own part and attending to the 
sound produced from the rest of the group. (Goodman, 2002, s. 165). 
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2 Forskning om kör, och om kommunikation inom kör och 

ensemble  
 

Hur går detta till, när någon ”hänger på” en som är mer rutinerad? Vad är det som händer den 

enskilde sångaren i gruppen rent sångligt och musikaliskt i relation till de omkringvarande 

sångarna och i förhållande till de andra rösterna sångaren hör? Vad händer på bråkdelen av en 

sekund när det går att 1/ uppfatta det som hörs, 2/ inom sig analysera hur det skiljer sig från det 

körsångaren själv just gör, för att sedan 3/ ändra sin egen sång till att låta som någon annans? 

Det finns körsångare som när jag frågat kring detta sagt att de sjunger på intuition, detta då sagt 

som en närmast ursäkt till att de inte läser noter. Jag kommer att utveckla begreppet intuition, 

utifrån bland andra Larsson (1882/1997) och jag kommer även att diskutera mer kring 

reaktionstid och återkoppling/reaktion. För mig är detta fascinerande med hur körsångare på 

denna bråkdels sekund kan ställa om sig, och detta ledde mig till att vilja forska kring denna 

företeelse, den enskilda rösten eller sångaren i relation till andra röster och sångare, och på 

vilket sätt det går att lära sig bli en bättre körsångare med varandras hjälp.  

 

I första hand ville jag undersöka om även andra uppfattar detta sätt att körsångare följer andra, 

och få belägg för mina tankar. Jag ville vända mig till andra körledare med såväl samma 

bakgrund och referenser som jag men också till mycket mer erfarna och rutinerade körledare. 

Jag ville få deras spontana synpunkter på frågan om hur körmedlemmarna lär sig i en kör med 

hjälp av varandra. Dessa intervjuer blev också till diskussioner och erfarenhetsutbyten kring en 

rad angränsande områden som klangfärg och placering av körsångare. I andra hand ville jag 

följa upp intervjuerna och undersöka hur det förhöll sig mellan körsångarna, om det gick att 

registrera något sångligt utbyte dem emellan. I ett senare arbete avser jag även utveckla dessa 

områden.  

 

Jag kommer här att redovisa en del av resultaten från den intervjustudie jag gjort med körledare 

kring frågan om några aspekter på hur körsångare lär sig i körstämman. Jag ska också 

presentera en del av de inspelningar jag gjort under körrepetition med huvudsakligen ovana 

körsångare i gymnasieåldern. 
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Denna uppsats presenterar således två olika sätt att fokusera på samspelet mellan körsångarna, 

dels genom att undersöka hur andra körledare uppfattar detta samspel, dels undersöka i vilken 

mån det kan synliggöras med grafiska registreringar från inspelningar där flera sångare sjunger 

samtidigt. 

 

2.1 Syfte och forskningsfrågor 

Problemformuleringen för min forskning och denna uppsats kommer som framgått från min 

egen erfarenhet av att det finns de som tar initiativ i en körstämma och därigenom får andra att 

följa efter. Det kan kanske vara så att det finns flera som tar detta initiativ, ibland samtidigt och 

ibland kanske sångarna skiftar och turas om. Jag har själv som körledare uppfattat vissa sångare 

som mer drivande och jag har också själv såsom körsångare både upplevt mig själv som 

initiativtagare i vissa körsammanhang, och i andra känt att jag delat rollen med andra eller helt 

kunnat förlita mig till att någon annan varit säker och initiativtagande. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det är allmänt förekommande att körsångare 

lyssnar på varandra samtidigt som de sjunger och hur detta i så fall påverkar deras egen sång,  

och om det i så fall kan betecknas som ett ledarskap, med informella och formella ledare i 

körstämmor. 

 

Forskningsfrågorna för mina undersökningar är:  
 

• Vilken uppfattning har erfarna körledare om lärande inom körstämman och körsångarna 

emellan och vilken uppfattning har de om huruvida sångarna påverkas av varandras 

sång? 

 

• Hur kan man genom inspelningar registrera påverkan mellan körsångare, av varandras 

sånginsatser, och även iaktta hur den enskilda körrösten i körstämman förhåller sig till 

andra körsångare, rent vokalt? 

 

Från ett musikpedagogiskt perspektiv är det intressant att utifrån dessa resultat eventuellt finna 

möjligheter att utveckla en körpedagogik som kan hjälpa körsångare, körer och körledare. 
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2.2 Forskningsöversikt – tidigare forskning  
 

I detta kapitel beskriver jag såväl tidigare forskning och litteratur kring körsång som forskning 

och litteratur kring musicerande tillsammans med andra musiker. Jag har inte stött på någon 

tidigare forskning som från ett körsångsperspektiv försöker belysa just detta som sker emellan 

körsångarna i sångögonblicket. Det finns viss forskning som berör liknande företeelser av 

samarbete eller musikaliskt informationsutbyte inom andra ensembleformer och jag vill lyfta 

fram några av dem som exempel som bör vara överförbara också till körsångens område.  

 

Jag presenterar också studier över synkronitet mellan musiker och berör viss laborativ 

forskning som är relevant för denna uppsats. Denna forskning är dock knappast aktuell för mig 

att direkt använda då den ofta måste utföras i speciell miljö med tillgång till specialapparatur.  

 

2.2.1 Socialpsykologi 

En av de första i modern tid som ställer frågor kring hur vi agerar och relaterar till andra är 

Mead (1934) som ur ett socialpsykologiskt perspektiv bland annat behandlar liknande frågor 

som de jag ställer mig. Strängt taget representerar Mead knappast forskning med direkt relation 

till mitt projekt men hans resultat ser jag ändå som överförbara till en körsituation. Mead 

systematiserade inte själv sina resultat i längre form (även om han publicerade många papers) 

utan dessa är rekonstruerade och editerade av Charles W. Morris efter olika publicerade texter 

av Mead samt från hans föreläsningar i socialpsykologi vid University of Chicago. Morris 

ursäktar i sitt förord Mead för att han själv aldrig blev färdig med en systematisk 

sammanställning: ”That he was not the writer of a system is due to the fact that he was always 

engaged in building one. His thought was too rich in internal development to allow him to set 

down his ideas in ordered array.” (Morris, in Mead 1934, s. vii).  Mead utgår från hur han 

menar att centrala nervsystemet styr reaktioner, exempelvis av de slag som gör att vi drar undan 

handen om vi bränner oss. Han reflekterar kring hur vi ser samband som reaktion på något 

tidigare erfaret, inte bara i fysisk bemärkelse utan också av mer temporärt tillstånd som en 

melodi. Även tillsammans med andra gör vi associationer och reagerar på varandras initiativ, 

precis så som vi kan agera tillsammans mer eller mindre medvetet i en kör eller körstämma. Vi 

har en verktygslåda av tidigare erfarenheter och upplevelser till hands och enligt Mead sker 

associationer och reaktioner på ett omedvetet plan. När vi hör en melodi som delar bestående 
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av enskilda toner, kan vi också betrakta den som en helhet (s. 84). Beroende på vilken attityd 

och därigenom förväntan vi har när vi exponeras för något kommer vi också att kunna se hela 

perspektivet i olika hög grad. Detta bestäms av hur förberedda vi är genom olika slag av 

erfarenhet, hur vi som i detta exempel, tidigare erfarit och exponerats för liknande melodier och 

därigenom kan ana och föreställa oss hur just denna melodi kan låta i sin helhet.  

 

The way in which we are going to respond to a major or minor ending does 
determine the way in which we appreciate the notes that are occurring. It is that 
attitude that gives the character of our appreciation of all extended musical 
compositions. (Mead, 1934, s. 86).  

 

När jag överför Meads resonemang till en gemenskap som i en kör och körstämma, ser jag att 

vi i kören också har ett gemensamt intresse av att fungera tillsammans och på det sättet finns 

också förutsättningar för ett samarbete.  

 

This universe of discourse is constituted by a group of individuals carrying on 
and participating in a common social process of experience and behavior, within 
which these gestures or symbols have the same or common meanings for all 
members of that group, whether they make them or adress them to other 
individuals, or whether they overtly respond to them as made or addressed to 
them by other individuals. (Mead, 1934, s. 89).  

 

Vårt lärande görs möjligt genom att vi analyserar en situation, sammanfogar tidigare 

erfarenheter och återskapar dem på ett rationellt nytt sätt. ”What takes place is an analysis of 

the process by giving attention to the specific stimuli that call out a particular act, and this 

analysis makes possible a reconstruction of the act” (Mead, 1934, s. 95). Den mänskliga 

intelligensen gör i en viss situation val utifrån ett antal problemställningar och givna alternativ 

vilka kan samlas till en följd av slutsatser och handlingar. Men processen att registrera, 

analysera och agera är inte samtidig, det måste finnas en fördröjning i systemet.  

 

The process of intelligent conduct is essentially a process of selection from 
among various alternatives; intelligence is largely a matter of selectivity. 
Delayed reaction is necessary to intelligent conduct. The organization, implicit 
testing, and final selection by the individual of his overt responses or reactions to 
the social situations which confront him and which present him with problems of 
adjustment, would be impossible if his overt responses or reactions could not in 
such situations be delayed until this process of organizing, implicity testing, and 
finally selecting is carried out; that is, would be impossible if some overt 
response or other to the given environmental stimuli had to be immediate. 
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Without delayed reaction, or except in terms of it, no conscious or intelligent 
control over behavior could be exercised; for it is through this process of 
selective reaction - which can be selective only because it is delayed – that 
intelligence operates in the determination of behaviour. (Mead, 1934, s. 99).  

 

Från Meads idéer tar jag för min studie speciellt fasta på att han poängterar hur vi drar 

slutsatser ur det vi är med om och har dessa med oss som erfarenheter som kan plockas fram 

vid ett liknande tillfälle. Jag tänker mig att detta är något av körsångarnas kapacitet, att 

analysera vad som händer runt omkring dem i sångsituationen och hur de som konsekvens av 

detta ändrar sitt sångsätt. Mead anför också ett flertal exempel just från ensemble- och 

musiksituationer även om de inte är placerade i körmiljön. 

 

2.2.2 Tidigare forskning kring körsång  

Tidigare körsångsforskning har till stor del behandlat sociala aspekter av körsång och 

kördelaktighet. Jag är mycket medveten om betydelsen av att trivas med sin roll i kören och att 

som körsångare ha en fungerande relation till i synnerhet sina närmaste sångargrannar. I denna 

studie är inte avsikten att direkt utforska detta område. 

 

Några studier kring körsång som nämner något kring musikaliskt samarbete mellan körsångare 

vill jag beröra. I flera av dessa studier talas det om ett lärande för körsångarna, oftast utifrån 

relationen till dirigenten och dennes agerande men ibland också mellan sångarna. Jag förstår 

här begreppet lärande som att sångare följer varandra, men jag forskar själv inte i vilken grad 

det sker ett egentligt lärande.  

 

Bergström (2000), Stenbäck (2001), Knudsen (2003), Sandberg Jurström (2001), Sandberg 

Jurström (2009) och Haugland Balsnes (2009) har med självklarhet talat om hur sångarna i 

kören följer någon som är bättre eller säkrare, eller uttryckt på andra liknande sätt. Detta anses 

som en vedertagen uppfattning. Dessa studier kring körsång och lärande i kör har haft ett 

sociokulturellt förhållningssätt till lärandet i botten, med ibland även anknytning till symbolisk 

interaktion, eller med Mästare-lärling-metaforen som tolkningsram.  

 

Bergströms studie ”att nudda musikens själ” (2000) handlar framförallt om kommunikation 

mellan kör och dirigent och det pedagogiska arbetet av körledaren. Vid några tillfällen nämns 

mer som en självklarhet, samarbete eller utbyte av sångerfarenhet mellan körmedlemmarna. I 
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sammanhang där körledarens gestik behandlas, grundat i Bergströms avstamp hos Blumer och 

symbolisk interaktionism, sägs det att ”Körsångare kan även låta sig påverkas av en 

stämkamrat i samma ögonblick” (Bergström, 2000, s. 15). Det beskrivs också hur såväl tenorer 

som basar vid något tillfälle hjälps åt: ”Bland tenorerna turas de om att ta ansvar inom stämman 

i det tidsskede som är just nu”, och något senare: ”När någon av tenorerna övat mycket, då 

märks det. Då lyssnar alla inom stämman på honom. ’När någon sjunger fel, ja då sjunger även 

grannen fel.”’(Bergström, 2000, s. 60). I ett avsnitt kring stämrepetitioner talar han om hur då 

alla sångarna i stämman hör varandra, till skillnad från den vanliga repetitionen, ”Basarna sitter 

vanligtvis på ett långt led och har svårt med kommunikationen inom stämman” (Bergström, 

2000, s. 68), men vari kommunikationen består berörs inte närmare i denna undersökning.   

 

Stenbeck diskuterar i sin licentiatuppsats Lärande i kör (2001) huvudsakligen utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Hennes studie bygger dels på intervjuer, dels på videoupptagningar 

som sedan diskuterats med informanterna. Hon intresserar sig för vad som sker i lärandet 

mellan individerna och inom dem, men huvudsakligen ligger fokus på hur läraren-körledaren 

arbetar för att hjälpa eleverna att lära. Olika erfarenhet hos de olika sångarna i körstämmorna 

får naturligtvis utslag på hur processen framskrider och hon säger själv att hennes undersökning 

inte fokuserat på om det kan konstateras ett lärande från elev till elev och detta är en 

förutsättning för de mindre erfarnas lärande. Att det finns elever med större körvana och 

erfarenhet är tydligt och likaså att dessa också är drivande. 

 

Det är uppenbart att för en del elever blir körlektionerna idel väntan med få 
inslag av musicerande; de kan redan sjunga i kör och deras tidigare 
körerfarenhet sträcker sig ibland vida utöver vad som repeteras och framförs 
av skolkören. För andra elever upplevs repertoaren vara av en sådan 
svårighetsgrad att enda sättet att lära sig är att lyssna på hur de andra gör och 
lita på att man kommer ihåg – och sedan härma. Att passivt vänta eller att 
härma utan att finna vägar till strategier som leder till ett självständigt 
lärande är två slags kommentarer som ständigt återkommer i de mindre 
körvana elevernas berättelser. (Stenbeck, 2001, s. 92). 

 

Stenbäck (2001) beskriver också informellt lärande och talar om lärandet i körstämman utifrån 

tre olika perspektiv: 1/ genom lärande i handling där hon hänvisar till Vygotsky och Molander, 

2/ ur sociokulturellt perspektiv med främst enligt Säljö, och 3/ med traditionen ur ett mästare-, 

gesäll- och lärlingperspektiv enligt Sandberg Jurström. 
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För mig blir det viktigt att se sambanden mellan körsångarna dels ur sociokulturellt perspektiv 

och dels ur mästare-lärling-förståelsen, att det finns de som kan och som andra kan ta efter och 

ta intryck och lärdom av. 

 

Sandberg Jurström (2009) påpekar att det endast är litet utforskat kring dels hur körsångare 

uppfattar sitt eget lärande, dels vilka strategier körsångare använder för att lära sig (Sandberg 

Jurström, 2009, s. 7). I sin avhandling beskriver hon framför allt hur kommunikationen sker 

från körledare till kör och körsångare, men vid några tillfällen nämns samarbetet mellan 

körsångarna. Detta samarbete handlar ibland om hur körsångarna talar med och till körledaren 

om olika problem och lösningar i det gemensamma körarbetet. Det finns några exempel ur 

studien då körsångarna får ta eget ansvar för sin inlärning men då är det på körledarens 

initiativ. Sandberg Jurström använder begrepp som gemensamt och kollektivt om körsångarnas 

egen samlade förmåga.  

 

Deras delaktighet begränsas oftast till att ta ansvar för sig själva och det 
gemensamma sjungandet. Med sina stora erfarenheter av körsång och med sina 
utvecklade röster bidrar var och en av körsångarna till ett stort gemensamt 
kunnande, vilket hörs tydligt i den gemensamma sången. (Sandberg Jurström, 
2009, s. 174-175).  

 

Liksom vid ett annat tillfälle av hennes observation då en del körsångare har svårigheter att 

hinna med och körledaren låter dem klara sig utan dirigering, just för att ta eget ansvar. ”Även 

här ställs höga krav på körsångarna att de självständigt ska kunna ta sig igenom en komplicerad 

notbild, ett förfaringssätt som ger dem ett stort ansvar, både på individuell som kollektiv nivå.” 

(Sandberg Jurström, 2009, s. 176).  

 

Sandberg Jurström (2001) ser rollspelet i kören som avgörande för vilka lärostilar och -

strategier som väljs för att förhålla sig till kören som helhet. Sångarnas olika lärostilar och 

strategier för lärandet är avhängiga det sociala samspelet i kören och hon nämner också hur mer 

erfarna sångare hjälper och stödjer mer ovana. Dessutom konstaterar hon att det finns en 

gemensam kunskap, en kollektiv erfarenhet, både tyst och uttalad vilken etableras och förs 

vidare genom deltagandet i kören. Hon jämför också nämnda mästare-lärling-gesäll-systemet 

med det gamla skråväsendet, liksom hur detta förhållningssätt bygger på samma princip som 

vid musikhögskolornas musikerutbildningar. Sandberg Jurström (2001) utvecklar detta till att 

identifiera fyra olika sätt att lära, lärstilar eller lärostrategier. Hon menar att sångarna själv 
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prioriterar den ena eller andra lärostrategien. Dessa är Visuell, Kinestetisk, Auditiv och 

Emotionell lärostil. Den Visuella lärostilen använder i första hand läsandet, dels genom att läsa 

av och tolka notbilden, dels att läsa av dirigenten och dennes kroppsrörelse. (Sandberg 

Jurström, 2001, s. 32). Den Kinestetiska lärostilen innebär att körsångaren lär via sin egen 

kropp, det vill säga att körsångaren försöker härma körledaren i dennes gestik, sätt att andas, 

sätt att sjunga med mera och denne körsångartyp kan även hålla uppmärksamheten på andra 

körkamraters gestik. Den Kinestetsikt lärande körsångaren rör sig också gärna till musiken, 

gungar med och följer takt och rytm i musiken (Sandberg Jurström, 2001, s. 38-39). Den 

Auditive körsångaren använder framförallt lyssnandet för att lära sig även om notbilden alltid 

också finns med ”i bilden”. (Sandberg Jurström, 2001, s. 35).  Slutligen, den körsångare som 

använder den Emotionella lärostilen lär sig genom de sinnesrörelser musiken skapar, de känslor 

och upplevelser de musikaliska uttrycken skapar. (Sandberg Jurström, 2001, s. 40).  

 

Hon ser också lärande som möjligt utifrån de erfarenheter körsångarna har med sig och hur 

dessa kan varieras. ”Variationer finns också i hur körsångarna interagerar med varandra, vissa  

samarbetar mycket med sina körkamrater medan andra mest fokuserar körledaren.” (Sandberg 

Jurström, 2001, s. 64).  

 

Vidare definierar Sandberg Jurström tre olika förhållningssätt eller strategier hos körsångarna 

till hur de finner sin roll i kören, den individrelaterade, den grupprelaterade och den 

dirigentrelaterade. 

 

För mig blir det främst den grupprelaterade strategin hos Sandberg Jurström som blir intressant 

och av lärostilarna framförallt den auditiva. Den visuella är inte helt oväsentlig men då snarast 

som ett komplement då körsångare eventuellt snappar upp rörelser från andra körsångare som 

kan ge impulser att agera på det ena eller andra sättet. 

 

De delar av Haugland Balsnes avhandling Å lære i kor (2009) som behandlar ett lärande mellan 

körsångare i stämman gör också detta utifrån ett sociokulturellt perspektiv, enligt dels situerat 

lärande med Lave och Wenger som förebild, dels även här mästare-gesäll-lärling med Sandberg 

Jurströms rollidentiteter som förebild. ”… hvor læringen skjer gjennom samspill og aktiv 

deltakelse i korets virksomhet. I praksisfellesskap lærer individene gjennom å tolke, reflektere 

og forme mening relatert til egen deltakelse i fellesskap med andre.” (Haugland Balsnes, 2009, 
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s. 61). Hon hänvisar också till Lave och Wengers teorier som med begreppet LPD, Legitim 

Perifert Deltagande beskriver en praxisgemenskap där man finns tillsammans i hela skalan från 

det perifera deltagandet till det totala, och där några då, överfört i körsångsarbetet, tar intryck 

av andra.  

 

Nye medlemmer blir plassert direkt inn i koret og deltar med sine ressurser på 
lik linje med veteranene. I starten vil de være uerfarne og trenge mye hjelp og 
støtte, etterhvert blir de mer selvstendige. Begreppet legitim perifer deltakelse 
gir blant annet muligheten til å diskutere relasjoner mellom nyankomne og 
veteraner.” (Haugland Balsnes, 2009, s. 68).  

 

Hon påpekar också att LPD inte är en pedagogik utan en teori som ger ett analytiskt perspektiv 

på själva lärandet. ”Læring finner sted ved legitim perifer deltakelse uansett om det er en 

pedagogisk hensikt eller ikke.” (Haugland Balsnes, 2009, s. 69). Det är alltså skillnad på 

lärande och undervisning och Haugland Balsnes påpekar att teorin också kan vara problematisk 

att överföra till körgemenskapen. Att ingå helt i praxisgemenskapen för de nya medlemmarna 

innebär att de också ska delta på samma villkor som de så kallade veteranerna. Men 

gemenskapen består inte per automatik bara av gott samarbete och harmoni utan konflikt, 

spänningar och förhandlingar ingår som en del av utvecklingen. Deltagandet leder till att 

individerna utvecklas och får en förändrad självförståelse. Haugland Balsnes beskriver en av 

körmedlemmarnas utvecklingsresa där denna genom att just ta utmaningar också både lär sig 

ny musik och också får tillbaka upplevelser. Från att först bara kunnat gömma sig i mängden i 

kören till att med hjälp av körgrannar lära sig också ett nutida verk utantill beskriver väl LPD 

teorin.  

 

Ved å lene seg på to mer erfarne sangere klarte hun ved hjelp av en auditiv 
innlæringsstil, en grupprelatert læringsstrategi, riktig innstilling og hardt arbeid, 
ikke bare å lære seg verket, men å få overskudd til å glede seg over prosjektet. 
(Haugland Balsnes, 2009, s. 311).  

 

Från Haugland Balsnes tar jag fasta på hennes benämning ”veteranerna” kontra de oerfarna, 

dessa motsatspar känner jag själv också igen från min egen körpraktik och det är denna 

kombination av sånglig utveckling med grannens hjälp jag vill kunna dokumentera. Det 

fascinerande är också alla de olika plan av utbyten som finns i praxisgemenskapen som till 

exempel en kör, det handlar inte enbart om att sjunga tillsammans. Alla har olika kompetenser 

och kan tillföra olika saker till gemenskapen.  
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Sangerne vil plassere seg selv innenfor de ulike rolleidentitene, som lærling, 
gesell eller mester, og disse er gjensidig definerte, man vet om hverandres 
kompetanse. Enkelte personer vil muligens definere seg som lærlinger på det 
musikalske området gjennom hele sin karriere i Belcanto [kören som är 
utforskad i avhandlingen], men på det sosiale området kan nye medlemmer også 
gå fra å være uerfarne og tilbaketrukne, til gradvis å bli mer synlige, ta på seg 
oppgaver, få større ansvar, og etter hvert bli regnet som veteraner i 
korfellesskapet. (Haugland Balsnes, 2009, s. 314).   

 
Några ytterligare texter som har viss beröring med min studie och som även nämner något 

kring ett utbyte mellan sångarna är Knudsens Koret – et rom for danning? (2003) och en 

kortare artikel av Myrmel Henschien Equilibrium (2010). Dessa fokuserar huvudsakligen på 

relationerna inom kören som ett socialt fält enligt Bourdieus kultursociologiska teorier, med 

ytterligare förhållningssätt till kapital och habitus. Dock tar ingen av dessa studier närmare upp 

reflektioner över just hur det går till när körsångare kommunicerar musikaliskt mellan och med 

varandra. Det är detta jag vill belysa. 

 

Sammantaget har den tidigare körforskning jag tittat på i några avseenden bekräftat 

förekomsten av formella och informella ledare. Detta ger mig stöd för mina egna uppfattningar 

och de olika studierna jag gör. Denna tidigare forskning har också betonat såväl vikten av 

tillhörighet, trivsel och gemenskap, som körledarens roll. Jag är medveten om detta och kan 

också hänvisa till dessa resultat, men kommer i dessa sammanhang inte att djupare studera 

någon av dessa delar i körsångsmiljön. 

 

2.2.3 Körakustik och körforskning kring köruppställningar 
 
Inom svensk akustisk forskning med anknytning till musik och kör har Sundberg (1980) och 

Ternström (1987) publicerat överskådliga och tydliga presentationer.  

 

För att kunna göra undersökningar kring ljuden som alstras inom och hörs i kören måste jag 

också känna till något om musikens ljudlära. I första hand är det väsentligt att veta hur ljud rör 

sig, i luft och i ett rum och också när ljudet hindras på sin väg. Ljud rör sig i luft ganska 

långsamt, kring 0-grader C cirka 300 meter per sekund och kring 20 grader C i cirka 340 meter 

per sekund. Detta gör att vi uppfattar eko inte bara på det ”klassiska sättet” mellan bergen över 

stora dalgångar utan också inomhus i förhållandevis stora rum. ”En gammal tumregel säger att 



 

  26 

ligger den reflekterande ytan mer än 20 m från ljudalstraren blir ljudets löptid fram och åter så 

lång att man uppfattar två skilda ljud, dvs.” (Sundberg, 1978, s. 23). Vi skiljer på tre sorters 

ljud i dessa sammanhang, direktljud, tidiga reflexer och efterklang. Direktljud - som kommer 

utan fördröjning eller störning från ljudkällan direkt till örat (eller en mikrofon), tidiga reflexer 

– de ljud som studsar mot föremål förhållandevis nära oss och som därigenom också ger oss en 

rumsuppfattning ”De tidiga reflexernas beteende är avgörande för en lyckad placering av 

ljudkällor i en viss lokal. För körens del är de tidiga reflexerna särskilt viktiga för 

medhörningen inom kören.” (Ternström, 1987, s. 20). Slutligen de ljudvågor som ”…fortsätter 

att studsa av och an mot rummets väggar. Rummet fylls snabbt av ett jämntjockt vågskvalp, 

som till och med fortsätter en stund sedan källan tystnat. Detta skvalp kallar vi för efterklang.” 

(Ternström, 1987, s. 20).  

 

Några studier är gjorda inom körområdet med liknande, dock inte samma, ambitioner som jag 

har. Daugherty (2003) har undersökt hur placering av körsångare sinsemellan dels upplevs av 

dem själva, dels hur annorlunda det sjungna låter vid olika placeringar. Körsångarna har fått 

uttala sig om olika modeller som de aktivt provat av uppställningar, och besvara frågor i 

formulär varefter tabeller ställts upp med resultaten. De har också fått lyssna till inspelningar 

från de olika uppställningstillfällena och uttala sig om dessa. ”A primary finding of this 

investigation is that spread spacing among choristers in this university choral ensemble yields 

significantly preferred nuances in choral sound for both singers and auditors.” (Daugherty, 

2003, s. 57). 

 

Daughertys resultat har betydelse för hur jag genomför min undersökning. Även om jag i dessa 

studier inte har möjlighet att laborera med skilda uppställningar är det viktigt för mig att vara 

medveten om att sångare upplever olika köruppställningar på skilda sätt. 

 

Ytterligare en intressant och på sätt och vis min studie ganska närliggande är Jers (2007) som 

studerat hur sångare påverkar varandras ljud beroende på var de är placerade. Studien tar inte 

upp något om sångligt samarbete utan endast hur sångarna hör varandra. För att kunna mäta 

detta har en ”dummy” tillverkats, en artificiell sångare med inplacerade mikrofoner respektive 

högtalare i dockans kropp. Mätningar har sedan gjorts över hur ljud sprids, reflekteras och 

absorberas.  
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För att ytterligare förstå vad som händer hos körsångarna när de sjunger respektive lyssnar till 

varandra är begreppet självavlyssning viktigt, det vill säga hur man uppfattar sig själv auditivt.  

Många har nog tyckt sig inte känna igen sin egen röst när de får höra den inspelad. Vi uppfattar 

vår egen röst på två sätt, dels kroppsburet-kinestetiskt, genom kroppens och huvudets vävnader 

upp till öronen och luftburet-auditivt, utifrån rummet. Ternström (1987) påpekar att det kan 

vara svårt i kören att höra den egna rösten. Det kan också vara svårt att skilja den från andras 

röster och han beskriver ett experiment där sångare sjöng till ett ljudstarkt storband och därför 

fick en så kallad monitor, en högtalare för att höra sig själv ”Endast en högtalare var inkopplad, 

och det gick rätt bra så länge vi sjöng varsin stämma; men närhelst stämföringen blev unison, 

spårade intonationen ur helt och hållet! I högtalaren kunde vi alla fem höra att någon eller några 

sjöng fel – men vem?” (Ternström, 1987, s. 48).  

 

En konsekvens av dessa resultat för mina studier är att ta hänsyn till hur viktigt det är att 

körsångarna som spelas in hör varandra, eftersom möjligheten för dem att reagera på det de hör 

är en förutsättning. Det är också viktigt för mig att se till att inspelningarna av de olika 

individerna blir totalt fokuserade i ljudbilden, så att inte ljud från andra sångare blandas med 

respektive individs inspelning.  

 

2.2.4 Synkronisering och kommunikation inom ensemblemusicerande 
 

Studier som undersökt uppfattning och synkronisering av samtida musicerande har så långt jag 

funnit i huvudsak utgått från laboratorieundersökningar och sällan från aktivt musikutövande. 

Några studier påminner dock om mina inspelningsförhållanden fast de inte har som huvudsyfte 

att undersöka det aktiva ledarskapet inom stämman. 

 

En av dem som tidigast intresserat sig för ”timing” och samarbete mellan ensemblemusiker är 

Rasch (1979) från Nederländerna. Han har studerat hur musiker koordinerar sitt musicerande 

och lyckas komma samtidigt med sina insatser i det som enligt notbilden ska ske simultant. Han 

konstaterar att det inte är möjligt att spela helt samtidigt. ”In reality, perfect synchronization is 

never realized and there will always be some asynchronization” (Rasch, 1979, s. 122). De 

undersökningar han gjorde redovisas med mycket noggranna mätningar av tidsenheter men till 

skillnad från mina inspelningar med mikrofon direkt intill ljudkällan, i mitt fall sångarnas mun, 

är dessa inspelningar gjorda – visserligen på skilda kanaler- med mikrofonerna uppställda i 
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mitten av musikernas spelplats. Det innebär att det blir något längre väg för ljudet att gå från 

deras respektive instrument till mikrofonerna från det att de uppfattat medmusikernas ljud 

jämfört med mina upptagningar. Hursomhelst är det viktigt med hans tidiga påpekande att det 

egentligen inte heller är önskvärt att uppnå total synkronisering då det därigenom skulle tappa 

det artistiska och vitala inslaget i musiken. ”In every artistic musical performance there is 

constant deviation from what is prescribed in the score in all respects (time, pitch, duration, 

level etc.).” (Rasch, 1979, s. 131). 

 

I en senare utveckling av denna artikel reflekterar Rasch också kring skillnaden mellan 

samspelet i mindre ensembler och större, där de senare oftast har en dirigent vars gestik hjälper 

dem att spela samtidigt. ”When a conductor is leading an ensemble or an orchestra, it may be 

supposed that the performers will try to synchronize not with each other, but with the 

movements of the conductor.” (Rasch, 1988, s. 86). 

 

Rasch (1988/2005) för också vidare resonemanget kring hur samspelet i mindre ensembler sker 

och hur olika instrument eller stämmor har olika betydelse för ett uppfattat ledarskap. Han 

beskriver avvikelserna i attack/insats från genomsnittet och visar bland annat på hur några 

mindre ensembler förhåller sig på olika sätt till vilket instrument som ligger tidigast i attack. 

Rasch förklarar också dessa som, inom sina respektive olika förhållanden, ledande. Tre olika 

trios har undersökts, blockflöjtstrio (sopran, sopran, tenor), träblås-trio (oboe, klarinett, fagott) 

och stråktrio (violin, viola, cello).  I stråk- och träblåstrion ligger violinen respektive oboen 

tidigast med basinstrumenten (cello, fagott) därnäst medan mellanstämmorna (viola och 

klarinett) ligger senast i insatserna.  

 

This corresponds to our intuitive notion that in most of the music for these 
ensembles the melody part is the leading, ”first” voice. Recorder ensemble 
music is more polyphonic as a rule, and the bass is the most fundamental voice. 
(Rasch, 1988, s. 77). 

 

Merker (2000) har studerat utvecklingslära och hur synkronisering syns hos djur och hur vi kan 

reflektera över tidig uppkomst av både vokalt lärande och samtidighet i ljud. Han menar bland 

annat att det finns en nedärvd förmåga och vilja att ljuda tillsammans och synkront.  

 

In the absence of strong reasons for assuming otherwise, we may picture the 
social behavior of our earliest hominid ancestors as based on groups of 
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associated males with a reproductive interest in attracting migrating females 
away from other similar groups of males. But this pattern conforms strikingly to 
one model for the evolution of synchronous male chorusing, the one, namely, 
according to which synchrony serves amplitude summation of signals within 
groups of cooperating males competing with other groups to attract females. It 
only remains to suggest that those early hominids who eventually gave rise to 
Homo engaged in such synchronous vocal signaling for mate attraction. (Merker, 
2000, s. 317-318).  

 

Jag har synkroniserad sång i fokus för delar av mina studier och det är intressant att förstå att 

önskan och förmågan att samarbeta sångligt finns etablerat i utvecklingsläran. Detta kan jag 

återkoppla till även om sångexemplen i mina inspelningar inte i första hand har samma syfte 

som ovan beskrivs.  

 

Vid personligt samtal med den pianisten och hjärnforskaren, professor Fredrik Ullén (2009-05-

13) diskuterade vi vad som gör det möjligt att snabbt uppfatta och härma någon annan, hur vi 

exempelvis ibland tar efter någon annans dialekt eller tonläge vid tal. Vi har också en speciell 

förmåga att direkt repetera eller härma och ligga en bråkdel av en sekund bakom någon annans 

tal. Ullén talar om spegelneuroner som alltså gör så att vi gärna ”speglar” oss i någon annan. 

Detta är väsentligt bland annat för hur vi lär oss språk, ja kanske hur vi lär oss det mesta. Jag 

har användning av detta i min undersökning för att reflektera över vilket samband det kan 

finnas till att även ”spegla” oss i någon annans röst när vi sjunger i kör, kanske är det inte bara 

rösten utan också kroppshållning och andning som körsångarna iakttar hos varandra. 

 

2.2.5 Körsångare och andra typer av ensemblemusiker i samspel med varandra 

Körsång är en ensembleform och värt att notera just i föreliggande uppsats, 2011, är kanske att 

i och med den nya gymnasiereform GY2011, som startar hösten 2011, blir inte körsång längre 

ett eget ämne som obligatorium på estetiska programmet, utan kommer att ingå i kursen 

Ensemble med körsång. Ofta förstår man med ensemble en instrumental ensemble, men det 

finns också etablerat begreppet vokalensemble. Körsångare musicerar alltså i ensembler, körer, 

och till de flesta delar förhåller de sig till varandra likt instrumentalmusiker i andra typer av 

ensembler. Därför är det relevant för min forskning att även se på ensemblemusicerande och 

hur samspel och kommunikation presenteras i motsvarande forskning. Skillnaden mot 

instrumentalmusiker för att förstå hur samspelet upplevs, är att körsångarna har sitt instrument 

inom sig, rösten, och de hör sig själv samtidigt som de uppfattar de omgivandes musicerande, 
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det kan därför vara svårare att särskilja sig själv. Dock är den forskning som gjorts inom 

instrumentalensembler tillämpbar också på vokala ensembler när det gäller kommunikation 

inom gruppen. Lena Weman Ericsson beskriver i sin avhandling ”…världens skridskotystnad 

före Bach” (2008) hur viktigt samarbetet och möjligheten att vara flexibel är i 

samspelssituationen och hur musikern måste vara trygg i vetskapen att en medmusikant är 

lyhörd, uppmärksam och beredd att följa ”allehanda infall” (Weman Ericsson, 2008, s. 115). 

Hon talar också om ett tillfälle då en musikerkonstellation ändrades inför en konsert och en 

ytterligare musiker kom in i gruppen, och hur viktigt det var att under repetitionen hitta ett 

gemensamt uttryckssätt. ”Man når en uttalad eller outtalad överenskommelse om vem som 

skall dominera interpretationen…” (Weman Ericsson, 2008, s. 125). Detta förutsätter 

naturligtvis att musikerna också befinner sig på samma musikaliska nivå och känner till vilka 

redskap, uttryckssätt och vilken uppförandepraxis som råder för att samspelet, 

kommunikationen, skall fungera. ”Jag vill hävda att ett historiskt informerat framförande 

förutsätter kunskap om såväl den dåtida som den nutida socio-kulturella kontexten. En 

grundläggande tanke är här att kunskap konstrueras i kommunikation med andra” (Weman 

Ericsson, 2008, s. 129). Sawyer (2005) talar om att helheten är större än summan av delarna för 

band-medlemmarna som spelar tillsammans,  

 

…when the group dynamic is flowing, the performance that results is greater 
than any one individual; the whole is greater than the sum of the parts. Each 
individual performs at a higher level than he or she would have been capable of 
alone. (Sawyer, 2005, s. 49).  

 

Han uttrycker också samma sak som Weman Ericsson ovan om vikten av att vara på samma 

våglängd, att vara fokuserade på varandra på samma nivå, 

 
Group musical performance can only work when the performers are closely 
attuned to each other. They have to monitor the other performers’ actions at the 
same time that they continue their own performance, to be able to quickly hear 
or see what the other performers are doing, and to be able to respond by altering 
their own unfolding, ongoing activity. (Sawyer, 2005, s. 51). 

 

För min studie innebär detta att jag ska se det så att även de som eventuellt fungerar som 

musikaliska ledare i körstämman, så att säga, får ut något av detta, de bidrar till ett förbättrat 

framförande men de utvecklas också själva av sitt ledarskap och sin kommunikation med andra 

sångare.  
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Det har gjorts flera studier kring musikalisk gruppkreativitet och improvisation bland annat 

beskrivna av Sawyer (2005) och då främst kring hur jazzmusiker samarbetar både i jamsessions 

och i free form jazz. Men han framhåller också att motsvarande samarbete sker även inom 

noterad musik, där det är en förutsättning att musikerna är lyhörda till varandra och anpassar 

sig till varandra till exempel vid tempo och nyansförändringar. Weeks (1996a) redovisar hur 

orkestermusikers samarbete under repetitionerna fortsätter i konsertsammanhang för att ge 

publiken intrycket att allt spelas utifrån tonsättarens notbild och tolkas direkt i stunden av 

dirigenten. I studien fokuserades på vad som sägs under repetitionsarbetet av en 

Beethovensymfoni med en ungdomsorkester, och hur samtalen formar den kollektiva 

musikaktiviteten snarare än den klingande musiken. (Weeks, 1996a, s. 248). 

 

När det i en spelsituation inträffar något oväntat, en felspelning, hjälps musikerna åt att ”täcka 

över” och rätta till så att en genomsnittlig publik knappast skulle märka felet. ”It is this very 

disjunction between the musicians’ sense of the emerging ’troubles’ that need to be dealt with 

fast and the audience’s sense that all is well that underlines the very intelligibility of faking or 

covering up.” (Weeks, 1996b, s. 216). Förändringen av spelet innebar att musikerna hoppade 

över nästan 2 taktslag för att komma i fas jämfört med notbilden.  

 

Detta stödjer min uppfattning om förekomsten av nära samarbete ensemblemusiker emellan 

(liksom körsångare) i såväl repetitionsarbete, som i skarpt läge då det gäller att fixa eventuella 

fel helst utan att publiken märker det. Jag kan också från Weeks se fördelarna av att göra 

inspelningar som registrerar praktiskt taget allt, även samtal mellan sångarna, vilket kan ge 

värdefulla komplement till det sjungna.  

 

För körsångarna gäller även att de för att intonera såväl inom den egna stämman som i 

anpassning till övriga måste ha ett samarbete. Ett subtilt, kanske ibland närmast omedvetet, sätt 

att både ge och ta. Om jag som exempel tar hur en ensemble gemensamt förändrar sitt tempo 

från ett visst till ett långsammare så är det inte möjligt att alla musiker gör på precis samma 

sätt, inte ens med en dirigent som styr förändringen. Musiker svarar (reagerar och spelar) olika 

tidigt på dirigentimpulser och likformigheten är än mindre när en grupp spelar utan dirigent. 

Även i olika typer av dirigentlösa ensembler, från minsta kammarmusikensembler som duo, 

trio och kvartett upp till en större ensemble av kammarmusiktyp kring kanske tjugotalet 
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musiker, finns det ofta en uttalad ledare även om denne inte direkt dirigerar. Trots detta sker 

tempoförändringarna olika, musikerna emellan. Skillnaden är närmast ohörbar för en publik 

men dock olika. En mycket rutinerad ensemble tränar och repeterar naturligtvis in dessa 

förändringar, så att de infaller närmast exakt samtidigt men likväl individuellt. Weeks har 

dokumenterat hur ensembler gemensamt och kollektivt arbetar fram tempoförändringar genom 

att spela in repetitioner med både spel och prat, huvudsakligen här dirigentens instruktioner.  

 

…rehearsals and their constituent talk enable us to recover some of the practices 
by which collective concert music which verbal instructions and their being 
supplement with vocal but nonverbal illustrative expressions are clearly oriented 
to a nonverbal activity of embodying a text as a concerted work process. 
(Weeks, 1996a,  s. 278-279). 

 

För mig innebär detta för insamling av min inspelade empiri att jag måste respektera aspekten 

av styrande puls från en dirigent oavsett om denne dirigerar eller leder från ett piano.  

 

Viktigt är att jag måste räkna med att jag kan komma att spela in enskilda samtal, samtal som 

kanske förklarar samband i inspelningssituationen men också för körövningen fullständigt 

ovidkommande privata samtal som inte får riskera orsaka någon något obehag. Det inspelade 

materialet är inte offentligt. 

 

Sammanfattningsvis kan jag om tidigare forskning konstatera att det kring körsång inte 

presenterats mycket kring sångliga samarbetet inom kören eller inom körstämman. Samarbete 

och ensemblespel med aspekter av interaktion sinsemellan, synkronisering och timing, finns 

undersökningar kring som har värde för min studie. Undersökningar med neurologiska 

iakttagelserna av vad som händer var någonstans i hjärnan och hur detta går att mäta och avläsa 

finns publicerade artiklar kring. Många av dessa undersökningar har genomförts med teknik 

som kunnat mäta väldigt korta tidsdifferenser i siffervärden. Det är inte säkert att detta är 

nödvändigt för att kunna konstatera skillnader i tid vad gäller medmusikernas insatser. För mitt 

vidkommande är det väsentligt att andra studier konstaterat samarbete musiker emellan, liksom 

att det är betydelsefullt med exempel på andra inspelningar med körer, med närliggande 

forskningssyfte. 
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3 Teorier, om lärande tillsammans i kör 
 

Jag ska i detta kapitel presentera några teorier kring lärandebegrepp som kan relateras till 

lärandet i körsammanhang både från ett lärande tillsammans med andra, och det egna lärandet i 

förhållande till andra. Det finns en rad olika teorier som kan kopplas till lärandet i kör och jag 

ser ett samutnyttjande av dem av körsångarna. Jag menar att körsångarna i sin gemenskap med 

andra drar nytta av, kanske vid olika tillfällen eller situationer, de flesta av dessa.  

 

För att försöka klargöra vad som händer just i sångögonblicket för dels den som tar initiativ och 

driver, dels den som inte gör detta utan hänger på andra, måste jag således resonera kring olika 

tankesätt eller möjligheter. Här följer mitt sätt att tänka kring ett eventuellt lärande utifrån 

sociokulturellt perspektiv, kunskap i handling, reflektion och självreflektion, intuition och tyst 

kunskap. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Tidigare studier relaterar ofta, som nämnts i forskningsöversikten, till körutveckling ur ett 

sociokulturellt perspektiv och lärande. Att sjunga i kör är för många till största delen ett socialt 

projekt med en önskan att finnas i en gemenskap. Ur detta synsätt kan lärandet i kör också 

primärt ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I olika miljöer och aktiviteter i samhället, olika 

praktikgemenskaper såsom arbetskamrater, familj, organisationer eller körer, gör vi olika 

erfarenheter. Vi kan se dessa aktiviteter ur lärandeperspektiv. (Säljö 2005, s. 20). All 

gemenskap med andra människor, i alla sammanhang eller verksamhet öppnar för lärande. Med 

detta menas att i kommunikation med andra människor och genom att finnas tillsammans med 

andra, sker också ett lärande av varandra. I många sammanhang sker detta utbyte genom samtal 

men också genom att iaktta varandra och att finnas tillsammans i gemensamma aktiviteter. Vår 

utveckling antas inte på samma direkta sätt vara bestämd av vår egen aktivitet i förhållande till 

omvärlden. Det finns i stället en betoning av att denna omvärld tolkas för oss i gemensamma 

och kollektiva mänskliga verksamheter. Människor föds in i och utvecklas inom ramen för 

samspel med andra människor. (Säljö, 2000, s. 66). Det är grundläggande för ett sociokulturellt 

perspektiv att de samhälleliga erfarenheterna finns, och har utvecklats, mellan människor i 

samhället. ”…genom dess fokus på hur människor tillägnar sig samhälleliga erfarenheter, 

föregår lärande därmed utveckling. (Säljö, 2005, s. 22). 
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I min studie ger det sociokulturella perspektivet förståelse för helheten i kören och 

körgemenskapen. Att sjunga i kör handlar inte bara om att sjunga i kör. Redan i 

inledningskapitlet betonades gemenskapen som viktig för det stora intresset att sjunga i kör i 

Sverige. Jag undersöker inte något sociokulturellt perspektiv men det är tveklöst en aspekt att 

reflektera kring också för mina resultat. 

 

3.2 Situerat lärande 

En utvecklad form av sociokulturellt lärande är begreppet situerat lärande som myntats av Lave 

och Wenger. De menar att i alla sammanhang där man befinner sig i en grupp sker ett utbyte av 

kunnande mellan medlemmarna. Med formuleringen kring legitimt, perifert deltagande 

(Legitimate Peripheral Participation) beskriver Lave & Wenger (1991) hur nykomlingarna i en 

grupp blir upplärda av ”gamlingarna”. Detta är självuppfyllande då det för att i en grupp bli 

”duktig” eller ”mästerlig” krävs det också att det finns nykomlingar att lära upp. ”…learners 

inevitably participate in communities of practitioners and that the mastery of knowledge and 

skill requires newcomers to move toward full participation in the sociocultural practicies of a 

community” (Lave & Wenger, 1991, s. 29). 

 

3.3 Lärande i kör som social praxis 

Enligt Säljö (2005) finns det två olika forskningstraditioner kring lärandet, där detta antingen 

ses som något som sker inne i individen eller som någonting som är förvärvat. Det kan då i det 

senare fallet också vara något som påverkar individens beteende och tankar och alltså tillförs 

henne. Han menar också att detta lärande är en integrerad del av sociala sammanhang och en 

”konsekvens av mänskliga verksamheter och individers agerande” (Säljö, 2005, s. 16) men att 

det samtidigt är osynligt, till och med osynliggjort. Säljö presenterar hur lärande förändras 

utifrån artefakters förutsättningar, han beskriver som exempel olika typer av räkneredskap 

(huvudräkning, fingrar, papper och penna, miniräknare, kulram med flera), och jag tänker mig 

att notbilder med alla de olika nivåerna av information, om tonhöjd, längd, dynamik et cetera 

också kan kallas för artefakter (Säljö, 2005, s. 172). Vidare beskriver han kulturella redskap 

som hjälper oss i vardagen genom att representera tidigare kunskap och förståelse. (Säljö, 2005, 

s. 228).  Vi tar också roller, till exempel som körsångare med olika förväntade beteenden. ”Vi 

lär oss hur vi skall förhålla oss i olika sociala praktiker och vi vet i de flesta fall vad som 

förväntas när vi agerar med olika situerade identiteter” (Säljö, 2005, s. 226). I dessa situationer 
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lär vi oss dels att bevara och föra vidare kunskaper och färdigheter och dels hur vi själva skall 

uttrycka vår ”externalisering”, alltså uttrycka vår situerade identitet – den vi är i det 

sammanhanget eller den miljön (eleven, kunden, körsångaren). (Säljö, 2005, s. 226). Säljö talar 

också om kulturella redskap som det viktigaste uttrycket för vårt kollektiva lärande, och menar 

då hjälpmedel i vår vardag såsom miniräknare och dator, och i förlängningen kan en notbild 

som sagt också ses som en slags artefakt. Intressant är att fundera över om noterna i musiken 

kan vara en artefakt även om sångaren inte är notläsare, de kulturella redskapen neutraliseras 

och approprieras, det vill säga blir till ett naturligt inslag i verksamheten – även notbilden blir 

ett naturligt inslag till och med för den icke notkunnige. ”För att kunna hantera inskriptioner 

och kulturella redskap måste människor socialiseras in i tolknings-gemenskaper och får insikter 

i tolkningspraktiker. De måste lära sig att förstå hur informationen skall tolkas för att komma åt 

de erfarenheter som kodifierats” (Säljö, 2005, s. 233).  

 

Vygotsky (1934/1986) använder också i samband med språkinlärning, vilket jag ser som 

jämförbart i just detta sammanhang, begreppet ”inner speach” om hur människan hör inom sig. 

Jag menar att det i sånginlärning också finns en förnimmelse av hur det skall låta för sångaren 

även när han/hon inte sjunger. (Vygotsky, 1934/1986, s. 224).  

 

Säljö refererar också till Vygotskys mening att många av dessa (tolkningsgemenskaper) tillhör 

mer speciella verksamheter, liksom körsången, och kräver en speciell tillvänjning och 

inskolning för individerna. Han avslutar, att det inte är lätt att påstå när eller om lärande äger 

rum. ”Lärande är en osynlig och svårfångad företeelse. Vi kan dra slutsatser om att en person 

måste ha lärt sig något genom att se vad hon gör, men det är ändå svårt att se när lärande äger 

rum.” (Säljö, 2005, s. 237). 

 

Jag knyter an till Säljös resonemang överfört till min studie där jag också måste beakta alla 

olika faktorer som berör körsångaren varje ögonblick. Jag måste också vara klar över de olika 

förutsättningarna för sångarna utifrån den mängd redskap de för med sig, medvetet eller 

omedvetet. Att påvisa att ett lärande äger rum för att körsångare lyssnar till varandra och ändrar 

sin ton är en grannlaga uppgift. Körsångaren kan naturligtvis också själv upptäcka vad som är 

rätt och vad som är fel, och ändra sig. Jag måste även reflektera över hur sångaren skulle sjunga 

sin stämma utan omgivningens eventuella påverkan, alternativt med vems hjälp en sångare lär 

sig sin stämma. 
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3.4 Tyst kunskap 
 

Vi kan mer än vi anar, och mycket av det vi kan och gör sker utan att vi tänker på det. 

Polanyi beskriver vårt kunnande i The Tacit Dimension med utgångspunkt från begreppet 

”…we can know more than we can tell” (Polanyi, 1967, s. 4) och exemplifierar det med 

jämförelsen hur vi mycket väl kan känna, och känna igen en persons ansikte men har svårt att 

beskriva det. På samma sätt förhåller det sig med körsångarens förmåga att medvetandegöra 

vad som händer i det ögonblick (eller kortare) det tar att uppfatta ljudet från grannens sång, 

analysera detta och sedan reagera och återskapa det. Körsångare och körledare är mycket 

medvetna om företeelsen, men det går inte att i detalj beskriva vad som händer kring dem som 

följer efter initiativtagarna, hur körsångare hinner att lyssna-reagera-analysera-reagera-

återskapa och då också anpassa sig till förebilden. I en väl fungerande kör lär sig sångarna 

varandra och varandras sätt att agera. Kan det kallas för ett lärande där den sångare som ligger 

något bakom den andre i insatser lär sig av den förste? Lärandet i detta fall ser jag som den 

utveckling och insikt sångaren gör, som rättar sig efter någon annan. Den sångare som själv 

ändrar och rättar sig oavsett hur grannar sjunger är också med om ett lärande. Ferm (2004) 

säger att ”lärandet är själva processen, de erfaranden som görs och kunskapen är det som 

införlivas genom musicerande, dans, lyssning och komponerande samt reflektion över handling 

och process.” (Ferm, 2004, s. 58). Ljungar-Chapelon uttrycker sig liknande med hänvisning till 

det musikaliska konstnärskapet sett i Gadamerskt perspektiv, ”Lärandet och det musikaliska 

framförandet kan betraktas som en tolkningsprocess.” (Ljungar-Chapelon, 2008, s. 172).  

 

Processen för körsångaren under körrepetitionen är att sjunga så likt förlagan som möjligt, 

oavsett om förlagan är en not eller en gehörsutlärd melodi. I den västerländska och svenska 

körtradition jag rör mig i med dessa undersökningar innebär processen även att sjunga så 

homogent som möjligt med gruppen. Det betyder för mig att en körsångare – oavsett om det är 

under gemensam körrepetition, konsert eller för den delen individuell träning – gör ett lärande, 

gör erfaranden och införlivar kunnande dels utifrån sin egen sång och dels ifrån det som 

eventuellt hörs och påverkar från omgivningen.  

 

Polanyi (1966) hänvisar till de båda begreppen ”veta vad” och ”veta hur” som han relaterat till, 

dels från tyskans ”wissen” och ”können” dels från Gilbert Ryle’s ”knowing what” och 

”knowing how” (Polanyi, 1966, s. 7).  Polanyi påpekar också att det finns en minnesfunktion i 
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kroppen, en ”funktionell struktur av tyst kunskap” [”functional structure of tacit knowing”] 

(Polanyi, 1966, s. 10). En vanlig förklaring, när vi talar om sång och en variant av absolut 

gehör, är muskelminne (Sundberg, 1980, s. 46). Med detta menas då att vi genom att många 

gånger ha sjungit en viss ton eller fras också omedvetet känner igen hur det känns i kroppen, i 

hals och mun, att sjunga just den tonen eller frasen. Precis som en cellist eller pianist vet hur 

långt man ska sträcka fingrarna för en viss ton, men också hur de, fingrarna, vet hur de ska 

placera sig i en snabb fras eller sekvens. Merleau-Ponty, som också Polanyi hänvisar till, talar 

om kroppens fenomenologi, hur vi genom att göra saker med kroppen också gör kroppens 

rörelse till ett minnesmönster. Han påpekar själv att detta sätt att ge kroppens muskler en 

minnesbild av ett skeende står i kontrast till de klassiska filosofernas sätt att vilja 

intellektualisera skeendet: ”Förvärvandet av vanan som ombildning och förnyelse av 

kroppsschemat innebär stora svårigheter för de klassiska filosoferna, som alltid är benägna att 

uppfatta syntesen som en intellektuell syntes.” (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 106). Som ett 

exempel resonerar han kring hur det går till att lära sig en dans:  

 

…för att dansens formel ska kunna införliva vissa delar av den allmänna 
motoriken måste den först ha fått ett slags motoriskt godkännande. Som man 
ofta påpekat är det kroppen som ”fattar” (kapiert) och ”förstår” rörelsen. 
Förvärvandet av en vana är närmast begripandet av en betydelse, men det är det 
motoriska begripandet av en motorisk betydelse. (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 
106).  
 

Ett annat exempel är beskrivningen av hur träning i maskinskrivning införlivar tangentbordets 

rum i sitt kroppsliga rum. ”Det handlar om en kunskap som ligger i händerna och som bara ger 

sig till känna vid en kroppslig ansträngning och inte kan förmedlas objektivt.” (Merleau-Ponty, 

1945/1997, s. 162). 

 

Vi kan alltså enligt Polanyi och Merleau-Ponty tala om kroppens kunskap. Gustavsson 

uttrycker detta kring Polanyis begrepp ”the Tacit Dimension” på följande vis:  

 

Det som karaktäriserar kunskapen är att den är personlig och att den är en 
aktivitet. Att kunskap är personlig betyder att den bärs av människor i deras 
kroppar. Att kunskap är en aktivitet innebär att den är något som används och 
brukas (Gustavsson, 2000, s. 114).  

 

För mitt vidkommande måste jag för att diskutera ett eventuellt lärande alltså ta i beaktande att 

sångarna har en möjlighet att själva som individer sjunga olika toner och melodier. Detta 
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förutsatt att de har sjungit tidigare och verkligen har förvärvat en kunskap om sin röst, sina 

muskler i sångapparaten (andning-ljudalstring-artikulation). Dock kommer jag troligen att 

möta, vid studier på ungdomar i gymnasieåldern, olika grader av erfarenhet. Det kan mycket 

väl hända att denna kunskap hos somliga är ganska ringa. 

 

3.5 Körsång i handling 

Ytterligare ett sätt att presentera kapaciteten att i sångögonblicket snabbt ställa om sig och 

anpassa sig till omgivningen kan vi se i Molanders Kunskap i Handling (1996) där han också, 

som jag här ovan, refererar till Polanyi och den tysta kunskapen. Molander hänvisar också till 

Hubert Dreyfus som tillsammans med brodern Stuart gjort en skiss med fem olika kunskapssteg 

eller -stadier. På det slutgiltiga steget finns experten som inte egentligen ”tänker” eller 

”resonerar” utan reagerar direkt i en situation (Molander, 1996, s. 46). Som Molander förstår 

denna reaktion enligt Dreyfus & Dreyfus’ ”holistiska situation”, sker ett instinktivt handlande 

direkt utan analys och resonemang.  Experten ser enligt Dreyfusbröderna helheten, och förstår 

hela situationen. Molander är delvis kritisk till att de menar att man egentligen inte bygger sitt 

instinktiva beteende på ett inlärt och införlivat system av regler och teorier utan reagerar 

intuitivt. Tveksamheten från Molander ligger närmast i att Dreyfus inte kopplar samman 

inlärning med expertnivån så att deras schema skiljer på lärande och expertkompetens. 

Molander talar om förkroppsligad kunskap liksom förkroppsligat lärande: ”Knowing how” är i 

vilket fall förkroppsligad kunskap, förkroppsligat lärande” (Molander, 1996, s. 48). 

 

Vad är det då en körsångsexpert kan reagera intuitivt på? De informanter jag talat med har varit 

överlag ense om att det i körer finns de som ”är säkra”, ”går före”, ”tar initiativ”, ”är 

konsertmästare” med flera liknande citat ur intervjuerna. Detta gäller både sättet att ”leda” 

vägen melodiskt och rytmiskt likväl som att också sprida sin klang så att andra efterliknar den. 

 

3.6 Körsång och intuition 

Intuition som begrepp kan ibland uppfattas som något nästan magiskt och oförklarligt, nästan 

övermänskligt. Jag har hört körsångare beskriva sitt sätt att förstå andra körsångare som 

intuitivt, som att de ”vet” hur de själv ska sjunga och agera i körsammanhanget. Larsson 

(1892/1997) sökte formulera sig kring vad intuition är och vad som samverkar när vi ”… få en 

fingervisning af instinkten? Hvad är det som sker, då vi i en sådan stund af klarhet se, hvar 
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vägen ligger?” (Larsson 1892/1997, s. 50). Hans slutsats är att detta sker då vi lyckas samla alla 

de olika faktorer vi känner till och lyckas väga dessa emot varandra och i olika kombinationer. 

Och han förundras över att vi vanligtvis bara klarar att hålla en eller ett par faktorer i 

medvetandet samtidigt, men när han  

 

”… nu i en stund lyckas hålla tag i allt på en gång – då är det just hvad jag kallat 
intuition som äger rum, den comprehensio aesthetica som i en blick 
sammanfattar en åskådning, hvilken Kant säger icke kan rymmas i ett begrepp” 
(Larsson, 1892/1997, s. 52). 

 

På något vis påminner mig resonemanget kring begreppet intuition om förklaringsmodellen den 

hermeneutiska cirkeln. Denna visar egentligen på kretsgången mellan olika stadier av förståelse 

- med reflektion som ger en ny förförståelse - vilken ger möjlighet till ytterligare ett nytt sätt att 

tolka och förstå. (Ödman, 2007, s. 98). Sett utifrån körsångarens förförståelse utifrån sina egna 

begränsningar/resurser i notläsning och gehör, vilken med hjälp av att uppfatta en sånginsats 

från en körgranne ger en ny insikt och upplevelse av ett eventuellt problem i notbilden, eller 

åtminstone ett annat sätt att sjunga detta än sångaren själv egentligen skulle ha gjort. 

 

En sentida koppling till Larsson gör Ljungar-Chapelon (2008) som ser intuitionsbegreppet som 

”... representerar den process vilken skapar förutsättningen för att blixtsnabbt och associativt 

röra sig mellan del och helhet, på ett sätt som ligger nära den hermeneutiska grundtanken för 

tolkning och den hermeneutiska cirkelns processer, såväl som till Larssons bestämning av 

intuitionsbegreppet.” (Ljungar-Chapelon, 2008, s. 173). Även om Ljungar-Chapelon i 

undervisningssituationer beskriver flöjtduettspel där läraren skapar förutsättningar för elevens 

utveckling där denne kan ”…genom imitation, mimesis och intuition själv ta det slutgiltiga 

steget…” (Ljungar-Chapelon, 2008, s. 173).  

 

3.7 Reflektion och självreflektion 

En ytterligare aspekt på vad som händer hos körsångaren berör reflektion och självreflektion. 

Georgii-Hemming (2007) talar i sin beskrivning om behovet av teoretisk analys i narrativ 

musikpedagogisk forskning ur ett hermeneutiskt perspektiv främst om detta utifrån det textliga 

innehållet, likväl berör hon också ögonblicket av musicerande. Hon relaterar till Ruud och 

exemplifierar hur kroppen involveras i musiken och hur människan i sitt reflekterande och 
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självreflekterande kring tankar om agerande, också interagerar med sin omgivning. ”Reflecting 

on one’s thoughts and actions involves not only interpersonal relations but also an orientation 

in relation to a larger group.” (Georgii-Hemming, 2007, s. 15). Just detta att uppleva 

gemenskapen och också skapandet gemensamt är säkert en av de bidragande orsakerna till den 

enorma popularitet körsjungandet har. I perspektiv av min studie ser jag att detta ögonblick av 

att allt stämmer närmast kan ge euforiska upplevelser av flow (Csíkszentmihályi, 1990, s. 141). 

Visserligen handlar det då inte i första hand om ledare och följare utan om den interaktionen 

där allt stämmer i gruppen, när allt sker synkront och samtidigt. 

 

3.8 Körsång och icke-kunskap 

En variant på hela idén med att det i kören finns ledare och följare är naturligtvis att det också 

finns en negativ sida. Det handlar inte bara om ett positivt lärande för den som följer, det kan 

också vara en begränsning och hämsko likväl som skapa irritation för den ”duktigare” att 

bogsera någon annan efter sig. Förutom de rent sociala spelen som finns inom en 

körgemenskap kan det också finnas en uttalad eller outtalad hierarki av kunniga körsångare. 

Alvesson och Sköldberg (2008) tar upp maktaspekten ur Foucaults resonemang kring makt och 

kunskap. En tanke väl värd att fundera på är om den duktige körsångaren till och med blir 

bättre av att vara just duktigare, kanske positionerar sig sångaren därmed högre i körhierarkin?  

”Kunskap ligger till grund för maktutövande medan maktutövande också producerar kunskap” 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 374). Det finns ett slags ordspråk som säger: Man lär så länge 

man har elever. Kanske blir den duktige körsångare hela tiden bättre av att ta initiativ och 

kanske växer också dennes status, eller position. 

 

3.9 Körsång i öronblicket, varje sångares egen förmåga, kunskap och kapacitet 

Det finns som jag visat många olika faktorer som påverkar repetitionen och hur sångarna 

sjunger, inte bara hur grannen eventuellt låter.  

 

Jag upprepar från inledningskapitlet att i vår skandinaviska kulturtradition, omfattar 

körsångsbegreppet att tillsammans med andra sångare samtidigt sjunga samma tonhöjd och 

samma rytm, vilket också oftast inbegriper text och artikulation, samt att dessutom anpassa 

klang- och vokalfärg till övriga och slutligen intonation till andra stämmor. Reimers (1993) 

skriver lyriskt om den speciella svenska körklangen. 



 

  41 

 

Shimmering in the tree tops is the specific sound generated, probably the 
most important factor underlying the so-called Swedish choral miracle: it 
emerged from the cultivation of mixed unaccompanied choral singing from 
the middle of the 19th century and onwards, ”accompanied” by many socio-
cultural contexts it became deeply connected with the Swedish choral music 
pedagogy of our century. (Reimers, 1993, s.18).  

 

 

För att över huvud taget kunna fundera över om och hur det sker ett eventuellt musikaliskt 

utbyte eller påverkan från en sångare till en annan, måste jag först alltså försöka bena ut vad 

körsångaren kan. 

 

Frågan om hur mycket den enskilde körsångaren själv kan klara upp av svårigheter och 

felsjungningar är central för mig för att bearbeta de egentliga forskningsfrågorna. Min 

erfarenhet säger mig att ett fel ofta rättas till av sig själv vid nästa eller påföljande 

genomsjungning, men de kan också kvarstå och till och med förvärras. Därför vill jag tänka 

igenom olika aspekter på vad en körsångare konfronteras med, vilken typ av påverkan, 

prövningar och styrningar som kan förknippas med körsång. 

 

3.10 Sammanfattning av teorikapitlet 

När jag bestämde mig för att studera lärandet i kör och i synnerhet inom körstämman, gjorde 

jag det, som jag nämnt tidigare, utifrån min egen erfarenhet både som körsångare och 

körledare. I båda dessa roller har jag själv upplevt att det finns sångare som tar initiativ och 

indirekt leder andra att följa efter. Detta kan alltså ses ur båda dessa perspektiv, både den 

ledandes och den följandes. Det kan också ses från ett yttre betraktande perspektiv, från 

dirigentens eller kanske en åhörares sida. Det är den första rollen, den ledande, jag främst ska 

beskriva i denna studie. För att ledaren faktiskt ska kunna anta den rollen måste det finnas 

följare som jag följaktligen också måste beskriva. 

 

Det som är avgörande för ett samarbete inom körstämman beror på en mängd aspekter som kan 

renodlas men som samlande paraply är det dock de sociokulturella begreppen som är mest 

relevanta.  
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4 Metodologi, metod, arbetssätt samt analys 
Detta kapitel ger först en presentation av metodologi, utgångspunkt ur hermeneutik för dessa 

studier, genomgång av de respektive undersökningsmetoderna – intervjustudien och 

inspelningsstudien – samt hur dessa genomförts och slutligen hur analyserna gjorts och tolkats. 

 

Denna uppsats behandlar två olika typer av undersökningar, dels intervjuer och dels 

inspelningar vilka återges som grafiska avbilder av respektive sångstämma. För att förenkla för 

läsaren delar jag in metodkapitlet utifrån respektive arbetssätt och undersökningsmetod och 

presenterar först metod, design och arbetssätt av intervjuerna och därefter motsvarande för 

inspelningarna. 

 

För planering av undersökningarna har dessa föregåtts också av personliga samtal och 

intervjuer med andra än körledare eller körsångare. Ett längre samtal kring möjligheter och 

begränsningar vid inspelningar av körsångaren med professor Sten Ternström vid KTH - 

Kungliga Tekniska Högskolan, vid avdelningen för Tal, Musik och Hörsel, den 13 maj 2009.  

Jag har också haft ett samtal med pianisten, hjärnforskaren och professorn Fredrik Ullén vid 

Karolinska instituten, den 13 maj, 2009 på KMH, kring resonemang om hur vi uppfattar ljud 

och sång från vår omgivning när vi musicerar. 

 

4.1 Metodologi 
Som metodologisk ansats använder jag hermeneutiken. Denna ram avgör då vilken eller vilka 

metoder jag ska använda för insamling av material till min forskning liksom hur den påverkar 

design och arbetssätt. Slutligen utgör ett hermeneutiskt granskande det sätt jag tolkar och 

analyserar mitt insamlade material. 

 

Den teoretiska ramen för att tolka det empiriska materialet, dels texterna från de transkriberade 

intervjuerna, dels bilderna av sånginsatser, kommer ur ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Hermes, ur den grekiska mytologin som gett namn åt denna forskningsmetod, var budbäraren 

som kom med gudarnas budskap till folket. Med hermeneutik som metod vill forskare kunna 

tolka det de ser och vad detta innebär. Det som går att tolka är sådant som syns och kan iakttas 

ur olika perspektiv och därför bygger denna forskningsmetod också på ett först insamlat 
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material som forskaren försöker tolka och förstå. I denna studie blir detta material för mig dels 

de transkriberade intervjuerna dels utskrifterna av inspelningarna av körsångare.  

 

Hermeneutik har sina rötter i exegetiken, texttolkningen och bland annat inom bibelanalys. 

Man måste förhålla sig både till helheten och till delarna av en text, varje del kan bara förstås 

tillsammans med helheten. ”En bibeltext kan sålunda endast förstås om den sätts i samband 

med hela Bibeln. Omvänt består ju helheten av delar, kan därför endast förstås ur dessa” 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Den så kallade hermeneutiska cirkeln har utvecklats 

genom olika utvecklingsstadier av motpoler till att ses som en rundgång från helhet till del samt 

den förförståelse eller de kunskaper en forskare har som tolkare av en text vilket då vid 

tolkningen ger ny förståelse och kan tolkas på nytt. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 211). Det 

som kan tolkas i mina studier är den empiri jag samlat in och kan ”läsa”, som helhet och i 

detalj, fram och tillbaka, dels texterna från de transkriberade intervjuerna, dels utskrifter av 

inspelningarna. Genom detta kretslopp vaskas också några guldkorn fram ur den strida floden 

av empiri. 

 

4.2.1 Metod intervjuer 

Empirin för intervjustudien samlas in genom halvstrukturerade intervjuer av tjugosex 

körledare.  

 

För att använda intervjuer som undersökningsmetod på ett både realistiskt och trovärdigt sätt 

måste dessa vara planerade och genomföras med så lika förutsättningar som möjligt. Samma 

frågematerial måste presenteras på likvärdigt sätt. Varje intervju är unik i sitt tillfälle med 

mötet mellan informanten och den som intervjuar. Jag som forskare måste förhålla mig neutral 

och passiv om jag vill kunna tolka informanternas berättelser som deras egna sanna utsagor. 

Samtidigt kan jag inte bortse från att jag själv har en förförståelse och kunskap om ämnet, 

vilket också är en förutsättning för att både förtroendefulla och relevanta samtal ska kunna äga 

rum. Jag måste kunna ämnet och förstå vad informanten säger, även det outsagda, och jag 

måste också kunna ställa relevanta följdfrågor eller ge kommentarer som leder vidare till 

ytterligare svar.  
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Ett hermeneutiskt granskande av intervjumaterial innebär att varje intervju betraktas och 

analyseras som en självständig text. Fokus läggs kring informanternas iakttagelse och 

beskrivning av det relativt snäva perspektivet kring just lärande i körstämman.  Vid 

intervjutillfällena har det blivit en naturlig diskussion runt situationer av lärande i kör och det 

kommer fram flera svar och alternativa tankar kring lärande, körmetodik och körpedagogik än 

vad som ryms inom denna artikel. 

 

4.2.2 Arbetssätt med körledarintervjuer 

För att insamla kvalitativt material i form av halvstrukturerade intervjuer har jag ställt frågor till 

körledare om deras uppfattning av lärande körsångarna emellan. Jag har också intervjuat några 

körsångare, några av dem som vid flera tillfällen blivit inspelade, dels i individuella intervjuer 

dels i en gruppintervju.  

 

Intervjuerna har varit halvstrukturerade på så sätt att jag haft ett antal färdiga frågor att utgå 

från med olika följdfrågor beroende på vilka svar informanterna gett. Utifrån dessa frågor har 

det utvecklats en naturlig dialog och ett resonemang kring frågorna och svaren. 

 

De intervjufrågor som bildat ramverket för samtalen med körledarna har utgått från hur 

informanterna uppfattar ett lärande mellan körsångarna. Och om så är fallet, om informanterna 

utifrån denna eventuella uppfattning har sypunkter på körsångarnas placering i förhållande till 

varandra i stämman. En ytterligare följdfråga har också handlat om vad som händer om en 

körskicklig person uteblir. Körledarna har också fått svara på om de använder sig av inspelat 

material i repetitionsarbetet, så kallade stämband eller inspelningar av aktuella tonsättningar, 

alternativt hur de ser på sådant material. Utifrån dessa grundfrågor har sedan diskussioner 

utvecklats.  

 

Jag har valt ut tjugosex informanter av körledare. Nio kvinnliga och sjutton manliga körledare. 

Alla har en lång och bred erfarenhet av att leda, repetera och arbeta med körer som körledare 

och körpedagoger. Informanterna kommer huvudsakligen från storstadsregioner, Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Lund och Örebro. Några av intervjuerna har gjorts i samband med 

forskarskolekurser och några i samband med körledarkonvent. Urvalet har bland annat därför 

gjorts bland körledare jag själv haft en personlig relation till – jag har varit kassör i styrelsen 
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för Föreningen Sveriges Körledare under åtta år och därför fått ett mycket stort kontaktnät 

bland svenska körledare. Ett tiotal av de tjugosex informanterna arbetar som körlärare och 

körledare i gymnasieskolor och andra ungdomskörer, och har också andra 

undervisningsområden, de övriga arbetar eller har arbetat som körledare vid högskolor och/eller 

som enbart körledare med såväl nationellt som internationellt etablerad status, karriär och 

erfarenhet. Många av dessa senare körer håller en professionell eller semiprofessionell nivå. 

Med detta menar jag att de exempelvis ofta konserterar, nationellt och internationellt, och/eller 

deltar med framgång i körtävlingar samt genomgående arbetar med förhållandevis avancerat 

notmaterial. 

 

Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant. Jag har sedan gjort flera genomläsningar av 

varje intervju och också i texten gjort markeringar vid de ställen där informanterna talar om 

någon form av kunskapsutbyte från körsångare till körsångare. Genom upprepad läsning med 

fokus på olika områden och jämförelse av delar av de olika texterna till hela intervjutexten, förs 

de olika texterna samman till kategorier med samma tendens eller utsaga. 

 

I analysarbetet har jag sedan undersökt informanternas svar och fokuserat på deras ordval, 

deras sätt att beskriva både sin syn på hur körsångare lär gemensamt och med hjälp av 

varandra. Här har jag kunnat kategorisera svaren utifrån hur starkt de betonat just ledarskapet 

inom körstämman och därigenom se olika tendenser av hur informanterna ser på det informella 

eller formella ledarskapet i körer. Några informanter talar i första hand om det rytmiska och det 

melodiska ledarskapet, några betonar betydelsen av röstklang som förebild hos ledare. 

4.2.3 Arbetssätt med elevintervjuer 

För att få respons på hur inspelningssituationen upplevs av eleverna görs individuella ganska 

korta intervjuer med körsångarna i en av de stämmor som spelats in mest frekvent. 

 

Det levande samtalet är hållet som en öppen halvstrukturerad intervju med var och en av 

sångarna i stämman. Intervjufrågorna ger grund för samtal som tillåts ge sidosprång kring andra 

frågor som kan förväntas dyka upp. Se vidare: Intervjuguide – elevintervjuer, bilaga 4. 

 

Därefter genomförs en gemensam gruppintervju och gemensam diskussion. Se vidare: 

Intervjuguide – gruppdiskussion, bilaga 5. 
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4.3.1 Metod Inspelningsstudierna 

För att undersöka hur körsångare eventuellt tar till sig intryck från varandras sånginsatser och 

om det sker en utveckling av den egna sånginsatsen har sångstämmor spelats in på separata 

ljudkanaler.  

 

Empirin från inspelningar av körsångare har analyserats visuellt från grafiska utskrifter. Utifrån 

dessa studeras exakt hur sångarna i en körstämma sjunger och hur de eventuellt förändrar sin 

sång under en pågående sång respektive vid omtagningar. Genom detta sätt att läsa bilderna av 

inspelningar är även den andra insamlingsmetoden ett kvalitativt material som kan analyseras 

och tolkas med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Med ett annat arbetssätt med exakta 

mätningar och kanske statistiska underlag hade inspelningsstudierna kunnat bedömas som 

kvantitativa studier, det vill säga kvantifierbara och mätbara studier. Detta tillvägagångssätt var 

ursprungligen planerat men visade sig inte ge tillräcklig information om hur  rösterna faktiskt 

förhöll sig till varandra.  

 

4.3.2 Arbetssätt Inspelningsstudierna 

Metoden att göra en undersökning av sångare relaterade till varandra på detta sätt, med mer 

allmän inspelningsteknik, känner jag inte till om någon annan gjort. Via resonemang 

tillsammans med kollegor som arbetar med ljudteknik och inspelningar kom jag fram till att 

detta skulle kunna vara en modell att utveckla. Tekniken att spela in enskilda stämmor på skilda 

kanaler är praxis inom en stor del av ljudteknikområdet. Framförallt är det vanligt inom 

populärmusiken, pop, rock, jazz etcetera och skälet är behovet att undvika att ljudstarka 

instrument som trummor till exempel, läcker in i (sprids till) även andra stämmors mikrofoner. 

Detta görs för att i efterhand kunna mixa och balansera de olika stämmornas ljudkanaler 

volym- och klangmässigt. Motsatsen till denna inspelningsteknik är att spela in med få, kanske 

bara två mikrofoner och då i stunden balansera ljudbilden och instrumenten mot varandra. Vid 

denna typ av inspelning placeras mikrofonen eller mikrofonerna på den optimalt bästa 

lyssningsplatsen ute i en konsertsal, och den som gör inspelningen tänker sig mikrofonerna som 

den kommande lyssnarens öron.  
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Tekniken för inspelningarna består av  

• dator för dokumentationen  

• inspelningsprogram för att kunna arbeta med inspelningar 

• analysprogram för att överföra inspelningarna till grafiska avbilder 

• ljudkort för att omforma det inspelade materialet till datorn 

• mikrofoner för upptagning av ljudet 

• kablage för sammankoppling av ovanstående 
 

Under de två pilotstudierna användes  

• Dator – MacBook Pro  

• Programvara – Pro Tools LE, version 7.4.2  

• Analysprogram – Melodyne 3.2  

• Tvåkanligt ljudkort –Digidesign Mbox 2  

• Mikrofon/-er – Pilotstudie 1/ 1 styck Samson R11, Pilotstudie 2/ 2 stycken SM58-

mikrofoner. 
 

För inspelningarna i körmiljö användes 

• Dator – MacBook Pro  

• Programvara – Cubase5 version 5.0.1.147 

• Analysprogram – Cubase5 version 5.0.1.147, integrerade funktionen VaryAudio 

• Åttakanals ljudkort, M-Audio, Fast Track Ultra 8R 

• Mikrofoner – 8 stycken MIPRO MU-53HNS 
 

Jag presenterar här de olika inspelningsmodellerna som jag använt mig av. 

1 Pilotstudie 1, egen sånginspelning med dubbning 

2 Pilotstudie 2, två sångare parallellt 

3 Sex till åtta närmikrofoner under körsång i ordinarie körundervisningsklass.  

Inspelningsserier under våren och hösten 2010 samt våren 2011 under ett antal 

körlektioner på gymnasium. Ett flertal av dessa inspelningar kommer att 

redovisas under resultatkapitlet. Inspelningsmetod och design på studien är 

dock densamma 

4 Åtta närmikrofoner – unison läsning bekant text 

5 Åtta närmikrofoner – försök att uppfatta obekant text  

6 Unison sång – åtta närmikrofoner 



 

  48 

 

Under min tidiga planering av studien hade jag ett möte då jag diskuterade med professor Sten 

Ternström vid Kungliga Tekniska Högskolans (KTH’s) avdelning för röst och tal (2009-05-13). 

Vi talade om olika alternativ för att göra en både mätbar och tydlig studie. Önskvärt kunde vara 

att i samband med inspelning införa variationer för sångarna. En idé var till exempel att låta 

körsångare sjunga i individuella mikrofoner men också låta alla ha på sig hörlurar, där de fick 

tillbaka en mix av alla rösterna med ambitionen att denna mix skulle låta likadan som den 

gemensamma körklangen utan hörlurar. I denna mixade hörlursklang skulle det då vara möjligt 

att lyfta olika stämmor för att se hur detta eventuellt kunde påverka den enskilde sångaren. I 

vårt resonemang kom vi fram till att det visserligen skulle vara en intressant studie, men 

samtidigt under så speciella former att situationen inte kom att kännas realistisk. Med den 

laboratorieteknik som finns på Kungliga Tekniska Högskolan och vid andra akustiska institut 

går det också att göra helt andra och mer exakta mätningar av såväl tonhöjd och styrka som 

klang- och övertonsrikedom, än vad jag haft möjlighet till. Den metod jag konstruerat 

kombinerar inspelningsteknik för individuella stämmor för att konstatera och justera eventuella 

felspelningar –sjungningar tillsammans med att organisera dessa stämmor parallellt och 

jämföra dem med varandra.  Jag har under studiens gång kommit att använda två olika men 

snarlika program ProTools och Cubase. Inspelningsprogrammet ProTools använder ett 

analys/korrigeringsprogram som heter Melodyne. Båda dessa program används professionellt, 

ProTools är inspelningsprogrammet och Melodyne används för att kontrollera och korrigera 

felspelningar och –sjungningar. Cubase har båda funktionerna för inspelning och korrigering 

via VariAudio integrerat i samma programvara. För inskolning på ProTools och för samtal 

kring inspelningsteknik och -proceduren, möjliga och omöjliga lösningar och för förståelse för 

hela arbetsgången har jag haft en utbildningsdag hos musiklärare, musikproducenten och 

inspelningsteknikern Peter Bohlin (2009-09-29). 

 

Man får i Melodyne respektive VaryAudio fram en grafisk bild av en inspelning och kan 

justera tonerna såväl i tonhöjd som tidsmässigt. Programmet läser av den exakta tonhöjden som 

en linje och markerar en uppskattad tonhöjd som en box. Denna box kan ”dras” i olika 

riktningar för att därigenom förändra tonen. Detta var och är naturligtvis inte syftet med just 

dessa inspelningar, utan här används tekniken endast för att kunna iaktta en inspelning visuellt. 

Programmet ger även en tidsmarkering som är menad att ge musikerna en fast puls i ett visst 

tempo att förhålla sig till. I mina inspelningar kommer jag att bortse helt från dessa markeringar 
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som lite ser ut som taktstreck. De har i inspelningarna ingen som helst relation till det sjungna 

men kan användas som lodräta fixpunkter för att jämföra stämmor med varandra. Eftersom alla 

stämmor spelas in samtidigt infaller dessa fixpunkter på samma plats samtidigt för alla 

stämmor/röster. Det är relaterat till dessa som det blir tydligt vem som sjunger tidigt eller sent i 

förhållande till varandra. 

 

Fixpunkterna – de lodräta streckmarkeringarna – visar inte i dessa exempel någon given puls, 

till exempel från en dirigent eller inräkning. Vid några tillfällen kan pianot som används av 

körledaren som understöd vid instuderingen höras genom mikrofonerna men då detta inte 

spelats in på separat kanal kan inte heller detta egentligen relateras mätbart till sångarna.  

 

Det inspelningarna visar är hur sångarna sjunger exakt, i tonhöjd och i tonlängd och varje 

sångares inspelning kan jämföras med de övriga från samma inspelningstillfälle. Det går inte att 

i graferna se vokaler eller konsonanter eller text på något sätt, och för att fullständigt tolka 

bilderna är det nödvändigt att också samtidigt lyssna till inspelningarna. Det finns ytterligare en 

begränsning i programmet, som ju inte är tänkt att användas på detta sätt, och det är att det 

endast kan analysera och i datorn visa en stämma i taget. För att kunna jämföra de olika 

stämmorna måste bilderna skrivas ut och besiktigas sida vid sida. Vid utskrift är det nästan 

omöjligt att få exakt samma proportioner, det vill säga de fixpunkter jag talat tidigare om, i 

tidslinjen kan variera någon millimeter från exempel till exempel. Trots detta går det tydligt att 

iaktta likheter och olikheter stämmorna emellan. 

 

I inspelningarna är jag själv fullständigt passiv. De flesta tillfällena sker i samband med en 

annan körlärares lektioner. Jag styr endast vid några enstaka tillfällen hur någon inspelning 

eller repetition genomförs. 

 

De inledande pilotstudierna planeras dels för att lära och förstå inspelningsprogram, dels för att 

undersöka möjligheter för kommande större inspelningar. 

 

Delstudie 1. Pilotstudie 1 består av egen improvisation och sedan genom att lyssna till denna 

lägga till ytterligare en inspelning. 
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Delstudie 2. Pilotstudie 2 görs med två sångare och med handhållna mikrofoner. Sångarna 

uppmanas att sjunga samtidigt men får inte någon hjälp till detta. De måste lösa igångsättning, 

tempo, et cetera genom att lyssna till varandra. 

 

Delstudie 3 – 6. Inspelning i klassmiljö med headset mikrofoner till åtta separata kanaler. 

Följaktligen kan maximalt åtta sångare spelas in samtidigt. Gruppen sitter i traditionell 

köruppställning i halvcirkel med damstämmorna närmast körledaren, från körledaren sett, 

sopraner till vänster och altar till höger, herrstämmorna bakom damerna med basar bakom 

sopranerna, till vänster för körledaren, och tenorer till höger bakom altstämman. Genom att 

inspelningstillfällena i princip blir regelbundna vid varje körlektion vänjer sig också gruppen 

vid såväl min närvaro som apparatur. Under läsåret 2010-2011 är det endast tenorstämman som 

spelas in, våren 2010 görs några inspelningar med olika körstämmor. 

 

Det som spelas in är den ordinarie repertoar gruppen arbetar med. Jag har inte möjlighet att 

påverka varken detta val eller hur repetitionerna läggs upp. Vid några tillfällen kan jag be 

läraren att inte leda körsång från pianot eller med egen sång, för att slippa en yttre ledande 

stämma, utanför körgruppen.  

 

Delstudie 7. I princip samma tekniska uppställning som tidigare körinspelningar men 

uppgifterna är annorlunda. Gruppen är en sånggrupp som jag repeterar med ungefär en gång i 

månaden, den kallas Gubbröran och består av tidigare mycket aktiva körsångare och 

studentspexare. De har goda röster och stor rutin av att sjunga och också sjunga tillsammans 

men notläsningsförmågan varierar. Från att i de föregående (många) inspelningarna vara 

hänvisad till att spela in i princip allt, och sedan i efterhand granska fångsten och se vad det 

blev vill jag nu också styra en mer experimentellt upplagd inspelning.  

 

Jag vill också göra en inspelning som jag kommit att inse kunde ha varit en av pilotstudierna. 

För att testa vilken möjlighet en grupp har att uppfatta inte bara sång där dessutom förlagan 

finns i notbild, vill jag prova ett par olika varianter av läst text. 

 

Den första uppgiften blir att läsa en för alla i gruppen bekant (eller förmodat bekant) text. 

Gruppen ombads läsa ”Fader vår”, och göra det tillsammans. Denna text förmodade jag att alla 

skulle kunna förhållandevis väl, medelåldern på gruppen är över 60 år och jag tror att oavsett 
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religiositet är detta en text som är bekant. Jag frågade dem om de kunde texten och fick svaret: 

”vi tar väl den gamla varianten”. De kunde alltså texten åtminstone i den äldre versionen vilket 

det också blev. 

 

Efter en läsning (och inspelning) får gruppen frågan om vem de själva uppfattar som ledare [i 

läsandet]. En man utses och får ställa sig centralt i den halvcirkel i ett led gruppen står i, och en 

ny läsning följer. Nu är uppgiften att följa den utsedda ledaren – utan att titta på denne.  

 

4.4 Analys 
 

Analys av kvalitativa data innebär analys av de resultat som kommer fram utifrån kvalitativ 

forskning. Forskning som genererar kvalitativ data står ofta under samlingsbegreppet kvalitativ 

forskning.  Gemensamt för dessa undersökningsmetoder är att alla bygger på utsagor och/eller 

iakttagelser av olika slag från informanter eller deras verksamhet. Den mest vanliga formen av 

forskning för insamling av kvalitativ data är intervjun där informanter berättar om erfarenheter, 

tankar och idéer. Att utifrån dessa svar se samband eller olikheter kan i analys, diskussion och 

resultat ge generaliseringar som kan ge vidgad kunskap om andra eller liknande situationer och 

omständigheter. Därmed inte sagt att generaliserbarheten är ett mål för den kvalitativa studien, 

snarare tvärtom. (Kvale, 1997). 

 

För att kunna dra slutsatser utifrån textmaterialet kan detta genom upprepade genomläsningar 

och analyserande kategoriseras eller kodas, så att intervjuerna reduceras till vad som sägs 

omkring just det som observeras. Detta kan göras med olika grader eller styrkenivåer beroende 

på hur stark eller vek utsagan är. På detta sätt kan hela textmassan från samtliga intervjuer 

förenklas och jämföras på ett överskådligt sätt (Kvale & Brinkman, 2009, s. 202-203). 

 

Ett hermeneutiskt granskande innebär som Öhman (2007) beskriver det att forskaren går från 

del till helhet och från helhet till del för att lägga sitt pussel av olika förståelser och delar. 

Hermeneutiken förutsätter en ständig kontextualisering och dekontextualisering (Öhman, 2007, 

s. 99). För min studie innebär detta att läsa intervjumaterial från en informant gång efter gång, 

jämföra innehållet med andra intervjusvar, bryta ned svaren i delar med fokus på detaljerna för 

att också bättre förstå helheten. Vissa nyckelord har varit värdefulla för mina möjligheter att 

ordna svaren i olika kategorier, ord som ”ledare”, ”initiativ”, ”gå före” etcetera. 
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Ett hermeneutiskt granskande av graferna innebär att dessa jämförs med varandra från samma 

inspelningstillfälle. Först iakttas respektive inspelning av varje stämma tillsammans med 

lyssnandet på denna, avvikelser eller oväntade inslag markeras. När alla stämmor från det 

aktuella partiet gåtts igenom individuellt görs en okulärbesiktning av stämmorna med 

jämförelser av dem två och två. 

 

I dessa grafer syns såväl tonhöjder som tonlängder relaterat till en tidslinje. Tidslinjen saknar 

helt relevans i förhållande till styckets puls, taktart eller tempo, dock är den identisk i 

förhållande mellan de samtidigt sjungna stämmorna. Detta betyder att det går utmärkt att 

jämföra sångstämmorna med varandra och iaktta skillnader mellan sångarna/stämmorna.  

 

4.4 Viktiga överväganden och begränsningar i inspelningsstudierna 

Om jag ska utvärdera inspelningar av endast ljud måste jag också reflektera över vad som kan 

påverka sångarna utöver vad de hör. Deras olika förkunskaper och förutsättningar att sjunga 

även helt individuellt har säkert också betydelse för hur de presterar tillsammans med andra 

sångare. Jag har i inledningskapitlet fört fram idén att körsång är populärt och tilltalande för att 

det innebär att vara en del av gemenskapen och den enskilde sångaren måste inte vara väldigt 

duktig. Det finns de som säger att ett skäl att sjunga i kör är att det är så lätt tack vare att 

sångarna blir hjälpta av varandra. Men för en ovan sångare som inte ens är van varken att 

sjunga eller så att säga höra sig själv sjunga, vad innebär det för denne att inte alls höra sig själv 

utan endast det som kommer från sångarna runt om? 

 

Är för övrigt musiken, den hörda med puls, att jämföra med notbilden och den inneboende 

pulsen i denna, eller är detta två helt olika variabler att också räkna med? Det som alltså driver 

sången framåt är det en eventuell dirigent eller är det en gemensam puls mellan sångarna och 

var kommer den i så fall ifrån? Den sångare som eventuellt ligger något före och kanske ”drar” 

andra, hur kan jag bedöma om det verkligen är så att denne ”drar”? Det kanske bara är så att 

denne sångare ligger ”för tidigt” och inte ”före”? De andra sångarna kanske skulle sjunga 

riktigt även utan den förste och hur ska jag kunna bedöma detta? I dessa undersökningar vill jag 

i första hand se om det är möjligt att registrera olikheter mellan sångarna. Det kan bli ett 

värdefullt redskap för kommande forskning. Jag menar att det behövs noggrant gjorda 
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undersökningar med flera upprepade inspelningar under likartade omständigheter för att se en 

utveckling och en skillnad mellan sångarna såväl som individuellt hos var och en. 

 

En ytterligare aspekt kring det som driver musiken och körsången framåt, är om körsångarna 

påverkar varandra med gester eller rörelser. Dessa måste i så fall också värderas som 

påverkansfaktorer inom det informella ledarskapet. Detta innebär att jag också måste filma och 

dokumentera visuellt vad som sker under körsångstillfällena. Att till fullo transkribera 

inspelade körsituationer kan bli ett gigantiskt arbete om alla rörelser och gester skall vägas in. 

Detta bedömer jag inte som varken rimligt eller nödvändigt att väga in. Jag använder inspelade 

filmer som en referens i förekommande fall, och jämför de ljudupptagningar vid aktuella 

analystillfällen med motsvarande videodokumentation. 

 

4.5 Samtycke till, och etiska aspekter på forskningen 
 
Min bedömning är att det inte skall behövas tillstånd från etikprövningsnämnden. De 

intervjuade körledarna har alla samtyckt till såväl intervjuer som att också figurera under eget 

namn. Det som kommit upp under intervjuerna har ibland handlat om namngivna personer och 

dessa namn lämnas aldrig ut i intervjusvar eller förekommer under sina riktiga namn. Skulle 

något citeras kring dessa i intervjuerna nämnda personer, fingeras namnen och också beskrivna 

situationer förändras så att ingen kan komma att förstå vem eller vilket tillfälle som åsyftas.  

 

De experiment jag utför genom individuella inspelningarna av sång, skall enligt mitt 

förmenande och så jag tolkar lag och förordning om etikprövning (2003), inte kunna på något 

sätt kunna skada eller besvära eleverna som spelas in. Jag känner den ena elevgruppen sedan 

tidigare, den går under inspelningstillfällena andra året på Naturvetenskapsprogrammet med 

musikprofil. Läsåret innan inspelningarna ägde rum, det vill säga fram till dess Nationella 

Forskarskolan startar, arbetade jag själv i klassen som lärare i både gehörs- och 

ensembleundervisning. Den andra elevgruppen som spelas in under läsåret 2010-2011 har jag 

inte tidigare haft någon egen undervisning med. För båda dessa grupper är jag under året också 

körledare vid gemensamma framträdanden, i ledandet av några enstaka sånger – i några 

sammanhang vid större körsammanslagningar i samband med traditionella högtider som 

Adventssång, Lucia och Vårsång. Dock har jag inget varken ansvar eller inflytande på 

betygssättning av de inspelade eleverna. Detta påpekas också i den information eleverna fått i 



 

  54 

samband med att de givit sitt samtycke till att deltaga i min studie. Där poängteras också att 

deras ordinarie betygssättande lärare inte kommer att kunna ta del av något av det inspelade 

materialet.  

 

Alla de elever som går i de klasser som spelats in har fått mitt forskningsprojekt presenterat för 

sig, och de och deras vårdnadshavare har fått skriftlig information samt en blankett för 

samtycke att delta i undersökningen, detta oavsett om de spelats in på individuella kanaler eller 

bara funnits i klassen. Parallellt med ljudinspelningarna har en filmkamera också varit fast 

riktad mot den inspelade stämman. Detta inspelade filmmaterial har endast jag själv använt som 

kontroll på eventuella tecken som kunnat påverka sången. Ingen annan har tagit del av dessa 

filmer.  

 

Informationsmaterial till elever och vårdnadshavare samt Samtyckesformulär bifogas som 

bilaga 2. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Jag måste som intervjuare vara medveten om att sammanhanget kring intervjutillfället är 

speciellt. Även om det synes ha formen av ett samtal finns det en laddning av att det faktiskt är 

just en intervju, det som sägs skall komma att analyseras, värderas och kanske citeras. Detta 

måste informanterna vara medvetna om och det är också troligt att det spelar in i deras sätt att 

svara, medvetet eller omedvetet.  

 

Bouij tar i sin avhandling Musik - mitt liv och kommande levebröd (1998) i ett särskilt kapitel 

upp en diskussion kring ”Sanning” (Bouij, 1998, s. 46-48) där han dels resonerar kring att en 

situation nu, idag, i relation till en tidigare upplevd situation, får förändrade förutsättningar för 

upplevelse och tolkning just genom återberättandet. Han talar om en hermeneutisk dimension 

av hur människan själv är en tolkande varelse, hur hon hela tiden väger av sin samtid till hur 

situationer har varit tidigare i livet liksom hur dessa kan komma att te sig längre fram. Även i 

kapitlet kring roll, rollidentitet och symbolisk interaktionism (Bouij, 1998, s. 73-100) tas 

problemet upp kring rollbegreppet. 

 

Alla människor bär på en rollidentitetsstruktur utvecklad i interaktion med 
omgivningen. I denna struktur ingår rollidentiteter av olika vikt för bäraren. I 
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de framträdande rollidentiteterna har bäraren investerat tid, pengar, övning, 
utbildning etc. En rollidentitet byggs upp kring en eller flera kompetenser. Det 
finns yttre förväntningar på den men också en subjektiv inre bild av egna 
förväntningar. (Bouij, 1998, s. 99). 

 

Om jag överför detta resonemang till mina egna intervjustudier så är min förståelse att 

informanterna inte från början kan ana vilka svar jag ”önskar” eller förväntar då jag inte 

utvecklar min frågeställning utan bara ställer frågan om hur de tror att sångarna lär av varandra 

i körstämman. Det är naturligtvis mycket viktigt att vara medveten om att när någon befinner 

sig i en situation att bli intervjuad, så har vederbörande satt av tid för detta och medvetet 

bestämt sig för att hjälpa den som intervjuar, och det finns en stor ”risk” då också att vilja vara 

behjälplig med att ge så bra svar ”som möjligt”. Detta leder också till att när väl transkribering 

är gjord och texten analyseras så kan det visa sig att det finns väl så intressant information 

”mellan” frågorna, dvs. det informanterna säger i samtal, utan att ha fått direkta frågor, kan ge 

indirekta svar på det område som utforskas. 

 

Silverman talar när det gäller reliabilitet vid intervjuer om hur viktigt det är att alla informanter 

uppfattar samma fråga på samma sätt (Silverman, 2004, s. 286). När det under mina intervjuer 

föranlett förtydliganden kring vilken typ av lärande som avsetts med frågan, har detta kunnat 

utvecklas på ett konstruktivt sätt vilket förenklat för informanten att uttala sig, fortfarande på 

ett från min sida icke styrande sätt. Eftersom jag själv är körledare menar jag att jag har samma 

vokabulär och samma förhållande till olika begrepp som mina informanter och därigenom är 

risken liten för missförstånd. Silverman talar om att man, för att säkerställa att informanterna 

uppfattar frågor likadant, har standardiserade metoder och för fältanteckningar. (Silverman, 

2004, s. 288). Jag har förberett en intervjuguide med följdfrågor som naturligtvis kan bli olika 

beroende på de första svaren. Silverman föreslår också att flera forskare kan läsa samma 

material för att fastslå att det uppfattas likadant. (Silverman, 2004, s. 288). Det har inte jag 

möjlighet att genomföra inom denna studie. 

 

En intervjusituation är i sig en inte helt naturlig situation och det kan där uppstå möjligheter för 

den intervjuade att ”vilja vara till lags” att försöka hitta den ”sanning” som förmodas vara 

önskad eller förväntad. Kvale (1997) berör på en mängd punkter problematiken. När det gäller 

begreppen validitet och giltighet hänvisar han till hur dessa i vanliga ordböcker förstås som 

sanna och riktiga yttranden (Kvale, 1997, s. 215). När det gäller vad som är sanning såsom 
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filosofisk fråga nämner Kvale tre skilda sanningskriterier: Korrespondenskriteriet, 

Koherenskriteriet och det Pragmatiska kriteriet (Kvale, 1997, s. 215). Han talar också om hur 

det funnits en tilltro till en objektiv värld till grund för den modernistiska förståelsen av 

sanning, och hur inom den positivistiska filosofin själva kunskapen speglar verkligheten.  

 

Vidare säger Kvale att den objektiva verkligheten liksom medeltidens absoluta Gud helt har 

upplösts inom den postmoderna eran. ”Sanning skapas genom dialog; valida kunskapsanspråk 

framträder när konkurrerande tolkningar och handlingsalternativ diskuteras och blir föremål för 

förhandlingar bland medlemmarna av en gemenskap.” (Kvale, 1997, s. 216).  

 

Kvale landar därefter i hur viktigt det i realiteten är för forskaren att uppmärksamma detaljerna 

i hela forskningsprocessen. ”Valideringen blir beroende av den hantverksskicklighet som 

utvecklas under undersökningen, med ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt 

tolkande av upptäckterna.” (Kvale, 1997, s. 218). 

 

När det gäller min egen forskning och mina intervjusituationer gäller det alltså att så öppet och 

tydligt som möjligt redovisa och väga in de faktorer och detaljer som dyker upp under 

processen. Att ha hantverksskickligheten som intervjuare med insikt om och förståelsen för 

informanternas roller.  

 

Eftersom jag själv har lång erfarenhet av ämnet måste jag också tydliggöra för mig själv i 

analyssituationen att denna förförståelse varken präglat intervjutillfället eller min tolkning av 

detta. Det är också en grannlaga uppgift att uppmärksamma det intet sagda, det vill säga det 

som eventuellt antyds genom att uteslutas. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att reliabilitet liksom validitet har sitt värde i vardagsspråket 

där giltighet och pålitlighet står för sanning och moral. ”The understanding of verification starts 

in the lived world and daily language where issues of reliable craftsmen and reliable 

observations, of valid arguments, of transfer from one case to another, are part of everyday 

social interaction.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 245). De beskriver vidare hur ifrågasättanden 

av kvalitativa studier endast har accepterat mätbara svar eller redovisningar. De menar därför 

att frågan om sanning snarast är filosofisk och att vi i kvalitativ forskning måste ha vår 

pragmatiska förankring i intervjuarens hantverksskicklighet.  
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We will here attempt to demystify the concept of validity, to bring it back from 
philosophical abstractions to the everyday pratice of scientific research. The 
concept of validity as quality of craftsmanship is not limited to a postmodern 
approach, but becomes pivotal with a postmodern dismissal of an objective 
reality against which knowledge is to be measured. The craftsmanship and 
credibility of the researcher becomes essential. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
248). 

 

När det gäller reliabilitet för intervjuerna angående fokus på frågan om förekomsten av 

eventuella ledare i körerna, så har den frågan ytterst noggrant från min sida alltid ställts utan att 

antyda något förväntat svar i rikting av ledarskap. Frågan har alltid ställts utifrån körledarnas 

uppfattning om lärande mellan körsångarna. Även vid de första kontakterna med 

informanterna, för att bestämma intervjutillfälle, har min beskrivning av mitt forskningsprojekt 

handlat om lärande i kör. Medvetet har jag varit vag i beskrivningarna för att informanterna inte 

skulle få någon chans att fundera för mycket i förväg eller planera svar. 

 

Samtliga intervjuer finns bevarade som ljudfiler och de har alla transkriberats ordagrant med 

såväl stakningar och upprepningar som eventuellt avbrott av telefoner etc. redovisade. Vissa 

markeringar av betoningar eller eftertryck har också gjorts antingen med versaler som 

förstärkning av en stavelse eller med tillägg/förklaring inom parentes, ett skratt av informanten 

– till exempel, markerat som (skratt). 

 

En viktig aspekt på redovisningen av mina resultat är att jag med informanternas godkännande 

valt att inte anonymisera dessa.  De informanter som valts ut för körledarintervjuerna valdes 

medvetet för sin erkänt långa och stora erfarenhet som körledare. Informanterna finns spridda 

över hela landet, de är både kvinnor och män, ungefär en tredjedel är kvinnor (9 kvinnor -17 

män). De har alla en offentligt välkänd position. Körledarna på gymnasienivå möter varje 

vecka dels sin eller sina körgrupper, de framträder med körerna dels vid skolornas interna 

högtider eller konserter, dels vid offentliga konserttillfällen, inom eller utom skolans väggar. 

De andra körledarna har en långt större offentlighet, många med stor internationell verksamhet. 

Jag var från början medveten om, och inställd på att det troligtvis skulle vara nästan omöjligt 

att genom fingerade namn dölja somliga av körledarnas identitet. Detta är naturligtvis beroende 

på vilka frågeställningar och vilka svar jag skulle välja att publicera. Men jag bedömde att det 

snarare skulle begränsa min undersökning än göra den förutsättningslös om jag valde att 
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anonymisera informanterna. Tvärtom kan det också vara så att det finns ett ytterligare läsvärde 

i att veta just vem som säger vad.  

 

När det gäller reliabiliteten för inspelningarna försöker jag presentera avbildningar så tydligt 

som möjligt i samband med resultatredovisningen för att läsaren själv också skall kunna bilda 

sig sin uppfattning om mina motsvarande analyser och tolkningar av resultat. Jag har inte 

nyttjat någon annan forskare för att göra sin läsning av graferna, men detta skulle kunna vara 

möjligt att göra med andra resurser eller en forskargrupp. 

 

Med utgångspunkt från detta förhållningssätt tillfrågades alla informanter också om de 

accepterade att citeras med namn, vilket alla också gjorde. Det finns några partier i någon eller 

några av intervjuerna där informanten särskilt ber att partiet inte skall göras offentligt eller där 

andra personer nämns vid namn – dessa delar offentliggörs naturligtvis inte. 
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5 Resultat 
Hela denna uppsats bygger på skilda undersökningar och undersökningsmetoder, dels 

intervjuer med körledare och körsångare, dels en rad olika inspelningar. Resultaten från alla 

dessa undersökningar presenteras under olika avdelningar inom detta kapitel. Jag kommer att 

göra en kort sammanfattning kring det gemensamma för alla undersökningar i slutet av detta 

kapitel. 

 

Uppsatsen omfattar således resultat från flera helt olika undersökningar och också helt skilda 

undersökningsmetoder - intervjuer samt inspelningar av röster i sång eller annan gemensam 

aktivitet.  

 

Jag har utifrån ett hermeneutiskt perspektiv analyserat intervjuer och betraktat dem utifrån olika 

svar och kategoriserat dessa. Jag har också med utskrifter av inspelningar som grund jämfört 

dessa med varandra och analyserat dem både i förhållande till hur varje stämma utvecklas och 

förändras, dels hur stämmorna förhåller sig till varandra.  

 

5.1 Resultatredovisning intervjuerna med körledare 
 

Mina intervjufrågor har på olika sätt handlat om informanternas syn på ett lärande i 

körstämman. Intervjuerna har startat med en öppen fråga kring hur de tror att sångarna lär sig i 

kören av varandra och med hjälp av varandra. Medvetet har detta varit en vag formulering för 

att inte ge en ledande ingång till samtalen som utgår från att det finns ledare i körstämmor. Min 

mening var att få höra hur de ser på just lärandet i kören. Detta utan att jag närmare preciserat 

eller tydliggjort vilken typ av lärande som ligger i frågan. Undersökningen har byggt på deras 

spontana reaktion på begreppet att lära med hjälp av varandra. Informanterna beskriver då som 

svar, ledare, informella eller formella, hur de förhåller sig till dessa personer, huruvida de som 

körledare tar hänsyn till var dessa personer placeras i kören, antingen i traditionell 

köruppställning [underförstått halvcirkel med respektive körstämman tillsammans] eller om de 

bryter ut kören i andra uppställningar och om då stämledare får en given placering.  

 

Det var alltså viktigt att se om informanterna själva formulerade sig kring ledarbegreppet vilket 

de verkligen och nästan samstämmigt gjorde. Många uttryckte klart och tydligt att det i körer 
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finns ledare, stämledare som går före de andra. Andra informanter uttryckte i sitt resonemang 

att det i körstämman finns de som tar initiativ, och de som präglar stämman också med sin 

klang. Flera varianter beskrivs kring hur informanterna ser på det informella ledandet dels med 

fokus på intonation, rytm och artikulation, dels präglandet av klang och klangfärg. 

 

En följdfråga som snarast är en utvidgning av begreppet ledare i körstämman ställdes mot slutet 

av intervjuerna och handlade om hur körledarna eventuellt använde inspelningar, dels färdiga 

inspelningar av körstycken, dels om de använde så kallade ”stämband” alltså förinspelade band 

där någon stämma framträder antingen själv eller framhävd, kanske separerad i ena 

stereokanalen. Dylika ”stämband” finns ibland att tillgå från notförlag och distribueras ibland 

vid större festivaler och används i skol- och andra körsammanhang mer eller mindre 

regelbundet. 

 

I alla intervjusammanhang har det blivit en levande diskussion mellan mig och min informant. 

Det har varit väsentligt för dessa diskussioner att jag själv har stor erfarenhet av körledning, vi 

har kunnat tala om problematik på ett otvunget sätt där jag också kunnat ställa adekvata frågor i 

olika sammanhang och där jag kunnat anknyta till delfrågor och vissa sidospår. 

 

Eftersom mitt material kommer från en relativt stor intervjustudie och svaren är samstämmiga i 

mycket, även om det finns en glidande skala av uppfattningar, kan jag tydligt dels tolka svaren 

som övertygande om uppfattningarna av att det finns ledare i körstämmor, dels också se att 

detta påverkar körledarnas förhållningssätt till såväl dessa ledare som kören i övrigt. 

 

Mina informanter har gett mig ett rikt material av tankar och synpunkter kring lärandet i kör 

och till att arbeta som körledare. Jag väljer att i första hand här lyfta fram det som sägs om 

ledare och ledande i körstämman. I andra hand presenteras närliggande och intressanta resultat 

kring uppfattningar om hur det finns ledare av klangen och klangbilden i körstämman och även 

i hela kören och i förlängningen av dessa båda aspekter på körledare inom stämman även 

synpunkter på placeringar av sångarna.  
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Jag har samlat denna resultatredovisning kring två kategorier av svar, vilka i några fall smälter 

samman. Denna uppsats har huvudfokus egentligen bara på den första kategorin svar, men 

dessa intressanta och kloka synpunkter bland svaren är angelägna för mig att också presentera. 

 

1/ Musikanterna, de musikaliska ledarna och initiativtagarna 

De informanter som i första hand talar om det musikaliska, melodiska och rytmiska ledandet av 

någon sångare i körstämman. En följdfråga har här också varit vad som händer bland andra 

sångare när denne ledare eventuellt saknas vid något tillfälle. 

 

2/ Klangspridarna, rösterna med speciell karaktär 

De informanter som i sina svar i första hand hänför sig till hur klangen i kören kan initieras av 

någon eller några.  

 

5.1.2 Musikanterna, ledarna 

De första intervjusvar inom kategorin ”Musikanterna” jag vill visa på, är de där informanten 

direkt, nästan i sin första mening, klart säger att det finns ledare i körstämmor, sådana som tar 

initiativ och ansvar som gör att andra följer efter. Det förtjänar att upprepas att öppningsfrågan 

inte på något sätt berört begreppet ledare inom körstämman. Frågan löd ”Hur lär körsångarna 

sig gemensamt och tillsammans i kören”. Jag väljer att presentera en rad direkta citat ur en 

mångfald intervjuer då dessa är så talande.  

 

Anders Eby, 
Min erfarenhet efter alla dessa år är att det utspelar sig ett ganska subtilt socialt 
spel i en körstämma, på väldigt många olika plan. Men det utkristalliserar sig 
ganska snart, tror jag, outtalat och omedvetet, en slags körledare, alltså 
stämledare i varje stämma. 
Det kan vara den som har den bästa rösten och som är mest frimodig, det kan 
också vara, vilket är det vanligaste, den som läser noter bäst, och är snabbast att 
leverera bäst resultat. 

 

Bo Isgar, 
Det finns alltid i varje kör en som är ledande vad det gäller notläsning i alla fall 
när dom får noterna direkt, tar initiativet, sjunger oftast rätt men ibland fel och 
rättar till det då. Det finns alltid ett par som väntar in på att dom andra har lärt 
sig, det finns några som inte ens på konserterna har det initiativet så att dom 
ligger och sjunger samtidigt utan ligger en liten bit efter.  
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Eric Ericson,  
Det är naturligtvis så, att även om man säger att alla är lika så brukar det vara så 
att det är någon som är lite mer, som tar för sig – och det kan antingen bero på 
….mod eller på skicklighet. Men det är naturligtvis så att några går lite före, inte 
tidsmässigt, men går lite före i initiativ och attack av tonerna. Och andra kanske 
följer efter lite mer.  

 

Dan-Olof Stenlund,  
…det kan ju hända att man får hänga upp det hela på någon som är ”leading 
lady”, eller nåt sån’t där, i en stämma…Det utkristalliserar sig alltid någon. Det 
gäller bara att se till att om det skulle finnas två med sådana där dragningar, så 
får dom inte sitta bredvid varandra för det blir en fullständig fight. Du vet, man 
märker ibland, till exempel, att om det sitter två stycken sådana där bredvid 
varandra så kan tonhöjden börja på att stiga, och liknande, därför att dom har för 
mycket sådant där ”leading”-önskemål båda två. Då måste man sätta någon 
emellan som neutraliserar dom. 

 

Gösta Ohlin,  
Dom tyr sig väl till den som är säkrast. Och i vanliga körer så är det rätt ojämnt 
när det gäller kunskap att sjunga efter noter. Så att det är väl viktigt då att det är 
någon som kan hjälpa dom andra. 

 

Solvieg Ågren,  
Man har koll på dom, så man vet det. Jag försöker blanda så mycket som 
möjligt, alltså säkra och osäkra bredvid varann, hoppas att dom ska hjälpa, och 
jag vet ju att det finns osäkra som säger: ”jag vill gärna stå bredvid honom där”, 
eller ”stå bredvid henne där” ”för att då känner jag mig säker”. Och att det 
naturligtvis är så att dom ”hänger på”, så att säga. 

 

Hans Lundgren,  
..man kan ju säga att en amatörkör av den klassen som vi pratar om, i manskör, 
den består av folk som tillför olika saker. I stämman kan det vara någon som 
tillför väldigt mycket notläsningskunskap, säkra och duktiga sångare som 
sjunger rätt hela tiden, och så finns det dom som tillför klang men inte är lika 
duktiga notläsare. Och då gäller det att hitta en mix av sådana här personer, så att 
den som tillför klang får stöd vid sidan av, så att han sjunger rätt, och att den 
som är duktig notläsare sitter centralt eller placeras så att flera får hjälp av 
honom. Och också att nybörjare när dom kommer in, att dom får sitta bredvid 
någon erfaren sångare så att dom dels då lär sig det här som vi pratade om den 
tysta eller ärvda kunskapen, men också känner att dom får stöd hela tiden. 

 

Cecilia Landgren, 
Ja, är jag en ovan körsångare så ligger jag ju steget efter hela tiden. Jag är ju inte 
den som tar tonen först, och jag är inte den som vågar, och jag är inte den som 
på något sätt leder, utan jag hänger ju bara på. Och då tror jag att det tar lite 
längre tid, till exempel, och att det är lite jobbigare, lite mer påfrestande, fler 
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hinder framför mig som gör att jag inte så snabbt kommer fram. Men å andra 
sidan, det beror helt och hållet på om dom andra är drivande… 

 

Björn Johansson, 
Jo men visst funkar det så, att man hänger med, och att dom här gamlingarna, 
dom får ju va stämledare på det sättet. Och det har dom ju, när jag tänker efter, 
uttryckt så också: ”Ja, Kajsa är, det är min mentor här i första sopranen” och så 
där. ”Oj nu är hon borta, hur ska det här gå?” 

 

Jeanette Adner, 
Så ser jag ju då liksom att dom har ju lärt sig själva den metodiken att ta hjälp av 
varandra, lyssna på varandra, så att det gör dom ju - och speciellt om man då är 
en osäker körsångare hör man ju med det där ett extra örat på den som är säker. 
Man ställer sig gärna - mina gymnasieelever gör ju det - ställer sig gärna vid 
sidan om nån som är körstark, till en början i varje fall, tills det sätter sig liksom 
fysiskt i muskelminne och så där.  

 

Folke Bohlin, 
Det finns nog i regel en dold konsertmästare i varje stämma tror jag också, en 
riktkarl, möjligen ett par, och det är inte så dumt egentligen. Men det får ju inte 
bli så att alla hänger på en bara? Så kommer inte konsertmästaren [in] så 
kommer inte stämman (litet skratt) hm, nej, och så utpräglat har jag aldrig 
upplevt det heller, och inte att någon ens med en nickning eller något så där ens 
markerat att han.., eller ”här är det jag som leder” 

 

Andreas Gustavsson, 
…upplevelsen jag har är, det kan man märka väldigt tydligt när vissa viktiga 
personer i stämman inte finns. Jag tror att många lär sig genom att lyssna på 
någon särskild som dom valt ut, som dom känner trygghet för och litar på. Det 
tror jag nästan är det viktigaste sättet för många av dom som är lite svagare på 
att lära sig tydligt och fort, som inte läser noter alls, som inte förlitar sig ett dugg 
på sin egen förmåga och så… 

 

Andzrej Ferber, 
Ja, att hänga på dom som sjunger är det bästa sättet att utveckla en körsångare 
som inte vågar och inte vill. Det är absolut min erfarenhet.  

 

Gunnar Eriksson, 
…att man på det sättet lär sig av varandra, den ene har en nådegåva som den 
andra inte har. Ja i sopranstämman har jag nu en stämledare, eller jag har 
stämledare i min kammarkör, ja ibland har vi två stämledare, en administrativ 
som håller ordning på vilka som är borta, och en som är musikalisk och fungerar 
egentligen som en konsertmästare.  
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Cecilia Rydinger Alin, 
…i allmänhet är det ju så att det är några i stämman som är bättre än andra helt 
enkelt, till att börja med, på att läsa noter. Och dom bör också få en placering i 
stämman, som dirigenten tillsammans med stämfiskal bestämmer. 

 

Bo Johansson, 
…dom som sjunger med lite starkare röst placerar jag nog när jag tänker efter 
lite strategiskt också, för det är klart att dom blir ju lite ledande sådär, även om 
dom inte får vara det, så att säga. Men där kan jag dra nytta av att dom som tar 
sig fram fort i notbilden, dom sprider jag ut lite så där. 

 

Anne Johansson, 
Men de lär sig jättemycket av varandra, självklart! Men jag tror att det är så över 
hela linjen att det är några ”starka kort”, som är starka hela tiden, och som blir 
duktigare och duktigare, och så hänger dom andra på, och ibland är det en 
minoritet som hänger på och ibland är det många starka.  

 

Det är helt tydligt att dessa mycket rutinerade körledare ser det som helt självklart att det tas 

olika typer av initiativ av vissa sångare i körstämman, till att leda andra körsångare. Och 

omvänt att vissa sångare står tillbaka, låter sig ledas och undviker att ta direkta initiativ. 

 

I följdfrågan vad som händer när denne ”ledare” saknas finns det två scenarier som målas upp, 

den vanligaste kommentaren är att någon annan träder fram och tar över ledarskapet. Någon ny 

sångare vågar, eller växer med uppgiften. Detta svarsalternativ gäller framförallt de körledare 

som arbetar med etablerade vuxenkörer. Bland gymnasieskolornas körledare kan en duktig 

ledare spela större roll för gruppen då det ofta kan vara större skillnader i kunskap och 

erfarenhet. Risken att kören misslyckas om en säker sångare saknas verkar större på gymnasiet. 

Dock finns det även på detta stadium de som tar ett steg fram och ”blir bättre” när draghjälpen 

försvinner. Detta visar sig i några av svaren från musiklärare på gymnasium.  Martin Rossing, 

säger att ”dom andra skärper sig, naturligtvis kan dom göra bort sig, men det gör dom oftast 

inte, dom skärper sig så det funkar ändå. Ja det är klart, det märks ju i kvalitetsskillnad”.  

Nästan samma sak säger Martin Bagge, ”...man märker ju naturligtvis, det är ju en gammal 

erfarenhet, det räcker ju med att det finns en två tre stycken som drar… – saknas dom 

personerna, då är det svårt, men har man några sådana...” 
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5.1.3 Klangspridarna 

Det finns de informanter som talar om hur vissa korister med sin klang präglar andra, som 

påverkar andra att låta likadant. 

 

I de vuxenkörer de flesta av de intervjuade etablerade körledarna arbetar tillsammans med, är 

ofta nog kunskap och erfarenheten mer jämn sångarna emellan. Men även när det gäller dessa 

körer oroas körledare av konsekvenserna när duktiga sångare försvinner. Och de ser även att 

det kan vara en utmaning för sångare att träda fram: "-Ja, det ställer till problem tror jag, för 

dirigenten” - säger Gustaf Sjökvist på frågan om vad som händer när en sånglig ledare saknas - 

för grannen till den duktiga notläsaren kan det också vara: ”Nu jädrar ska folk få se här, jag är 

inte så dålig så jag behöver ha den där duktiga bredvid mig” – Det kan vara positivt också, just 

i ett skarpt läge, att den där duktiga notläsaren är borta. 

 

Solvieg Ågren, menar också att det är utvecklande för övriga sångare att få ta eget ansvar. 

”...det blir ju osäkert, men är den personen borta på repetition mer, då lär sig ju dom som är 

osäkra väldigt mycket på att inte hänga på nån.” 

 

Konsekvenser av ett stämledarskap kan alltså vara att antingen övriga sångare blir 

”bortskämda” av att alltid kunna lita till någon annans initiativ - det kan finnas en risk att 

sångarna blir handlingsförlamade om denne stämledare saknas, eller kan det finnas ett annat 

alternativ, vilket varit den vanligaste erfarenheten hos informanterna, att om stämledaren 

saknas träder en ny eller nya ”ledare” fram, tar ansvar, vågar visa sig. Hans Lundgren menar att 

det i alla sociala sammanhang träder fram ledare ”…Alltså då flyttar ju ansvaret. Det är ju så i 

grupper alltså, att det uppstår alltid spontana ledare, vilken grupp man än har. Och då är det 

någon annan, som tar ansvaret utan att det är uttalat på något sätt tror jag.” 

 

En intressant variant av svar och tankar som finns hos ett par av informanterna, är angående 

körer där de väldigt ofta, ibland som grundförutsättning från början, arbetar i blandad formation 

eller köruppställning. Den ena är en gymnasiekör på dans- och musikalskola där målet ofta är 

att snabbt lära utantill för att stå i scenografi i icketraditionell köruppställning, där vänjs 

sångarna från början att de måste kunna hålla sin egen stämma själv. Grundkonceptet i den 

kören är alltså utantill-sång och spridd uppställning, i princip alltid. I det andra exemplet 
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beskrivs en speciell händelse som ändrade arbetssätt i kören till grundformation i spridd 

sittning. Karin Oldgren, beskriver detta ur en specifik situation: 

 

 ...skälet till att jag en gång började med att sitta blandat, det var den så kallade 
”Lisa-effekten”, som inträffade vid ett tillfälle i en kör som jag hade då. En 
ganska Ung kör, 18-22 i ålder, jättefin sopranstämma men det fanns en sån’ där 
som ledde, hon hade en helt perfekt körröst, det vill säga hon gick aldrig igenom, 
utan hon liksom låg där, hon var alltid där på alla rep., på sju år var hon borta två 
gånger eller så där. Sen så kom detta tillfälle när Lisa var borta på en konsert och 
hela, hela sopranstämman fullkomligt krackelerade. För mig var det en bisarr 
upplevelse, jag visste att dom kunde det – men dom vågade inte, om dom inte 
hade den där som gick på så vågade inte dom sjunga. Så sedan bröt jag upp 
alltihop och satte dom enskilt för att dom skulle börja låta nånting av sig själva. 
Visst, dom lär sig av den som läser bäst, dom lär sig av den som är mest På, men 
dom lär sig också Kultur, alltså hur sjunger vi i den här kören, hur gör vi med 
sådana saker. Det blir något slags nedärvt som man bygger upp med åren. 

 

I resonemang kring ledarskapet av sångare som körledarna talar om utvecklas samtalen till att 

också omfatta klangen i kören och hur en person med sin timbre kan prägla andra. Eric Ericson 

säger:  

Men jag tycker det är absolut fascinerande fenomen. För jag kan säga till 
exempel att i min kammarkör har jag hållit koll på konsertmästarna, som jag 
säger, i sopranstämman som drar väldigt ofta, och det håller jag reda på ända ner 
i femtiotalet vilka som varit konsertmästare. Och det gäller konstigt nog på alla 
plan. Det gäller klangligt, det gäller själva noterna förstås, men det gäller inte 
minst som jag sa klangligt att en viss approach till tonerna sjungs efter av de som 
sitter bredvid. Och man kan till och med säga så att en konsertmästare kan prägla 
en sopranstämma. Så märkvärdigt är det. 

 

Eva Bohlin, talar i första hand, utifrån lärandeperspektivet i kören, om hur körsångare ”smittar 

av sig” med sin klangfärg.  

…först och främst så utgår det ju en puls från dirigenten hur dirigenten vill ha 
klangen, den behöver jag inte beskriva då, utan den är olika för olika dirigenter 
och det visar man. Och hoppeligen så är det så att dom flesta i körstämman tar 
upp det här och gör den klangen som man vill ha. Jag sätter ofta då den som 
klingar på bäst sätt och låter starkast, i mitten av stämman, och säger åt dom 
andra att lyssna inåt för att få samma klang. 

  

Gustaf Sjökvist talar på liknande sätt om placering i kören utifrån klangen på rösten och 

rösterna:  

…dels beroende på kunskap förstås och att man placerar folk så att de har nytta 
av varandra. Jag menar ett sätt att placera folk är ju röstligt, färgmässigt – ”den 
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där passar bra ihop med den” – det andra sättet är ju att man sätter – Duktig 
notläsare – Mindre duktig notläsare, och på det sättet får ett samspel utan att man 
kanske talar om det direkt.  ...men det kan vara så att man känner att ”det här 
stämmer inte, färgmässigt, röstmässigt, Då backar jag för det, då får det faktiskt 
gå i första hand – för hur det än är, …att man sätter de rätta instrumenten 
bredvid varandra, det är trots allt viktigast.  

 

Även Ingemar Månsson, ser framförallt samarbetet i kören inom klangen och rösternas 

samverkan:  

Jag tjatar mycket om att lyssna på varandra och lyssna med båda öronen, både på 
den som sitter till vänster och till höger och kanske på den som sitter bakom dig 
eller framför dig beroende på placering. Att man påverkar varandra, intuitivt i 
klangen. Att du sjunger det starkt, eller för skarpt eller pressat i klangen. 

 

Iréne Iderberg Davidsson: 

...jag tror att man kompletterar varandra litegrand. Sitter man med någon som är 
en stark gehörssångare till exempel, så får man hjälp utav av det, utjämnar 
varandras förmågor. Rent vokalt är det absolut så för de som är lite sångligt 
tränade, och har goda öron, att man sjunger ganska klangligt varierat beroende 
på var man sitter.  

 

Genomgående för de körledare som arbetar med gymnasiekörer eller ungdomar är att de 

regelbundet och ofta bryter upp körformationen i antingen blandad uppställning, där ingen står 

intill någon annan som sjunger samma stämma, alternativt låter kören sjunga i mindre grupper, 

kvartetter. Sistnämnda kan vara en variant av den blandade uppställningen men där denna ändå 

har en form av organiserande i småkvartetter. Dessa kan då dels sjunga alla tillsammans men de 

kan också få sjunga för varandra (och inför detta träna i dessa mindre grupperingar). Detta 

nämns av nästan alla körledarna på gymnasiet som ett omtyckt och populärt arbetssätt, med en 

viss form av tävlingsmoment inbyggt (i de fall då kvartetterna sjunger upp för varandra). 

 

Det visar sig hos alla körledarna/informanterna, att de säger att det finns ledare i körstämmorna, 

en eller flera. Detta kan få konsekvenser för hur sångarna placeras. Ledarskapet kan visa sig 

både som någon som tar initiativ och ligger ”på” tar initiativ i insatser och attacker, fraseringar, 

rytm och artikulation. Det förklaras oftast med att det är den som är bäst notläsare eller 

duktigaste sångaren.  

 

Intressanta aspekter av detta är de olika svar som kommit fram vid tillfälle då denna ”ledare” 

saknas. I de flesta fallen svarar informanterna att någon annan då tar ett steg fram musikaliskt 
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och tar över ledarskapet. Detta leder mig att fundera över om det finns pedagogiska-metodiska 

möjligheter att bättre utnyttja denna egenhet. Om det finns dold kapacitet som inte kommer 

riktigt till sin rätt, kanske det också finns en dold resurs som kunde optimeras. 

 

Flera av körledarna i den första intervjustudien påpekade det viktiga att trivas i kören. Trivs 

körsångarna inte socialt eller personligt med dem de sjunger tillsammans med, finns det inte 

heller några goda förutsättningar för att det klingande resultatet skall bli bra. 

 

Informanterna svarar oftast på följdfrågan om vem som ansvarar för placering av sångarna att 

de själva som körledare medvetet styr placeringen av de sångare som de betraktar som ”ledare” 

inom stämman, på det ena eller andra sättet, formella eller informella, med fokus på antingen 

klang eller melodi-rytm-artikulation-frasering.  

 

En del av informanterna nämner också att det finns viktiga funktioner i körerna som inte 

nödvändigtvis ligger inom det musikaliska. Ibland kan det till och med finnas en 

konfliktsituation kring detta, hur förhållningssättet är till en sångare som kanske knappt räcker 

till musikaliskt men som är betydelsefull för kören på andra sätt. 

 

Det viktigaste och mest påfallande resultatet är att körledarna genomgående ser och hör sångare 

som leder och tar initiativ före andra, i körstämmorna. För mig blir det en bekräftelse på min 

egen erfarenhet och också ett skäl att ytterligare undersöka om jag också kan identifiera dessa 

”ledare” i körstämmor. Det finns också de körsångare som präglar andra med sin klangfärg, De 

får andra att spegla sig i deras klang och låta likadant. Flera av informanterna talar om dessa 

som ibland påverkar hela kören med sin klang.  
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5.2 Resultat från elevintervjuerna 
 
Den elevgrupp som under läsåret 2010-2011 spelats in mest frekvent, under närmare ett tiotal 

körlektioner, blev också intervjuade. Sju enskilda intervjuer gjordes samt en samtals- eller 

gruppintervju med hela tenorstämman.  

 

Alla eleverna har positiva synpunkter på att de har nytta av varandra i körstämman. Att det 

hjälper att lyssna på de som är bättre eller åtminstone vid de tillfällen då man inte är så säker 

själv. Frågan eleverna fick var precis samma som körledarna fick ta ställning till: ”Hur tror du 

att man lär sig [i kören] med hjälp av varandra?” 

 

Det hjälper ju om man står bredvid nån som kan rätt bra, liksom. Om alla, om 
ingen har koll så – blir det ju inte så bra. Om man inte är bra på att läsa noter 
liksom 
 
Alltså man hör ju allt runt om en, så självklart tar man åt sig vad man hör och 
kan kanske sjunga efter om man är osäker. Och det är väl till en stor hjälp så 
länge den personen sjunger helt rätt då. Så att man måste tänka själv också vad 
det är som ger en själv. 
 
Alltså om det är nån som sjunger bättre än vad jag gör, liksom är lite mer 
tonsäker, så kan man ju ta stöd lite av dom, sjunga lite svagare så man hör 
liksom om man är lite osäker på stämman. Liksom. Å sen när man är säker kan 
man sjunga ut lite mer  
 

Ja, alltså det är klart att man tar hjälp av varandra, i kören, väldigt mycket. Det 
är inte så att jag hör NN [ordinarie lärare] sjunga stämman o sen kan jag den 
liksom, utan ofta lyssnar man lite på varandra och så om man ska, om man inte 
har sjungit den på ett tag och så kommer nån ihåg lite o nån ihåg lite så. Ofta 
tycker jag det funkar så att alla lyssnar på alla liksom. 

 

Ytterligare någon elev nämner, precis som den föregående, också läraren som den som först lär 

ut, men att sättet eleverna faktiskt lär sig stämman på är genom att lyssna på varandra. Inte så 

att bara någon enstaka är den ledande som kan allt utan genom att någon kan den ena och 

någon annan kan den andra frasen. 

 

Alltså jag tror att man lär sig, det är rätt lätt att lära sig från, om läraren sjunger 
ens stämma på något sätt. Och sen så att man liksom sjunger om det, och så, och 
så är det alltid nån som snappar upp stämman, och sen så kan man fortsätta 
sjunga liksom, om man står liksom ganska tätt. Så att alla får stämman. Och sen 
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kan man liksom lägga på, så kan liksom varje då, stämma, göra likadant, och så 
kan man sjunga det tillsammans. 

 

Ja, man lyssnar. Man lyssnar väl antagligen på folk man tycker kan stämman 
bra. Antagligen, finns antagligen några som syns lite mer än andra, som kanske 
är lättare att följa också än andra. 

 

Oftast så står jag ganska nära NN, men, jag försöker alltid lyssna på  - så många 
som möjligt, men dom som ser säkrast ut försöker jag lyssna mest på 
 

Lite intressant är det att de uttrycker sig som att några antagligen ”syns lite mer än andra” och ” 

ser säkrast ut” – jag tolkar det som att de menar att några märks mer, inte att de sjunger mer 

”visuellt” och gestikulerande, men också att någon som är säker också utstrålar ett tryggare 

lugn. 

 

Någon tar upp motsatsen mot att följa en god förebild och ledare, att det kan vara svårare att stå 

invid någon som sjunger sämre än man själv eller gruppen.  

 

Nej, jag tror väl att ju mer man övar desto mer tonsäkerhet får man automatiskt. 
Och ju mer man övar desto bättre blir man på att lära sig stämmor utantill och så 
där också. Sen kan det också va tror jag att om det är någon som inte ligger 
precis rent, i kören, så kan det, tror jag att det kan göra det svårare för de andra. 
För att man tänker då att, kanske jag ligger fel om det låter dissonant kanske. 
Och då kanske man försöker justera sig efter det. 

 

Samma kille svarar på min fråga om det finns några som är bättre på att backa upp gruppen att 

han själv är en av dessa, han nämner också några ytterligare. Det som behövs är dels att öva 

dels att hjälpas åt att backa upp varandra och att utvecklas av att vara en del av gruppen. 

 

Ja. Jag lär mig väl av att vara en del av det. Av att öva. Det är lättare att lära sig, 
om vi pratar om stämsång, det är lättare att lära sig en viss stämma om man har 
några som backar upp en. 

 

Av de sju eleverna jag intervjuade var det bara två som egentligen sjungit i kör och i stämmor 

tidigare, en av dem hade sjungit under i stort sett hela skoltiden och den andre något under 

högstadiet. De övriga sa sig aldrig ha sjungit i stämmor eller knappt sjungit över huvud taget. 

Eleverna var ganska överens under gruppintervjun att det spelar en roll med placeringen i kören 

i synnerhet som osäker sångare. De flesta tyckte att det var i mitten av körstämman det bäst 

skulle finnas stöd från den övriga gruppen. ”jag tycker att den eller dom som är osäkra kan stå i 
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mitten” Någon tyckte att det är bäst att stå varannan, att varva säkra och osäkra. Men på min 

fråga om eleverna själv skulle kunna säga till någon att denne sjunger fel tycker de att det var 

lite knepigt att säga ifrån. Elev 1: ”Det är väl lite brutalt kanske”, Elev 2: ”Så ärlig behöver man 

inte vara”, Elev 3: ”nä, då är det bättre att vända huvudet ifrån den, tycker jag” 

 

I de enskilda intervjuerna frågade jag vilka de själva uppfattade som säkra och ungefär samma 

personer nämndes av alla, även dessa var själva medvetna om att de var säkra. Jag frågade dock 

aldrig varken individuellt eller i grupp vilka som var sämre. I gruppintervjun frågade jag kring 

samma sak fast på ett annorlunda sätt. Min följdfråga kring placering av de duktiga gjorde jag 

med jämförelsen kring hur det i större orkestrar finns utsedda konsertmästare med ansvar för 

stämman, och undrade vilka i gruppen de kunde tänka sig som ledare. Där nämndes några som 

duktiga men de enades faktiskt om en kamrat när jag förde resonemanget vidare till om den 

personen också skulle ha visst repetitionsansvar för gruppen. Det var tydligt att det också gällde 

att ha ledaregenskap och erfarenhet, kanske kände de också till något om personens 

pianokunskaper. 

 

Sammantaget ger elevintervjuerna ytterligare bekräftelser på att även sångarna är synnerligen 

medvetna om såväl sin egen som grannarnas förmåga, och att det inte är oväsentligt med den 

egna körplaceringen, även om de inte är villiga varken att peka ut någon sämre eller placera sig 

själv bättre. Någon säger att han är ganska nöjd med sin placering, även om jag förstår att den 

inte är optimal, när jag frågar om han skulle önska att stå på något annat sätt i kören – ”Ja, jag 

har vant mig. Det är inget speciellt.” 
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5.3 Resultat av inspelningar på separata kanaler 
 
Här presenteras resultaten från en rad inspelningar som i nästan alla fall gjorts under olika 

omständigheter. De flesta av mina inspelningar har gjorts under läsåret 2010-2011 i samma 

klass och med samma tenorstämma.  Det finns alltså ett mycket stort empiriskt material men 

mycket av detta är svårt att värdera för mina ambitioner. Jag vill visa på förändringar som 

gjorts i körstämman av sångarna och för att kunna lyfta fram sådana måste också 

förutsättningarna från den ena till den andra gången vara identiska. Efter en tids 

inspelningstillfällen insåg jag också att den enda möjligheten för att säkert ha samma elever och 

alltså samma situation att analysera, var att hoppas på upprepningar av sångpartier under 

samma körlektion. Det är några av dessa jag här nedan väljer att presentera.  

 

För att först lära mig tekniken och för att själv få en förståelse för vad det innebar att bli 

inspelad gjorde jag en första pilotstudie med mig själv. 

 

En andra pilotstudie med endast två sångare, gjordes med handhållna mikrofoner, och efter 

denna utvecklade jag idén vidare genom att införskaffa headset-mikrofoner, vilka i princip inte 

generar sångarna och framförallt inte påverkar deras öron och lyssningsmöjlighet till varandra. 

 

Under ett och ett halvt år har jag spelat in körsångare på gymnasiet tillsammans men med 

individuella mikrofoner på separata kanaler och kunnat iaktta och analysera hur de sjunger i 

förhållande till varandra. Jag kommer att redovisa några av resultaten från fem av dessa 

tillfällen. Det är totalt sett ett stort empiriskt material som endast till viss del är genomgånget 

och analyserat. Mycket av materialet är i första led inte direkt tillämpbart för just denna 

undersökning men innehåller andra intressanta delar som kan presenteras vid annat tillfälle. 

 

Sammanlagt presenteras i denna uppsats nio olika delstudier grundade på följande inspelningar    

1 Pilotstudie 1, med en sångare och så kallat sångpålägg 

Improvisation av en basgång över en vamp 

2 Pilotstudie 2, två sångare som sjunger parallellt 

Folkvisa; Vem kan segla förutan vind 

3 från Inspelningsserie våren 2010, sex sångare 

Carl-Michael Bellman; Så lunka vi så småningom 

4 Från inspelningsserie hösten 2010, åtta sångare 
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Otto Olsson; Advent 

5 från inspelningsserie våren 2011, åtta sångare 

Gospel; We shall never, never die 

6 från inspelningsserie våren 2011, åtta sångare 

Hugo Alfvén; Uti vår hage 

7 Inspelning försommaren 2011, åtta sångare 

i. unison läsning - känd text 

ii. unison härmning från person som läser före - okänd text 

iii. unison sång 

Folkvisa; Vem kan segla förutan vind 

 

5.3.1 Delstudie 1. Pilotstudie 1, eget sångpålägg 
För att i första hand lära mig tekniken för inspelningsapparaturen och principen för inspelning 

på parallella kanaler gör jag en pilotstudie med mig själv som sångare. Ett ytterligare skäl för 

detta är att jag också själv vill försöka förstå vad det innebär att försöka följa och lyssna in sig, 

och även om det känns generande eller irriterande att använda headset med mikrofon. 

 

Jag sjunger själv, med handhållen mikrofon, en improviserad melodi som är en enkel basslinga 

över några takter med en återkommande ackordföljd – en vamp. Jag spelar sedan in, på ett nytt 

spår, ytterligare en stämma samtidigt som jag lyssnar på det första inspelade spåret, det vill 

säga jag gör ett så kallat sångpålägg. Den första versionen som jag improviserar fram blir 

relativt lång och helt spontan utan någon genomtänkt linje eller utveckling av melodin. Därför 

blir det faktiskt inte helt självklart enkelt att sedan upprepa den till ljudet från hörlurarna, jag 

kommer inte ihåg hur jag själv sjöng, trots att det var bara några minuter tidigare.  

 

En speciell aspekt med att parallellt lyssna på inspelning och samtidigt spela in är att det sker 

en liten, liten fördröjning vid inspelningen. För att datorn ska klara att ta emot de mängder 

information som ljudspektrat skapar lagras materialet en kort stund innan det registrerats, som 

en buffert. En buffert kan ta emot data som skickas i en ojämn ström, lagra denna och sända 

den vidare i ett jämnt flöde. Motsvarande teknik finns till exempel vid bränning av CD eller 

DVD där själva bränningen av skivan måste ske med helt jämnt flöde av datainformation 

medan denna skickas från källan i varierande hastighet. Vi ser också samma sak vid så kallat 

streamat ljud eller bild när vi hämtar musik och media till datorn från radiokanaler eller 
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YouTube. Det går att variera denna mängd/tid, men ju kortare den är desto instabilare blir 

systemet. Detta kan åskådliggöras som att det från den analoga sången i mikrofon tar en liten 

stund att omvandla signalen till digitalt ljud, och sedan blir det åter ett tidstillägg för att återföra 

den digitala signalen till analogt lyssnande i hörlurar. 

 

Inspelningsapparaturen är inställd på en samplingsfrekvens på 44,1 kHz det vill säga datorn 

spelar in 44,1 tusen svängningar ”bilder av ljuden” per sekund. Datorn kan inte garanterat ta 

emot allt ljud som kommer in och direkt skicka tillbaka detta, utan det måste finnas en viss 

buffert som balanserar de olika datamängderna in och ut. Denna återspelningsfördröjning 

Playback Engine är i detta fallet inställd på en buffertstorlek med 128 samples, det betyder 

alltså att på samplingsfrekvensen 44,1 kHz går det 128 samplingar från uppspelning innan 

ljudet hörs i hörlurarna. Det innebär att med frekvensen 44,100 omvandlat i tid för de 128 

samplingarna ger 128 : 44,100 = 0,0029, det innebär alltså 2,9 millisekunders fördröjning. 

Ljudets hastighet är ca 330 meter/sekund och då hinner det således på 2,9 millisekunder 0,0029 

x 330 m =  0,95m, alltså nästan en meter. En knapp meter bedömer jag som ett ganska troligt 

avstånd mellan körsångare, från mun till öra, som står eller sitter bredvid varandra, om det ska 

kunna gå att hålla en körpärm och ha utrymme för armbågar och känna sig fri. 

 

Nu är det livelyssningen som påverkas av bufferstorleken och inte själva inspelningen, det vill 

säga om jag lyssnar i lurarna till mig själv – just i stunden jag sjunger – samtidigt som jag 

lyssnar till det tidigare inspelade, då kommer det att ligga en differens mellan dessa ljud. Det 

kommer att låta för mig som om jag sjunger för sakta men det är alltså datorn som skapar denna 

fördröjning för att ”hinna med” men själva inspelningen blir inte fördröjd, den hamnar rätt. I 

reella inspelningssituationer lyssnar man därför inte till det man samtidigt spelar in utan hör sig 

själv akustiskt, då stämmer det man hör tillsammans med det tidigare inspelade och allt hamnar 

på rätt plats vid inspelningen. Lyssnar man på liveljudet kommer man att uppfatta sig själv som 

att man ligger efter och försöker då jäkta på – tyvärr hinner man aldrig ikapp sig själv. 

 

Detta innebär att jag, eller snarare datorn, på sätt och vis råkar skapa en ganska realistisk 

situation när jag sjunger tillsammans med min egen tidigare inspelning, förutsatt att jag då 

samtidigt lyssnar till min pågående sång live i lurarna. För mina inspelningar i körmiljö spelar 

detta inte någon roll, men jag kan för upplevelsens skull simulera hur en inspelad stämma låter 

tillsammans med en annan med denna fördröjning det tar för ljudet att färdas en meter.  
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I en körsituation ser vi antingen en dirigent leda kören med en puls eller hör den från ett piano 

eller kanske från en kompgrupp. Det kan också vara så att körsångarna låter sig styras av den i 

musiken inneboende pulsen, takten. Upplevelsen av gemensam puls sångarna emellan kan även 

förstärkas av synintryck, rytmiska rörelser, dels som tidigare sagt av dirigent men dels (små) 

tecken från körsångarna själva. Det kan vara någon som gungar, lyfter notpärmen i takt eller rör 

sig på något annat sätt och på så sätt visualiserar pulsen, eller rättare ”sin puls”.  

 

Som levande kroppar är vi i kontakt med andra människor – vi är till och med 
sammanbundna med dem. Detta kan jämföras med dualismens bild av 
människor och kunskap, där människor påverkar varandra och är orsak till 
andras reaktioner, och så vidare. ”Påverkar” och ”orsak” markerar en utvändig 
eller yttre relation mellan människor och deras göranden – åtminstone så som 
dessa begrepp har utvecklats inom dominerande västerländsk vetenskap och 
filosofi. (Molander, 1996, s. 26).  

 

Även en inandning från en stämkamrat kan göra att en körsångare reagerar och dras med och 

börjar sjunga, i synnerhet om det är en snabb inandning sångaren uppfattar som föreberedelse 

till att sätta an en ton och sjunga. 

 

Aspekten med förseningen av ljudet ovan ger visserligen ingen lång tidsfördröjning mellan 

körsångare som står sida vid sida, men blir mycket mera påtagligt inom en större ensemble, inte 

minst en symfoniorkester, där till exempel en pukslagare sitter kanske 15 meter från vissa 

musiker, vilket betyder 30 meters fördröjning från spel till reaktion och replikljud tillbaka, där 

märks verkligen hur långsamt ljudet är. För en kör som ofta står uppställd i halvcirkel och på 

två led kan det också bli ett avstånd mellan dem som står ytterst som påverkar 

ljudfördröjningen märkbart. Denna fördröjning kan ytterligare förstärkas genom andra 

koefficienter att räkna med såsom rummets format och akustik, materialet i golv och tak, hur 

ljudet reflekteras respektive absorberas. 

 

När jag lyssnar på mina egna inspelningar och tittar på ljudkurvorna inser jag att det inte är lätt 

att hålla gemensam puls, med sig själv! Nu har jag visserligen inte haft någon tydlig inräkning 

och inte följt vare sig klickljud eller blinkande metronom, men det förvånar mig lite ändå att 

det är så svårt att sjunga tight. Det blir dock inte någon realistisk kör- eller stäm- situation 

eftersom första stämman är given och inspelad, den första rösten kan alltså aldrig påverkas eller 
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reagera på den andra. Den första rösten kanske inte heller är helt stabil i puls och det gör det 

inte lättare för den andra rösten att reagera riktigt. Resultatet för mig som forskare blir alltför 

tydligt, det går alltså att forska objektivt på sin egen praktik. 

 

5.3.2 Delstudie 2. Pilotstudie 2 med två sångare 
 
Pilotstudierna gjordes främst för att jag skulle lära mig tekniken för inspelning och analys. För 

att lära mig hantverket så att det skulle gå både enkelt och säkert att koppla upp och göra 

installationerna för inspelningar och också för att vara säker på att inte misslyckas vid 

inspelningstillfällena. Jag arbetade med dessa första i inspelningsprogrammet ProTools och 

med analysprogrammet Melodyne som ”översätter” det inspelade ljudet till en bild där frekvens 

och amplitud, alltså tonhöjd och tonstyrka syns som en grafisk bild. Pilotstudie 2 gjordes med 

ett par inspelningar med två sånglärare av samma röstläge, sopraner, med handhållna 

mikrofoner, en för vardera sångare. De instruerades att tillsammans sjunga folkvisan ”Vem kan 

segla förutan vind” och de fick en startton, inget mer. Medvetet gav jag dem inte tempo eller 

inräkning/inslag och gav heller inga instruktioner för hur varken rytmiseringar eller fraseringar 

skulle göras.  

 

Det finns olika traditioner att sjunga till exempel första frasen. Antingen stegvis uppåtgående 

från takt ett till två  eller alternativet att sjunga första takten 

på samma ton och sedan göra ett språng en mollters upp till takt två: 

  
 

Även rytmiskt sett finns det olika traditioner, till exempel i takt två då sången ibland sjungs 

med jämn grundpuls  och ibland med en punktering  

på första tonen  

.   

Vid första genomsjungningen tittade sångarna spontant på varandra med ögonkontakt för att 

iaktta varandras munnar för att sätta igång och för att sjunga likadant. Vid nästa 

genomsjungning och inspelning instruerade jag dem att stå sida vid sida, som i ett 
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”körsammanhang”, utan möjlighet till ögonkontakt. De fick själva inom sig avgöra vem som 

skulle ta initiativ att starta och också vem som skulle sätta tempo et cetera. Genom att de dock 

gjort en gemensam genomsjungning strax innan fanns säkert minnet kvar av denna. I 

jämförelse av dessa två inspelningar är den första där de hade ögonkontakt med varandra den 

absolut ”tightaste” där de ligger närmast varandra i artikulation. Det är inte så att det alltid är 

den ena som ligger före och tar initiativ tidigast utan detta växlar dem emellan. Naturligtvis är 

det mycket små differenser men trots allt synbara i det grafiska avtrycket av inspelningarna 

 

Här visas en grafisk bild av hur sångerskorna sjöng vid det andra inspelningstillfället, då de 

stod sida vid sida utan ögonkontakt, endast de första takterna.  

Den övre grafen benämner jag sångerska 1, den undre sångerska 2. 

 

 
 

Den smala kurviga linjen som rör sig genom varje exempel är den exakta tonhöjden, observeras 

kan till exempel vibratona i slutet av tonen på ordet ”vind”, speciellt hos sångerska 2. 

Redigeringsprogrammet ”uppfattar” den samlade tonhöjden från den smala linjen och 

artikulationen och skapar de kraftigare markeringarna. I redigeringsarbetet som programmet 
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egentligen är skapat för går det att ”dra” dessa klossar uppåt eller nedåt eller i sidled för att 

justera felintonationer, eller oprecisa rytmiska fel. 

 

Det som bland annat kan iakttas är att sångerska 2 har ett glissando upp till första tonen, som då 

landar på rätt ton något senare än sångerska 1, men sångerska 2 sätter an tonen tidigare. Vid 

språnget upp till ”-utan vind” är det sångerska 1 som gör ett glissando, sångerska 2 sätter även 

här an tonen före sångerska 1. En annan detalj som kan iakttas är att sångerska 1 svackar lite i 

intonation på vokalen ”a” i ”ut-an vind”. Jag kan inte påvisa att den ena eller andra sångerskan 

dominerar men i ovanstående parti ligger sångerska 2 oftare något före sångerska 1. 

 

 

5.3.3 Delstudie 3. Inspelningsserie 1 på gymnasiet 
 
Eftersom jag arbetar vid en gymnasieskola och gör mina forskarstudier inom lärarlyftet och 

därigenom under hela utbildningen är anställd på Gymnasieskolan Spyken av Lunds kommun, 

har det varit min ambition att också genomföra praktisk forskning i denna skolmiljö. De 

inspelningar som ligger till grund för den större delen av inspelningsstudien är gjorda dels 

under våren 2010 i en och samma körklass, årskurs 2 på gymnasiet i en naturvetarklass med 

musikprofil, dels under påföljande läsår 2010-2011, i motsvarande årskurs 2-klass. Körsång är 

en obligatorisk kurs med undervisning en gång i veckan en timme och en kvart under just 

årskurs två. 

 

De körer som observeras och spelas in har inga elever som betygssätts av mig, den 

undervisande läraren har inte heller tillgång till det inspelade materialet. Alla elever i klasserna 

och deras vårdnadshavare - då de är omyndiga – har godkänt formerna för inspelning av 

rösterna och samtidig filmning. Informationsmaterial och godkännandeformulär finns som 

bilaga 1 till denna uppsats. 

 

Efter att på grund av resurser och teknikaliteter ha blivit tvungen att lära mig ett nytt 

inspelnings- och analysprogram gjorde jag under våren 2010 en serie inspelningar där jag vid 

olika lektioner spelade in olika körstämmor. Programvaran var nu, och har fortsatt under 

studien varit, Cubase5 som också har analysfunktionen VaryAudio integrerad. Denna fungerar 

ungefär likadant som Melodyne så att det grafiskt går att se varje stämmas exakta intonation 
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samt även hur denna är relaterad till tiden. Dessa grafer av sångarna jämföres med varandra, 

och utifrån dessa jämförelser analyseras och resoneras kring vad som händer mellan sångarna 

av likheter, olikheter och informationsutbyte. Ett problem som gör studien lite omständlig, är 

att syftet med redigeringsprogrammet inte egentligen är att behandla det på detta sätt, (och inte 

heller att vilja jämföra i detalj stämmorna med varandra) och få exakt samma skala i de olika 

stämavsnitt som skall iakttas och jämföras. Genom att klicka och dra i datorfönstret kan 

upplösningen-tidsperspektivet på inspelningen förändras liksom även skalan för tonhöjd, men 

det är inte alltid möjligt att få dessa sinsemellan exakt likadana. Detta innebär inte något 

problem för att iaktta skillnaderna, det hade bara varit sympatiskt om de så att säga kunde 

läggas ovanpå varandra med identiska proportioner. Nu kan graderna i respektive inspelning  

avläsas och värderas mot varandra. Ofta lyckas det att få samma proportioner i analysen av 

respektive stämma. För att kunna bevara varje del måste datorfönstret frysas/fotograferas med 

”Skärmavbildning”. Dessa avbildade fönster kan sedan skrivas ut, och manuellt sedan klistras 

ihop till längre avsnitt [än datorns fönsterbredd]. Därefter kan de granskas och jämföras, dels 

utvecklingen inom en och samma stämma, dels stämmorna emellan. 

 

Så lunka vi så småningom 

Vid ett av inspelningstillfällena våren 2010 repeterades Bellmans sång nummer 21, ”Så lunka 

vi så småningom”.  Här nedan en sekvens ur refrängen inspelat av en sopranstämma. Varje 

stämma är analyserad för sig, ”fotograferad” och sedan monterad tillsammans med övriga 

stämmor. De är naturligtvis monterade i den ordning flickorna stod i körstämman.  

 

Jag kan inte påvisa någon tydlig påverkan från någon röst på någon annan, men jag kan 

konstatera att Voice 3 och 6 sjunger mest rätt. De ligger också något före de andra. Kanske 

”driver” de stämman och kanske följer de andra efter att lyssna på dem men det är inget jag kan 

”bevisa”. Detta är fortfarande ett material som lär mig tolka bilden av det sjungna. För att 

kunna påvisa ett lärande från de ledande skulle det behövas flera omtagningar för att se 

utvecklingen och se eventuella korrigeringar. 

Det som är uppenbart är att Voice 6 och troligen även Voice 2 kunnat sången från tidigare, 

Voice 2 gör en liten figur vid ”..timglas ä-r nu fullt”  [se figur *]  
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och Voice 6 gör till och med ett litet ornament av orden ”..timglas är – nu – fullt”. 

 [se figur **]  

Voice 6 gör även en annan variant än övriga på nedgången av ordet ”Granne” och låter andra 

stavelsen börja på samma tonhöjd som den första och sedan rör sig frasen nedåt.  [se figur ***]      

                                                                                             
Version 1, Voice 1-5:    gran-ne kom ditt…..     Version 2, Voice 6:    granne-  kom ditt…..     

 

 

 

Så lunka vi så småningom, inspelning av 6 sopranröster 

 
               När  dö- den   ro -  par    gran – ne  kom  ditt  tim- glas  är -  nu -  fullt  
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5.3.4 Delstudie 4. Inspelningsserie 2, under hösten 2010 i nybörjarkör på 
gymnasiet 
 
Inspelningarna gjordes under en och samma lektion i körsång i gymnasiets årskurs två, 

naturvetenskapsklass med musikprofil. Denna klasskör följde jag med inspelningar i princip 

varje vecka vilket gjorde att eleverna blev ganska vana vid såväl min närvaro som 

uppkopplingarna med sladdar och headset. Kören var som kör betraktad på nybörjarnivå, 

kursen körsång är obligatorisk under årskurs två på gymnasieprogrammet och 

inspelningstillfället ägde rum efter endast 5-6 lektionstillfällen. Några sångare hade dock stor 

körvana från andra sammanhang. Några sångare hade aldrig sjungit i kör. I körstämman var 

sångarna mer eller mindre slumpmässigt placerade av den ordinarie körledaren/läraren. 

Eftersom så kort del av kursen avverkats var ännu inte rösterna genomlyssnade och alla hade 

inte fått bestämda platser. Deras plats i körstämman kunde också variera från lektion till 

lektion. Eleverna själva uppfattade inte något eget behov av att alltid sitta intill samma 

stämkamrater.  

 

Vid detta inspelningstillfälle fungerade en lärarstudent som körlärare och han gjorde sin första 

lektion med klassen. Egentligen fanns det två lärarstudenter i klassen men den ena var passiv 

vid inspelningstillfället och gav enbart ton och insatser från pianot. Den andre lärarstudenten 

ledde arbetet. Vid detta speciella inspelningsavsnitt repeterades imitationsdelen i Otto Olssons 

komposition Advent för fyrstämmig blandad kör och orgel. 

 

Tekniskt spelades varje sångare (här sju stycken) i tenorstämman in med närmikrofon, 

”headset”, på var sin inspelningskanal.  

 

För att säkra det inspelade ljudmaterialet har parallellt all inspelning också filmats. Dessa 

filmer har stämts av mot den registrerade ljudbilden. 

 

Jag kommer i denna analys att visa exempel där det syns förändringar från den ena 

repetitionsögonblicket till nästa. 

 

Vid tidigare inspelningar som pilotstudier insåg jag att det var svårt att i skolmiljö få samma 

förutsättningar vid olika inspelningstillfällen. Samma elever var inte alltid på plats och jag 

kunde inte heller styra så att samma musikstycke repeterades. De inspelningar som nu utgör 
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empiriskt underlag är gjorda vid samma körlektion då också samma avsnitt repeterades fem 

gånger. 

 

Inspelningarna är analyserade dels med jämförelser av utvecklingen inom varje individuell 

stämma från gång till gång, dels med jämförelser mellan de olika stämmorna vid samma 

genomsjungning, och vid varje påföljande tillfälle. 

 

Med det empiriska material som denna uppsats redovisar är det inte möjligt att ta ställning till 

vad varje enskild sångare egentligen kan, och vad som alltså sjungs rätt av egen kraft. Som 

observatör måste antagandet vara att ambitionen hos sångarna är att sjunga rätt. Att avgöra om 

sångarna också sjunger rätt själv eller genom påverkan från varandra eller från någon i 

stämman kräver att det också ska gå att visa att de skulle ha sjungit fel om de inte hade haft 

varandras stöd. Det har inte rymts i studien att göra denna jämförelse, därför blir det också svårt 

att hävda att sångarna hjälper varandra att sjunga rätt. 

 

Däremot menar jag att det inte är sannolikt att de var och en och samtidigt skulle göra samma 

felsjungningar. Att den ene eller andre sjunger fel här och där är rimligt, men att de gör precis 

samma fel, det vill säga avvikelser från vad som står i noterna.  

 

Otto Olssons Advent 
 
Här redovisas fem på varandra följande inspelningar av förstagångsrepeterandet av Otto 

Olssons Advent, tenorstämman. Genom att läsa graferna och se dels utvecklingen av varje 

stämma och dels hur de förhåller sig till varandra går det att reflektera över några detaljer. 

 

I detta stadium av undersökningarna är det svårt att avgöra vad den enskilde sångaren av egen 

kraft utvecklar av lärande av körstämman. Det kan förmodas att för varje repetition eller 

genomsjungning faller någon bit på plats, och resultatet blir förhoppningsvis bättre genom att 

sångaren lär av sina egna misstag. Därför bör också det egentligen förväntade resultatet vara att 

sångaren sjunger allt rätt. Om det går att iaktta att en sångare först sjunger en ton fel men rättar 

till den efter hur en stämkamrat sjunger, kan det möjligen antas att det funnits påverkan med i 

beslutet att byta ton, men det är också svårt att veta om inte felet rättas till genom den egna 

insikten över felsjungningen. Säljö (2005) menar också att lärande beror på så många faktorer 



 

  83 

att det är svårt att iaktta själva lärandet eftersom det är osynligt och oftast en tyst inre process. 

(Säljö 2005, sid 16).  

 

Här följer några exempel från körrepetitionen med dessa fem jämförbara inspelningar. Det jag 

kan se av tydlig påverkan sångare emellan och som jag kan dra slutsatser av har att göra med 

när sångarna inte sjunger det förväntade, alltså enligt notbilden utan när de sjunger fel, på 

liknande sätt. Det verkar tämligen osannolikt att de individuellt skulle göra precis samma fel.  

 

Det lite speciella i just denna lektion var att lektionen leddes av en oerfaren musiklärarstudent, 

som inte var rutinerad nog att reagera för felsjungningar och rätta dem.  

 

I den körgrupp, en tenorstämma, som då spelades in var sångarna till övervägande del helt 

orutinerade och nybörjare i körsammanhang (det var bara några veckor in på höstterminen i en 

ny kurs). En sångare i stämman visade sig ha relativt stor erfarenhet som körsångare från 

tidigare (under elevintervjuerna säger han både att han är van och att han sjungit i kulturskolans 

kör under större delen av grundskolan). Det tråkiga var dock att resultatet för körstämman blev 

sämre och sämre för varje omtagning, osäkerheten och felsjungningen av ett visst tonsteg spred 

sig. Det klingande och grafiskt registrerade resultatet visar en negativ utveckling där varje 

omtagning blir sämre och sämre utifrån den faktiska notationen. Här fanns alltså ett informellt 

ledarskap som tyvärr drog åt fel håll och fick med sig fler i olyckan. 

 

Det är framförallt två ställen där det tydligt går att se denna negativa påverkan eller rättare, 

samverkan av körsångarna. I Otto Olssons Advent, för blandad kör och orgel, finns ett litet 

imiterande parti, där stämmorna kommer in successivt uppifrån och ned, Sopran – Alt – Tenor 

– Bas. Insatserna är inte identiska i intervall inom respektive fras. Melodin består av först ett 

terssprång ned, följt av några stegvist gående toner. Terssprånget är olika stort i stämmorna, 

sopranen har liten ters, alten en stor ters, tenorstämman en liten ters och basen också en liten 

ters. Denna första slinga följs av ett språng uppåt som i alla stämmor är en ren kvart, men i 

tenorstämman följs detta av ytterligare ett språng uppåt, nu en ren kvint. Detta sagt för att också 

förstå hur sångarna som iakttagits även kan ha påverkats och influerats när de lyssnat till andra 

stämmors repeterande än sin egen. 
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Otto Olssons Advent, Imitationspartierna 

 
Jag fick registrerat 5 inspelningar under en repetitionstimme. Den första var ur fas, läraren tog 

om någon takt under genomspelningens gång. Av de återstående 4 konstaterar jag att den första 

är ganska hyfsad, och de följande har fler fel. Några av felsjungningarna är mycket grova och 

som jag nämnt tidigare var detta den kanske 4-5 körrepetitionen över huvud taget för några av 

pojkarna. Det finns två ställen i avsnittet som är särskilt kritiska och där felsjungningen drabbar 

fler och fler. Dels är det kvintsprånget i tenorstämmans andra takt som mer och mer blir till ett 

kvartssprång från A till D. Dels är det tenorstämmans tredje takt där de dras in i att sjunga 

sopranernas fras. 

 

Jag har noterat för respektive stämma och varje inspelning (nummer 2 är den egentligen första i 

sammanhållet tempo) hur språnget i tenorernas takt 2 blir – den korrekta kvinten E eller den 

felaktiga kvarten D. Kvarten är säkerligen präglad och inspirerad av sopranernas tidigare D och 

i inspelning nummer 4 blir hos två av sångarna tonen ett väldigt lågt D eller kanske på gränsen 

till ett C# (vilket också visar hur de förleds att följa sopranstämman). 

 
Inspelning nummer ==> 1 2 3 4 5 

Stämma 1 D--E E - C# D 

Stämma 2 E D…E C# C# - 

Stämma 3 - D D- C# C# 

Stämma 4 E E E E E 

Stämma 5 C—E? E - E D 

Stämma 6 ? C D? ? D 

Stämma 7 B-C-D-E E E D-/C E 
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Jag presenterar här 2 sångtillfällen med 3 stämmors ”sångavgjutningar” av dels den 3:e 

genomsjungningen/inspelningen dels den 4:e, med samma tre sångare, stämma 1, 2 och 3.  

 

Först, som hjälp för att läsa graferna en jämförelse mellan notbild och en, av mig, korrigerad 

tenorlinje så som den ”borde” se ut om sångarna sjöng rätt enligt noterna. De svarta vågiga 

linjerna är egentligen de riktiga tonhöjderna men i denna redigering har de delvis försvunnit 

mot slutet av exemplet (detta skulle egentligen inte vara möjligt att spela upp utan skulle låta 

enbart konstigt). Som jag nämnt tidigare skapar datorprogrammet boxar från medelvärdet av 

respektive tonlinje och markerar på så sätt det som upplevs som den sjungna (eller spelade 

tonen). Det går att i datorprogrammet flytta dessa boxar såväl uppåt som nedåt och också 

korrigera framåt eller bakåt i tidslinjen.  

 

De lodräta tidsmarkeringarna har inte med inspelningarnas puls eller rytm att göra, utom i just 

detta artificiella exempel. Vid ett normalt användande av datorprogrammet för inspelningar 

startar programmet med en förutbestämd puls och inräkningsklick. Därefter följer de lodräta 

streckmarkeringarna i samma puls och de som spelar eller sjunger hör också pulsen som ett 

klick i hörlurarna, åtminstone under de första påläggen. Senare i ett inspelningsskede hörs i 

stället pulsen från de tidigare inspelade stämmorna. För tydlighetens skull har jag här nedanför 

låtit varje tidsenhet motsvara en helnot eller fyra slag. Längst till vänster i varje exempel finns 

också tonhöjderna angivna med tonnamn och med en stiliserad liggande klaviatur. 
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Det som kan observeras och jämföras stämmorna emellan i inspelningarna som följer är dels 

konturerna av hur melodilinjerna rör sig, dels var de infaller i tidslinjen, samt vilken stämma 

som kommer tidigare än andra och vilken som kommer senare. 

 

Inspelning 3, Stämma 1. Vid siffra 12 borde tonen varit E, men stämman glider mest omkring. 

Medveten om misslyckandet trycker killen till ett starkt falsett- ”tänt” i slutet, och fnissar: 

 

rätt stämma:     

Inspelning 3, Stämma 2. Vid siffra 6 ett C# som tangerar ett lågt D med topparna av tonen. 

Lägg märke till att det är denna stämma som ligger tidigast i att attackera fel ton: 

 

rätt stämma:    
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Det är denna stämma två som halkar helt galet och följer efter sopranmelodin. Det som syns här 

ovanför i sista delen av exemplet, är precis de toner sopranerna sjunger parallellt, en sext över 

det tenoren borde sjungit. 

 

Här nedanför syns sopran och tenormelodierna med sin riktiga notbild, och ovanstående 

felsjungning inklippt där den inträffade i inspelningen:

 
Den tredje stämman vid samma sångtillfälle, inspelning 3, når strax före siffra 12 i topparna av 

tonhöjden upp till D men präglingen eller påverkan från sångare 2 och tonen C# är starkast. 

 

rätt stämma:    
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Från dessa tre sångares osäkerhet under genomsjungning/inspelning 3 utvecklas vid nästa 

genomsjungning, inspelning 4, från sångare nr 2:s gästspel i sopranstämman. Nu sjunger nästan 

alla dessa tre sångare parallellt med sopranstämman. Att de gemensamt sjunger så tydligt 

samma fel ser jag som ett resultat av att de påverkats av varandra, de hjälps åt att göra samma 

fel. Sångare nummer 2 har fungerat som en ledare som dragit med sig de närmast intill stående 

sångarna. Tyvärr i fel riktning.  

 

Inspelning 4, Stämma 1, där sopranstämmans kontur tydligt syns när den vänder uppåt i den 

sista delen. (Tonerna C#, B, A, B, F#, G#, A): 

 

 

          Tenor  

 

Jämför tenoren här med sopranstämman de sista två takterna: 
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Inspelning 4, Stämma 2, språnget upp mitt mellan siffra 4 – 5 landar på tonen Db/C#, och 

denna tas tidigare än stämmorna 1 och 3. därefter konturen från sopranstämman vilken initieras 

före stämmorna 1 och 3: 

 

 
Inspelning 4, Stämma 3, språnget upp vid siffra 5 kommer dels långt senare än stämmorna 2 

och 1 dels syns det tydligt att språnget efter den långa tonen når ett C#, durtersen, och inte den 

noterade kvinten E. C# finns parallellt i sopranstämman och härifrån följer han också 

sopranstämman: 
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Det syns tydligt, när jag jämför graferna från dessa tre sångare, att det är sångare 2 som sätter 

an det felaktiga intervallet tidigast i såväl inspelning 3 som 4. I den allra sista inspelningen 5, 

lägger han av och slutar sjunga helt efter de initiala tonerna i frasen.  

 

Jag tolkar dessa resultat så att det säkert finns en påverkan av den parallella frasen i 

sopranstämman men jag menar att det är sångare 2 som tar initiativet i tenorstämman till denna 

felsjungning, vilket också för med sig att framförallt sångare 1 och 3 också sjunger fel. Det är 

även uppenbart att tenorerna påverkas av att sopranstämman är melodistämman som drar med 

dem, men det är genom att följa varandra i tenorstämman som flera av dessa gör samma fel. 

 

När jag nu här ser en tydlig påverkan från en sångare till andra, visserligen negativ, så hävdar 

jag att det handlar om ett ledarskap. Det är inte helt sannolikt att alla sångarna skulle dras med 

av sopranmelodin. Samtidigt är det inte helt osannolikt att något sådant inträffar, de båda 

stämmorna löper parallellt och det är lätt att halka in i en överstämma som hörs tydligt. Det är 

också för dessa otränade, och till någon del kanske inte helt riktigt tenorplacerade röster, lättare 

och mer ”behagligt” att sjunga denna ”lägre” sopranstämma. Sopranstämman ligger egentligen 

vid tillfället i fråga intervallet en sext över tenorstämman, men uppfattas gärna som om den 

ligger en oktav under och en ters upp därifrån. Den upplevs alltså av tenorerna ligga i samma 

register som tenorstämman klingar – därför benämner jag det som en ters under tenorstämmans 

notation. 

 

Ett ytterligare resultat under inspelningarna, som också är intressant, var att jag också fick med 

prat, konversationer och annat mellan stämkamraterna, samtidigt som lärarstudenten arbetade 

med resten av kören. Pojken med tidigare erfarenhet från körsång hummade och övade själv 

svagt på det aktuella partiet när lärarstudenten repeterade andra körpartier med andra stämmor, 

medan de övriga i samma stämma mest tramsade och sysslade med annat. Den rutinerade 

pojken sjöng rätt hela tiden, stämma 4, men var osäker på om det var riktigt och tog inte rollen 

att dominera och få med sig de andra. Han var mest notkunnig men hade kanske inte modet att 

leda? 
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5.3.5 Delstudie 5. Inspelningsserie våren 2011 
 

Samma killar i tenorstämman som tidigare presenterades med imitationerna ur Otto Olssons 

Advent förekommer även här. Dock har det nu gått cirka ett halvår av körträning och detta 

märks tydligt i de grafiska bilderna av stämmorna. Killarna har mycket bättre uppfattning om 

sina egna röster och deras omfång. Vid det förra inspelningsexemplet kunde någon ibland ligga 

fullständigt fel och inte ens hitta rätt oktav, medan detta nu inte längre händer. 

 

We shall never, never die 
 

Inspelningarna skedde när kampsången ”We shall never, never die” lärdes ut på gehör och vid 

det första presentationstillfället. Körläraren, nu den ordinarie och rutinerade, lärde ut en 

stämma i taget genom att sjunga före och byggde sedan på med fler samtidigt som de tidigare 

fortsatte sjunga sina nyinlärda slingor som ostinaton. Genom att partierna således upprepades 

ett flertal gånger fanns också en möjlighet för mig via inspelningarna att uppfatta eventuella 

förändringar hos sångarna från respektive genomsjungning.  

 

Det som händer är att flera av sångarna ändrar sig till den ena eller andra varianten av frasen 

”never, never die”  eller . Jag kan inte 

utpeka någon speciell ledare och ändringarna sker i bägge riktningar. Troligtvis är det så att de 

som ändrar sig hört den andra varianten sjungas och ändrar sig till denna. Naturligtvis skulle 

efter ett antal upprepade genomsjungningar troligtvis en av versionerna stabilisera sig som den 

gällande. Som studie är det dock intressant att kunna se dessa förändringar. Mina 

tillkortakommanden i möjligheten att komma längre med hur det hela skulle kunna utveckla sig 

och slutligen landa grundar sig på det format och den form dessa undersökningar görs. Det 

finns helt enkelt inte praktisk möjlighet att genomföra likvärdig studie vid alla körtillfällen för 

denna grupp.  
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Jag har fokuserat på frasen ”Never, never die” som vid återkommande tillfällen i sången sjungs 

något olika av en del av sångarna. Antingen sjunger eleverna vid det upprepade tillfället på 

precis samma tonhöjd, eller med det första Ne- i det första Never ett tonsteg högre. 

    Första genomsjungningen                Andra genomsjungningen 

 
1.           B-B             ändrad fras, första ton uppifrån C#-B 

 
2.         B(+)-B             samma fras, fast ännu rakare     B-B 

 
3.           C#-B             ändrad fras, första ton samma   B-B 

 
4.           C#-B             samma fras                              C#-B 

 
5.          C#-B             samma fras                   C#-B 

 
6.           C-B             samma fras, låg intonering båda C-B 

 
7.           C#-B             ändrad fras, låg intonering andra C-B 

 
8.           C#-B             samma fras                     C#-B 
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5.3.6 Delstudie 6. Ledare som sjunger rätt, andra följer och justerar sina toner 
 

Under inspelningsserien våren 2011 repeterades vårsånger av olika slag och också olika 

svårighetsgrad. På gymnasieskolan Spyken finns sedan länge traditionen att med körsång fira 

Advent med advents- och julsånger, Lucia med stort Luciatåg som också besöker flera 

äldreboenden och i samband med siste april och Första maj sjungs vårsånger. Några av 

sångerna är förenklade varianter, ofta arrangerade SAB, Sopran-Alt-Baryton, men det finns 

också vissa som tillhör den svenska körtraditionen och som sjungs i sina originalarrangemang 

eller –kompositioner. Förhoppningsvis kommer åtminstone en del elever efter 

gymnasiestudierna så småningom att fortsätta sjunga i vuxenkörer och det är angeläget för oss 

körlärare att de då har en del av den traditionella repertoaren med sig. Hugo Alfvéns 

arrangemang på Uti vår hage för fyrstämmig blandad kör tillhör dessa sånger, och åtminstone 

då vi har goda tenorstämmor finns den alltid med bland vårsångerna. Den är inte helt lätt och 

kräver goda sångare i alla stämmor. 

 

Uti vår hage 
 
Under det tidiga repetitionsarbetet fastnade en inspelning där det i tenorstämman uppenbarar 

sig en tydlig ledare som sjunger rätt och som andra sångare rättar in sig efter. Varför denna 

kille kunde sin stämma så pass väl vet jag inte. Vi tillhandahåller på nätet inspelningar av en 

del av de sånger körerna ska lära sig. Det är naturligtvis frivilligt att ta del av dessa. För att göra 

en koppling till mina intervjustudier fanns såväl för körledarna som för körsångarna frågor 

kring användande av förinspelade stämmor för självstudier. Tenorstämman som jag använder 

som exempel fick frågan och ungefär hälften av dem sa att de i viss mån använt inspelningar i 

samband med Luciasången, några bara för att kolla om de hade lärt sig stämman riktigt. Kanske 

hade denne kille som i analysarbetet visade sig sjunga helt rätt använt sig av detta, kanske var 

han så duktig på notläsning att han därför kunde stämman eller hade övat själv. 

 

Vid inspelning i datorprogrammet Cubase5 som jag använt syns alla inspelade spår med 

markeringar för amplituden, alltså ljudstyrkan. Dessa spår analyseras sedan ett och ett av 

analysfunktionen VaryAudio, för att få fram de grafer jag redan tidigare visat upp, där också 

frekvensen, alltså tonhöjden, blir synlig. 
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Just nu vill jag dock först visa alla spåren tillsammans i ett exempel där det så tydligt framgår 

att stämma 3 ligger lite före de andra. Det ser nästan ut som en sim- eller kanottävling 

fotograferad uppifrån, där ”bana” tre leder. 

         U----------------ti                  vår                  ha--------------------ge     finns 

 
 

I följande uppställning med grafer av alla åtta tenorstämmorna sjunger de hela första frasen 

med omkvädet till refrängen och med texten till vers tre. 

 
Redan i exemplet ovan med endast ljudspåren går det nästan att se att de tre översta stämmorna 

är mest lika varandra även om nu stämma tre ligger lite före. 

 

När vi ser närmare i de följande graferna går det också att genom att följa konturerna, och 

eventuellt kontrollera tonhöjd mot de liggande klaviaturerna till vänster i bild, även se att 

stämma 1, 2 och 3 är de som sjunger mest riktigt. Jag är medveten om att det inte är helt lätt att 

i detta förminskade format noggrant kunna följa detta och jag presenterar också en ytterligare 

förstoring på de tre stämmorna. Vid min egen granskning och analys har jag också lyssnat på 

varje stämma samtidigt som jag följt den i sin graf och jag har också lyssnat i olika 

kombinationer på två eller flera stämmor tillsammans. Det är faktiskt så att stämma tre här 

sjunger helt korrekt, och det är också hörbart att han ligger något före de andra. Dessutom går 
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det att tydligt höra hur andra stämmor ändrar sig från en felaktig ton till att svänga in på de 

toner som stämma 3 sjunger. 

Här alla åtta stämmor, texten som ligger under stämma tre går inte att fullständigt korrekt 

anpassas till grafen, ej heller notbilden nederst. Dessa finns mest som ett stöd för orientering 
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Stämma ett sjunger fel toner enligt ovan markerade cirklar - men sångare ändrar sig.  
De första två starttonerna är samma som sopranstämman börjar med i melodin, de är därför 
ganska lätta att råka sjunga med i. Den andra av dessa toner hör hemma i tenorstämmans start. 
Stämma ett upptäcker felet, ändrar sig och följer stämma tre som startade på rätt ton direkt. 
I slutet av ovanstående korta fras sjunger stämma ett också två toner fel, men glider upp till de 
riktiga efter att först ha hunnit uppfatta stämma tre. 
 

 
Stämma två attackerar först fel ton strax efter siffra 5 här ovan, men glider snabbt ned till den 
riktiga tonen efter att ha hunnit höra stämma tre.  
 

 
Stämma tre sjunger rätt hela tiden. Han hämtar luft vid markeringen ovan och därför blir det 
inte någon ton markerad där.  Stämma tre ligger också något före de övriga – rättare sagt, de 
andra är lite efter – om man jämför tidslinjen som ligger i ovankant av varje bild. Tidslinjen 
relaterar varken till takt eller till puls. 
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Slutsatser kring delstudien av Uti vår hage är att det tydligt går att identifiera en ledare som 

andra sångare följer och rättar in sig efter. 

 

5.3.7 Delstudie 7. Textläsningar med informell och formell ledare, samt unison 
sång 
 

Tre olika små studier gjordes med sånggruppen Gubbröran. Den första genom läsning ur 

minnet av Fader Vår, första gången spontant tillsammans och andra gången med en utsedd 

ledare. Andra studien var en läsning av samme utsedde ledare men nu med en helt okänd text, 

två olika varianter och vid andra läsningen fick alla i uppgift att blunda, dock inte den som läste 

texten. Slutligen gjordes en tredje kort studie där gruppen fick samma uppgift som gjordes i 

Pilotstudie 2, att utan vidare instruktioner mer än startton, sjunga Vem kan segla förutan vind. 

 

Resultaten av de olika läsningarna visade tydligt att den andra varianten av Fader Vår, med 

utsedd ledare blev mycket mer unison och samtidig. Det finns grafer på dessa läsningar men de 

är svårare att tyda jämfört med de tidigare presenterade där det finns en sjungen ton som 

programmet lättare registrerar. 

 

Läsningarna av de för alla inblandade okända texterna gav väldigt varierande resultat. Det visar 

sig att placeringen i gruppen inte har någon betydelse i förhållande till den högläsande. 

Inspelningarna gjordes också i ett förhållandevis litet rum och oavsett placering torde alla 

uppfatta rösterna lika bra. Snarare är det beroende på den individuella förmågan att snabbt 

uppfatta och i samma ögonblick återge texten. Vid den första genomläsningen försökte flera av 

sångarna iaktta högläsaren och framförallt försöka läsa på läpparna. Andra läsningen då alla 

(utom uppläsaren) skulle blunda, visade att nästan ingen kunde repetera mer än några enstaka 

ord. Det är dock intressant att vid genomlyssning på alla stämmorna låter helheten dock som 

om det är en grupp som läser tillsammans. Det blir små fragment från olika insatser som 

tillsammans skapar en gemensam klang som uppfattas snarast som ett litet eko. 

 

Den avslutande inspelningen med Vem kan segla visar några som skiftar variant av de rytmiska 

möjligheterna till jämn frasering eller punkterad från vers ett till vers två. Men det finns inte 

någon tydlig tendens till preferens för det ena eller andra sättet att frasera.  
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6 Diskussion 
 
Att sjunga i kör innefattar en rad kunskaper, en slags körsångarkunskap i praktiken, som 

grundar sig mer eller mindre beroende på tidigare körerfarenhet. Alla informanterna i 

körledarintervjuerna har mycket lång erfarenhet och tradition av körsång utifrån praxis i 

Sverige och med skandinavisk tradition. Även de intervjuade körledarna som arbetar med 

ungdoms- eller gymnasiekörer har sin egen erfarenhet ur denna tradition. Dock är många av de 

körsångare som spelats in i gymnasiemiljön helt nya inför praktiskt deltagande i körsång. Flera 

är till och med ovana vid att själva sjunga, och att då också klara av att ta till sig vad andra i 

närheten sjunger och värdera detta är inte helt lätt. Dessa aspekter måste finnas med som 

bakgrund vid analys av inspelningarna. Samtidigt är det viktigt att inspelningarna inte 

specialanpassats eller gjorts tillrättalagda för att kompensera bristande erfarenhet på något sätt.  

 

Utgångspunkten för hela denna inspelningsdel av mina undersökningar är att utforska den 

skolsituation jag själv kommer från och som på det sättet är en del av min egen position i 

forskarskolan och regeringens satsning på lärarlyftet. I min ursprungliga forskningsplan hade 

jag ambitionen att göra inspelningar inte bara i gymnasiemiljö utan även bland mer etablerade 

och avancerade körer. Detta visade sig vara omöjligt att omfatta i denna studie, varje 

inspelningstillfälle är relativt omständligt med iordningställande av mikrofoner, kablar övrig 

inspelningsapparatur samt filmkamera. När jag också kom att inse att det krävdes inspelningar 

från upprepade repetitionstillfällen med samma körparti, för att se eventuella förändringar, blev 

det inte genomförbart med andra än gymnasiekörerna. Majoriteten av mina informanter har 

eller har haft sin huvudsakliga verksamhet bland mer avancerade körsångare. Jag ser det inte 

som något problem, att inspelningarna representerar en annan ”verklighet”. Ingenting pekar på 

att utsagorna från informanterna gäller i lägre grad bland gymnasieungdomar och de tio 

informanterna från gymnasiemiljön är dessutom samstämmiga i sina utsagor, såväl sinsemellan 

som med övriga informanter om förekomsten av ledare i stämmorna. Jag har ett delsyfte med 

mina undersökningar och det är som nämnts att hitta ett redskap eller en metod, för att kunna 

göra praktiska undersökningar kring vad som händer och låter omkring körsångarna.  

 

Det västerländska körsångsideal jag beskriver bottnar i skandinavisk körsångstradition från 

åtminstone den andra hälften av nittonhundratalet. Idealen som eftersträvas är en så homogen 

såväl kör- som stämklang som möjligt. Varje körstämma skall mer eller mindre låta som en 
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enda röst, både vad gäller precision lodrätt och vågrätt, det vill säga med samtidighet i tid, 

attack och insats liksom artikulation såväl som i intonation i melodik och harmonik. Dessutom 

och icke minst eftersträvas en homogen klang, med samma vokalfärg i alla register och 

röstlägen. 

 

De olika komponenter som ger förutsättningarna för att lyckas i detta finns i vad körsångaren 

vet, eller kan, från tidigare körerfarenhet. Det gäller även den påverkan, de impulser, 

instruktioner och föreskrifter (läs noter) som i varje stund körsångaren skall observera, 

analysera, fatta beslut om, samt producera med sin egen röst. 

 

Det körsångaren observerar är dels det sedda, i första hand notbild och dirigent, i andra hand 

impulser från körledaren men också från andra, till exempel andra körsångare. Dels får 

körsångaren ljudliga intryck, allt det som hörs från såväl sångare i den egna körstämman som 

från andra stämmor och dels kanske ytterligare intryck från, under repetition, körledarens 

piano, och/eller andra instrument, även i konsertsituation. 

 

Min studie fokuserar på de intryck körsångaren hör, och reagerar på. Jag kan inte bortse från de 

övriga intrycken, framförallt inte notbilden och dirigenten, men genom mitt resonemang vill jag 

diskutera om de intryck sångarna får genom hörseln påverkar den egna sången, inte oavsett 

andra intryck men som komplement. Ett komplement som är det avgörande för precision i 

framförandet i alla perspektiv. 

 

Säljö (2000) talar om lärandets förändring och loopingeffekter där man använder inskriptioner 

som kulturella redskap, till exempel noter. ”För att kunna hantera inskriptioner och kulturella 

redskap måste människor socialiseras in i tolkningsgemenskaper och få insikter i 

tolkningspraktiker” (Säljö, 2000, s. 232). Körsångarna lär sig av varandra genom att iaktta och 

inte minst lyssna till vad andra gör. Det är säkert så att någon som kommer till förståelse för 

hur något skall sjungas den ena gången, kanske själv följer någon annan vid ett annat tillfälle. 

Detta har jag inte mer än delvis kunnat se i en av de redovisade studierna där sångare ändrar sig 

åt olika håll.   

 

I min studie där det gäller sångstämman, på det sätt jag vill iaktta den - med fokus på vad 

sångarna hör av varandra, är det jag just nu observerar egentligen det sinne som står för 
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förmedlingen av kommunikationen, det vill säga hörseln. I förlängningen kopplas denna 

naturligtvis till hur vi tar emot hörselintrycken, analyserar dem och sedan också omformar 

dessa via rösten. I körsituationen kan sångarna också, förutom det de hör av sina stämgrannar 

(och andra sångare), påverkas av annan fysisk aktivitet såsom att sångare gungar rytmiskt med 

kroppen eller kanske med körpärmen. Även sättet att andas uppfattas från körgrannen, en snabb 

inandning från denne kan till exempel ge en impuls till att själv börja sjunga. I en jämförelse 

med instrumentalt musicerande, som i en symfoniorkester, är det där helt vedertaget att den 

eller de som agerar och har rollen/uppgiften som konsertmästare, överdriver sin gestik så att 

övriga [i stämman] skall kunna uppfatta rörelsen och reagera musikaliskt på denna impuls. Just 

begreppet konsertmästare är användbart även i körsammanhang, och flera av informanterna 

talar om den eller de som de ser som ledare i sin körpraktik som ”konsertmästare”, 

Informanterna som talar om ledare inne i körstämman som konsertmästare klassificerar därmed 

denne till formell ledare i stället för informell, även om vederbörande inte ens själv är 

medveten om sin ”upphöjelse”.  I orkestern är det en speciell uppgift eller position att vara 

konsertmästare, som vederbörande sökt eller utsetts till, med ett ansvar och förtroende som 

också renderar en högre lön. Vid utlysande av en ledig position i en symfoniorkester 

specificeras denna ofta som ”stämledare” eller ”tutti” det vill säga ”vanlig/allmän”. I körer kan 

det finnas utnämnda stämansvariga, ofta kallade stämfiskaler, som ett slags stämledare.  Ofta 

har dessa framförallt rollen som ordningsmän, de för in dirigentens önskemål för dem som är 

frånvarande, de antecknar närvaro och de kan också ha i uppgift att samla körstämman för egen 

repetition. Det kan mycket väl hända att de också sångligt har en ledande roll och alltså är 

formella ledare. Dock måste det inte vara så och rollen förekommer inte i alla körer. 

6.1 Röst och hörsel, hörseln relaterad såväl till andras som den egna rösten 

Vad kan vi uppfatta av sångarna vi har omkring oss i en kör, och hur kan vi uppfatta oss själva i 

förhållande till dem? Kan vi verkligen anpassa vår röst att låta som deras? Flera av mina 

informanter talar om hur vissa personer kan ”sprida” sin röstklang så att den ”smittar av sig” på 

hela stämman och ibland präglar hela kören. Pianisten och hjärnforskaren Fredrik Ullén talar 

om spegeleffekter (samtal våren 2009) angående hur sångarna reagerar på varandra i kören, 

vilket är samma ”egenskap” som gör att små barn lär sig ett språk genom att spegla sina 

förebilder.   
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Akustikprofessorn Sten Ternström, som arbetar på KTH vid Röst och Talcentrum, understryker 

detta i synnerhet med fokus på klangen sångröster emellan. Han nämner som exempel att vi kan 

kännas oss ansträngda i halsen av att lyssna på någon som talar med spänd röst – det får oss att 

själva känna en liknande spänning som ger upphov till den röstklangen. Vi reagerar alltså 

spontant på röster vi hör och faller lätt in i att spegla dessa, låta likadant. Johan Sundberg 

(1980) beskriver detta på följande sätt: ”Rent generellt verkar det som om vår upplevelse av en 

röstklang i hög grad bestäms av intrycket hur man skulle bära sig åt och känna sig, om man 

själv producerade den eller motsvarande röstklang” (Sundberg, 1980, s. 104). Han jämför också 

med hur vi själva uppfattar vår egen röst när vi hör oss själva på någon inspelning, och att 

många inte känner igen sig själva. Vi uppfattar alltså vår egen röst annorlunda jämfört med hur 

andra uppfattar den. 

När vi lyssnar till någons röst är det lätt hänt att härma den. Det finns de som lätt faller in i 

någon annans dialekt, och samma sak gäller också klangen och klangfärgen vi hör från andra. 

 
Det är i praktiken lika vanligt som effektivt att beskriva en röst som t ex 
spänd, och detta måste betyda att det låter som om röstorganet brukades med 
onödiga spänningar. Man tycks projicera klangen via den antagna 
fonationstypen. Häri ligger väl förklaringen till att man kan känna sig 
ansträngd i rösten efter att under tystnad ha lyssnat till en för röstorganet 
ansträngande röstbehandling. Också sång- och talpedagogers arbete måste 
till stora delar baseras på samma introspektiva förmåga. (Sundberg, 1980, s. 
104).  

 

En annan viktig aspekt på samsjungandet är att vi inte hör och uppfattar vår egen röst så som 

andra hör den. Vi har nog alla reagerat med förvåning över att lyssna till vår röst inspelad, och 

tyckt att ”detta är väl inte jag?”. Sundberg talar vidare om orsakerna till detta, hur det 

producerade ljudet når hörselorganen inte bara genom luften utan genom den egna kroppens 

dels vävnader och dels via så kallad benledning, med hjälp av vibrationerna i käkens och 

skallens ben. Det ljud som transporteras dessa vägar har en helt annan frekvensform än det som 

går genom luften. Det är alltså inte självklart att lyssna till en annan röst och omforma denna 

klang till sin egen, det vill säga det är en process att förstå hur det känns vid en viss klang- eller 

tonbildning. Sundberg beskriver vidare hur en elev lär sig härma sång: 

 

Det är klart att detta vållar svårigheter vid röstutbildning. Även om eleven 
vet exakt hur en önskvärd röstklang låter, ligger den röstklangen knappast 
inom det överkomligas gränser, om han begränsar sig till det han själv kan 
uppfatta av sin egen röst. Antingen måste han lära sig ”översätta” det han 
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uppfattar vid självavlyssning till det hans lyssnare hör. Eller också måste 
han rikta uppmärksamheten mot andra signaler för att kontrollera sin röst. 
Sådana signaler kan vara vibrationsförnimmelser i huvud och bröst. 
(Sundberg, 1980, s. 105). 
 

Jag ser det samtidigt inte helt okomplicerat att använda begreppet kommunikation emellan 

körsångarna, ändå kommunicerar de uppenbarligen. I en situation med två (eller flera) sångare 

som sjunger samtidigt sker ett utbyte av det sjungna till varandra. Samtidigt som varje sångare 

koncentrerar sig på den egna sången finns en uppmärksamhet och lyhördhet till den andre. Det 

finns i människan en naturlig reaktion att spegla sig i andra, det är så barn lär sig såväl språk 

som beteenden, detta är ett vedertaget begrepp. Heiling (2000) beskriver detta i sin avhandling 

om musicerande i en amatörorkester, bland annat i situationer av samspel. Han lånar från 

Finnegan begreppet ”Sitting next to Nellie” i sin beskrivning av hur det blir lättare att spela rätt 

för nya musiker i orkestern.   

 

Som ny i orkestern får musikanten sin plats bredvid någon som är mera 
erfaren och kan successivt utveckla sitt spel genom att lyssna på, ta efter och 
anpassa sig till dirigenten och den eller de som sitter närmast. (Heiling, 
2000, s. 29-30). 

 

Heiling refererar också till Lave & Wenger (1991), som med sin analysmodell LPP, Legitimate 

Perepheral Participation, för att förstå och resonera kring lärandet kan se en hierarki av roller 

mellan musiker och stämmor i orkestern.  

 

Jag måste vara medveten om att jag väljer att bortse från flera andra variablers påverkan för hur 

den enskilde sångaren agerar Dirigentens puls når alla körsångarna och självklart reagerar de 

också på denna liksom den inneboende pulsen i musiken. När det gäller körsången eller sången 

parallellt av två sångare, sida vid sida (utan ögonkontakt) finns det en oerhört liten men dock 

tidsskillnad mellan sångarna. De reagerar nästan intuitivt på varandra. I körsången mellan 

sångarna handlar det om så snabba reaktioner att de kan vara svåra att i första iakttagandet se 

som utbyte av kommunikation.  

 

Med kommunikation förstår vi ofta en talad eller visad kommunikation. Kring såväl Molanders 

(1996) diskussioner i Kunskap i Handling som Säljös (2005) Lärande och Kulturella Redskap 

handlar utbytet och kommunikationen om att lära ut genom att visa-iaktta, tala-lyssna. Jag 

måste ställa mig frågan om det mellan sångarna i kören verkligen kan talas om kommunikation 
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i den bemärkelsen. Deras beskrivningar handlar alltså om en verbal kommunikation i första 

fallet, men i kören handlar det om att uppfatta den andra sångrösten och då det finns en 

tidsdifferens finns det också tid för en reflektion och en reaktion. Detta interagerande kan vara 

ömsesidigt så som Säljö (2005) benämner det som en grundtanke att det är genom att 

kommunicera och interagera vi utvecklas till tänkande varelser. Han påpekar att den viktigaste 

kommunikationen naturligtvis är att vi har ett språk.  Men han menar också att det finns en 

biologisk bas för vår förståelse och vårt tänkande.  

 

Det finns många kringfaktorer som måste räknas in i hur sångarna uppfattar varandra, såsom 

akustiken i rummet, väggarnas reflektion etcetera. Ternström (1987) beskriver ett experiment 

där reflexljuden kunde varieras genom högtalare. Inom rumsakustik skiljer man på direktljud, 

som kommer direkt och ostört från ljudkällan, tidiga reflexer som kommer strax efter 

direktljudet då det studsat på närliggande material och som örat bakar samman med 

direktljuden, samt efterklang som kommer senare än 50 millisekunder och upplevs bara som ett 

”vågskvalp” av olika studsande och avklingande ljud i rummet. Det visade sig att tidiga 

reflexer med över 40 millisekunders fördröjning (motsvarande 7 meter) upplevdes besvärande, 

örat upplevde en konflikt med direktljudet Dessutom måste det också tas med i beräkningarna 

att det finns antingen en dirigent som ger en puls eller en inneboende puls i musiken som ger 

förutsättningarna för vilken puls sångarna ska förhålla sig till. Likväl finns det en differens i 

attack och också en ”speglingseffekt” att rätta in sig efter det som uppfattas från den andre. Det 

de uppfattar av varandras sång sker närmast undermedvetet enligt min mening.  

 

I boken Spela Fritt - om improvisation i liv och konst, säger Nachmanovitch: 

 

När man spelar tillsammans finns en reell risk för kakafoni, vars motmedel heter 
disciplin. Men denna disciplin behöver inte nödvändigtvis vara av sorten ”låt oss i 
förväg komma överens om en struktur”- Det rör sig snarare om ömsesidig 
uppmärksamhet, hänsynstagande lyssnande och en beredvillighet att vara lyhörd. 
Att lita på någon annan kan innebära gigantisk risk och det leder till den ännu mer 
utmanande uppgiften att lita på sig själv. Att överlåta en del av kontrollen till någon 
annan lär oss att överta en del av kontrollen till det undermedvetna. 
(Nachmanovitch, 1990, s. 97). 

 

Beskrivningen av hur det informella ledarskapet i körstämman ter sig grundar sig på de 

intervjuer som överlag är mycket samstämmiga i att dessa ledare finns i körerna. Intressant är 

de olika aspekterna på karaktäristik av ”ledarna”, som betonas olika starkt av olika informanter. 
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Några talar klart uttalat om initiativtagarna som de ”modiga”, de som driver körstämman, 

medan andra talar om dem som framförallt präglar stämman med sin klang. Att med karaktären 

på sin röst och sin stämma också få andra att smälta samman ställer ytterligare frågor om hur 

medvetna de som anpassar sig verkligen är. Är det kanske bara så att det är ”enklare” att sjunga 

om rösterna klingar lika eller tillsammans? Vad händer om körledaren bryter loss den 

traditionella köruppställningen, med var och en av de fyra körstämmorna i var sin grupp 

formerade gemensamt i två halvcirklar, till att i stället antingen vända formeringen eller blanda 

medlemmar ur de olika stämmorna så att de inte alls står nära någon som sjunger samma 

stämma som de själva gör. Det finns flera varianter på hur detta uppfattas av mina informanter, 

är sångarna säkra på sin stämma kan det bli renare intonation i kören om stämmorna är 

uppblandade, och samtidigt är risken större att någon enskild röst hörs mer än andra. För 

körsångare kan det också vara enklare att höra sig själv om man inte står inne i den egna 

stämman, men det förutsätter då också att man själv kan sin stämma tillräckligt bra. Även för 

den ovane körsångaren rekommenderar några informanter att dessa inte skall stå mitt inne i 

stämman utan ytterst, så att de ska få en bättre chans att uppfatta sin egen röst och stämma. 

 

Individerna i kören har var och en sina kunskaper, sin egen verktygslåda av erfarenheter från 

tidigare liknande situationer. De har alla sin musikteoretiska kunskap, vilken kan vara på 

fullständigt olika nivåer även inom samma kör, men otvivelaktigt besitter alla något kunnande 

om tonala och harmoniska samband. Kanske är det inte möjligt att formulera dessa samband 

som teorier, men en gemensam kulturell bas av västerländskt musiklyssnande kan ha gett oss 

en intuitiv och av hela livet präglande uppfattning om ett tonalt centrum, om den förväntade 

harmoniska utvecklingen av en musikalisk fras mot en tonika, ledtonens kraft till en grundton, 

tritonus och strävan till upplösning i en harmoni. Liksom den inneboende kraften i en melodis 

förväntade fortsättning – även när den inte tar denna förväntade väg – kraften finns där likväl.  

 

Dessa individer har i kören förhoppningsvis och troligen ambitionen att sjunga så rätt som 

möjligt utifrån en föreliggande not eller ett arrangemang, åtminstone i traditionell körsång. 

Även den gehörstraderade musiken bottnar i en förlaga, även om den inte är nedtecknad (så 

vida sammanhanget inte påbjuder improvisation, men då är det knappast heller tal om 

gehörstradering, då är det fråga om något annat). 
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Körsångarna arbetar alltså var och en på sitt vis för att sjunga rätt, det som då inträffar när de 

inte sjunger likadant leder till att de iakttar varandra, lyssnar in sig, och justerar och förändrar 

sin sång. Alla kan naturligtvis inte ändra sig till det grannen sjöng, då blir nästa 

genomsjungning lika fel, om alla felsjungna toner uppfattas som det riktiga av en granne. Att 

alltså avgöra vilken eller vilka av sångarna som i stunden sjunger riktigast är en grannlaga 

uppgift. Här blir det frågan om ett slags gruppkreativitet, medveten eller omedveten. Detta sker 

på olika sätt i olika typer av körer, dels generellt för kören beroende på dess kapacitet och 

körnivå/erfarenhet, dels den inom kören och körstämman inbördes varierade nivån på sångare 

med var sin erfarenhet. Många faktorer samspelar till hur denna gruppkreativitet uppkommer 

och utvecklas, det finns flera sociala aspekter att ta hänsyn till, olika hierarkiska roller inom 

stämman och mellan sångarna, det kan finnas en uttalad ledare i stämman som förväntas sjunga 

rätt och som förhoppningsvis gör detta – om inte, finns ytterligare intressanta scenarier hur det 

hela kan utvecklas.  

 

Även Ternström (1987) säger i sin bok om körakustik, med självklarhet att det finns ledare i 

körstämman: 

 

Det är vanligt (och egentligen ganska naturligt) att en eller [ett] par personer i 
varje stämma ”leder”, d v s tar initiativ till insatser och intonation, som de 
övriga rättar sig efter, ofta med stor följsamhet. Om ledarna någon enstaka 
gång skulle vara frånvarande, blir det plötsligt en påtagligt blekare kör kvar. 
Jag är inte kompetent att ge mig in på psykologin bakom detta beteende, men 
det vore intressant att veta hur ”ledandet” går till, t ex om det är mest via ljud 
eller via kroppsspråk.” (Ternström, 1987, s. 55).  
 

Att det finns körsångare som leder andra genom sin sång har jag genom mina intervjuer fått 

tydlig indikering på, det menar mina informanter - som alla är erfarna och etablerade körledare. 

Detta går att påvisa genom inspelning av körsångare och att det finns en påverkan dem emellan 

har jag kunnat visa. I de olika delstudierna har jag ur ett hermeneutiskt upprepat granskande, av 

de transkriberade texterna respektive de utskrivna graferna av inspelningarna, kunnat se 

uppfattningar om respektive bilder av ledare i körgrupper. 

 

Är det relevant att tala om lärande i dessa fall, och hur kan detta i så fall påvisas? Det som gör 

det svårt att svara entydigt på detta är att det finns så många variabler ytterligare. Jag måste 

göra klart om och hur mycket av lärandet i kören som skulle kunna ske oavsett påverkan av 

någon annan sångare. Vad är, eller kan vara, lärande i kör? Med lärande i detta sammanhang 
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måste förstås allt det som gör att körsångaren själv och körsången som sådan utvecklas och blir 

bättre. Men det kan naturligtvis vara så att körsångaren lär fel, och inte blir bättre. Kanske 

etableras en felsjungning som förstärks ytterligare för varje gång och som dessutom påverkar 

andra i kören. Det är också ett lärande. Faktorer som finns med i lärandet i kör berör en mängd 

olika moment som melodi och rytm, artikulation och frasering liksom intonation och klang. 

Sångaren själv gör naturligtvis sitt eget lärande med hjälp av noter och med körledarens hjälp, 

men troligtvis och i varierande grad även genom att lyssna till och följa andra sångare. 

 

En helt annan aspekt som påverkar sångarna sinsemellan är hur de faktiskt trivs, både med 

situationen i kören och i synnerhet med de närmaste grannarna i kören. Jag förutsätter här att 

sångarna i ”kören” har bestämda platser så att de alltid har samma grannar, stämkamrater, till 

höger och vänster.  

 

Ytterligare en fråga som kanske ligger nära denna är hur den sämre sångaren i en kör påverkar 

övriga. Jag har i det mesta av mitt resonemang talat om informella ledare i körstämman, jag 

kanske måste vara på min vakt över informella motarbetare i kören, även om dessa kanske inte 

själva är medvetna om sin roll. Vi har en medfödd förmåga att spegla andras beteende, det är så 

vi lär oss att bli människor och det är så vi lär oss språk, genom att härma och spegla det vi ser 

och hör.  

 

Dessa studier har gjorts inom språk och rytmstudier men även inom musikaliskt framförande, 

och det konstateras då hur väsentligt det är att fokusera på hela gruppen.  

 
Focusing on one singers brain is insufficient, because synchrony is a socially 
emergent complex systems phenomenon. By closely focusing on micro-
second aural and visual actions, these studies have shown that musical 
performance cannot be understood by analysing individual performers’ 
actions in isolation. Rather, these studies have demonstrated that ensemble 
interaction is a complex systems phenomenon, and that musical 
communication must be the primary focus. (Sawyer, 2005, s. 53). 
 

Sawyer betonar att i ett musikaliskt framförande är det själva processen som är produkten, 

interaktionen sker simultant i stunden med påverkan och samverkan av faktorer som 

oförutsägbarhet, omständigheter i lokalen, hos instrumenten och inte minst deltagarnas grad av 

aktivitet och mental närvaro (Sawyer, 2005, s. 57).  
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För mig blir detta ett bekräftande av det jag själv upplevt som svårast att sätta fingret på i mina 

undersökningar, av just vad som händer i stunden. Jag kan konstatera att det händer saker, och 

jag kan registrera detta – men faktorerna som samverkar kan jag bara ana och resonera kring.  

I en kommande studie kan det kanske gå att få körsångarnas egna svar och reflektioner genom 

att tillsammans med dem, individuellt eller i grupp, spela upp filmade sekvenser där det är 

tydligt att de gjort ett val eller en förändring av sin egen sång. Troligen måste i så fall dessa 

återspelningar ske ganska nära ursprungstillfället för att informanterna ska kunna dra sig till 

minnes hur de agerat. 

 

6.2 Slutord 

 

Jag har genomfört tjugosex intervjuer med körledare som arbetar dels med körsångare på 

professionell, semiprofessionell eller högskolenivå dels med körsångare på gymnasienivå. Jag 

har också gjort intervjuer med elever, elever som ingått även i inspelningsstudien. Dessa 

intervjuer har gett mig ett rikt empiriskt material som är analyserat. 

 

 Jag har också gjort en eller snarare flera stora inspelningsserier, främst med 

gymnasieungdomar under flera terminer vid påföljande körlektioner.  

 

Mina analyser av intervjuerna visar entydigt att alla de informanter/körledare jag mött anser att 

det finns ledare inom kören och i körstämman. Ledare som på olika sätt kan ta initiativ i det 

gemensamma arbetet. Dessa ledare kan vara olika framträdande, och påverka övriga körsångare 

både i olika grad och på olika sätt, men i alla intervjuer talas det om dessa i något sammanhang. 

 

Genom analys av det på olika sätt inspelade materialet är det tydligt att se att det sker en 

påverkan mellan sångarna. Det är uppenbart att vissa sångare ändrar sig efter andra, det kan 

vara både till det bättre och till det sämre. Genom att jag iakttagit dels oväntade förändringar 

där en sångare sjunger fel och andra följer efter, liksom när det finns registrerat att sångare 

sjunger fel men rättar in sig efter någon annan, är det tveklöst så att det går att registrera 

förekomsten av ledare i körstämman. 
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Att efter mina undersökningar påstå hur det går till är svårt. Nästan alla mina inspelningar sker 

under så att säga pågående verksamhet. Varje sångare har förhoppningsvis ambitionen och 

viljan att sjunga rätt och att då hävda att den som sjunger rätt ”först” påverkar och drar med sig 

resten kan jag inte göra. Fler försök måste göras där situationen kan styras för inspelningarnas 

skull. Därigenom kan det vara möjligt att konstatera till exempel vad varje sångare behärskar 

individuellt och sedan undersöka vad som händer när de kommer tillsammans. Inom denna 

studie har detta inte varit möjligt att göra, men trots allt menar jag att jag utvecklat en metod att 

kunna fortsätta och kanske komma längre i resultat. 

 

Mitt syfte och mina forskningsfrågor i början av undersökningarna var dessa: 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det är allmänt förekommande att körsångare 

lyssnar på varandra samtidigt som de sjunger och hur detta i så fall påverkar deras egen 

sång, och om det i så fall kan betecknas som ett ledarskap, med informella och formella 

ledare i körstämmor. 

 

Detta har jag kunnat konstatera, dels vittnar alla mina informanter om att de har erfarenhet av 

ledare i körer som på ett eller annat sätt påverkar andra, dels har jag kunnat iaktta förändringar 

hos körsångare då de ändrat sig till hur någon annan sjungit. 

 

Mina forskningsfrågor kombineras här med korta svar: 

 

Vilken uppfattning har erfarna körledare om lärande inom körstämman och körsångarna 

emellan och vilken uppfattning har de om huruvida sångarna påverkas av varandras sång? 

 

De intervjuade körledarna menar alla att det finns de i körstämmorna som sångligt påverkar 

andra. Detta kan gälla såväl intonation, rytm som klang. Olika benämningar på dessa ”ledare” 

har förekommit; såsom Konsertmästare, ”Säkert kort”, ”någon som går före”, ”tar initiativ”, 

”körledare i stämman”, ”stämledare”, ”stämfiskal” med flera uttryck. Många av informanterna 

talar om hur sångare kan påverka varandra klangligt och till och med att prägla hela körens 

klang. 
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Hur kan man genom inspelningar registrera påverkan mellan körsångare, av varandras 

sånginsatser, och även iaktta hur den enskilda körrösten i körstämman förhåller sig till 

andra körsångare, rent vokalt? 

 

Med en förhållandevis enkel apparatur, närmikrofoner för varje sångare som spelas in på 

separata kanaler går det att registrera tydliga bilder av hur varje sångare sjunger. Med hjälp av 

redigeringsprogram, ursprungligen menat för korrigering av fel, går det att visuellt iaktta exakt 

vilken intonation de olika sångarna har, liksom när varje sångarinsats inträffar i förhållande till 

varandra. 

 

Att jag kan konstatera att det finns en stor medvetenhet om att det inom körer och i körstämmor 

finns ledare bör alltså kunna utvecklas och utnyttjas positivt i körarbetet. Många körledare 

förhåller sig till företeelsen och styr var vederbörande skall ha sin placering i kören och i 

stämman men det finns säkert många som inte är medvetna om vilka möjligheter som kan 

utvecklas. Det är tydligt att placeringen av körsångare spelar en viktig roll. Flera körledare 

nämner hur de laborerar medvetet med köruppställningen, både för att dra nytta av den som 

fungerar som ledare, men även det omvända, att öppna för fler att våga ta ett steg fram och tro 

på sig själv.  

 

Flera av mina informanter vittnar om hur effekten kan bli när den säkre körsångaren och 

ledaren saknas. Det finns viss risk att resultatet blir sämre, men ofta nog verkar det som om det 

också är hämmande för individen som följer, att känna tryggheten i att lita till någon annan. 

Visserligen är det tryggt och säkert med stämledare för resultatet men då flera av mina 

körledare menar att det finns en kapacitet och potential hos dessa följare att också klara sig 

själva som inte utnyttjas förrän förhållandena mellan sångarna ändras.  

 

Som körmetodiskt arbetssätt och för körpedagogisk utveckling av både initiativ och 

ansvarstagande liksom ökad medvetenhet om körklangen är det värdefullt att våga 

experimentera med att variera köruppställningar, både i repetitionsarbete och i 

konsertsammanhang. Att ibland under repetitioner variera storleken på kören, det vill säga låta 

mindre del av kören sjunga (men med alla stämmor) medan andra lyssnar och vice versa. I alla 

samlingar av människor träder det fram ledare, sa Hans Lundgren under intervjun. Jag tror att 

det finns värdefulla erfarenheter att göra i körer om invanda mönster ibland bryts upp. 
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6.3 Kommande forskning 
 

Det känns värdefullt för mig att lyfta diskussionen kring lärandet i kören körsångarna emellan 

även om jag här inte når till ett slut av denna diskussion. I kommande studier hoppas jag genom 

bland annat inspelningar av körsångare kunna studera individerna i gruppen på ett närmare sätt 

vad gäller klangen, för att se om det går att märka att en sångare med sin klangfärg också 

påverkar andra. Flera av mina informanter har talat om hur en person kan prägla inte bara 

stämman utan hela kören med sin röstklang. För att göra dylika mätningar kommer det 

troligtvis att krävas ett samarbete med andra institutioner, antingen inom medicinsk röst och 

talvård eller inom tekniska högskolors akustiska forskningsområden.  

 
Mitt scenario har i denna uppsats varit en körstämma där jag registrerar i första hand att någon, 

eller några ligger lite före andra i attacken. 

 

Det vore intressant att ytterligare forska kring hur dirigenten, eller hur musiken/noterna 

påverkar detta? Finns det fler aspekter som påverkar just attacken, insatsen i körstämman? 

 

Jag vill iaktta andra variabler än själva attacken. Jag kan registrera exakta tonhöjder för de olika 

sångarna, och kan se när de inte sjunger samma ton. Om jag nu registrerar denna skillnad 

sångare emellan, hur ska jag kunna påstå att någon körsångare ”drar” med sig andra när det 

gäller intonationen? 

 

Hur låter sångarna i en körstämma med sina individuella röster om de först enskilt får sjunga 

(och spela in) sin stämma och därefter spelas in tillsammans med övriga sångare i stämman? 

Sjunger alla likadant när de sjunger själv som när de sjunger tillsammans med andra? 

 

Min förhoppning är att genom att synliggöra processer mellan körsångarna kanske så 

småningom inom körmetodik utveckla arbetssätt för att på bästa sätt tillvarata dessa eventuella 

ledare, eller att se möjligheter att optimera resurserna bland körsångarna och finna bästa 

möjliga köruppställningen för en viss situation. Att finna den ultimata formationen är nog inte 

tänkbart, varje rum och varje kör och varje situation och repertoar ger sina förutsättningar.  
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Förutom vidareutveckling av möjligheterna att forska på kör, körsång, och körsångare, finns 

det ytterligare fält som kan vara intressanta att utforska med dessa metoder. En av de mer 

intressanta frågorna för mig som körledare är om det finns något sätt att agera på som 

körledare, för att underlätta och förbättra det gemensamma arbetet i körstämman?  

 

 

Povel Ramel hade förstått allt redan 1953, tillsammans sjunger vi lättare rätt: 

 

Men alla ni som har C i sång – 

gå inte grubblande dagen lång  

Bara ni har rätta partnern  

ordnar det sig – ton eller ej – 

så sjunger ni bra tillsammans! 
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Sammanfattning 
 
 
Vi sjunger så bra tillsammans 
Om medvetet eller omedvetet samarbete mellan körsångare 

samt om formella och informella ledare i körstämman 

 

Bakgrunden för denna filosofie licentiatuppsats kommer från min bakgrund som körsångare 

och körledare. I dessa sammanhang har jag ofta lagt märke till att det i körstämmorna finns de 

som fungerar som ledare för andra, kanske omedvetet, i att vara först i attacker, i intonation och 

frasering.  

 

Tidigare studier av körmusik och körsång har huvudsakligen fokuserat på körsociala frågor, 

varför man sjunger i kör, körrepetitionsarbete och repetitionsteknik framförallt sett ur 

kördirigentens perspektiv. Studier med fokus på informellt ledarskap inom körer är hittills 

tämligen outforskat. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det är allmänt förekommande att körsångare 

lyssnar på varandra samtidigt som de sjunger och hur detta i så fall påverkar deras egen sång,  

och om det i så fall kan betecknas som ett ledarskap, med informella och formella ledare i 

körstämmor. 

 

Forskningsfrågorna för mina undersökningar är:  
 

• Vilken uppfattning har erfarna körledare om lärande inom körstämman och körsångarna 

emellan och vilken uppfattning har de om huruvida sångarna påverkas av varandras 

sång? 

 

• Hur kan man genom inspelningar registrera påverkan mellan körsångare, av varandras 

sånginsatser, och även iaktta hur den enskilda körrösten i körstämman förhåller sig till 

andra körsångare, rent vokalt? 

 

Från ett musikpedagogiskt perspektiv är det intressant att utifrån dessa resultat eventuellt finna 

möjligheter att utveckla en körpedagogik som kan hjälpa körsångare, körer och körledare. Detta 
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är även ett försök att finna en metod för att iaktta och registrera samarbete inom kören och 

körstämman liksom förekomsten av formella och informella ledare.  

 

Första delen av studien består av intervjuer med rutinerade svenska körledare kring deras 

uppfattning om hur körsångare samarbetar och lär med hjälp av varandra. Körledarna valdes 

från såväl professionella och halvprofessionella körer och också från gymnasieskolor. 

Körledarna är entydiga i sin uppfattning om att det finns informella ledare i körstämmorna. 

Många av dem talar om ledare inte bara i funktionen att leda i attack och intonation utan också 

genom att med sin röst och klangfärg prägla körstämman eller till och med hela kören. 

 

Den andra delen av studien undersöker med hjälp av headset mikrofoner och inspelning på 

separata kanaler av alla körsångare i stämman, exakt hur varje sångare sjunger. Körsångarnas 

registreringar jämförs som grafiska bilder av sången och bedöms utifrån skillnaderna främst i 

attack och intonation. Datorprogrammet som används för detta är Cubase5 vilket har en 

integrerad analysdel, Varyaudio, som ursprungligen är konstruerat som ett sofistikerat redskap 

för att korrigera felaktigheter i intonation och liknande. 

 
De flesta av dessa inspelningar är gjorda med körer på svensk gymnasieskola. Inspelningarna 

har gjorts under ordinarie körlektioner, och med parallell videofilmning för att iaktta eventuella 

synliga tecken på påverkan mellan sångarna. 

 

Resultaten från de båda undersökningsserierna visar att individerna i körstämman kan skifta i 

att ta initiativ och agera som musikaliska ledare. Denna roll kan vara såväl positiv som negativ, 

en god sångare kan få med sig andra och följa notbilden men en mindre god sångare, fast med 

ledarfunktion, kan olyckligtvis också få med sig andra sångare i felsjungningar. 

 

Min förhoppning är att kunna, inom musik och körpedagogik, utveckla detta positiva ledarskap 

från goda körsångare till den övriga kören. Som flera av mina informanter föreslog kan detta 

ledarskap förstärkas av att formaliseras, det vill säga att tydliggöra den eller de ledande 

sångarna som har kapacitet att hjälpa körstämman. En utsedd ledare [ibland ”kör- eller 

stämfiskal”] kan vara ett pedagogiskt stöd för dirigenten. Samtidigt är det så att många sångare 

har denna kapacitet och det är även viktigt att förstärka och hjälpa deras självuppfattning. 

 



 

  114 

Summary in English 
 
 
We sing so well together 

About conscious or subconscious cooperation between the singers in a choir, , 

and about formal and informal leaders in the choral voice 

 

Background for the research: 

My interest for this study is based on my experiences both as a choral singer and a conductor. I 

have noticed that in choirs and within the choral voices someone often takes on the role of 

informal leader - just by being the one in front musically - concerning attacks, intonation, 

phrasing and so on.  

Earlier studies on choral music and choral singing have mostly centered on socialization within 

the choir, reasons for singing in a choir, the rehearsal situation, with aspects of interpretation 

and rehearsing technique in focus, mainly from the conductors’ point of view.  The field of 

studies focusing on informal leadership in choirs is so far fairly unexplored. 

 

The aim of the study is to examine if the singers in a choir listen to each other while they sing 

and if this affect their own singing, and if so, if this can be described as a leadership with 

informal and formal musical leaders in the choir.  

 

The questions for the research are: 

 

• How does learning take place in the choir between the singers, according to experienced 

choral conductors? 

 

• How can you through recordings of the choral singing detect and analyze vocal 

exchange between the singers and their singing in a choir, and notice how the single 

voice acts towards the choral voice? 

 

From a music pedagogical perspective, it is interesting that on the basis of these results 

eventually find ways that might improve choral singing, and help singers, choirs and choral 

conductors. This is also a way to find a tool to register and study cooperation within the choral 

body and the choral voice.  
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The first part of the study is a series of interviews with long established Swedish choral 

conductors about their experience of how singers in a choir cooperate and learn “together”. 

Conductors are chosen from professional and semi-professional choirs and from Swedish upper 

secondary school choirs. Choral conductors are convinced that there are informal leaders in the 

choral voices. Many of them speak of leaders not only in attack and initiative but also how 

these singers, with their personal voice and timbre, give color to the entire choral voice or even 

to the whole choir. 

 

The second part of the study examines by means of close up headworn microphones and by 

multi track recordings how each individual sings exactly. The singers are compared graphically 

with each other and differences in attacks and intonation are shown. The computer program 

being used for the recordings is Cubase5, which has an integrated analyzing function, 

“Varyaudio”, originally constructed to be used as a sophisticated tool for pitch-correction. An 

analysis has been done with printouts of the same sequence of the music with the recordings of 

all voices in the same choral voice.  

 

Most of these recordings are done with choirs in a Swedish upper secondary school. The 

recording sessions have been done during choir rehearsals, and by means of a simultaneous 

video recording to notice if visual signs between the singers could be traced. 

 

The main results from the two studies are that the individuals in a choir can differ in taking 

initiative and acting in leading roles. This role can be both positive and negative, a good singer 

can bring along others to follow the music and a confident but not so good singer can 

unfortunately also bring along other singers to take wrong steps in the music.  

 

My vision, within the field of music pedagogy, is to find, improve and develop a positive 

leadership from good singers to the rest of the choir. As suggested from some of my informants 

this might have something to do with the accentuation of the formal leadership, a confident 

leader that also have the capability can help the choral voice. A recognized leader within the 

choral body will be a pedagogical support for the conductor. At the same time, several singers 

do have that capacity and it is also important to help them improve and support their self-

esteem.  
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Bilaga 1. Presentation av informanterna-körledarna 
Informanterna-Körledarna får här i alfabetisk ordning en kort presentation och karaktäristik 

kring sin bakgrund och vilken typ av körer de huvudsakligen arbetar med.  

 

 

• Jeanette Adner, Lund, Gymnasiekör m.m. Leder kör på Lunds Dans och 

Musikalgymnasium samt vuxenkörer genom studieförbund. 

• Martin Bagge, Göteborg, Gymnasiekör. Gymnasiekör sedan många år, både med 

populärmusik och klassiska ”större” verk på repertoaren.   

• Folke Bohlin, Lund. Tidigare dirigent och körledare bland annat för manskören Lunds 

Studentsångförening, med många nationella och internationella turnéer. Även tidigare 

andredirigent för manskören Orphei Drängar. 

• Anders Eby, Stockholm. Dirigent för Adolf Fredriks körer, Mikaeli Kammarkör, samt 

tidigare Musikhögskolans kammarkör, och Radiokören. Professor i kördirigering vid 

KMH. 

• Eric Ericson, Stockholm. Under många år dirigent för Orphei Drängar, Radiokören, 

Eric Ericsons kammarkör, Musikhögskolans kammarkör på KMH, Gästdirigent över 

hela världen och kanske världens högst ansedde körledare. Professor i kördirigering vid 

KMH. Han har under mer än ett halvt sekel präglat svensk körsång, och han har utbildat 

en lång rad svenska (och utländska) körledare. 

• Gunnar Eriksson, Göteborg. Göteborgs Kammarkör, Rilke Ensemblen, 

Musikhögskolans Kammarkör i Göteborg, stor verksamhet som workshopledare och 

föreläsare över hela världen. Professor i Kördirigering vid HSM, Göteborg. 

• Martin Eriksson, Skellefteå, Gymnasiekör m.m. Ungdomskören Espri, turneér nationellt 

och internationellt 

• Karin Fagius, Lund. Barn och ungdomskörer på Kulturskolan i Lund, tidigare Nacka 

musikklasser. Mångårigt turnérande nationellt och internationellt. Stor erfarenhet även 

som körsångare. Körer vid kulturskolan i Lund, flickkörerna Koritia (gymnasiekör), 

Körmitz, Köramellerna, samt gosskörer. 

• Andrzelj Ferber, Malmö, Gymnasiekör. Arbetar både med mindre grupper och ofta med 

många körer sammansatta i storkör för vissa projekt. Heleneholmsskolans körer. 

• Andreas Gustavsson, Örebro, Gymnasiekör. Lång erfarenhet av gymnasiekör, arbetar 

utanför skolan med Gospelkör. 
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• Iréne Iderberg Davidsson, Malmö, Gymnasiekör. Sångerska och sångpedagog som på 

gymnasiet främst arbetar med kammarkörer. Många års erfarenhet som körsångare. 

• Bo Isgar, Lund, Gymnasiekör. Arbetar på gymnasium med körprofil, såväl med mindre 

körgrupper som större sammanslagningar. Har också stor erfarenhet från såväl 

kammarkör och symfonisk kör utanför skolan, både som repetitör, sångare och 

röstcoach. Lars-Erik Larssongymnasiets körer. Många års erfarenhet också som 

körsångare. 

• Björn Johansson, Örebro, Gymnasiekör. Arbetar nu med ganska avancerad gymnasie-

kammarkör, turnéer och tävlingar med stora framgångar. Har också arbetat med andra 

körer på gymnasiet under många år. 

• Anne Johansson, Göteborg. Arbetar med Brunnsbo musikklasser på grundskolan både 

som sång- och körlärare 

• Bo Johansson, Stockholm. Ungdomskörer i övre grundskoleåldern framför allt Adolf 

Fredriks Flickkör under många år. Turnéer över hela världen. Tidigare Bromma 

kammarkör som ofta profilerade sig med nyskriven musik. 

• Cecilia Landgren, Lund, Gymnasiekör. Lång erfarenhet från att leda gymnasiekörer 

både inom Estetiska programmet, profilklasser på Naturvenskapliga programmet och 

körkurser för andra program. Har arbetat med körer utanför skolan, både som 

kyrkomusiker och i andra sammanhang. 

• Hans Lundgren, Linköping. Stor och lång erfarenhet från arbete med såväl dam- som 

manskörer och kammarkör. Director Musices vid Linköpings universitet. Många turnéer 

inom och utom Sveriges gränser. 

• Ingemar Månsson, Lund. Många års erfarenhet som kyrkomusiker i Hägersten med 

Hägerstens motettkör och andra, nu under en rad år Lunds Vokalensemble, turnéer över 

hela världen med stora framgångar. Många konserter och skivinspelningar. 

• Karin Oldgren, Stockholm-Örebro. Arbetar dels som lektor i Kördirigering och Director 

Musices vid Musikhögskolan i Örebro, dels som kyrkomusiker med stor körverksamhet 

S:t Johannes Kammarkör. Har tidigare lett Stockholms studentsångare och andra körer. 

• Gösta Olin, Göteborg. Tidigare kyrkomusiker i Betlehemskyrkan och Bioskopsgården, 

med stor körverksamhet samt Körprofessor vid Musikhögskolan i Göteborg. Bl.a Gösta 

Olins vokalensemble och Musikhögskolans Kammarkör i Göteborg.  

• Martin Rossing, Göteborg, Gymnasiet. Lång erfarenhet av att leda körer både på 

gymnasium och i andra sammanhang. 
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• Cecilia Rydinger Alin, Stockholm – Uppsala. Professor i orkesterdirigering vid KMH. 

Kördirigent för Orphei Drängar, tidigare även Allmänna Sången i Uppsala med stor 

turné och CD-inspelningar. Även lång verksamhet vid olika Operascener över världen. 

• Gustaf Sjökvist, Stockholm. Domkyrkoorganist i Storkyrkan med stor körverksamhet, 

även Gustaf Sjökvists kammarkör samt under en period Radiokören. Även stor 

turnéverksamhet och diverse uppdrag som orkesterdirigent under en lång rad år. 

• Dan-Olof Stenlund, Malmö. Tidigare Körprofessor vid Den Kunglige Danske 

Musikhögskolan. Många års internationell körverksamhet på högsta nivå. Tidigare även 

verksam i Stockholm dels i Engelbrekts församling med dess körer, dels med KFUM’s 

kammarkör, Uppsala Akademiska Kammarkör, Norrlandskören samt KFUM-kören i 

Stockholm. Tidigare Malmö Symfoniorkesters kör samt Musikhögskolans kammarkör i 

Malmö, nu Malmö Kammarkör sedan drygt 35 år. Aktiv som gästlärare och gästdirigent 

runt om i framförallt Europa och Israel. 

• Eva Svanholm Bohlin, Lund, Gymnasiekör m.m., Lars-Erik Larssongymnasiets körer, 

samt andra barn och ungdomskörer dels inom Lunds domkyrka dels inom Lunds 

Kulturskola. Under många år stora nationella och internationella framgångar i diverse 

körtävlingar, framförallt med flickkören Korallerna, samt manskören Svanholm 

Singers.  

• Solvieg Ågren, Örebro. Lång verksamhet framför allt som universitetslektor i 

kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Örebro med bland annat 

Musikhögskolans vokalensemble. Även körerna Vox Amabilis och damkören Stella 

samt stor verksamhet som gästlärare och gästdirigent. 
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Bilaga 2. Forskningspersonsinformation kring studien Lärande i 
Kör 

  
Bakgrund och syfte  
Jag Sverker Zadig, studerar genom ”Lärarlyftet” vid den Nationella Forskarskolan i 
Musikpedagogik på Musikhögskolan vid Örebro universitet.  
Lärarlyftet innebär att jag fortfarande är anställd som musiklärare till 100% i Lunds 
kommun med tjänstgöring på Spyken 20% och som forskarstudent 80%.  
Min studie handlar om lärande i kör, och i synnerhet inom körstämman.  
Syftet är att bättre förstå hur lärande i kör går till och att eventuellt kunna se möjligheter att 
också förbättra lärandet. 
  
Förfrågan om deltagande  
I min forskning gör jag dels intervjuer, kvalitativa studier, dels kvantitativa studier där jag 
kommer att spela in körsångare. För att få möjlighet att ytterligare studera och observera 
inspelningstillfällena kan filmning komma att bli aktuell.  
Intervjustudien är i första hand inte tänkt utföras individuellt med gymnasieelever utan om 
den sker på denna nivå blir den som gruppintervju med en hel körstämma samtidigt.  
Ljudinspelningarna av körsång sker av kör eller körgrupp/stämma tillsammans, med 
separata mikrofoner till varje enskild sångare.  
Filmning blir i förekommande fall av samma grupp sångare som samtidigt ljudinspelas. 
Eftersom min forskarutbildning är kopplad till min tjänst på Spyken är det också den miljön 
jag kommer att forska i.  
 
Jag frågar härmed om du är villig att delta i denna forskningsstudie. 
  
Hur går studien till?  
(Den individuella intervjun görs vid ett tillfälle och tar c:a 15 minuter men är inte  
aktuell för gymnasieelever.) 
Inspelningarna kommer att ske under körlektioner vid flera tillfällen. Det inspelade 
materialet kommer inte att användas för värdering eller betygssättning av eleverna. För att 
kunna göra jämförelser mellan de olika inspelningstillfällena måste jag registrera vem som 
spelas in på vilken kanal vid respektive tillfälle. Jag är intresserad av hur körsångarna 
eventuellt påverkar varandra med sin sång och därför har placeringen av sångarna betydelse 
och måste i första hand vara densamma vid varje inspelningstillfälle. Eventuellt vill jag 
också studera olika placeringar inom kören och/eller inom körstämman. 
  
Vilka är riskerna?  
Jag hoppas och tror att inspelningarna inte skall upplevas känslomässigt negativa eller 
integritetskränkande. Och jag vill betona att det inspelade materialet inte skall kunna 
användas i betygs- eller på annat sätt bedömande syfte. Det är inte den enskilda rösten som 
är intressant i studien. 
  
Finns det några fördelar?  
Kanske blir man som sångare mer medveten om hur man samverkar inom kören och 
körstämman, eventuellt blir man mer uppmärksam på de övriga i kören.  
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Hantering av data och sekretess.  
De personuppgifter som kommer att finnas i min dator är endast till för att kunna identifiera 
de olika rösterna vid de skilda inspelningstillfällena. I presentationer och texter kommer 
alla namn att anonymiseras med påhittade namn. 
Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. Dina uppgifter och inspelningar 
kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. I den slutliga avhandlingen 
kommer inga av dina personuppgifter att finnas med. 
  
Hur får jag information om studiens resultat?   
När Licentiatavhandlingen är färdig kommer den att finnas i tryck och den kommer 
troligtvis också att finnas tillgänglig för nedladdning från Örebro universitet, 
Musikhögskolans forskningsavdelning. 
  
Försäkring, ersättning  
Studien utförs under skoltid och ingen ersättning utgår till medverkande 
  
Frivillighet  
Deltagande i forskningsstudien är frivilligt och det går att utan särskild förklaring avbryta 
medverkan.  
  
Ansvariga  
Ansvariga för genomförandet av studien är Örebro Universitet, Musikhögskolan och dess 
Akademichef Sven Landh 019-30 33 30, samt  
  
Professor Öivind Varköy Tel: 070-558 44 92,  +47 - 9289 5577   oivind.varkoy@oru.se 
  
Licentiand Sverker Zadig, Trädgårdsgatan 14 a, 223 53 Lund,  
046-13 49 67, 0705-13, 49 67 
sverker.zadig@telia.com 
   
  
 
 
 
 
 
 
Jag hoppas du vill medverka i min forskning och jag vänder mig  
till Vårdnadshavare och ber om er välvilja till genomförandet av denna studie 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Sverker Zadig 
0705 13 49 67 
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Samtyckesformulär   
Härmed intygas att jag/vi har fått information om forskningsprojektet kring Lärande i Kör, 
jag/vi har fått tillfälle att ställa frågor och också fått dem besvarade.  
 
Jag/vi samtycker till deltagande i studien och även till att personuppgifter finns registrerade 
hos Sverker Zadig under forskningsprocessen. 
 
 
 
Lund …………… 2010 
 
 
 
 
………………………………………… 
Elev 
 
………………………………………… 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
Lund …………… 2010  Lund …………… 2010 
 
    
 
………………………………………… ………………………………………… 
Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 
 
 
………………………………………… ………………………………………… 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
 
………………………………………… ………………………………………… 
 
………………………………………… ………………………………………… 
Adress    Adress  
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Bilaga 3. Intervjuguide för körledarintervjuerna   
 

De halvstrukturerade intervjuerna har byggts kring följande frågepalett där den inledande 

frågan förhoppningsvis skapar möjlighet till ett samtal utifrån följdfrågorna: 

   

1. Hur lär man sig i körstämman? Vad har du för tankar om hur man lär sig i 

körstämman med hjälp av varandra? 

 

a. Om svaret handlar om ledare i stämman blir följdfrågorna 

Var eller hur placerar du den sångaren? 

Varför leder den sångaren? 

Vad händer om den sångaren är borta, på rep. på konsert? 

Har du ledare i flera stämmor, har de något samarbete sinsemellan? 

 

b. Om svaret handlar om klangspridning från någon 

Hur placerar du den sångaren 

 

c. Om svaret handlar om att dirigenten betyder mest 

Har du stämfiskaler eller utsedda stämledare? 

 

2. Vilken uppställning har ni i kören 

3. Blandar du kören eller byter formering ibland? 

4. Använder ni inspelningar i kören 

a. Så kallade stämband 

b. Lyssnar ni till andra inspelningar 

 

 

 

Det är viktigt att påpeka att jag egentligen inte kommer att forska kring ett eventuellt lärande 

från körsångare till körsångare, begreppet ”lärande mellan körsångare” är i den inledande 

intervjufrågan till för att trigga igång informanterna. Likväl är lärandeteorier viktiga i mitt 

resonerande kring vad som eventuellt sker mellan körsångarna.  
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Bilaga 4. Intervjuguide för elevintervjuerna, de individuella  
 

 

• Jag finns ju i klassen nu för att forska om hur man lär i körstämman med hjälp av 

varandra, Har du funderat något själv kring det?  

• Vad tror du om hur man lär med hjälp av varandra i körstämman? 

• Om de svarar att man hjälps åt, eller om de svarar något om att man lyssnar på någon 

speciell sångare blir följdfrågan 

Vem lyssnar du på? 

 

o Säger informanterna inte något om att lyssna till andra i körstämman, blir 

följdfrågan om de är nöjda med sin placering eller om de önskat stå någon 

annanstans i stämman. 

• Vilka tycker du är säkra i stämman 

• Hade du sjungit i kör innan du kom till Spyken? 

• I höstas inför Lucia, fick ni möjlighet att lyssna på inspelade stämmor, gjorde du det? 

• Var det bra? – Hjälpte det?    

o Alternativt Varför inte? 
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Bilaga 5. Intervjuguide för gruppintervju, gruppdiskussion med 
elever/körsångare 
 

• Ni har sagt nu i intervjuer att det finns några som ni lyssnar in er på och några som är 
säkra. Hur mycket är ni medvetna om ifall ni har samarbete mellan er? 

 
• Om ni själva hade fått välja var ni skulle stå i kören, hur skulle ni göra då? 

 
• Vilka tycker ni är stabila eller säkra? 

 
• Är man själv medveten om ifall man är säker? 

 
• Var tycker ni att de säkra ska stå?  

 
• Det finns ju motsatsen också, de som är osäkra. Hur gör ni om någon vid er sida sjunger 

fel toner? 
 

• Var tycker ni att de som är osäkra ska stå? 
 
 

• I till exempel stora symfoniorkestrar finns det bestämda stämledare och det finns det 
också i en hel del körer, de kallas ofta stämfiskaler och ska ibland hålla reda på vilka 
som är på repetitionen osv., kanske anteckna det instruktioner som sägs och sådant. 

• Hade det varit bra tycker ni om det hade funnits någon i varje stämma som hade ansvar 
för den? 

 
• Vem skulle ni utse här i gruppen till stämledare? 

 
• Varför skulle han passa? 


