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Abstract

Title: Being a choir leader- a qualitative study on choir leaders workfield.

Author: My Hedström

This paper means to describe the early years in a choir leader’s work field and investigate if 

the choir conducting education is adequate for the intended assignment of being a choir lead-

er. The study also means to find out if choir leaders are in need of further education of choir 

leading. The study is based on four qualitative interviews with choir leaders and the results 

show the effortlessness in getting an employment in a choir, although the income from it does 

not add up to a full time profession. After working a few years, the choir leaders develop con-

fidence in leading choir. The respondents criticise the methodical choir lessons held at the 

academy for not being individually adjusted and emphasize the importance of having an in-

ternship in a choir.
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Sammanfattning

Titel: Att verka som körledare- en kvalitativ undersökning om körledares yrkessituation

Författare: My Hedström

Det här examensarbetet ämnar undersöka hur de första åren ter sig för körledare som har en 

lärarexamen med fördjupning inom kör- och körledning på Musikhögskolan i Malmö och 

huruvida körledningsutbildningen har varit adekvat för arbetslivet. Vidare undersöks om de 

känner något behov av vidareutbildning inom körledningsområdet. Genom kvalitativa 

forskningsintervjuer med fyra körledare framkommer det att det finns gott om körledarjobb, 

men att det är svårt att jobba heltid som körledare, då det är svårt att få ihop arbetstimmar när  

den mesta av körverksamheten är förlagd kvällstid. Resultaten tyder på att man efter några år 

som körledare utvecklar en säkerhet och en trygghet i att stå framför en kör. Kritik riktas 

bland annat mot körledningskurserna under utbildningen som inte upplevts som 

individanpassade och betydelsen av att ha praktik kopplad till körledningskursen påvisas. 

Körledarnas vidareutbildningsbehov skiljer sig åt inom området körledning.

I kapitel ett ges en utförligare bakgrund till studien, följt av en presentation av studiens syfte. I  

kapitel  två  presenteras  allmän historik om körsång och en beskrivning av högskoleämnet 

”Kör-  och  körledning”,  samt  teoretiska  utgångspunkter.  I  kapitel  tre  redovisas  vald 

forskningsmetod och där beskrivs även tillvägagångssättet  för insamlandet av information. 

Resultaten  redovisas  i  kapitel  fyra.  I  kapitel  fem möter  resultaten  tidigare  forskning  och 

diskuteras. 

Sökord: kör, körledare, körledarutbildning, verksamhetsförlagd utbildning, praktik, karriär.
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1. Inledning

Jag var på en kördirigeringskurs som riktade sig till den verksamma körledaren. Människorna 

som sökt sig till kursen, som till exempel ”den glada amatören”, ”den oinspirerade 

musikläraren”, ”musikhögskolestudenten” och många fler, såg kursen som ett steg i den 

musikaliska vidareutvecklingen. Jag var ”musikhögskolestudenten”. Alla hade vi 

förhoppningarna om att få fördjupade kunskaper inom körsångens olika områden, detta under 

en veckas tid. Efter dirigeringslektioner och föreläsningar om sångrösten anordnades middag 

för kursdeltagarna och liksom på de obligatoriska ”körfikorna” runt om i landet, pratades det 

mycket runt borden. Där vid borden fick körledare från hela Sverige chansen att diskutera och 

problematisera körledaryrket: val av repertoar, ekonomiska svårigheter, arbetstider, 

sångargläjde, musikutbildningar, tidigare dirigeringslärare och där och då skapades nya 

nätverk. När jag satt där slogs jag av att även jag skulle bli en del av detta nätverk av 

körledare inom en snar framtid.

Som snart utexaminerad musiklärare, med körledning som inriktning på 20 högskolepoäng, 

undrar jag vilken arbetsmarknad jag kommer att möta. Jag har inom min utbildning haft 

verksamhetsförlagd utbildning och gjort studiebesök hos många olika körer och talat med 

många körledare. Samtalen har kommit att handla om körpedagogik, metoder för utlärning, 

tips om repertoar, våra tidigare erfarenheter inom körvärlden och mycket mer. Möjligheten av 

att få ta del av den kunskap som varje körledare innehar betyder mycket för mig, som den 

nyfikne studenten. För trots alla timmar lagda på dirigeringslektioner, partiturspel, körmetodik 

och praktik, är jag osäker på om jag har tillräckliga kunskaper i hur man leder en kör, 

musikaliskt, organisatoriskt och socialt. Hur är de första åren som körledare? 

Körsången som fenomen i Sverige talas det ofta om och efterfrågan på ivriga och engagerade 

körledare är stor. I Sverige ägnar sig cirka 6 procent av befolkningen åt körsång (Statens 

kulurråd, 2008) och Sveriges Körförbund uppskattar att ca 600 000 svenskar sjunger i kör. 

Med dessa siffror torde arbetsmarknaden för körledare se positiv ut. Men hur ser det ut för 

den nya körledaren på arbetsmarknaden? Körlivet i Sverige består idag till stor del av 

amatörkörer, på olika höga musikaliska nivåer. Statens kulturråd (2002) redovisade statistik 

som visade ett minskat kulturutövande hos svenska folket. Østrem (2003) ser trenden som en 

konsekvens av de nedskärningar som drabbat studieförbunden där en stor del av 
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amatörkulturen har sin grund. Någon större minskning när det gäller körsång har dock inte 

skett under de senaste 20 åren i Sverige. I Malmö-området kan man till och med se en svag 

ökning av köraktiva (Statens kulturråd, 2008).

Hur ser marknaden ut för oss som går ut med nyfunna kunskaper och en nyfikenhet om att 

utvecklas som körledare? Har vi fått med oss tillräckliga kunskaper för att verka i denna 

bransch? 
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2. Syfte

Studiens syfte är att undersöka hur körledare som är i starten av sina körledarkarriärer 

upplever de första åren på arbetsmarknaden och om de anser att utbildningen de fått på 

musikhögskolan varit relevant i förhållande till vad de gör idag. Mot bakgrund av empiriska 

och teoretiska föresatser rörande mitt ämne, har följande forskningsfrågor formulerats:

 Hur upplever körledare den första tiden efter avslutade musikhögskolestudier?

 Motsvarar musikhögskolans kör- och körledningskurser de förväntningar som ställs på 

körledare ute på fältet? 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Allmän bakgrund

Här presenteras allmän historik om körsången i Sverige, följt av en inblick i högskoleämnet 

Kör- och körledning.

3.1.1 Körhistorik

Ordet kör kommer av grekiska ordet khoros och som betyder dansplats med sång förbunden 

dans. Kör är en sångensemble med flera sångare i varje stämma. En kör kan bestå av olika 

sammansättningar av röstlägen och klang, exempelvis dam-, mans-, barn och blandad kör 

(Sohlmans musiklexikon, 1977).

Hur har körsångens utveckling sett ut i Sverige, de senaste 200 åren? Efter franska 

revolutionen startade en förändring inom universitetsvärlden. Medelklassen tog plats på 

universiteten och man talade om den gemensamma sången som ett tecken på sund patriotism 

och fosterlandskärlek (Jonsson, 1997). Frihetsfrågan var ständigt aktuell vid universiteten och 

man använde sången som språkrör för att föra fram politiska budskap. Olika ideologier och 

andra politiska strömmingar kom under 1800- talet att prägla studentsångens budskap och 

syfte, något som märktes väl vid studentmöten runt om i Norden. Den manskörstradition som 

lever kvar idag, uppkom vid universiteten i Uppsala och Lund (Jonsson, 1997). Under 1800- 

talet spred sig körsjungandet bland annat till arbetarrörelsen som startade egna körer och 

sångarförbund. Körsången blev en demokratifråga och kvinnans rätt att sjunga i kör 

påpekades, med fler blandade körer som följd i det tidigare mansdominerade kör- Sverige. 

År 1947 kom ett riksdagsbeslut om ekonomiska bidrag till storskalig studieverksamhet, något 

som kom att påverka ökningen av antal blandade körer. Fortbildning för kördirigenter runt om 

i landet skedde bland annat med radions hjälp. Ericson och Norrby sände år 1949 

programserien ”Sjunga i blandad kör” med körinstruktioner från de två dirigenterna. Sveriges 

Radio anordnade även kurser för dirigenter, liksom för korister (Jonsson, 1997).

På detta sätt skapades början på en svensk modell som skulle leda till 

explosionsartad breddning av kunnandet och skapa den internationella pyramiden 

med bra amatörkörer som en viktig och bred bas, ovanför denna en stor sektor 
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med halvprofessionella körer över hela landet, och till sist en verklig topp med 

Ericsons Radiokören och Kammarkören.

(Jonsson, 1997)

Kommande årtionden utvecklades körsången till en folkrörelse och körer utvecklades till att 

bli en social mötesplats för många och man fokuserade mer på samspel mellan ledare och 

korister (Jonsson, 1997). Körsången beskrivs idag som en stor folklig rörelse och 

Henningsson (1996) förklarar i Kör i cirkel kören som ett forum där man kan bortse sociala 

skillnader och ålder och kön. Det sistnämnda, kön, beror så klart på körens utformning, till 

exempel inom manskör eller damkör. Vidare målar Henningsson (1996) upp en bild av 

körledaren som en ”samordnare av den musikaliska processen” och hur denne själv skapar 

stämningen i kören.  

3.1.2 Musiklärarutbildningen i Malmö

I Sverige finns idag sex musikhögskolor med examensrätt för lärare. Här beskrivs i korthet 

lärarutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö.

Föregångaren till Musikhögskolan i Malmö var Malmö musikkonservatorium, som grundades 

1907. När skolan 1971 blev en statlig utbildning, ändrades namnet till det vi känner till idag, 

Musikhögskolan i Malmö. Sedan 1977 tillhör musikhögskolan Lunds universitet. På skolan 

studerar ungefär 600 elever och 200 lärare (Musikhögskolan i Malmö, 2012). 

Nedan följer en översikt över de utbildningar som berörs i denna studie.

• Lärarexamen i musik (240 högskolepoäng). Aktuell mellan åren 1993- 2007, förkortat 

GG och ger behörighet att undervisa i grundskolan och gymnasiet.

• Lärarexamen i musik (270 högskolepoäng). Aktuell mellan åren 2007- 2011, förkortat 

G, ger behörighet att undervisa i grundskolan och gymnasiet.

• Lärarexamen  i  musik  (270  högskolepoäng).  Instrumental-  och  ensemblelärare, 

förkortat I/E, ger behörighet att undervisa i gymnasiet och på kulturskolor.

(Musikhögskolan i Malmö, 2012)
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3.1.3 Sidoämne

Musiklärarutbildningen bytte 2001 poängräkningssystem, vilket gör det svårt att jämföra 

poäng mellan de olika kursplanerna. Mellan utbildningarna som startade 2001 och 2007 finns 

dock ingen skillnad i vilka ämnen som ingår i sidoämnet ”Kör- och körledning”. 

Både G-studenter och I/E- studenter (Musikhögskolan i Malmö, 2004a) har möjligheten att 

välja ett ämnesområde att fördjupa sig inom. 20 poäng av de 270 högskolepoängen består av 

profilkurser som inriktas mot ett speciellt arbetsfält eller åldersgrupp, en genre, eller 

fördjupning inom ett ämne/ämnesområde, exempelvis kör- och körledning. Studenten får 

genom sitt valda sidoämne möjlighet att själv utforma sin examensprofil efter eget intresse 

och för kommande yrkesliv. Studenter som läser "Kör- och körledning" ska få en fördjupning 

inom körledning genom "analys, reflektioner och praktisk tillämpning" och ”syftar till att 

studenten ska kunna fungera som en god konstnärlig och pedagogisk förebild” 

(Musikhögskolan i Malmö, 2004b). Kursen läses under två år, under terminerna fem till åtta. 

De ämnen som behandlas i kursen är: körledning och kördirigering, partiturspel, 

barnkörledning, sång och ackompanjemang och verksamhetsförlagd utbildning. 

(Musikhögskolan i Malmö, 2004b).

Enligt kursplanen (Musikhögskolan i Malmö, 2004b) ska studenten efter kursens avslut ha:

• tillägnat sig goda kunskaper och färdigheter i de ämnen som ingår i kursen samt fått 

förståelse för hur dessa ämnen bidrar till den egna musikaliska utvecklingen

• kännedom om hur kunskapen kan omsättas och användas i den kommande yrkesrollen

• utvecklat sin pedagogiska och musikaliska kunskap om hur man skapar och utvecklar 

goda lärandesituationer och utvecklingsmiljöer

• fördjupade kunskaper i att leda och bygga upp kör- och/eller ensembleverksamhet med 

barn, ungdomar och vuxna.

• reflekterat över det egna lärandet och den kommande yrkesrollen.

(Musikhögskolan i Malmö, 2004b) 

Jag återkopplar till dessa målbeskrivningar i reslutatdiskussionen, det vill säga i kapitel sex.
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3.2 Perspektiv på körledares roll och utbildning

Tidigare forskning om musikhögskolestudentens upplevelser av utbildningen och vidare 

yrkeslivet går bland annat att finna i avhandlingen Musik- mitt liv och kommande levebröd  

(Bouij, 1998). Bouij (1998) har intervjuat tidigare musiklärarstudenter och beskriver vägen 

fram till musikläraryrket med de processer som ligger till grund för utveckling hos studenter. 

Bouij (1998) menar att studenten måste bygga upp rollidentiteten "blivande musiklärare" för 

att kunna fullfölja utbildningen. Rollidentitet beskrivs som den inre bild vi målar upp av oss 

själva i sociala sammanhang där vi förväntas ha en viss position. Bouij (1998) upptäcker fyra 

tydliga rollidentiteter hos studenterna: den elevcentrerade läraren (processläraren) som möter 

sina elever från en bred utgångspunkt, den innehållscentrerade läraren som vill föra vidare ett 

musikaliskt ideal fristående från pedagogisk inriktning, musiker- och interpretläraren som 

helst vill arbeta som musiker och den musikant/allmänt musikintresserade läraren, som 

fokuserar på den kommunikativa aspekten av musik, det sociala samspelet i musiken. Dessa 

eftersträvade rollidentiteter går att finna mer eller mindre framträdande hos 

musiklärarstudenter, men även hos nyutbildade musiklärare. Om Bouij (1998) ger en röst åt 

studenters upplevelser, ger du Quercy Ahrén (1996) röst åt utbildare och lärare inom ämnet 

kördirigering i sin påbyggnadsuppsats Kördirigenten- en utbildningaspekt på en yrkesroll  (du 

Quercy Ahrén, 1996). du Quercy Ahrén (1996) redovisar vad lärare anser dirigeringsstudenten 

bör ha för förkunskaper och vad undervisningen bör innehålla, som exempelvis röstmetodik 

och gehörsövning. Här belyser författaren omfattningen av ämnet kördirigering och hur 

problematiskt det är att täcka in alla områden under en utbildning. 

Lundgren (1999) ger i sin handbok Klara kören! råd till körledaren gällande organisationen i 

en kör och menar att en välorganiserad kör är en välmående kör. I en välorganiserad kör har 

körledaren lättare att hävda sig både musikaliskt och ekonomiskt menar Lundgren (1999). 

Första kapitlet ägnas åt  människorna i kören, då bland annat sångarna, kollektivet, dirigenten 

och ledarskapet och olika områden som man som körledare måste vara medveten om. Vidare 

ges bland annat konkreta exempel på hur körens stadgar kan se ut och hur man kan dela upp 

olika arbetsområden inom körens ledning. 

Sandberg- Jurström (2000) har fokuserat på körledares upplevelser av körledarrollen och 

undersöker hur körledare ser på sin roll som ledare och söker få kunskap om de musikaliska 

och pedagogiska mål som dessa har. Här porträtteras två olika typer av ledare: den 
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traditionella körledaren och den okonventionella körledaren. Den traditionella körledaren  

(Sandberg- Jurström, 2000) porträtteras som en ledare som bland annat fokuserar på rösten 

och klangbildning, förespråkar klassisk musik och gärna vill att kören ska hålla en hög 

musikalisk nivå. Körledaren ser sig själv som en auktoritet och tar rollen som den 

bestämmande ledaren. Den okonventionella körledaren (Sandberg- Jurström, 2000) är ledare 

för en blandad kör som har en genrebredd som sträcker sig från pop till klassisk repertoar och 

allt där emellan. Repertoarvalen diskuteras med kören som är medbestämmande i 

beslutstaganden, men körledaren ansvarar för den musikaliska instuderingen och det 

konstnärliga hantverket. Att förmedla en känsla med sången är viktigare än en perfekt 

körklang och den okonventionella körledaren (Sandberg- Jurström, 2000) betonar den 

skapande processen. Vidare poängterar hon att man som körledare kan känna igen sig i båda 

porträtten, men att uppdelningen visar på hur olika man kan se på körledarrollen. 

Körledarskapet ses som ett i huvudsak pedagogiskt ledarskap, som vid konserttillfällen 

övergår i ett mer musikaliskt ledarskap. 

En undersökning av den musikaliska utbildningsbakgrunden hos körledare som är 

medlemmar i Föreningen Sveriges körledare (FSK) går att finna i D- uppsatsen Konsten att  

vara körledare (Gustafsson 2000). Undersökningen gjordes på uppdrag av Uppsala 

Körcentrum och dåvarande Riksförbundet Svensk körsång (idag Sveriges Körförbund) för att 

ta reda på utbildningsbakgrund hos körledare och deras eventuella fortbildningsbehov. 

Undersökningen visade att behovet av fortbildning inom psykosociala områden var 

efterfrågad och att fortbildande kurser borde fokusera på metodik, organisation och ledarskap 

i kör. De grupper som ställde sig mest positiva till fortbildning var körledare i 

ålderskategorierna 20-30 år och 65-70 år, där samtliga svarat ja på frågan om de känt behov 

av fortbildning.
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4. Metod

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun

Vid insamlandet av information finns olika metoder och tekniker att tillgå, vilken metod man 

bör använda sig av bestäms av karaktären på frågeställningen. Även tidsramar och resurser 

påverkar valet av insamlingsteknik (Patel & Davidson, 2011). Mitt val av metod föll på den 

kvalitativa forskningsintervjun, då syftet var att få kunskap om informanternas erfarenheter. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver forskningsintervjun som ett professionellt samtal där 

syftet är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades perspektiv och 

där kunskap skapas i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Syftet för mig 

med användandet av metoden är att jag vill få en inblick i intervjupersonens livsvärld, ett 

begrepp som är inspirerat av det fenomenologiska förhållningssättet, som fokuserar på 

människors uppfattningar av omvärlden (Kvale & Brinkmann, 2009). I min studie har jag haft 

som mål att genomföra halvstrukturerade intervjuer med förberedda frågor kategoriserade 

under teman, utan att ställa dessa frågor i någon specifik ordning, för att få ett öppet samtal.  

Den halvstrukturerade intervjun strävar efter att registrera och tolka meningen av centrala 

delar av intervjupersonens livsvärld och är varken ett öppet vardagssamtal eller ett 

frågeformulär, utan är snarare att likna vid ett samtal med frågor som är baserade på teman 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Forskningsintervjun som ett hantverk är ett centralt begrepp för Kvale och Brinkmann (2009) 

när de beskriver metoden. Det är ett hantverk som utvecklas genom praktik och erfarenhet och 

bygger på intervjuarens färdigheter och personliga omdömen. Genom teoretiska exempel från 

litteratur, viss praktisk erfarenhet och en förståelse för metodens förfarande, vill jag tro att jag 

har tillräknat mig de kunskaper nödvändiga för att göra en intervjustudie med hög 

trovärdighet. 
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4.2 Val av informanter

Vägen fram till mitt val av informanter gick via kontakter på musikhögskolan, där tips på 

olika körledare från lärare, utbildningsledare och klasskamrater ledde fram till de körledare 

som var intressanta för studien. Vilka informanter jag sedan tog kontakt med förblev okänt för 

de källor som namnen kommit från. Jag efterfrågade informanter som uppfyllde följande 

kriterier:

• Informanten ska ha musiklärarexamen där kördirigering/körledning ingått som 

fördjupning

• Informanten ska vid intervjutillfället jobba som körledare, men ej ha jobbat i mer än 

tio år. 

Det första kriteriet, om utbildningsnivå, var av vikt då jag ville att körledaren skulle ha en 

utbildning liknande den jag själv har. Det innebär en avgränsning som jag har gjort gentemot 

övriga utbildningar där kördirigering ingår. Jag har exempelvis valt bort att intervjua 

kyrkomusiker, där kördirigeringskurser ingår i högsta grad. En av körledarna har dock en 

kantorsexamen, men även en musiklärarexamen och jag ansåg att det var det viktigaste. Andra 

kriteriet, om arbetssituation, ansåg jag vara viktigt att uppfylla för att få en dagsaktuell  

koppling till ämnet. En av körledarna hade vid intervjutillfället ingen körverksamhet utöver  

den skolkör som ingick i dennes lärartjänst, något jag inte anser påverkar utsagan. De flesta av 

informanterna har jobbat med kör i närmare tio år, men huvudsaken var att de inte skulle ha 

allt för lång karriär. Jag tyckte att det var viktigt att de skulle ha utbildningen rätt så färskt i  

minne, eftersom en av frågorna rör just körledarutbildning vid musikhögskolan. 

Jag har träffat samtliga informanter tidigare vid olika tillfällen, varav två väldigt flyktigt på  

olika kurser. De andra två informanterna har jag sjungit i kör med och vi har under några år 

gått på musikhögskolan samtidigt. Dessa två har jag sedan inte haft kontakt med sedan de 

slutade på skolan och jag anser mig inte känna någon av dem djupare. 
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4.3 Presentation av informanterna

Informanterna har studerat på Musikhögskolan i Malmö mellan åren 1998- 2010 och innehar 

alla en lärarexamen i musik. En av informanterna är utbildad instrumentalpedagog (I/E) och 

resterande är utbildade musiklärare (G och GG). Gemensamt för informanterna är valet av en 

kör- och körledningsprofil som sidoämne. 

Nedan följer en kort presentation av informanterna, utformad efter den information som 

utlämnades vid intervjutillfällena. För att garantera informanternas anonymitet är deras namn 

fingerade. 

Anna har sjungit i kör sedan hon var barn och hennes fokus låg på piano och 

ackompanjemang när hon började läsa till musiklärare (GG) direkt efter gymnasiet. Hon läste, 

som hon kallar det, "basic-kurser" (Anna) på musikhögskolan som bland annat innefattade 

dirigering och hur man ackompanjerar en kör på bästa sätt. När hon valde att fördjupa sig 

inom kördirigering studerade hon med de elever som var intresserade av att "gå in i det mer". 

Hon är idag frilansande musiker.

Maria var barnkörshjälpledare i en kyrkokör under ungdomsåren och ser det som starten på 

hennes körintresse. Hon gick musiklinjen på gymnasiet och läste några år på folkhögskola där 

hon också sjöng och ledde körer. Hon läste vissa körämnen ihop med kyrkomusikerna på 

musikhögskolan. De ämnen som hon läste var bland annat partiturspel, barnkörledning och 

sång- och ackompanjemang. Idag har hon en kantorstjänst där körledning ingår. 

Karl läste musiklärarutbildningen och gjorde valet att fördjupa sig inom körledning. 

Uppmanad av sin sångpedagog tog han ett jobb som körledare i en kör och stannade hos dem i 

några år. Idag är han anställd på en gymnasieskola där han bland annat undervisar i kör.

Hanna har sjungit i kör sedan hon var barn. Hon gick musiklinjen på gymnasiet och fortsatte 

sedan sina studier på folkhögskolor innan hon började läsa IE på musikhögskolan. Hon valde 

körledning som sitt tillvalsämne, motsvarande sidoämne, och fick därmed undervisning i 

dirigering och andra ämnen kopplade till körledning. Idag är hon körledare för tre körer och 

tonsättare.
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4.4 Avgränsning

I början av forskningsprocessen hade jag tänkt att några av körledarna skulle inneha en 

examen från annat lärosäte än just Musikhögskolan i Malmö. Det för att kunna få ett mer 

generellt resultat som kunde implementeras på andra utbildningar i Sverige. Det var till mångt 

och mycket den geografiska avgränsningen som bidrog till att det var svårt att hitta körledare 

som uppfyllde just det kravet. Vid undersökningens genomförande var jag bosatt i Skåne och 

såg det enklast att söka efter körledare verksamma i samma område.

4.5 Etiska ställningstaganden

Det finns forskningsetiska krav som man som forskare måste vara medveten om vid 

genomförandet av en undersökning där människor medverkar. Nedan är ett utdrag ur 

Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning (1990).

• Informationskravet. Forskare skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.

• Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.

• Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

• Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.

(Vetenskapsrådet, 1990)

För att möta dessa krav, informerade jag i det första mailet till informanterna om studiens 

syfte, att informanterna skulle vara anonyma i den slutliga rapporten och att intervjun endast 

skulle användas i detta forskningssyfte. Bifogat till arbetet finns ett exempel på hur mailet såg 

ut, bilaga 2. Vid intervjutillfällena upprepade jag detta och frågade om informanterna 

godkände en inspelning av intervjun. Jag informerade också om att de fick avbryta sin 

medverkan om de ville. 
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4.6 Studiens genomförande

Mailkontakt etablerades med fyra körledare som verkade intressanta för undersökningen och 

uppfyllde de kriterier som går att läsa tidigare i kapitlet. Alla var positiva till att ställa upp på  

en intervju och vidare följde telefonkontakt när vi skulle bestämma tid för intervju. 

Kvale och Brinkmann (2009) manar till att upprätta ett manus inför själva intervjun. Manuset 

ska fungera som en guide för forskaren som ägnar sig åt halvstrukturerade intervjuer, där 

ämnen som ska beröras och eventuella förberedda frågor står skrivna. Inför denna studie valde 

jag att strukturera intervjufrågorna under olika teman och med en uttänkt ordning i vilken jag 

skulle ta upp de olika teman, för att förhoppningsvis underlätta när väl intervjun skulle 

analyseras (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid själva intervjuerna följde jag inte mallen som jag 

bestämt, utan lät samtalet flyta på och jag ställde således följdfrågor på det. Informanterna 

fick tid att tala fritt och ur detta kunde jag vid analysarbetet utröna att de ämnen jag ville  

beröra faktiskt blev det. Väl under intervjuerna ställdes frågorna utan inbördes ordning för att 

få ett öppet samtal där jag kunde fokusera på att vara lyhörd för vad som sades och på så sätt 

plocka upp spår som vi sedan kunde fortsätta att prata om. Intervjufrågorna finns med i 

arbetet som bilaga nummer 1. 

Vid inspelningen av intervjuerna användes två inspelningskällor. En ZOOM H2 och ett 

ljudinspelningsprogram på min bärbara dator. Jag ville gardera mig utifall att någon av dessa 

skulle sluta fungera. Den första inspelningen gjordes i WAVE- format, men då det formatet 

upptog för stor plats på minneskortet, ändrade jag inför nästa intervju till MP3- format. Detta 

gjorde att ljudkvaliteten blev sämre och inför den tredje intervjun spelade jag in i WAVE- 

format igen. Innan varje intervju startade, försäkrade jag mig om att informanten godkände 

ljudinspelning och förklarade att den skulle transkriberas och endast skulle användas i denna 

studie. Jag nämnde efter varje avslutad intervju att informanterna fick ta del av 

transkriptionen om de var intresserade. Samtliga informanter godkände inspelningen av 

intervjun.

4.7 Bearbetning och kategorisering av data

Varje intervju transkriberades, det vill säga skrevs ned, ordagrant för att få med 

nyansskillnader i språket och jag ansåg det viktigt att göra detta snarast efter varje intervju för 

att även skriva ner tankar om själva intervjutillfället. Citat som finns med i arbetet har i vissa  

fall förtydligats, genom att felsägningar och upprepande av ord har plockats bort, till förmån 
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för läsbarheten. De ord som förtydligats har satts inom klamrar och ord som jag upplevt som 

betonade av informanterna har kursiverats i citaten. Transkriberingen gjordes parallellt med 

intervjuarbetet. Analysarbetet började alltså redan vid transkriptionen och jag fann det som 

nyttigt att läsa igenom texterna då min intervjuteknik förbättrades inför nästa intervju. Det  

nedskrivna materialet lästes igenom och jag började analysera texterna och försökte hitta de 

teman som blivit belysta från olika håll av informanterna och varje intervju lästes igenom 

många gånger för att inte missa något av vikt. Jag försökte att hitta gemensamma teman hos 

informanterna och dessa kom att bli "Undervisning", "Praktik", "Arbetsmarknaden", "Den 

sociala kören", "Utmaningar", "Målsättningar", "Framtiden", "Fortbildning" och 

"Yrkesrollen". Dessa kategorier kom att ligga till grund för de underrubriker som finns i 

kapitel 5, i resultatdelen. Intervjutexten kategoriserades under dessa olika teman i ett  

tabellformat och informanterna fick var sin kolumn. Jag kunde på så sätt kunde jag lätt se 

likheter eller skillnader deras åsikter. 

4.8 Reliabilitet och validitet i kvalitativa studier

Det är svårt att i kvalitativa intervjustudier få ett definitivt mått på reliabiliteten, det vill säga  

hur tillförlitlig studien är. Jag som forskare försöker tolka mina informanters livsvärld och 

detta efter endast en intervju, vid ett unikt intervjutillfälle. Inom kvalitativ forskning är en av  

grundpelarna den holistiska synen på verkligheten och att verkligheten ständigt är i förändring 

(Merriam, 1994). Reliabilitet i en intervjustudie handlar om att fånga det unika i varje 

situation och inte strävan efter det rätta svaret. För att säkerställa validiteten i en kvalitativ  

studie måste man se till hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). Jag som forskare 

måste ha en insyn i och förståelse för informanternas livsvärld. Jag har en bakgrund liknande 

mina informanter, jag är körledare och gått ungefär samma utbildning som dem, och det gör 

att jag har en förståelse som genomsyrar hela forskningsprocessen. Min förförståelse grundar 

sig även i de teoretiska kunskaper jag inhämtat från litteratur och rapporter rörande studiens 

ämne. När den teoretiska bakgrunden sammanförs med mina förkunskaper ses det som en 

tillgång, då min förståelsehorisont breddats (Patel & Davidson, 2011).
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5. Resultat

I detta kapitel redovisas resultaten under rubriker som är baserade på de teman som 

upptäcktes vid analysarbetet. Informanternas namn är fingerade och en mer utförlig 

presentation av informanterna går att finna i metodkapitlet. 

5.1 Vägen till en yrkesroll

Under denna rubrik presenteras informanternas reflektioner över de första åren som körledare.

5.1.1 Pedagogiska och musikaliska utmaningar

Vilka utmaningar kan informanterna ha mött och kan de se någon musikalisk eller pedagogisk 

utveckling hos sig själva? Betoningen, hos de informanter som jobbat längst med körledning, 

ligger på körsångens sociala aspekter. 

Maria upplever att hon idag är mycket bättre på att känna in den musikaliska nivå som kören 

befinner sig på: "Sen blir man ju mycket bättre på att lösa fysiska problem med klang och sånt 

där". När det musikaliska ledarskapet inte längre är ett orosmoment, ligger fokus i dagsläget 

mer på de sociala utmaningarna som kan uppstå i en kör. De sociala situationerna som uppstår 

ser hon som en "minst lika stor utmaning" som de musikaliska. Hon anser sig ha det 

övergripande ansvaret för att kören ska få ett bra socialt samspel: "som körledare behöver 

man ta jobbiga situationer. Man kan behöva säga till en människa att nu fungerar inte du i den 

här gruppen".

Organisationen i körer kan se väldigt olika ut och hon anser att en kör som har tydliga 

riktlinjer är lättare att komma in i som ny körledare.

Sen lär man sig också just strukturer. Att kör är så mycket mer än musiken. Det är 

så mycket praktiskt omkring. Dels så är det väl det rent fysiska liksom med 

närvaro, noter, hur mycket man kan delegera, hur mycket man vill delegera, det 

har jag prövat lite olika former. Ibland att man håller i allt administrativt själv och 

ibland att man lägger ut det helt på körmedlemmar. Det beror också på vilken kör 

man har.

(Maria) 
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Karl leder både ungdomskörer och körer i blandade åldrar och märker hur han får kämpa för 

att få med sig de yngre förmågorna, det vill säga tonåringarna, som han upplever har mindre 

engagemang än de äldre i kören. Han gör en koppling till det ”rådande samhällsklimatet”, 

som han menar är "jag-fokuserat" och hur det påverkar körmedlemmarnas inställning till den 

vi-känsla som han anser bör finnas i en kör. Konsekvenserna av en avig inställning till 

körgemenskapen blir extra tydliga vid konsertframträdande. "(...) och det är ju jätteviktigt för 

att (...) ett, två och tre står man där på en konsert och så är halva altstyrkan borta för att det var 

nånting på [tv]". (Karl)

Anna, som i grunden har en lärarexamen och skulle kunna undervisa i grundskolan och 

gymnasiet, har under åren kommit underfund med hur hon vill jobba för att få ut det mesta av 

sina musikaliska intentioner. 

Framför allt är det nog målgruppen som jag tänker det (...) mitt körledarskap har 

varit ganska så lite för barn och ungdomar. Det har funnits såna körer också som 

jag har jobbat med. Dom körerna har, eh, varit förknippade med väldigt mycket ... 

gnissel... tandgnissel. 

(Anna)

Att jobba med vuxna är något som passar Anna bättre. De sjunger i kör frivilligt och tar 

således ett större ansvar än yngre, menar hon, även om hon tycker att vuxna också kan vara 

"lite röriga". Vidare reflekterar hon över insikten om att körsång kan innebära mer för 

körsångaren än bara en musikalisk uttrycksform.

Att vara körledare har jag ju kommit på, det är, det är väldigt mycket mer än att  

bara hålla på med musik. Det har otroligt många fler bottnar och människor 

kommer dit, dels för att de vill sjunga, men de kommer också dit för en massa 

andra saker liksom. Som har med gemenskap att göra, som har med identitet, som 

har med att bli sedda och har med otroligt många ting. 

(Anna)

Skillnaden mellan att studera körledning och att faktiskt leda en kör har blivit påtaglig för 

Hanna. Hon upplever att hennes fokus har förflyttats från hennes egen utveckling, till körens  

utveckling. Nu finns inte längre tid för övning framför spegeln eller djupare reflektion över 
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det egna musicerandet, utan betoningen ligger mer på instudering av nya stycken och 

planering, "man vet att folk kommer dit för att de vill nånting och då vill man liksom svara på 

det" (Hanna). Hon känner sig ständigt "utmanad" i sitt arbete och "nästan på gränsen" till vad 

hon klarar av, men ser det som positivt när hon lär sig något av det. 

Sammanfattning av körledarnas utmaningar:

Den första tiden för körledaren innebär nya insikter om vad det innebär att leda en grupp 

människor. Utöver de musikaliska utmaningarna, som i dag inte ses som något större problem, 

är det de sociala aspekterna av att leda en kör som informanterna funderat över under åren. 

Fokus har flyttats från det egna lärandet till körens välmående och framgång och man 

eftersträvar en socialt fungerande kör. Ansvaret för att det ska fungera, ligger i huvudsak hos 

körledaren.

5.1.2 Musikaliska mål

Anna beskriver sig som en konstnär när hon "får lov" att arrangera musiken till sina körer och 

menar att arrangerande är utvecklande för henne, samtidigt som det "håller glöden vid liv". 

Att inspirera och entusiasmera ser hon som hennes styrkor och pratar om det "kraftfulla 

musicerandet" som signifikant för hennes musikaliska intentioner.

(...) jag lägger tonvikten på andra ideal, liksom som är viktigare egentligen för 

mig. Att det ska låta. Alltså försöka få fram nåt uppriktigt och berörande tror inte 

jag är omöjligt även fast liksom kören klingar lite halvsurt liksom. 

(Anna) 

Maria nämner att hon önskar nischa sig mer som körledare. Efter att ha "trevat" mellan olika 

genrer och stilar vill hon nu hitta ett "eget koncept" och någon gång själv starta upp en kör, 

utifrån sina idéer. 

(...) alltså det hade varit jätteroligt att starta en kör, men det är så himla läskigt för  

det kanske inte kommer nån (skratt). Men på sikt är väl det en dröm att starta en 

kör som är liksom precis som jag vill jobba och inte gå in i nån annans fotspår. 

(Maria)
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Vidare nämner hon körprofiler som hon menar gjort precis så, hittat ett koncept och således 

blivit ett erkänt namn inom körvärlden, men hon uttrycker en viss försiktighet när hon talar 

om sin egen förmåga och menar att hon inte är på samma "nivå" som de är och alltså inte kan 

jämföra sig med dem. 

Karl har hittat ett koncept och sin "nisch" inom en viss genre och värnar om denna inriktning i 

sitt arbete med kör. Han skapar mycket av sin musik själv när han arrangerar musiken till sina 

körer, vilket ger en ingång till musiken som han kan sakna i färdigskrivna arrangemang. 

Kommande projekt ligger i träda, men han tror sig ha hittat ett koncept för hur han vill jobba i  

framtiden. 

Hanna arrangerar även hon mycket själv och önskar fortsätta med det även i framtiden, men 

mot andra konstellationer än kör.

För att det skulle vara roligt att få chansen att precis som nu, att jag har körer, att 

jag kan arrangera och att testa grejer i stunden. Att jag kan skriva något på 

måndagen, få det sjunget på tisdagen (...) att kunna ha en orkester som man hade 

kunna laborera så med hade varit helt fantastiskt. 

(Hanna)

Sammanfattning av de musikaliska målen:

Körledarnas musikaliska intentioner har under åren växt fram och en tydlig specialisering har 

utvecklats, eller eftersträvas, hos informanterna. Begrepp som "nisch", "koncept" och "stil" 

dyker upp i informanternas utsagor. Det egna skapandet av repertoar och metoder är viktigt 

för informanterna.

5.1.3 Körledarens personliga mål

Informanterna talar om en säkerhet och en självklarhet att leda kör, en säkerhet som de inte 

kände från början, utan övat fram under åren.

Hanna är den som har minst arbetslivserfarenhet av informanterna, men känner sig idag 

säkrare i sin yrkesroll, mot när hon var ny. Hon tog examen 2010 och leder vid 
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intervjutillfället tre körer, samtidigt som hon själv sjunger i kör.  Det kräver, enligt henne, att  

hon måste börja strukturera upp sina arbetsdagar och bestämma sig för vilka dagar hon ska 

vara ledig och hon känner sig ny i den aktuella arbetssituationen.

Att ägna mycket tid åt kör börjar hon se som problematiskt och önskar sig ett nytt "socialt 

sammanhang" då hon finner det svårt att hitta en balans mellan fritid och jobb. Hon upplever 

en konflikt mellan att vara körsångare och att vara körledare, hon tycker sig vara "på arbetet" 

när hon själv sjunger i kör på sin fritid.

Det jag har funderat på är om jag kanske borde ha en annan hobby än att just 

sjunga i kör kanske. Men samtidigt så ger det väldigt mycket (...) Men jag har 

funderat på om kören håller på att ta över mitt liv, lite så.

(Hanna)

Maria menar att det är snarare är viktigt att sjunga i kör samtidigt som man leder kör och 

råder alla körledare till detta. "Jo, men det är viktigt att man som körledare ibland sätter sig på 

andra stolen... alltså det lär man sig sjukt mycket av". Vidare beskriver hon hur tidigare lade 

skulden på sig själv när någon i kören slutade, men att hon idag blivit tryggare i sin roll som 

körledare och inte längre tar misslyckanden så personligt. Hon menar att hon har sin "stil" och 

att hon förstår att inte alla körmedlemmar kan gilla den stilen: "för jag tycker ändå att jag  

upplever att jag kan vara ganska bra som körledare". Hon talar om vikten av att ha en 

"passion" för kör och att det inte går att se det som enbart ett jobb. "Jag tror att alla människor 

som jobbar på nåt sätt med kör bör ha en körpassion och har man den så då är det liksom... 

(paus)... då kan man inte bli fri från den". (Maria)

Anna vill arbeta med körsång även i framtiden och ser sig själv som musiker och körledare i 

huvudsak, men vill sätta det i ett större perspektiv och arbeta inom olika fält där körsången 

finns med som en röd tråd. "(...) jag tror att kanske min utmaning framöver det kanske är att 

kunna befinna mig lite i ett gränsland mellan kyrka och samhälle, mellan kyrka och kulturliv 

(...) Alltså olika gränsland som jag ser det egentligen".

Karl resonerar runt sitt körledarskap som något "kul", men önskar inte göra karriär inom 

körbranschen. Han menar sig inte vara tillräckligt seriös för att kunna avancera som körledare. 
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Han har inget intresse av att leda högt ansedda körer, utan vill vara en del av ett levande 

körliv på andra sätt. 

Jag är väldigt pigg på att vara med och starta upp många olika saker och ha 

löpande kör så här liksom och bidra till att körintresset ökar. Men jag kommer nog 

aldrig vara den som sitter på Lunds Studentsångare eller så här Malmö Operakör 

eller nånting sånt (...) Det får nån annan göra som är mycket bättre på det helt 

enkelt. 

(Karl)

Han förringar inte heller det arbete han gör i amatörkörer, utan ser att han bidrar till att  

körlivet fortsätter att utvecklas även på amatörnivå. 

Sammanfattning av körledarnas personliga mål:

En säkerhet och en trygghet i att leda kör har utvecklats hos informanterna och självklarheten 

i att leda kör är påtaglig. Att finna en balans mellan att vara körledare och att själv musicera  

och sjunga i kör är svårt, men nödvändigt och rent av nyttigt. Den "färskaste" informanten är i 

sökandet efter hållbara arbetsrutiner och menar att bristen på rutiner beror på att 

arbetssituationen fortfarande är ny för henne. 

5.1.4 Arbetstillfällen

Frågan om informanterna upplever det som lätt att få jobb som körledare ställdes till tre av 

körledarna. Informanterna verkar eniga om att det finns en stor efterfrågan på körledare. Två 

av informanterna nämner att de haft "tur" när de reflekterar över de antal jobberbjudanden de 

fått.

Hanna har fått sina körledareuppdrag via kontakter och hon tycker det känns "jättefint att bli 

vald", men tror att det kan vara svårt för nya körledare att få en kör om man inte visar 

framfötterna. Hon tror att man ibland bör ta sig an körer som är på en lägre nivå än vad man 

själv eftersträvar. Hon tvivlar inte på att det finns jobb för körledare, men att dessa inte är så 

synliga för personer som står utanför det kontaktnät som krävs. Många körer annonserar inte 

öppet när de söker körledare, utan urvalet sker internt och via kontakter, som hon menar är "A 
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och O". Det kontaktnät hon skapat ser hon som viktigt och hänvisar också till det rika körliv 

som finns i Malmöregionen och menar att närheten till Köpenhamn öppnar upp för ytterligare 

möjligheter att avancera inom körvärlden. Hon påvisar det stora körintresset som finns i 

Sverige som den huvudsakliga anledningen för den stora efterfrågan. 

Anna har ett arbete som består av många frilansuppdrag och leder just nu "bara en kör". 

Hennes arbetsområden har varierat under åren och innefattat allt från lärarjobb på gymnasiet 

och workshop-ledare, till teaterföreställningar. Hon har nyligen utbildat sig inom ett annat 

arbetsfält inom kyrkans värld, men tänker fortsätta leda kör då hon ser att möjligheten att 

befinna sig i två olika arbetsfält och att kunna "stiga mellan" dessa som berikande för hennes 

profession och inre utveckling.

Tur eller stor efterfrågan på körledare kan Karl inte avgöra om det handlar om, men han säger 

sig ha haft lätt att få jobb och har tackat nej till många förfrågningar från körer. Han ser att det 

kan vara svårare att få de körer som man önskar. "Man kanske vill ha den här semi- 

professionella kören eller man kanske vill ha Lunds Studentsångare, de jobben kanske är 

svåra att få".

Sammanfattning av arbetstillfällen:

Den generella åsikten hos informanterna är att man som körledare är efterfrågad och enkelt 

kan få arbete. Man kan dock inte välja och vraka mellan professionella körer, utan är hänvisad 

till amatörkörer av varierande musikalisk nivå. Man får i starten av sin karriär lägga ribban 

lågt för att få en fot in i branschen, menar en av informanterna och ett kontaktnät är av 

betydelse för att få erbjudanden om arbete.

5.1.5 Ekonomi och tidsresurser

Vid samtalen om arbetstillfällen var de flesta eniga om att det är enkelt att få körledaruppdrag,  

men att det är ekonomiska- och tidsresurser som hindrar dem från att enbart arbeta med kör. 

Karl har erfarenhet av att ha många köruppdrag samtidigt och att yrkets komplexitet blir extra 

tydligt vid högtider där körsång är ett givet inslag. 
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Hanna sällar sig till skaran som upplever det som lätt att få jobb, men menar att det handlar 

om en form av "deltidsarbete" som inte är särskilt lukrativt.

Hanna: (...) så att det är klart, hade jag vilja fylla veckans alla dagar, så hade det 

nog gått. Men det hade liksom inte blivit så bra. Jag tror inte att det hade blivit så 

bra helt enkelt. (skratt) (Hanna)

Jag: Hade det blivit stressigt? 

Hanna: Ja, det tror jag. Alltså, jag känner nu med tre körer och plus en som jag 

sjunger i, det är redan lite tungt också tycker jag. 

(Hanna)

Maria tror att det är få som enkom försörjer sig på körledning och hon tror själv att hon är lite 

för "bekväm" för att kunna livnära sig på det sättet. En stor del av den frivilliga 

körverksamheten är förlagd kvällstid och hon menar att det gör det svårt att få ihop timmar 

motsvarande en heltidslön. För att renodlat kunna jobba med kör tror hon att musikklasser 

eller en gymnasieanställning är rätt väg att gå. Oroad över de nedskärningar som hon märker 

av inom de estetiska ämnena i gymnasiet, tror hon att det kan minska möjligheten att kunna 

arbeta heltid med körsång. Hon nämner sin arbetsplats Svenska kyrkan som en krisdrabbad 

organisation som hon befarar kan förlora sitt rika körliv på grund av sjunkande medlemsantal 

och därmed sämre ekonomi. Hon tror att kyrkan på sikt kan bli tvungna att timanställa sin 

personal och att de flesta körledare redan ser sitt jobb som ett "extra gig". 

Sammanfattning av arbetstid och ekonomiska resurser:

Arbetstiden för körledare är i huvudsak förlagd under kvällstid, vilket gör det svårt att få ihop 

arbetstimmar som motsvarar mer än en deltidstjänst. Möjligheten att leda kör varje kväll i  

veckan finns, men arbetsbelastningen blir för stor i förhållande till vad man får betalt. Om 

man är anställd i fler körer än en, kan komplikationer uppstå runt högtider där körsång 

traditionellt ska ingå. Informanterna som haft flera körverksamheter igång samtidigt, menar 

att det blir stressigt. Alternativet till de obekväma arbetstiderna och den låga lönen kan vara 

en anställning på ett musikgymnasium eller en kyrkomusikertjänst, men dessa är också 

drabbade av nedskärningar. 
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5.2 Utbildning

Här redovisas informanternas tankar om utbildningen vid musikhögskolan, 

praktikerfarenheter och deras kunskapsbehov.

5.2.1 Undervisningen

Anna upplever att den repertoar som behandlades under körledningsmetodiken inte var 

relevant för henne och hon ville göra "sin egen grej". Hon har reflekterat över vad hon fick 

med sig kunskapsmässigt från kördirigeringslektionerna på skolan och menar att det inte gav 

så mycket, utan att hon lärde sig "ganska lite" om musikaliskt ledarskap och dirigering. Anna 

upptäckte framför sin första kör hur körsången passade henne som musikalisk uttrycksform 

och kände sig fri att experimentera mot hur det kändes på musikhögskolan. Framför den egna 

kören upplevde hon att hennes musikaliska ledarroll kom till sin rätt och hon kände sig fri att 

forma sitt körledarskap utifrån vem hon var. Hon talar om vikten av att hitta den egna 

körledaren inom sig, något som hon tror kan vara svårt på musikhögskolan, en skola som hon 

upplever har en för snäv syn på vad körledarskap innebär. 

Musikhögskolan skulle må bra av att hitta en lite mer dynamisk syn på vad 

körledarskap egentligen är (...) för jag känner att det har, det är min känsla i alla 

fall, att de fortfarande är inne i ganska så traditionella vanor. 

(Anna)

Maria som redan vid starten på utbildningen hade läst kördirigering, upplever att skolan inte 

tog vidare hänsyn till detta. Hon upplevde det som att hon kunde "glida" igenom, just för att 

hon i förhållande till resten av gruppen hade mer erfarenhet och hade önskat att hon blivit 

hårdare "drillad". Men hon understryker också att hon inte gick en kördirigeringsutbildning 

och att man då måste anpassa sig till den nivån som gruppen har. 

(...) som jag tror att problemet är att man här på den här utbildningen som jag gick 

här, är ganska mån om att alla ska nått samma resultat när man kommer ut istället  

för att man ska ha fått en personlig utveckling. Det upplevde jag inte att jag hade i 

kör. 

(Maria)
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Hon tar upp en episod då hon i sin första tjänst efter examen skulle sätta upp Mozarts rekviem 

i en kör och då konfronterades med en typ av notbild som hon tidigare inte studerat på 

musikhögskolan. Ett visst ansvar lägger hon på sig själv, att hon på eget initiativ kunnat föra 

fram den typ av repertoar i sin undervisning, samtidigt som kördirigeringsgruppen 

förmodligen inte hade kunnat göra musiken rättvisa, menar hon. Under utbildningen ledde 

hon samtidigt en kör som var knutet till ett företag, en så kallad företagskör.

På frågan om vad körledarna önskar att de hade fått med sig från körmetodikundervisningen, 

menar Karl att den körledning som skedde i undervisningen utfördes på klasskamraterna som 

var duktiga på notläsning och att det i verkligheten ser annorlunda ut.

Om jag slår fel ute så kommer inte kören in. Jättetydligt exempel var... jag nickade 

in en altstämma en gång. Då möttes jag av tre altar som nickade tillbaka vänligt 

och hälsade tillbaka på mig. Faktiskt. (skratt). Och det hände aldrig på 

musikhögskolan. Spelade jag fel ton i pianot så sjöng ändå eleverna [på 

musikhögskolan] rätt. Spelar jag fel ton på pianot då sjunger de [korister utanför 

skolan] fel och sen är det jättejobbigt att lära dem rätt igen för man spelade fel.

(Karl)

Hanna tror inte att musikhögskolan hade kunnat förbereda henne mer för "verkligheten". Hon 

hade en kör samtidigt som hon läste kördirigering på skolan och menar att hon på så sätt fick 

lite av "båda världarna", något som hon ser som positivt. 

Alla informanter ledde någon form av kör under utbildningen och kunde således praktisera 

kunskaperna från metodiklektionerna direkt. "Så jag har ju hela tiden fått öva på det som 

funkar och inte funkar. Så jag har ju haft det jättebra och så har jag ju tjänat pengar på det 

också ju". (Karl)

Sammanfattning av körledarnas uppfattningar om undervisning:

Utbildningen hos informanterna är likartad då de alla läst kör- och körledning som ett 

sidoämne på Musikhögskolan i Malmö. Den kritik som uppkom var i huvudsak riktad mot 

skolan som påstås ha en traditionell syn på körledning och en undervisning som inte är 

individanpassad. Samtliga informanter ledde någon form av kör under utbildningen. 
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Informanterna började utvecklas som körledare redan under utbildningstiden, på grund av 

körverksamhet som låg utanför skolans område.

5.2.2 Verksamhetsförlagd utbildning/ praktik

Frågan som ställdes var: hade du någon praktik/verksamhetsförlagd utbildning som ingick i 

utbildningen? Samtliga informanter har haft körpraktik som har varit kopplad till sidoämnet 

"Kör- och körledning" (Musikhögskolan i Malmö, 2004b), alternativt "Kör- och 

ensembleledning". Antalet timmar som körledarna var ålagda att ha skiljer sig eftersom de läst  

under olika kursplaner. 

Anna, som har flest år efter examen bakom sig, har svårt att minnas handledningen under 

praktiken, men hon tror att den fungerade bra. Hon hade under praktikperioden en kör som 

hon ledde på fritiden, men anser att det ändå gav henne mycket att stå framför en praktikkör. 

Att öva på att stå framför en kör behövde hon fortfarande göra. Hennes uppgift var att hålla i 

uppsjungningar och stämrepetitioner och påtalar att hennes roll i kören var ganska liten. Detta 

till trots fick hon senare en förfrågan om att ta över körledarskapet, något hon tackade ja till  

och hon var deras konstnärliga ledare i några år.

Så det var mycket tack vare praktiken att de fick lära känna mig och [jag] fick lära 

känna dem. Och sen så gick det ett eller två [år] och så blev de utan körledare och 

så kontaktade de mig. 

(Anna)

Maria hade sin praktik i en "alla- kan- sjunga- kör". Att ha praktik i den kören var ingen 

musikalisk utmaning, då hon upplevde att fokus mest låg på "att ha kul" och att 

ambitionsnivån var låg. På frågan vad hon tog med sig från praktiken svarar hon att hon ändå 

ser betydelsen av att möta olika körer i och med att: "man lär sig alltid på människor, dom är 

alltid olika". Hon hade önskat någon form av auskultation i körer för att undersöka sociala 

strukturer. De sociala situationerna som kan uppstå i en kör är "det man är minst rustad för". 

(Maria)

Karl minns körpraktiken som väldigt kort, men har svårt att uppskatta exakt hur många 

timmar det rörde sig om eller under hur lång praktikperioden var. Han tycker att praktik är 

väldigt viktig del i utbildningen och anser att det är under praktiken man "lär" sig, jämfört  
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med vad man lär sig under metodiklektionerna på skolan. Han är kritisk till den körpraktiken 

han hade och han anser att praktiken bör vara förlagd i körer där körledaren har en utbildning 

inom körledning. Han upplevde inget stöd från metodiklärarna vid musikhögskolan. 

Och det var ingen handledare som kom ut och tittade på mig härifrån 

[musikhögskolan] heller och då känns det som att (...) då kan man ju vara (...) hur 

dålig som helst, för jag är ju ändå så bättre än handledaren där som är min 

handledare. Vad ska han säga? För han kan ju ingenting. 

(Karl)

Han ser problem med att övningskören på dirigeringslektionerna består av klasskompisar som 

alla är duktiga notläsare och musiker, mer eller mindre.

Även om man säger: nu måste ni vara så här... dumma och låtsas att ni inte förstår. 

Så på nåt sätt förstår jag ändå, du kan aldrig oförklara vad en åttondel är för mig. 

För jag vet ju på nåt sätt i grund och botten vad den är även om jag spelar dum. 

Det blir ju bara löjligt liksom. 

(Karl)

Han pekar på det stora utbudet av körer i regionen och menar att musikhögskolan borde kunna 

tillhandahålla körer till varje student som läser körprofilen, liksom de som läser sidoämnet 

”Huvudinstrument” (Musikhögskolan i Malmö, 2004b) på musikhögskolan tilldelas elever för 

pedagogisk och metodisk övning. Han ser då att kopplingen mellan metodik och praktik 

skulle bli mer tydlig och att det skulle göra studenterna mer förberedda på verkligheten. 

Hanna är inne på samma spår rörande musikhögskolans placering i regionen och tycker att det 

rika körlivet i Lund borde knytas an med musikhögskolans verksamhet. Hon konstaterar att 

hon haft körpraktik under utbildningen och det i barn- och ungdomskörer, men att hon inte 

riktigt minns huruvida barnkörspraktiken var kopplad till någon speciell kurs på skolan. Hon 

sammanfattar sin praktik med att den var "trevlig".
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Sammanfattning av praktikämnet:

Praktiken kopplad till sidoämnet kör- och körledning var av stor betydelse för informanterna, 

både positiva och negativa erfarenheter framkom. Genom praktik fick informanterna insyn i 

olika körers organisationer och möjligheten att studera olika körledare, med varierade utfall.  

Önskningar om ytterligare praktik framkom. Praktiken kan också bygga upp ett kontaktnät 

och på så sätt generera jobb. Skolans placering i Öresundsregionen ville vissa informanter 

lyfta upp som möjlighet för utveckling av skolans körverksamhet och för deras egna 

karriärmöjligheter. 

5.2.3 Kunskaps- och fortbildningsbehov

Informanterna fick frågan om de kände något behov av fortbildning inom något körområde.

Anna vill inte lägga fokus på vad hon kallar "grundläggande grejer", som att man i körsång 

bör intonera vissa ackordtoner på ett särskilt sätt. Hon fokuserar istället på de känslomässiga 

aspekterna i körsång och ser inte en traditionell dirigeringskurs som intressant, men hon är 

ändå nyfiken på att läsa kurser som behandlar sångteknik kopplat till körsång. Hon säger sig 

ha en "ganska oskolad" röst och är idag orolig om det påverkar hur hennes kör sjunger. Hon 

skulle vilja gå en kurs som behandlar ämnet körklang, men hon har svårt att hinna gå på de 

kurser som ofta erbjuds i augusti.

(...) ibland känner jag att det hade varit skönt att ha nåt sånt här proffs på såna här 

bitar (...) som kommer och sätter sig och är med på mina körrep [körrepetitioner] 

istället och sen kan säga till mig att om du gör så här så hade det låtit bättre eller 

om du hade förebildat själv på det här viset eller med den här rösten. 

(Anna)
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Maria är intresserad av att jobba sceniskt med körer och får, utöver de endagskurser som 

ordnas via hennes kantorstjänst, inspiration av att gå på körkonserter som är lite "udda". Hon 

nämner körer som jobbar på ett otraditionellt sätt och hur hon fascineras av körledare med ett 

okonventionellt ledarskap. Hon tror att det handlar mycket om att "plocka lite själv" bland det  

som erbjuds inom körlivet i regionen. Endagskursernas innehåll kan hon direkt applicera på 

sin kör, med olika utfall.

(...) så jag använder dom lite att testa vissa grejer på. Om jag till exempel då ska 

iväg på en inspirationsutbildning på en dag så kan jag liksom komma hem så kan 

jag testa både vad som funkar för dom, men framför allt vad som funkar för mig. 

Så mycket tror jag bygger på det. Att gör jag någonting jag är helt bekväm med 

och övertygar dom. Får med mig dom. Men är man lite tveksam då får man inte 

med sig dom. 

(Maria)

Karl har inte varit intresserad av någon fortbildningskurs och uttrycker sitt ointresse över att 

läsa någon dirigeringskurs. Han är mer intresserad av sångteknik när det gäller fortbildning, 

med fokus på körsångaren snarare än solistsångaren. Han vill bli bättre på att förklara 

sångteknik förståeligt för körsångarna och nämner de diskussioner som pågår i lärarrummet 

på hans jobb, där sångpedagogerna ofta pratar om nya sångtekniker så som "sob" och "twang" 

(mina citationstecken). Men han ser ändå inte att han i lika stor utsträckning som 

sångpedagogerna har samma krav på sig som körledare att hålla sig uppdaterad gällande nya 

rön inom körsång. Här raljerar informanten över repertoaren som sjungs i många körer.

Jag: Kan du känna samma krav som körledare att du måste hålla dig uppdaterad? 

Karl: (paus). Nej, egentligen inte. Och det roliga är att om man lyssnar på 

majoriteten av körer så sjunger de samma typ av stycken. "Nu ska vi sjunga 

Psalmus". Ja fine, vad kul. Jag hörde två körer förra veckan som sjöng den också. 

Kul att ni också sjunger exakt samma arr [arrangemang]. 

(Karl)

28



Hanna är den av informanterna med minst år efter examen bakom sig. Hon ser att hon har 

utvecklats tack vare att hon jobbat mycket, men är ändå intresserad av vidareutbildning. "För 

att man blir lite låst ibland i sin motorik och sin (...) det skulle vara bra med, kanske inte en 

hel utbildning, men just fortbildning liksom". Hon har gått en veckolång kurs i dirigering på 

avancerad nivå och tyckte att det gav "jättemycket", men att just gå en hel 

dirigeringsutbildning ser hon som för stort antagande, då hon nyligen avslutat sina 

högskolestudier. 

Sammanfattning av körledarnas fortbildningsbehov:

Fortbildningsbehovet hos informanterna är varierat och inte alltid efterfrågat. De områden 

som önskades utbildning inom var: sångteknik kopplat till körsång, körmetodik och 

dirigering. 
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6. Resultatdiskussion och vidare forskning

Hur upplever körledare den första tiden efter avslutade musikhögskolestudier och förbereder 

musikhögskolans körledarkurser dem för kommande arbetsliv? En generell och allmängiltig 

bild av körledarens första år i branschen kan jag inte presentera efter endast fyra intervjuer 

med körledare verksamma i samma region och med samma utbildningsbakgrund. 

Informanternas utsagor är i högsta grad personliga, men jag ska nu försöka att presentera och 

diskutera de större huvuddragen i deras berättelser. Första delen avser besvara studiens första 

frågeställning: hur upplever körledare den första tiden efter avslutade musikhögskolestudier? 

Därefter diskuteras informanternas utbildning och kunskapsbehov, som syftar till att besvara 

studiens andra frågeställning: motsvarar musikhögskolans kör- och körledningskurser de 

förväntningar som är ställs på körledare ute i fält? 

6.1 Körledarens utveckling

Informanterna uttrycker idag en självklarhet i att vara körledare, en trygghet och säkerhet har 

byggts upp hos körledaren efter några år. Men hur var vägen fram dit? Jag ämnar inte göra en 

utvecklingskurva som passar in på samtliga av informanterna, men jag ska här försöka 

sammanställa en bild av hur vägen fram till en, vad jag vill kalla körledaridentitet, kan se ut. 

Körledaren har individuella mål uppsatta för sitt eget skapande i kör. Man kan likna kören vid 

ett instrument som körledaren behöver lära känna, öva på och ibland stämma. Men man måste 

minnas att instrumentet kör består av en grupp människor och körledaren har i uppgift att se 

till gruppen fungerar som en enhet och strävar mot samma musikaliska mål. De sociala 

utmaningarna visar sig tydligt i informanternas utsagor. Som körledare är man ansvarig, inte 

bara för det musikaliska målet, utan även för körens välbefinnande socialt. En kör som inte 

fungerar som en enhet och med för utstickande korister kan vara förödande. Informanterna 

verkar ha kämpat med de sociala och pedagogiska sidorna av att leda kör. Resultaten i 

Sandberg- Jurströms (2000) studie av ledarskapet i kör är att det uppfattas som ett 

pedagogiskt ledarskap och jag tycker att det framkommer även hos mina informanter. Det 

krävs pedagogiska verktyg för att kunna leda en kör både musikaliskt och socialt. Hon väljer 

också att presentera två sorters körledare; den traditionella och den okonventionella  

(Sandberg- Jurström, 2000). Det är en intressant sammanslagning av de karaktäristiska drag 

som gick att finna hos informanterna i studien och ska ses ett underlag för diskussion, inte en 
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beskrivning av den typiske körledaren. Jag har i denna studie inte valt att fokusera på 

ledarrollen per se, utan finner Sandberg- Jurströms (2000) beskrivning av körledare som 

intressant i förhållande till det som jag upplever att mina informanter återkommer till; att hitta  

sin körledaridentiet.

Hur "avskedar" man en korist, hur ska man hantera barnen i barnkören, hur får man alla altar 

att dyka upp på konserterna och hur ska man hinna med allt arbete runt omkring själva 

repetitionerna? Alla dessa frågor har informanterna behövt stöta och blöta för att till sist 

komma fram till en lösning. En lösning som är unik för just den aktuella situationen, men som 

till nästa gång kanske inte alls fungerar. Lundgren (1999) ger en inblick i hur körens 

organisation kan se ut och boken ska användas i utbildningssyfte och ska vara till hjälp för 

körledare som behöver inspiration. I handboken belyses många av de problem som 

informanterna lyfter upp i intervjuerna och Lundgren (1999) ger sina tips på hur man bör 

resonera runt problem som kan uppstå. Han påvisar dirigentens ansvar för kollektivets  

välmående, det vill säga körens, och menar att dennes påverkan på körens sociala liv är stor, 

något som även Henningsson (1996) påtalar. Jag som själv är ny i rollen som körledare 

upplever Lundgrens (1999) handbok som en hjälp när det gäller att förtydliga min ställning 

som körledare för mig själv. Vad förväntar sig kören av mig som ledare, vad kan jag förvänta 

mig av kören och hur bör organisationen i kören se ut? Lundgrens (1999) tips kan ses som 

riktlinjer och jag tror att man som körledare till syvende och sist får hitta en fungerande 

modell både för sig själv och för den aktuella kören, något som flera av mina informanter är 

sökandet efter.

Att ha en speciell stil som körledare och att hitta den verkar vara en central fråga hos 

informanterna. Man vill skapa sin egen ledarstil, både musikaliskt och pedagogiskt. 

Informanterna som i den här studien visat en drivkraft efter att få skapa i kör, har enligt mig, 

lyckats med att utveckla en speciell stil, kanske tack vare en stor självsäkerhet och mod. En 

informant nämner det som ett framgångsrecept för att göra sig ett "namn" i körvärlden. Sen 

har inte alla informanterna en dröm om att avancera som körledare, men jag upplever att  

dessa ger sken av att ha hittat sin stil och nisch. Informanternas framtidsvisioner skiljer sig 

självklart. Den informant som jobbat längst som körledare har kommit till en brytpunkt i sitt  

arbetsliv och har valt en annan yrkesbana, men är beslutsam om att fortsätta leda kör. Den 

"nyaste" körledaren har snarare haft tankar på att vidareutbilda sig inom kördirigering. 

Spannet mellan de två körledarnas yrkesliv är såklart brett och svårt är det för mig att avgöra 
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om det finns en allmän syn på körledarskapet efter en viss tid i yrket. Är det ett yrke för någon 

av informanterna? Nationalencyklopediens (NE) definition av ett yrke är: "profession (...), i 

allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi oftare snävare 

definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta 

universitetsbaserad" (hämtad [januari 2013] från www.ne.se). En högre formell 

dirigentexamen har ingen av informanterna och frågan om informanterna ser sitt körledande 

som ett yrkesval, blir inte belyst i denna studie. Bouij (1998) menar att en rollidentitet kan 

inte upprätthållas utan rollstöd från omgivningen. Vilken yrkesroll informanterna vill  

tillskriva sig kan alltså bero på vilket stöd de får från omgivningen. Samtliga informanter 

redovisar fler yrkeskompetenser än bara körledning, något som faller sig naturligt då alla har 

en bred musiklärarutbildning bakom sig. Då informanterna arbetar med andra områden än 

endast kör kan man förvänta sig att de, som en informant uttalade sig, "stiger mellan olika 

fält" och i det här fallet menar som att de stiger mellan olika yrkesroller.

6.2 Körledarens arbetsmarknad

Jag ville veta hur informanterna upplevde arbetsmarknaden och vad de haft för erfarenheter 

av den än så länge. Den statistik som presenterats av Statens kulturråd (2008) som visar att 

cirka sex procent av Sveriges befolkning ägnar sig åt körsång, stämmer väl in på 

informanternas uppskattning av det stora körintresset i Sverige. Den lilla ökningen i Malmö- 

området kan kanske till viss del spela in. Att efterfrågan på körledare är stor borde alltså vara 

ett faktum. Två av informanterna nämner att de haft tur när de fått körledarjobb. De resonerar 

dock båda fram till att det lika gärna kunde handla om att det just vid det aktuella tillfället  

fanns en stor efterfrågan på körledare. Deras utbildningsbakgrund tror jag kan vara en 

bidragande faktor vid skapandet av kontakter, kontakter som anses vara "A och O" enligt en 

informant. Det framkommer hos tre av informanterna att de fått körjobb via kontakter på 

musikhögskolan och via praktikplatser. Jag är beredd att tro att kontakter inom körvärlden, 

med körsångare, gamla musikhögskolelärare eller andra körledare, faktiskt är "A och O". 

En av informanterna, Anna, redovisar en mängd andra arbetsområden utöver körledning som 

hon är verksam inom. Informanten verkar ha satsat på att jobba som frilansande musiker och 

verkar trivas bra med det. Jag tror att det krävs en enorm drivkraft och en starkt grundad tro 

på ens musikaliska idé, eller koncept om man så vill, för att klara sig på marknaden. Det 

verkar vara vägen till framgång enligt flera informanter, att just skapa en körverksamhet som 
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är "nischad" och konceptuell. Men att enbart livnära sig på körledning upplevs som svårt av 

informanterna som arbetar med fristående körer, några kvällar i veckan. Østrem (2003) menar 

att minskningen av kulturutövande i Sverige till stor del beror på besparingar inom 

studieförbunden, vilket kan vara en bidragande anledning till att körledare idag inte har råd att  

enbart försörja sig som körledare utan blir tvungna att se det som ett "gig"[spelning] (Maria). 

Gustafsson (2000) konstaterar att det är få körledare som arbetar professionellt och det trots 

en välutbildad körledarkår. Østrem (2003) påvisar att amatörkulturen har svårt att få en plats i  

kulturpolitiken och menar att det från Riksdagens håll saknas handlingsplaner för att förändra 

den negativa utvecklingen av kulturutövandet. Intresset av att sjunga i kör har inte minskat i 

Sverige på tjugo år, det kan vara värt att uppmärksamma och bör uppmuntras från statligt håll.  

Många körer som jag sjungit i eller lett har haft en god ekonomi tack vare biljettförsäljningar 

och andra inkomstbringande aktiviteter, men kanske är ett större kulturstöd från högre håll 

något att efterfråga? Jonsson (1997) har en, enligt mig, intressant reflektion över körlivet i 

Sverige: ”Samtidigt är det ett faktum att körsången på sin allra bredaste, mest elementära och 

enklaste nivå är en viktig förutsättning för elitkörsången- vilket kan framstå som en paradox” 

(Jonsson, 1997).

6.3 Utbildning

Vilken förankring har kör- och körledningsämnet i hur arbetsmarknaden ser ut för körledare 

idag? Vad önskade informanterna ha fått mer av i undervisningen? Informanterna är inte helt 

samstämda angående undervisningen på musikhögskolan. En av informanterna verkar nöjd 

med den undervisning hon fått och bemöter inte min fråga med någon kritik riktad mot 

undervisningen. Denna informant läste en annan utbildning än de andra informanterna och det 

kan ha påverkat hennes upplevelser, men tilläggas ska att informanterna ändå haft olika lärare 

i körmetodik. Det framkommer att de flesta fokuserar på kördirigeringslektionerna när de talar 

om undervisningen och inte några andra ämnen som också ingår i sidoämnet "Kör- och 

körledning". Fokus ligger alltså på den metodikundervisning som behandlade slagteknik och 

utlärning av repertoar. Missnöjet riktas mot den icke- individualiserade undervisning, eller 

som Maria upplevde undervisningen vara: "är ganska mån om att alla ska nått samma resultat 

när man kommer ut istället för att man ska ha fått en personlig utveckling". 

Bouij (1998) menar att om ens rollidentitet blir ifrågasatt och studenten upplever att 

undervisningsmoment ej är relevanta för det kommande yrkeslivet, gör det att man letar efter 
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fel hos lärare eller skolan. Lika så kan rollidentiteten stärkas genom bekräftelse från personer 

som studenten ser upp till. I mina informanters fall tror jag att körledaridentiteten blev stärkt  

genom mötet med körerna som de haft utanför skolans verksamhet: "(...) jag kände väldigt 

snabbt att det här är nåt som jag kan och bli riktigt bra på om jag vill... eller det här är nåt som 

ligger naturligt för mig" (Anna). Jag kan se likheter mellan mina informanters upplevelser och 

teorin om den ifrågasatta rollidentitet. Den som kritiserar utbildningen kan ha känt att dennes 

rollidentitet, musikern eller pedagogen, har blivit ifrågasatt och ej bemötts på rätt sätt. 

6.4 Verksamhetsförlagd utbildning

Vikten av att ha praktik kopplad till sitt sidoämne framkommer som betydande för 

informanternas uppfattning av utbildningen i stort. Informanterna har alla haft några besök 

hos en praktikkör och är överlag tillfreds med upplägget. Den kritik som framkommer är 

bland annat bristande rutiner från musikhögskolan gällande praktikplaceringarna. Maria 

uttrycker att hennes praktikkör höll en låg musikalisk nivå och att hon således inte blev 

utmanad av det, men att hon än dock kunde se poängen med att besöka körer på varierade 

nivåer. En av informanterna uttrycker praktiken som den del där man "lär" (Karl) sig mest 

under utbildningen. du Quercy Ahrén (1996) tror att lösningen på det problem som behandlas 

i avsnittet innan, det omöjliga i att täcka in alla körområden under en utbildning, kan lösas 

genom mer praktik eller assistenttjänstgöring. Han ger dock musikteatrar och operakörer som 

förslag på bra praktikkörer, men inom ramen av musiklärarutbildningen torde sig detta vara 

ett långskott. du Quercy Ahréns (1996) studie fokuserar på yrkesinriktade utbildningar och 

syftar då på renodlade kördirigentutbildningar och inga sidoämneskurser på lärarutbildningar, 

men hans förslag för förbättring passar väl in på informanternas uttryckta behov av praktik. 

Jag finner informanternas bisyssla under utbildningen som intressant: körledning. Samtliga 

informanter ledde under utbildningen en kör utanför utbildningen. Bouij (1998) redovisar 

exempel på att de musiklärarestudenter som har erfarenheter av att undervisa, väl på 

musikhögskolan enkelt kan sondera bland ämnen som upplevs som relevanta för kommande 

yrkesliv. Studenterna har en koppling till "verkligheten" (mina citationstecken) och vet 

således vad som krävs av dem väl ute i yrkeslivet (Bouij, 1998). Likheter går att se hos 

informanterna i denna studie där betydelsen av att praktisera det man lär sig under lektionerna 

påtalas som stor och viktig. Jag ser i informanternas utsagor att arbetet med en kör vid sidan 

av vanliga studier är av betydelse för skapandet av, vad jag kallar, en körledaridentitet. Bouij 

(1998) påvisar komplexiteten med att varva praktikperioder med studier på musikhögskolan 
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och menar att det kan vara svårt för vissa att hålla isär rollerna "lärare" och "elev" väl ute i fält  

och sedan tillbaka i skolan. Ytterligare positiva följder av att arbeta med kör under 

utbildningens gång är dels att det är en inkomstbringande syssla, men också att det ger en 

känsla av frihet, som en av informanterna uttryckte sig. En känsla som jag inte tror går att 

uppbringa inom utbildningen med dess obligatoriska utvärdering av studenter.

6.5 Kunskapsbehov

Den informant som ställer sig uttryckligen mest positiv till fortbildning anser jag vara Hanna. 

Hanna, som nyligen tagit examen och är i trettioårsåldern, upplever redan nu låsningar i sin 

slagteknik och önskar mer kunskap om dirigeringskonsten. Gustafsson (2000) redovisar att 

ålderskategorin 20-30 är en av åldersgrupperna som är mest intresserad av fortbildning. En 

förklaring till den siffran tros enligt Gustafsson (2000) vara att informanterna för studien i den 

åldersgruppen fortfarande var musikhögskolestudenter. Resultatet är ändå intressant för denna 

studie och har varit en av utgångspunkterna för frågeställningen: motsvarar musikhögskolans 

kör- och körledningskurser de förväntningar ställda på körledare ute på arbetsmarknaden? Jag 

hoppades att ett sätt att ta reda på det var just att fråga huruvida informanten kände något 

behov av fortbildning. Resultatet varierar och någon menade att tanken aldrig dykt upp, 

medan andra genast visste vilket område de behövde utveckla. Gustafsson (2000) redovisar 

också de fortbildningsområden som var mest intressanta för körledare: körmetodik, kör och 

ledarskap och, som nummer tre av tio områden, kördirigering. Informanterna i denna studie 

uttrycker även ett behov av fortbildning inom sångteknik. I sidoämnet ”Kör- och körledning” 

ligger ingen sångmetodikkurs och det är förståeligt om informanterna efterfrågar mer kunskap 

om rösten i kören. Eller så har kunskapen från utbildningen en naturligt falnande karaktär ju 

mer åren går.

(...) musikutbildningen ger en väldigt bra grund för körledare i metodik, 

slagteknik, teori m.m., men att praktiken saknas. Behovet av fortbildning växer 

när man arbetat ett tag och mött problem inom sitt område. Nya konstellationer 

kräver nya krav på tydlighet och kunskap och ökar behovet av fortbildning. 

(Gustafsson, 2000, s. 23) 

Några av informanterna lägger emfas på sociala och pedagogiska delar av ledarskapet i en kör 

och den samlade bilden jag får av informanternas beskrivningar är att det upplevs som ett stort 

35



ansvarsområde. De uttrycker inga direkta önskemål om fortbildning inom detta område, men 

en av informanterna hade önskat att fortbildningen behandlat området kör och ledarskap. Jag 

vill göra kopplingar till du Quercy Ahréns (1996) studie där kördirigeringslärare får uttala sig 

om körledarens roll i en kör. Jag ser det som anmärkningsvärt att ingen av de intervjuade 

lärarna verkar lägga någon större vikt vid körledaren som social gruppledare (du Quercy 

Ahrén, 1996). Dessa lärare undervisar förvisso dirigentstudenter på avancerad nivå, men 

oavsett musikalisk nivå arbetar körledaren med människor och de sociala aspekterna av att 

sjunga i kör behöver belysas i utbildningen. Som Gustafsson (2000) förklarar körledarens 

förändrade roll: ”… Den fostrade rollen har ersatts med en mångfacetterad roll med krav på 

kunskap inom ett flertal områden utöver det musikaliska”. Att under utbildningen 

problematisera runt körsång och körlivet kanske också är ett sätt att utmana och dissekera 

föreställningen om vad en kör är och vad en kör gör. I kursplanen för sidoämnet "Kör- och 

körledning" står som mål att studenten efter avslutad kurs ska ha reflekterat över det egna 

lärandet och den kommande yrkessituationen (Musikhögskolan, 2004b). Hur uppnå detta mål 

utan någon större diskussion? Jag efterfrågar ett forum där blivande körledare tillsammans 

med lärare kan diskutera och reflektera över fenomenet körsång och körledning. Forumet kan 

helt enkelt vara körledningslektionen, men kanske att även fortbildningskurser aktivt kan 

erbjuda en plats för reflektion över körledandet. 
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6.6 Vidare forskning

För vidare studier vore det spännande att undersöka hur man som körledare kan avancera 

inom körlivet.  Beror det på kontakterna man skapat under utbildningen eller är handlar det 

om utbildningsnivån för vederbörande? Vad för körledaren uppåt i karriären och vad menas 

med att göra karriär som körledare? Tidigare författare har påvisat körledarnas höga 

utbildningsnivå och bristen på professionella körer. Intressant för vidare studier hade varit att 

undersöka körledarens karriärmöjligheter i förhållande till de påvisade nedskärningarna inom 

studieförbunden och kyrkan. 
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8. Bilagor

Bilaga 1- Intervjufrågor

Bakgrund

1. Hur startade ditt intresse för kör och körledning? 

2. Vilka körrelaterade ämnen läste du på Musikhögskolan? 

3. Inom vilken genre känner du dig mest bekväm/ anser du dig själv tillhöra? 

4. Vad lärde du dig av eventuell praktik inom körämnet? 

De första yrkesåren

1. Hur många körer har du haft under dina år som körledare? 

2. Hur många leder du idag? Vad är det för typ av körer, studentkör, barnkör m.m? 

3. Vad minns du från de första åren efter examen?

Kunskapsbehovet

1. Hur motsvarar den kunskap du fick med dig från Musikhögskolan den kunskap du har 

idag som aktiv körledare? 

2. När du ser tillbaka på dina körstudier vid Musikhögskolan, finns det något som du 

saknade under utbildningen? 

3. Varifrån hämtar du inspiration för vidare utveckling (kör)?

4. Känner  du  något  behov  av  vidareutbildning  inom  körområdet?  Vad  skulle  den 

utbildningen innehålla för att motsvara dina krav?  

5. Är du ansluten till någon körförening? 

6. Vilken funktion fyller körföreningen för dig? 

Målsättningar

1. Vad har du för ambitioner och mål för din kör/körer

a) musikaliska?

b)sociala? 

2. Vad har du för ambitioner när det gäller din egen utveckling som körledare? 

3. Hur gör du för att nå de mål du har satt?
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Bilaga 2- Mail till informanterna 

Hej

Jag  heter  My  Hedström  och  läser  sista  terminen  på  musiklärarutbildningen på 

Musikhögskolan i Malmö. I höst skriver jag en C- uppsats som ska undersöka hur körledare 

upplever den första tiden efter avslutade studier vid musikhögskolan och hur arbetslivet ser ut 

för körledare idag. Det innebär att jag ska genomföra ett antal intervjuer med körledare som är 

verksamma körledare och har varit det i  cirka 5- 10 år.  Körledarna ska ha någon form av 

lärarexamen och haft undervisning i körledning/kördirigering.

Jag fick ditt namn av XX, efter att ha frågat efter körledare som passar in i den beskrivningen 

ovan. Jag undrar nu om du skulle vilja bidra med dina tankar och medverka i min studie. Jag 

har planerat att göra intervjuerna under vecka 42- 43, och varje intervju beräknas ta ungefär 

en halvtimme. Informanterna (de intervjuade) ska vara anonyma i den slutliga rapporten och 

intervjuerna är avsedda att användas endast i detta forskningssyfte.

Med förhoppning om svar och vänliga hälsningar,

My Hedström

41


	Abstract
	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	2. Syfte
	3. Teoretisk bakgrund 
	3.1 Allmän bakgrund
	3.1.1 Körhistorik
	3.1.2 Musiklärarutbildningen i Malmö
	3.1.3 Sidoämne

	3.2 Perspektiv på körledares roll och utbildning

	4. Metod
	4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun
	4.2 Val av informanter
	4.3 Presentation av informanterna
	4.4 Avgränsning
	4.5 Etiska ställningstaganden
	4.6 Studiens genomförande
	4.7 Bearbetning och kategorisering av data
	4.8 Reliabilitet och validitet i kvalitativa studier

	5. Resultat
	5.1 Vägen till en yrkesroll
	5.1.1 Pedagogiska och musikaliska utmaningar
	5.1.2 Musikaliska mål
	5.1.3 Körledarens personliga mål
	5.1.4 Arbetstillfällen
	5.1.5 Ekonomi och tidsresurser

	5.2 Utbildning
	5.2.1 Undervisningen
	5.2.2 Verksamhetsförlagd utbildning/ praktik
	5.2.3 Kunskaps- och fortbildningsbehov


	6. Resultatdiskussion och vidare forskning
	6.1 Körledarens utveckling
	6.2 Körledarens arbetsmarknad
	6.3 Utbildning
	6.4 Verksamhetsförlagd utbildning
	6.5 Kunskapsbehov
	6.6 Vidare forskning

	 
	7. Referenser
	8. Bilagor
	Bilaga 1- Intervjufrågor
	Bilaga 2- Mail till informanterna 


