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SAMMANFATTNING 
Titel: Från körledare till körpedagog – en studie om körledares syn på sångtekniska 

frågor i kör  

Författare: Mattias Svensson 
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Syftet med studien är att belysa körledares syn på olika sångtekniska frågor i kör, och 

vad de menar krävs för att kunna sjunga så bra som möjligt i kör. För att uppnå syftet 

med studien är den gjord genom metoderna enkät och kvalitativ intervju med tre 

körledare. 

Studien visar att körledarna ser sångtekniken som en grund dels för att 

körsångarnas röster ska må så bra som möjligt, men också för att nå ett konstnärligt och 

estetiskt ideal: en homogen körklang. Det är detta ideal som ofta avgör vilken 

sångteknik och vilket  arbetssätt som är fördelaktigt i klassisk körsång. Körledarna ser 

det därför som att de har ett viktigt ansvar för körsångarnas sångteknik, men också ett 

ansvar för olika förutsättningar som ligger utanför sången i sig men som de menar ändå 

påverkar den sångliga förmågan. Det är förutsättningar som handlar om såväl 

köruppställning som körsångarnas trivsel och självförtroende.  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

	  

ABSTRACT 

Title: From conductor to educationalist - a study of choral conductors’ views of singing 

technical issues in choir singing. 

Author: Mattias Svensson 

Language: Swedish 

Keywords: Aesthetic ideals, Choir Singing, Choir Formation, Well-being, Singing 

Technique 

 

The purpose of this study is to shed light upon choral conductors’ views of various 

singing technical issues in choir singing, and what they mean is necessary to be able to 

sing as well as possible in a choir. For this purpose, the study has been performed using 

a poll as well as through qualitative interviews with three choral conductors.  

 The study shows that choral conductors see singing technique partly as a means 

to maintain the best possible vocal health, but also as one to achieve an aesthetic ideal: 

a homogenous sound quality. It is this ideal that often determines the singing technique 

and method that is advantageous in classical choir singing. The choral conductors 

therefore feel that they have an important responsibility for the choir singers’ singing 

technique, but also that they have a responsibility for various prerequisites that are not 

directly linked to singing technique, but that they mean still affect the capability to sing. 

These prerequisites regard formation of the choir as well as the choir singers’ well-

being and self-confidence. 



 

 



 

 

FÖRORD 
Att	  göra	  denna	  studie	  hade	  jag	  aldrig	  klarat	  ensam,	  så	  jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  

till:	  	  

   Lia	  Lonnert,	  min	  handledare	  i	  arbete.	  	  

   Körledarna	  som	  hjälpt	  mig	  med	  studien	  genom	  att	  svara	  på	  min	  enkät.	  	  

   Birgitta,	  Justin	  och	  Lena	  som	  ställde	  upp	  på	  intervju.	  	  

   Anna	  Houmann,	  Universitetslektor	  i	  musikpedagogik	  som	  funnits	  

tillgänglig	  när	  jag	  behövt	  diskutera	  mitt	  ämne.	  	  

   Alla	  vänner	  som	  jag	  diskuterat	  och	  bollat	  ämnet	  med.	  

   Körsångarna	  i	  Sveriges	  kyrkosångsförbunds	  nationella	  ungdomskör,	  

Lunds	  akademiska	  kör	  och	  Kammarkören	  vid	  Musikhögskolan	  i	  Malmö	  

för	  att	  jag	  får	  pröva,	  experimentera	  och	  utvecklas	  tillsammans	  med	  er.	  
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1. 

1. INLEDNING 
I 12 års tid har körsång varit ett av mina största intressen, tillsammans med mitt stora 

intresse för rösten, sångutövande och sångtekniska frågor. Nu är jag själv snart 

nyutexaminerad körledare och sångpedagog, som vill föra sångtekniken och körsången 

vidare. Under åren har jag träffat en mängd olika körsångare. En del medlemmar tycks 

sjungit sedan barnsben och verkar veta precis hur de ska ta hand om sin röst. Jag har 

också mött många sångare som inte har samma erfarenhet och kunskap kring rösten 

och då också sliter på sig under körrepetitionerna och blir hesa. Samt har jag träffat 

många sångare som säger att de tycker det är mycket lättare att sjunga solo än att sjunga 

i kör för det är någonting som händer i kören som gör att det låser sig för dem. För mig 

som relativt van körsångare och solosångare som sjunger i olika körer regelbundet varje 

vecka, fungerar rösten ibland hur bra som helst och ibland blir jag liksom flera andra 

hes, eller att det “inte går att sjunga”. Jag kan då inte låta bli att fundera på hur det 

kommer sig. Vad det kanske är som gör att det ibland blir svårare att sjunga i kör än 

solo, och om olika körledares arbetssätt och deras medvetenhet eller ibland 

omedvetenhet om sångteknik bidrar till såpass olika resultat. 

 I början av min utbildningstid blev jag kallad till ett möte om en körutbildnings 

upplägg för att komma med studenters synvinkel. Jag föreslog att ta upp ämnet om 

sångteknik i kör, men fick svaret att man jobbar på samma sätt med teknik i körsång 

som i solosång. Därmed var diskussionen avslutad.  

 Jag har också haft sångpedagoger som verkar tala om körsång som ett ont ting. 

Exempelvis fick jag en gång höra “ska du kunna sjunga solistiskt måste du nog sluta 

sjunga i kör, men du kan ju fortfarande leda en kör” eller “körsång är förödande för den 

solistiska rösten!” Där tycker inte jag världarna går ihop. Om tekniken i körsång är den 

samma som i solosång borde ju körsången inte vara “förödande för den solistiska 

rösten”.  

 Så körsång, detta stora intresse i Sverige där tusentals människor varje vecka 

går till olika körer för att sjunga tillsammans med andra sångglada. Alla är olika 

individer och det innebär givetvis lika många individuella röster. En del har tränat 

rösten och sången tidigare, kanske genom att de sjungit mycket eller att de gått hos en 

sångpedagog. Men många har ju inte tränat rösten, och körsångaren har då inte samma 

grundteknik att stå på. För att en kör som instrument där varje individs röst bidrar till 

helheten ska fungera, tänker jag att det måste krävas att varje röst också tas till vara på. 
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Dels för att resultatet i kören ska bli så välklingande och bra som möjligt, men också 

för att förebygga slitage eller skada på rösten. 

 

1.1. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
Jag vill med denna studie ta upp frågan om sångteknik i kör och dela med mig av mitt 

intresse för ämnet till andra sångpedagoger, körledare, körsångare och andra 

intresserade personer. Jag vill också få svar på en del körsångsrelaterade frågor jag haft, 

som kanske kan hjälpa andra körledare att utveckla sitt arbetssätt med sångteknik i kör. 

 Syftet med studien är att belysa körledares syn på sångteknik i kör inom den 

klassiska genren, och vad de menar krävs för att kunna sjunga så bra som möjligt i kör. 

Jag arbetar med studien utifrån följande frågor: 

 

•   Hur ser körledare på sångteknik i kör, och vilket ansvar menar körledare att de 

har för körsångares sångteknik?  

•   Menar körledare att sångteknik i körsång och solosång skiljer sig på något sätt, 

och i så fall på vilket sätt?  

•   Hur kan körledare skapa förutsättningar för att främja körsångares sångliga 

förmåga och utveckling? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Då syftet med denna studie är att belysa körledares tankar om sångteknik är detta kapitel 

om tidigare forskning till stor del baserat på forskning och litteratur av körledare, som 

jag finner relevant för just denna studie. Först presenteras kort körsångens historia och 

vilket stort och utbrett intresse körsång är i Sverige idag. Därefter följer litteratur av 

körledare om vad det innebär att sjunga i kör och vad för parametrar som är extra viktiga 

för att körsången ska fungera så bra som möjligt. Därpå följer ett avsnitt om personerna 

i kören, och ett diskussionsämne mellan sångpedagoger och körledare – om körsång 

jämfört med solosång. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.   
 

2.1 Körsång - ett stort intresse  
Ordet kör kommer från franskans Choer som betyder körsång. Också i medeltidens latin 

återfinns cho’rus som talar om koret i katedraler, platsen längst fram där sångarna satt. 

Kör beskrivs i Nationalencyklopedin som en grupp människor som tillsammans sjunger 

i en eller flera stämmor. Kör eller stämsång började växa fram under 1100-talet i de 

äldsta kristna kyrkorna som gregoriansk sång. Allt sedan dess har körsången utvecklats 

mer och blivit mer världslig, till att på 1800-talet få riktigt fotfäste i Sverige i bl.a. 

manskörstraditionen. Det var också under 1800-talet som blandad kör blev allt större 

(NE, 2016). 

Stämmorna i en blandad kör, d.v.s en kör med både damer och herrar, har 

benämningarna sopran, alt, tenor och bas. Sopran och alt är hög respektive låg 

kvinnostämma. Tenor och bas är hög respektive låg mansstämma. I vissa fall där 

musikstycket kräver, kan varje stämma delas in i en övre och undre stämma, och 

betecknas då som sopran I (ett) och sopran II (två) (NE, 2016). 

I Sverige startades under tidigt 1900-tal en rad olika körorganisationer och har 

sedan 1971 en samarbetsorganisation vid namn Körsam (NE, 2016). Ett av de största 

förbunden i Sverige är Sveriges kyrkosångsförbund med ungefär 70 000 medlemmar, 

och Svenska kyrkan i sin tur har runt ungefär 100 000 körsångare. En annan välkänd 

körorganisation i Sverige är Sveriges körförbund med ungefär 13 000 medlemmar i 463 

olika körer. På startsidan till Sveriges körförbund (2016) finns texten som markerar 

vilken stor folkrörelse är i Sverige med citatet: “Gör som 600 000 andra svenskar - 

sjung i kör!”.  
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Körsång finns idag på många olika platser i svenska samhället, med allt från 

skolkörer av olika slag, till samfund och körer på olika arbetsplatser. På samma sätt 

finns också körledare på lika många platser i Sverige, och därav körledarutbildningar - 

både som längre utbildningar och som kortare kurser för att nå dessa yrken, där det 

vanligaste kanske ändå är inom universitet eller högskola. I Sverige idag finns 

utbildning inom körledning/ensembleledning vid samtliga av landets sex 

musikhögskolor i olika form, antingen på lärarutbildningen eller på 

kyrkomusikerutbildningen eller både och. Kurser inom körledning ges också vid olika 

folkhögskolor där det finns en kantorsutbildning, Ersta Sköndal Högskola där det ges 

en kyrkomusikerutbildning, Uppsala universitet som varje år anordnar kurser i 

kördirigering och Linnéuniversitetet som har en lärarutbildning där körledning ingår. 

Sveriges olika körförbund ger också möjlighet till kurser i kördirigering/körledning 

(Bygdéus, 2015).   

På Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet finns möjlighet att på 

ämneslärarutbildningen i musik mot gymnasiet, läsa körledning som ämne 2 under 

termin 5,6 och 7, där en delkurs är Körledning. Enligt denna delkursplan (Lunds 

universitet, 2014) är ett av kursmålen att fördjupa sina färdigheter som körsångare och 

körledare, ha god kännedom om olika körtypers stämläge, omfång och funktion. Som 

kursinnehåll ingår bl.a. “fördjupad sångträning i kör” (s. 5). Under ämne 2 finns också 

delkursen som kallas “seminarier, ämnesmetodik”. Kursinnehåll i denna kurs är bl.a. 

röstfysiologi, fördjupad uppsjungningsmetodik, fördjupad röstteknikhantering i olika 

genrer, körsång och hälsa, specialstudier av metodik för målbrottsröster (Lunds 

universitet, 2014).  

 

2.2 Att sjunga i kör     
I denna del presenteras vad klassisk körsång kan innebära. Först presenteras körklangen 

som är en viktig del av ett konstnärligt ideal, och olika parametrar för att nå dit, såsom 

akustik och lyssnande samt placering av kören.  

 

2.2.1 Körklangen 
Nyberg (2012) beskriver i sin examensuppsats från en körpedagogisk kurs om bl.a. 

David Åhlén (f. 1885 - d. 1969) som under 1940-talet skrev om sina tankar om svensk 
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körsång, och den svenska körklangen. Nyberg (2012) tar också upp Ericsons (1974) 

arbetssätt för att nå en vacker körklang. Ett tips av både Åhlén (1949) och Ericson 

(1974) för att hitta en fin körklang är nämligen att sjunga i svaga nyanser, för att kunna 

lyssna in varandra och kunna intonera med de andra i gruppen. Just tillvägagångssättet 

med att börja med svaga nyanser ställer sig Nyberg (2012) dock tveksam till, då han 

menar att det förutsätter att körsångarna har en god sångteknik.  

Nyberg (2012) ställer sig frågan om hur man ska gå till väga för att klara av att 

sjunga med den lätta, skira rösten i svaga nyanser men samtidigt ha kvar energi och 

bärighet i tonen. Enligt honom har ingen av de körledare tagit upp parametern hur i 

deras skrifter, och han ställer sig tveksam till det svaga sångsätt och menar till problem 

med såväl energi som inlevelse i sången. Nyberg (2012) tar upp körledarens uppgift att 

skapa en körklang. Inga röster ska helst sticka ut, men inte heller får körsångarens röst 

hämmas så det inte blir någon ton eller att individen bara sjunger när grannen gör det. 

Nyberg (2012) kallar dessa svaga röster som inte blir bäriga för bonsairöster.  
    

Att vi har alltför många ”Bonsairöster”, som i och för sig sjunger hyfsat rent och 
rätt men utan energi och inlevelse, i många körer tror jag kan bero på ett alltför 
ensidigt betonande av den gemensamma klangen på bekostnad av den 
individuella. Mot detta finns problematiken med starka röster som sticker ut. Man 
kan ana att efterkrigstidens körledares förordande av svaga nyanser också var ett 
sätt att komma åt problemet med alltför individuella och solistiska röster (Nyberg, 
2012, s. 7).   

 
Det Nyberg (2012) ställer sig frågan om är hur man i en kör sjunger svagt respektive 

starkt utan att rösten sticker ut ur den gemensamma körklangen, och att de finns en viss 

problematik i dessa sångsätt som kan innebära svårigheter för framför allt en 

amatörkörsångare om inte sångtekniken finns på plats.  

 När Åhlén (1949) tar upp den gemensamma klangen och att inga röster får 

sticka ut, citerar han körledarutbildaren Schwickerath som beskriver vilka sångare en 

körledare bör välja till sin kör, där just frågan om stora eller små röster är i fokus.  
 

Av en a cappellasångare måste man fordra: God, naturligt klingande röst, 
oklanderligt gehör, taktsäkerhet, rätt språkbehandling, intelligens, allvar och 
tålamod. Rösten behöver inte vara stor, men den får inte vara skarp, tjock eller 
klumpig. Den måste ´sitta´rätt. Gommiga, halsiga röster äro vid a cappellasång, 
på vilken man vill ställa stora krav, omöjliga (Åhlén, 1949, s. 42). 

 
Därefter följer beskrivningar för sångare inom varje stämgrupp och vad körledaren bör 

tänka på vid rekrytering av sångare till sin kör. Bland annat att sopranrösterna ska vara 

lätta, slanka och fina (Åhlén, 1949). 
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2.2.2 Akustisk och lyssnande    
Caplin (2000) skriver i boken På slaget om koristens akustik som han menar är 

förhållandet mellan fonation och resonans hos varje enskild sångare. Han beskriver hur 

sångpedagoger har mer träning i att registrera just det förhållandet, och med olika 

övningar och knep göra så att tonerna blir så fria som möjligt, men menar att också 

körledaren måste träna på att registrera detta förhållande och kunna höra vad som sker 

mellan fonation och resonans hos körsångarna.  
 

Man behöver inte vara sångpedagog för att kunna registrera att förhållandet mellan 
ljudkälla och resonans hos den enskilda koristen kan bli bättre. De flesta kan 
registrera att det till exempel låter spänt i halsen, att koristen sjunger med “klämd” 
klang eller kanske nasalt (i näsan). Men för att medicinera korrekt, effektivt och 
funktionellt behöver man ofta en därtill tränad expertis. Körledaren som inte anser 
sig själva ha den nödvändiga kompetensen på detta område bör konsultera en bra 
sångpedagog som tar sig an detta. (Caplin, 2000, s. 83)  

 
Hur körledaren ska arbeta med koristens akustik är en konsekvens av körledarens 

klangideal, exempelvis hur hen arbetar för att nå en homogen klang i de olika 

stämmorna.  

En viktig förutsättning för god körsång, för såväl klang som sånglig förmåga, 

är framför allt att körsångaren hör sig själv (självavlyssning) och samtidigt hör de andra 

i stämman och på så vis vet vad hen skall anpassa sig till (Caplin, 2000). För relationen 

mellan de olika stämmorna i kören menar Caplin (2000) att samma premisser gäller –

självavlyssning och referens, samt hur väl körsångaren hör de övriga stämmorna i 

kören. En stor påverkansfaktor som påverkar ovan nämnda premisser är, enligt Caplin 

(2000), varje nytt rums akustik som på olika sätt påverkar upplevelsen av att höra sig 

själv och de andra i stämman och kören. Caplin (2000) menar att det givetvis ger stora 

konsekvenser för “koristens möjlighet att fungera maximalt”, och “att fullt ut kunna 

utnyttja sin egen röst i förhållande till de andra i kören” (s. 84). Rumsakustiken kan 

vara en anledning till att körer i vissa lokaler tycks sjunga starkare eller svagare än 

körledaren är van vid (Caplin, 2000). 

Två specifika situationer som påverkar körsångarens sätt att sjunga, och som 

också smittar av sig på kören, är om en sångare hör sig själv för bra eller för dåligt. Om 

sångaren hör sig själv dåligt blir konsekvensen att hen sjunger starkare och starkare för 

att kunna korrigera, och då börjar hela kören sjunga starkare. Om sångaren hör sig själv 

för bra blir konsekvensen att hen sjunger svagare och svagare och resulterar på samma 
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vis att kören gör detsamma. Det kallas ljudstyrkegalopp respektive omvänd 

ljudstyrkegalopp och är uttryck av Ternström (Caplin, 2000). Liksom Caplin tar även 

Sundberg (2001) upp svårigheten i en kör där de övriga sjunger för starkt eller för svagt 

i jämförelse till den egna rösten. Sundberg tar även upp att gissningsvis borde 

intonationsproblem uppstå framför allt i körer där körsångare sjunger i mycket olika 

styrka. 

 

2.2.3 Placering av kören 
Caplin (2000) tar upp olika uppställningar i kör och olika för- och nackdelar för dessa 

uppställningar. I den första och en av de mest vanliga i körsammanhang sitter kören på 

två rader, med bas och tenor i bakre raden med sopran framför bas och alt framför tenor. 

Fördelarna tycks enligt Caplin mest vara för körledaren, att hen lätt får överblick över 

kören och att det är lätt att ge insatser till de olika stämmorna, och klangen inom 

stämman blir snabbt “homogen men kanske också något opersonlig” (Caplin, 2000, s. 

90). Det som Caplin tar upp som nackdelar eller svårigheter för denna uppställning 

gäller i huvudsak för körsångarna. Sångaren kan få svårt att höra sig själv, och hör den 

egna stämman bättre än de andra stämmorna. Sopraner och altar hör tenorer och basar 

väl men inte tvärtom. Eftersom det kan vara svårt att höra sin egen röst kan det ta längre 

tid innan körsångaren blir säker på sin stämma, och i och med att sångarna i huvudsak 

bara hör den egna stämman kan de ha svårt att höra sig själv, och de andra stämmorna. 

Det kan resultera i att kören sjunger svagare och svagare för att kunna höra de andra, 

och framför allt då tenor och bas som i denna uppställning kan ha svårare att höra alt 

och sopran än tvärtom (Caplin, 2000). 

Caplin (2000) tar upp en variant som kan ses i bland annat engelska körer där 

bas står bakom alt och tenor bakom sopran, men säger att han själv har svårt att se 

fördelar med sådan uppställning. Fördelar med att istället ha bas bakom sopran kan 

bidra till bättre samspel mellan de två ytterstämmorna, både med tanke på klang och 

intonation.  

En uppställning som bidrar till bättre möjlighet till lyssning är den blandade 

uppställningen där de olika stämmorna står blandat i bägge raderna. Den typen av 

uppställning gör det svårare för körledaren att leda en enskild stämma men lättare att 

höra kören som helhet. Körledaren kan här istället leda varje enskild sångare, och 

körsångaren får ett större ansvar för sin egen insats i kören. Positivt för sångarna är att 
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de lättare hör sig själva och de andra stämmorna, dock svårare att höra personer från 

sin egen stämma. Denna uppställning ger sångarna en större musikalisk upplevelse 

eftersom de hör hela kören, det bidrar också till en ökad upplevelse av ens egen roll i 

kören. Körens klang och potential till att sjunga olika dynamik ökar också anser Caplin 

(2012) eftersom två av premisserna är uppfyllda, att körsångaren hör sig själv bra och 

hör de andra stämmorna i kören bra. Det gör också att det kan bli lättare att intonera 

mot de andra stämmorna, att intonera vertikalt som Caplin (2000) kallar det. 
 

de i kören som av naturen har en stor röst, kommer att dra de andra med sig. Detta 
för lätt med sig att enskilda röster “sticker ut”. Det att alla kan dyrka sin egen röst 
och utvecklingen av den (eftersom de hela tiden kan höra sig själva) ger kören en 
mycket personlig klang. Denna uppställning ger en mycket stabil intonation 
eftersom alla har möjlighet att intonera vertikalt, alltså i förhållande till de andra 
stämgrupperna (Caplin, 2000, s. 92). 

 
Då den blandade uppställning kräver mer av varje sångare kan en ingång vara att stå 

två och två från vardera stämma för att få lite stöd, innan kören står helt blandad 

(Caplin, 2000).  

Ericsson (1974) tar upp just lyssnandet som en grundförutsättning för kvalitativ 

körsång, och vikten av att byta plats i kören. Att tenor och bas ibland sitter framför alt 

och sopran, eller att kören sitter kvartettvis. En variant är också att sjunga kvartettvis 

för de andra i kören. Ericsson tar upp att en sådan metod kan generera en känsla av 

utsatthet hos vissa av körsångarna, att någon kan känna sig obekväm, men menar 

samtidigt att körsångarna också uppskattar den typen av utmaning som det ger. 
 

Det skärper ambitionen och koncentrationen hos varje individ i kören. Risken att 
någon känner sig illa berörd finns naturligtvis, men å andra sidan tror jag att en 
körmedlem trivs med att känna ett krav på individuell prestationsförmåga och 
uppfattar åtgärden som lärorik och som ett förtroende från dirigenten som i många 
fall ger självförtroende hos koristen (Ericsson, 1974, s. 103). 

 
Förutsättningar med dessa förflyttningar är helt enkelt att körsångarna börjar lyssna på 

varandra och att de hör sig själva på ett nytt sätt vilket gynnar samspelet i kören. 
 

2.3 Personerna i kören  
Denna del av kapitlet tar upp personerna i kören, först körsångaren och körledaren och 

därefter vikten av körledarens kunskap om sång och röst för att körsången ska fungera 

optimalt.  
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2.3.1 Körsångaren och körledaren 
Lundgren (1999) inleder boken Klara kören med: “I varje människa bor en konstnär” 

(s. 9) och skriver om personerna i kören, sångaren och dirigenten, och kollektivet som 

de tillsammans bildar. Lundgren skriver att det till stor del är varje individs kreativa 

förmåga och skaparvilja som gör att denne väljer att bli körsångare, och viktigt är att 

deltagarna i kören kan känna trygghet och uppskattning, och att ens närvaro är behövlig 

och önskad av de övriga. Sångare som mår bättre kroppsligt och psykiskt sjunger 

naturligtvis bättre än de som inte gör det menar Lundgren.  

Lundgren ser det som att varje korist har konstnärlig förmåga, livserfarenhet, 

kunskap och kreativitet, och att varje korist vill ha bekräftelse, uppskattning, trygghet 

och utveckling (s. 10), och utifrån det får körledaren en stor och ganska komplex roll 

(Lundgren, 1999). Allt från att vara en musikalisk förebild, vara duktig ledare och 

pedagog att få fram varje körmedlems fulla förmåga och kreativitet, till att kunna lösa 

sociala problem och konflikter. Viktigt för körledaren är också att hen är duktig 

kommunikativt. Att kunna lämna kommentarer eller synpunkter direkt till en sångare 

med sådan fingertoppskänsla att det inte blir känsligt för personen i fråga (Lundgren, 

1999). 

Liknande tar Caplin (2000) upp körledarens arbete och ansvar, och att oavsett 

vilken anledning som ligger bakom att en körledare tagit jobbet, och oavsett vad för 

slags kör det handlar om, har körledaren ansvar för medmänniskan och körrörelsen. 

Caplin (2000) sammanfattar körledarens ansvar i tre huvudord: trygghet, identifikation 

och ansvar (Caplin, s.77). 
 

2.3.2 Körledarens kunskap om sång och röst 
Eric Ericson (f. 1918 – d. 2013) skrev i boken Kördirigering (1974), om vikten av 

körledares egen kunskap om sången och förutsättningar för att hålla en effektiv 

repetition. Om körledaren inte kan sjunga varje stämma säkert och förebildande, saknar 

hen en viktigt bit för ett effektivt instuderingsarbete.  
Även Uggla (1979) tar upp vikten av sångligt kunnande, och att körledaren själv 

måste ha grundläggande kunskap om sångteknik och rösten för att “kunna ta hand om, 

ansvara för och utveckla andras röster” (Uggla, 1979, s. 20). Uggla (1979) menar också 

att “körsångaren är intresserad av röstträning om han känner att den angår honom”  
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(s. 20) och förklarar att det är som körledare viktigt att hitta ett arbetssätt som känns 

angeläget för körsångarna.  

Viktigt är planering av repertoaren som måste ge en viss utmaning men inte 

vara för svår, och körledaren bör ha kunskap om varje korists omfång, registerskarvar, 

tessitura (bästa klangliga läge) och klangfärg för att med rättvisa kunna placera 

personen i rätt stämma eller stämuppdelning där personens röst passar bäst, såväl 

omfångsmässigt som klangmässigt (Ternström, Jers & Nix, 2012). Helst ska 

repertoaren vara av sådan karaktär att alla korister kan sjunga med sin naturliga 

klangfärg (Ternström et al. 2012). 

 Ericson (1974) menar att om körledaren visar förtroende för sin kör, både 

genom repertoarval och arbetssätt med kören, får hen också ett önskat resultat. Känner 

körsångarna att arbetet ger resultat och att de får ut någonting av arbetet de gör, lägger 

de oftast också ner det arbete som krävs.  
 

Att leda en kör innebär alltid ett ansvar både mot musiken och mot det levande 
instrumentet - körmedlemmarna - som satsar tid och krafter för glädjen att få vara 
med och framföra musik - och göra det väl (Ericson, 1974, s. 103).  

 
Både Uggla (1979) och Ericson (1974) tar således upp att körledaren har ett ansvar 

gentemot körmedlemmarnas röster och dess utveckling.  

 Som en arbetsmetod för att säkerställa att körsångarnas sätt att sjunga är så 

hälsosamt som möjligt, men också för att nå god körklang tar Uggla (1979) upp 

körtonbildning som dök upp som begrepp under 1950-talet. Körtonbildningen ses som 

en grund för sångtekniksarbetet med kören men också för sångarens gehör (Uggla, 

1979). Viktig är inte en övning i sig utan körledarens kunskap om röst och sång så att 

körledaren kan ge instruktioner runt övningarna som faktiskt är avgörande för resultatet 

(Uggla, 1979).  

 

2.4 Solosång versus körsång  
Sundberg (2001) tar upp ett diskussionsämne som förekommer mellan körledare och 

sångpedagoger idag. Det handlar om huruvida en solist utvecklas snabbare eller 

långsammare röstmässigt om individen samtidigt sjunger i kör. Om vilket svaret är 

råder det delade meningar, då körledare menar att det är positivt för sinnet att sjunga i 

kör, och att man använder rösten på ungefär samma sätt. Vissa sångpedagoger hävdar 
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ibland däremot att man inte använder rösten på samma sätt, och att “solosång kräver 

enskilt musikaliskt initiativ” (Sundberg, 2001, s. 179). 

Sundberg (2001) tar också upp frågan om forskning på rösten i körsång, att det 

finns litet av det då den mesta forskning om rösten gäller solosång.  
 

Av dem som utövar sång, och det lär finnas nästan en halv miljon av den sorten 
bara i Sverige, är de allra flesta körsångare. Detta borde ju göra att den mesta 
forskningen om sångrösten gällde just hur man använder rösten i körsång, men så 
är alls inte fallet. I stället gäller nästan alla sångröstundersökningar solosång och 
inte annat än solosång (Sundberg, 2001. s. 171). 

 
Även Åhlén (1949) påpekar att sångpedagoger och körledare inte alltid kommer 

överens och att det pågår en diskussion sinsemellan. Sångpedagogen ses som en stor 

motståndare, men inte alltid fel i de fall där körledare inte har “insikt i röstbehandling” 

(s.42). Om den typen av kunskaper är någonting som körledare bör ha framgår dock 

inte.  

 
Men tyvärr äro de, som borde vara körledarens bästa vänner och medarbetare, 
sångpedagogerna, ofta hans största motståndare. De förbjuder ej sällan sina elever 
att sjunga i kör. Detta med all rätt i sådana fall, där körledaren icke själv har insikt 
i röstbehandling eller där övningarna mest bestå i ett själlöst inhamrande vid 
pianot av stämmorna. Och sådant förekommer. (Åhlén 1949, s. 42). 

 
Men enligt Åhlén (1949) kan solosångaren få ut en stor fördel genom att även sjunga i 
kör. 
 

2.5 Sammanfattning 

Körsång tycks länge ha varit ett stort intresse i Sverige, och det finns körer på många 

platser runt om i landet. Nära en halv miljon körsångare tycks sjunga i kör. Det verkar 

dock som att det sedan lång tid pågått en diskussion mellan körledare och 

sångpedagoger, huruvida körsång är någonting som även gynnar solosångaren och 

utvecklar denne, eller om körsång är rent av skadligt på en solistisk röst.  

 Av det jag funnit i tidigare forskning verkar det finnas många böcker med 

uppsjungningsövningar för körer, men däremot mindre om hur rösten används i kör. 

För att körsångares röster ska fungera optimalt i körsammanhang nämns istället 

akustiken i rummet sångaren befinner sig, och förmågan till lyssning. Även en rad andra 

förutsättningar nämns för så god körsång som möjligt. Exempelvis nämns placering i 

kören flertalet gånger som en förutsättning för just lyssnandet, och att våga bortse från 
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den traditionella köruppställningen.  En annan förutsättning för god körsång tycks vara 

hur väl en sångare trivs, och att sångaren sjunger bättre om hen mår bra.  
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3. METOD 
I detta kapitel förklarar jag mina två metoder för denna studie – enkätstudie bland 

körledare (se bilaga 1) och kvalitativ intervju i form av semistrukturerad intervju med 

tre körledare som valdes från enkätstudien (bilaga 2). Jag redogör för varför just dessa 

metoder valdes till denna studie, presenterar hur urvalet gjordes och presenterar vilka 

informanterna är i studien. Därpå redogör jag för hur jag har gjort min analys av data, 

resultatets giltighet för både enkät och kvalitativ intervju, samt vilka etiska frågor jag 

behandlat i denna studie.  
 

3.1 Val av metod  
Eftersom syftet med denna studie är att belysa körledares tankar om sångteknik och hur 

de arbetar med sångteknik i kör bör svaren komma från just körledarna. För att denna 

studie skall bli så heltäckande som möjligt och få tag på flera olika körledare som jag 

annars inte skulle fått tag på valdes att som en typ av förstudie, göra en frivillig 

enkätstudie. Utifrån enkäten där körledare kunde fylla i intresse av att fortsatt delta i 

studien valdes tre körledare ut för kvalitativ intervju. 

 Jag övervägde först att ha med observation som metod också för att få se hur 

körledare arbetar med sångteknik. Jag beslöt mig sedan för att enbart använda mig av 

enkät och kvalitativ intervju eftersom syftet är just att få svar på vad körledarna säger 

om sångteknik, vilket inte en observation skulle ge på samma sätt.  

 

3.2 Två metoder för datainsamling 
Här beskrivs de två metoder som använts i denna studie - enkät (3.2.1) och kvalitativ 

intervju (3.2.2). 

 

3.2.1 Enkät 
Enkätundersökningar är en av de vanligaste metoderna och också en billig metod för 

att samla in kvantitativ data genom utskick av ett frågeformulär. En fördel med just 

enkät är att den tillfrågade själv väljer när hen kan och vill svara på enkäten. En nackdel 

är dock att enkäter brukar ge färre svar än andra metoder vilket Eliasson menar kan 

vara ett resultat av att den mänskliga kontakten saknas (Eliasson, 2006). 



 

	  
14.	  

 Kvantitativa metoder är praktiska för att mäta något som ska kunna sättas siffror 

på, eller hur utbredda olika förhållanden och attityder är, och passar bra för att 

kombinera med en kvalitativ metod menar Eliasson, för att få in olika typer av 

information och kunna få så bred bild som möjligt. Att kombinera flera olika metoder 

kallas för triangulering (Eliasson, 2006). 

En enkätstudie innebär ett arbete i flera olika steg, där förberedelsen är extra 

viktig. Enkäten bör innehålla ett tydligt följebrev som förklarar syfte med enkäten, och 

är skrivet på sådant sätt att den lätt förstås av målgruppen. I följebrevet ska dessutom 

framgå vad enkäten ska användas till och etiska frågor, och att enkäten om den används 

i forsknings- och utbildningssyfte alltid är frivillig att svara på (Eljertsson, 1996).  

Jag gjorde enkätstudien som en förstudie för att sondera terrängen bland 

körledare och ville få en mer utbredd syn på körledares arbete med sångteknik i kör, 

samt att få svar från körledare som jag inte känner sen tidigare. 

Enkäten lades upp på Facebook i en sluten grupp för föreningen Sveriges 

körledare, samt skickades ut till körledare jag känner till sen tidigare. I inlägget på 

Facebook och i mailet skrev jag ett följebrev där jag förklarade syftet med enkäten och 

att den låg som grund för studien. I följebrevet skrev jag också att körledarna själva 

kunde välja att vara fortsatt deltagande i studien eller ej, vilket är en del av den etiska 

frågan, och att de medverkar frivilligt. 

I enkäten (se bilaga 1) fick respondenterna först svara på frågor om sin 

bakgrund, bl.a. vilken relevant utbildning inom ämnet de har, hur många år de varit 

aktiva som körledare, och vilken benämning som passar in på deras typ av kör. Därefter 

följde frågor där respondenterna dels fick lämna skriftliga svar om dels sångteknik. 

Som sista del av enkäten fick respondenterna ställa sig svarande till olika påståenden. I 

enkäten kunde körledarna anmäla intresse för fortsatt deltagande i studien genom att 

fylla i namn och kontaktuppgifter. Utifrån enkäten valdes tre körledare ut som deltagare 

i studien för kvalitativ intervju (se mer under 3.3.1 Urval). 

 

3.2.2 Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju är ett samtal som till stor del liknar ett vardagligt samtal, och just 

det ses som fördelen med en kvalitativ metod. Man eftersträvar att 

undersökningspersonen för utvecklingen av samtalet, medan intervjuaren håller i 

ramarna och håller koll på att hen får svar på det som är tanken med intervjun (Laursen 
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i Holme & Solvang, 1997). Även om den kvalitativa intervjun till synes kan verka enkel 

ses den ändå som en komplicerad och krävande metod både för den som intervjuar och 

den som blir intervjuad. För forskaren, den som intervjuar, gäller det att hela tiden vara 

öppen, kunna förstå, vara uppmärksam och kunna följa upp det som det berättas om. 

Därtill bör samtalet vara spontant och det icke-verbala ska kunna noteras. För att 

intervjusituationen ska bli spontan krävs att deltagandet är frivilligt, och att den 

intervjuade fått information om vad intervjun ska användas till (Holme & Solvang, 

1997). 

Intervjuformen av kvalitativ intervju som kommer användas i denna studie är 

den semi-strukturerade intervjun. Intervjuaren har i den här typen av intervju mer makt 

på det vis att hen för samtalet framåt genom att bestämma ämnet, men också genom 

sina frågor. Samt att ställa extra frågor för att bland annat tydliggöra uttalanden, 

utveckla beskrivningar och stundtals kritiskt ifrågasätta (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.3 Design av studien 
I denna del beskrivs hur urvalet gick till, och presentation av informanterna. Därefter 

följer en förklaring till hur datainsamlingen och analysen gjordes, och resultatets 

giltighet.  
 

3.3.1 Urval 
Av de 50 personer som svarade på enkätstudien var det 20 personer som skrev att de 

ville ställa upp på fortsatt deltagande i studien. Av dessa 20 valde jag ut tre personer 

till intervju. Urvalet gjordes utifrån personens svar i enkäten, hur pass informativt svaret 

var och om det var någon speciellt intressant beskrivning eller svar från personen som 

väckte nya tankar för studien.  

För att täcka ett brett fält av körer och körledare valde jag också ut personerna 

med tanke på vilken eller vilka typer av körer de leder, som de fick ange i enkäten, och 

vilka åldersgrupper körerna tillhör. Det för att kunna ställa svar mot varandra och 

jämföra exempelvis barn- och ungdomskör, och kyrkokör med äldre medlemmar. På så 

sätt kan också denna studie nå flera olika körledare.  
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3.3.2 Presentation av informanterna 
De tre informanterna i denna studie som alla valdes utifrån enkäten är: 
 

Birgitta Rosenqvist Brorson  

Birgitta är utbildad organist, körledare och körpedagog, och har lång erfarenhet av 

körledning för alla åldrar. Hon har varit verksam dels som kyrkomusiker och också som 

lektor på kantorsutbildningen vid Ersta Sköndal Högskola. Sedan 2006 är hon nationell 

körpedagog vid Sveriges kyrkosångsförbund där hon också startade Sveriges 

kyrkosångsförbunds nationella ungdomskör och leder den sedan dess. År 2008 emottog 

Birgitta UNGiKÖRs pris för årets Barn- och ungdomskörledare.   
 

Justin Hazelgrove  

Justin har en fyraårig Bachelor of Arts in Music with concentrations in Voice and 

Conducting vid The College of William and Mary in Virginia, ungefär motsvarande en 

svensk kandidatexamen i sång och dirigering. Samt har Justin en masters- och 

doktorsexamen i körledning vid University of North Carolina at Greensboro, vilken är 

en av de större musikhögskolorna på USA:s östkust. Där ledde Justin flera körer, varav 

en på professionell nivå. Sedan 2012 är han bosatt i Sverige och jobbar i Svenska 

kyrkan med olika vuxenkörer.  
 

Lena Ekman Frisk 

Lena är utbildad musiklärare och rytmikpedagog vid Musikhögskolan i Malmö 1985, 

där hon också några år senare tog körpedagogexamen. Hon har lång erfarenhet som 

musik- och körlärare vid grundskolor och kommunala musikskolor, och har även 

arbetat med en rad vuxenkörer. Idag är hon dirigent för Christianstads Motettkör samt 

Damkören vid Musikhögskolan i Malmö. Sedan 2012 är Lena universitetslektor i 

körsång och körledning vid Musikhögskolan i Malmö, och föreståndare vid 

centrumbildningen Körcentrum Syd.  

 

3.3.3 Datainsamling 
Vid intervjun hade jag ett papper med mina intervjufrågor som jag under tiden 

antecknade följdfrågor på (se Bilaga 2). Ordningen på frågorna bestämde jag i 

situationen utifrån hur samtalet löpte på. 
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 Intervjun med Birgitta Rosenqvist Brorson genomfördes i ett församlingshem 

utanför Linköping i koppling till en körhelg med Sveriges kyrkosångsförbunds 

nationella ungdomskör, intervjun med Justin Hazelgrove gjordes i ett lugnt 

avgränsande rum till ett kafé i Kristianstad, och intervjun med Lena Ekman Frisk 

gjordes på hennes kontor i Malmö. Varje intervju var mellan 40 och 60 min beroende 

på hur långa svar informanten gav och vilka följdfrågor som var relevanta. De spelades 

in direkt till min dator och har sedan gåtts igenom av mig när jag transkriberat 

intervjuerna. Vid ett intervjutillfälle försvann min inspelning och jag gjorde därför om 

intervjun tre veckor senare, och till en annan intervju valde jag att ställa ytterligare 

några följdfrågor över telefon som också spelades in på min dator.  När jag 

sammanställde all data valde jag att ta bort ord som eh, öhm samt vid vissa fall ta bort 

dubbla ord när informanten stakade sig, för att intervjuerna skulle göras så bra i skrift 

som möjligt och bli lättare att förstå. Tankepauser är markerat som tre punkter.  
 

3.4 Analys  
När jag analyserade enkätsvaren sparade jag svaren i två olika dokument på datorn. Ett 

med svaren i en tabell där jag kunde se vilket svar som hör till vilken respondent (då 

respondenterna fyllde i kontaktuppgifter), och ett dokument med en sammanfattning av 

svaren med bl.a. procenttal och diagram. Utifrån mina forskningsfrågor ställde jag upp 

frågor där jag med hjälp av mind map kunde ringa in vissa svar.  

 Till min analys av intervjudatan inspirerades jag av kodning i Grounded theory 

som Bryman (2002) beskriver som en analysmetod för kvalitativ data, även om denna 

studie inte gjorts enligt Grounded theory. Kodning handlar om att kategorisera sin data 

med hjälp av exempelvis att sätta etiketter som hjälp för resultat och att dela upp sitt 

material (Bryman, 2000). Jag skrev ut transkriberingarna på papper för att lättare kunna 

göra markeringar och jämföra vissa svar. För att underlätta för mig själv vid kodningen 

valde jag att färglägga avsnitten i intervjun som jag tyckte hörde till en viss kategori. 

Det blev fyra olika kategorier som jag arbetade med vid analysen och satte följande 

rubriker på: sångteknik, den estetiska bilden, körledarens roll, samt yttre 

förutsättningar. Svaren i dessa olika kategorier ställde jag mot varandra för att se 

likheter eller skillnader, och gjorde anteckningar t.ex. då något stämde väl överens med 

litteraturen. På så sätt kunde jag också börja med diskussionen för uppsatsen.  
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3.5 Resultatets kvalitetsgiltighet och trovärdighet 
Eliasson (2006) tar upp triangulering, d.v.s. en kombination av flera metoder som en 

fördel för att få en bättre övergripande och fullständig bild över ett ämne, och just en 

variant av triangulering som Eliasson (2006) tar upp är att ta upp intressanta frågor från 

enkät till intervju med några av de som besvarat enkäten. Bryman (2002) tar upp 

triangulering som en rekommendation för att nå tillförlitlighet och trovärdighet i en 

studie.  

 Mitt syfte med att kombinera mina två metoder var att utifrån enkätstudien få 

en mer övergripande bild av hur körledare ser på sångteknik i körundervisning för att 

sen kunna gå djupare i vissa frågor i och med intervjun. Min förhoppning var att även 

få svar från körledare jag inte känner. 

Som i andra undersökningar används i enkätundersökningar begreppen validitet 

och reliabilitet. Validitet är om studien är designad på sådant sätt så den kan mäta det 

som är tanken, reliabilitet innebär om studien är så väl genomförd att felregistrering av 

data kan undvikas (Fangen & Sellerberg, 2011). 

Enligt Christoffersen & Johannessen (2015) bör färre än 20 enheter i en 

kvantitativ undersökning inte presenteras. Eftersom jag lade ut enkäten som ett inlägg 

på Facebook kan jag inte veta hur många som nåtts av enkäten. På så vis vet inte jag 

heller hur stort bortfallet blev, vilket dock är problematiskt i en enkätstudie där just 

bortfallet är intressant. Eliasson (2006) beskrev att en nackdel med enkäter är just att 

de brukar ge färre svar p.g.a. att den personliga kontakten saknas, och bortfallet är på 

så vis större. Eftersom jag ville få in många svar från körledare jag inte känner till, var 

tanken att först nå ut till körledare via något av körförbunden. Men med tanke på 

personuppgiftslagen bestämde jag mig istället att gå via Facebook, och dra gränsen vid 

50 svar. När jag hade fått in rätt antal svar stängde jag enkäten för fler inkommande. 

Min enkät lades ut på Facebook under juli månad 2015. Min tanke med det var att få in 

enkätsvaren i god tid innan arbetets start, men jag kan ifrågasätta mitt val av tidpunkt 

när jag lade ut enkäten eftersom fler kanske inte hade möjlighet att se den då. Nu i 

efterhand kan jag också ställa mig kritisk till att jag använde Facebook för att få ut 

enkäten eftersom jag då inte har uppgifter om bortfall.  

Bryman (2002) tar upp svårigheter med kvalitativa studier då det handlar om att 

göra en sanningsenlig bild av det som sägs då mycket i analysarbetet handlar om 

tolkningsfrågor, och att vara säker att intervjuaren tolkar det som informanten tar upp 
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på det vis hen avser. Han tar upp att det därför är viktigt att bl.a. kunna sätta sig in i den 

andre personens roll. Just tolkningsfrågan och att vara säker på att intervjuaren förstått 

sammanhanget rätt blir i kvalitativa studier en fråga om validitet (Eliasson, 2006). 

Enligt Bryman (2002) är respondentvalidering en viktig del i studiens giltighet och 

menas med att forskaren låter informanterna ta del av det som skrivits för att vara säker 

på att man förstått informanten rätt, och att han eller hon är nöjd med formuleringen. I 

denna intervjustudie lät jag informanterna läsa såväl presentationstext om dem, som 

resultatkapitel för att jag ska kunna vara säker på att jag förstått de rätt. Men också då 

deras namn finns med i studien, låta dem godkänna exempelvis formuleringar.  

Eftersom informanterna valdes utifrån deras svar från enkäten försökte jag på 

så sätt hålla mig neutral till vem som svarade. Sen blev det ändå tre informanter som 

jag har träffat tidigare och känner mer eller mindre, både på gott och ont. Två av 

informanterna har jag undervisats av och en av informanterna har jag sjungit i samma 

kör som vid olika projekt. Samtalet kanske blev mer spontant på så sätt både för mig 

och för informanten, och jag kanske har lättare att sätta mig in i personens roll. Men 

möjligt kan vara att informanterna svarar på ett sätt som de tror att jag är ute efter, då 

vi inte är obekanta för varandra.  

 Vid tillfället då inspelningen på en av intervjuerna försvann och vi fick göra om 

intervjun tre veckor senare, kan det möjligtvis ha orsakat att det samtalet inte heller 

blev så spontant som det annars kunde ha varit, kanske beroende på stress.  
 

3.6 Etiska frågor 
Eftersom länken till enkäten lades ut i Facebook-gruppen för föreningen Sveriges 

körledare kunde jag inte koppla svaren till någon person, och på så sätt blev enkäten 

anonym. Enkäten var helt anonym förutom för de personer som anmälde intresse i 

enkäten för fortsatt deltagande i studien. När jag hade förslag på informanter till 

intervjustudien ringde jag och frågade om personen ville ställa upp. Redan då tog jag 

upp etiska frågor. Studiens syfte, anonymitet, samt att de ställer upp frivilligt som 

medverkande. Vid intervjutillfället gick jag igenom en samtyckesblankett om etiska 

frågor med informanten, med följande fyra punkter: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. 

Då informanterna ställde sig tveksamma till att vara anonyma i den här studien då de 

menade att körledare bör hjälpa varandra, valde de att inte vara anonyma och gav sitt 
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medgivande till att deras namn används i studien. De gav vid intervjutillfället också sitt 

godkännande till att jag spelade in intervjuerna.  
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4. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av de två metoderna för denna studie. 

Först resultatet av enkätstudien, och därefter resultatet av intervjuerna jag genomförde 

med informanter ur enkätstudien.  

 

4.1 Resultat av enkätstudien  
Här presenteras enkätens respondenter och vad de arbetar med för typ av kör där 

körsång i klassisk genre är störst del, och vad de har för motiv till sångtekniskt arbete 

i kör. Slutligen presenteras olika respondenters tankar om sångteknik.  

 

4.1.1 Enkätens respondenter    
Av de som besvarade enkäten var det 98 % vilket motsvarar 49 personer, som svarade 

att de arbetar med sångteknik i körarbetet på något sätt. Endast 2 % vilket motsvarar en 

person svarade att hen inte arbetar med sångteknik. Av de som besvarade enkäten 

jobbar de allra flesta med barn- och ungdomskör (56 %), kyrkokör (44 %) och 

amatörkör (70 %). Då respondenterna kunde fylla i flera olika svarsalternativ är det 

svårt att veta spridningen exakt. 52 % arbetar med klassisk musik, mot gospelkör och 

jazzkör som var 6 % respektive 2 %.  

Den största delen av respondenterna (86 %) har utbildning från musikhögskola 

eller annan högskola och det är 0 % som inte har någon utbildning alls inom köryrket.  

 

4.1.2 Motiv till sångtekniskt arbete  
Resultatet visar att en viktig anledning till att dessa körledare själv arbetar med 

sångteknik i kör är därför att sångarnas röster mår bättre och håller längre. Körsångarna 

orkar på så sätt sjunga mer och längre utan att bli slitna i rösterna och kören blir därför 

bättre. En av respondenterna beskriver motiven på följande sätt “För att kören genom 

körsångarnas utveckling och sångförmåga ska kunna bli bättre”, och en av 

respondenterna beskrev sångtekniksarbetet i kör som A och O för kören.  

Under frågan om hur det kommer sig att de arbetar med sångteknik i kör svarar 

29 % att det också är en fråga om körens klang, och att sångtekniken är en förutsättning 

för en bättre körklang. En respondent svarar att “klangen blir bättre om alla gör på 

någorlunda samma sätt för att få ljud” och att det då måste grundas i sångteknik. Det 
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framgår även att flertalet av respondenterna menar att körledare behöver arbeta med 

sångteknik för att nå det ideal som körledaren är ute efter, vilket kan vara en fråga om 

såväl klang som stil eller genre. En ytterligare aspekt som framgår till varför vissa av 

körledarna väljer att arbeta med sångteknik är att körsångarna behöver utvecklas, och 

ge intresse för fortsatt utveckling hos individen.  

På frågan om vad respondenterna tror är största anledningen till varför körledare 

väljer att arbeta med sångteknik fick de välja mellan fyra olika alternativ eller övrigt. 

44 % svarade att det handlar om att körens resultat får bättre kvalitet, och 26 % menar 

att det handlar om att skapa ett gemensamt klangideal (Se fig. 1).  
 

 
  
Fig 1. Diagram från enkätstudien.   
 

På frågan om vad respondenterna tror är största anledningen till körledare inte arbetar 

med sångteknik fick de välja på fyra olika alternativ eller övrigt. Här svarade 44 % att 

det kan handla om okunskap om sångteknik, och 26 % menar att det kan bero på 

osäkerhet kring hur man kan arbeta med det (Se fig. 2).  
 

 
Fig 2. Diagram från enkätstudien  
 
Den enda respondent som uppgav att hen inte arbetar med sångteknik av dessa 50 som 

besvarade enkäten, förklarar i ett längre svar att det handlar om att hen menar sig inte 

ha nödvändig utbildning och kunnande i sångteknik som krävs. 
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4.1.2 Tankar om sångteknik   
Resultatet av enkäten visar att hur körledarna arbetar med sångteknik till stor del 

handlar om sångtekniska grunddelar såsom andning, stöd, flöde och artikulation. 

Vanligt förekommande är också att försöka arbeta med sångtekniken fortlöpande under 

repetitionen. Försöka förutse tekniska problem i den aktuella repertoaren och då 

återkoppla till uppsjungningen och sångtekniska övningar, eller att hitta sångtekniska 

lösningar på problem under repetitionens gång.  
 

Förutom att vara samlande och fokuserande är den en pedagogisk kontaktyta där 
jag kan bygga klang och försöka utbilda till en god grundteknik. Jag tenderar också 
att ganska ofta försöka hitta vokaltekniska lösningar på problem som uppstår 
under repetitionsarbetet. (Respondent) 
 

 
I ovanstående citat från enkäten tas arbetet med uppsjungningsstunden i början av varje 

körrepetition upp som dels en möjlighet till att utbilda körsångarna i sångteknik, och 

dels som en stund för sångarna att samlas och fokusera tillsammans.  
 

 

4.2 Resultat av intervjustudien 
I denna del av kapitlet redovisas resultatet av intervjustudien med varje informant för 

sig för att det ska bli så tydligt som möjligt. Intervjun med Birgitta redovisas i 4.2.1, 

intervjun med Justin i 4.3.1 och intervjun med Lena i 4.4.1. Rubrikerna under varje 

informants del är utformade ur intervjuerna som jag tycker utmärker just denne 

informant.  

 

4.2.1 Intervju med Birgitta  
I denna del följer resultatet av intervjun med hur Birgitta ser på sångteknik och vad som 

påverkar körsången.  

 

4.2.1.1 Ett antal nycklar  

När Birgitta definierar sångteknik poängterar hon att hon tänker på sångteknik i 

körsammanhang och att hon utgår från körledarens perspektiv, och att det handlar om 

att ge olika slags nycklar till hur man utvecklar sin röst.   
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Ja men sångteknik, tänker jag att det är… nu tänker jag på kör. Att hjälpa 
körsångaren att…ge körsångaren lite nycklar. Tips att utveckla sin röst. Utveckla 
att få en tydligare vokalplacering som du så gärna vet vad vi jobbar med. En bättre 
andningsteknik, en tydligare textning, en närvaro med hur en klang kan förändras 
och så… Det är sångtekniken. (Birgitta) 

 

Just tydlig vokalplacering är något som Birgitta arbetar mycket med och menar att det 

är en hjälp för att nå det klangideal som hon strävar efter med varje enskild kör. På 

frågan hur Birgitta arbetar för att nå den homogena körklangen i just ungdomskörer 

utgår hon från det klangideal hon har för nationella ungdomskören – att hon vill att det 

ska låta så naturligt som möjligt.  

 
Ungdomskör… Ja, men det är ju den…det sångideal som jag känner att jag har i 
mina öron, och det är att det ska låta så naturligt som möjligt. Att rösten kommer 
ut. Och så får man hjälpa rösten med läpparna och resonanslådan och lite andning 
och stöd…att komma ur munnen, och kroppen. Det är mitt sångideal! (Birgitta) 

 

Det är ett arbete under längre tid att nå den ideala bilden körledaren har för kören menar 

Birgitta, och att det måste få ta tid. Hur hon får till den homogena körklangen säger hon 

är ett arbete med tonbildning som en huvuddel, och ett reflekterande arbete och plocka 

in det hon saknar, t.ex. en ljus vokal, andning eller en viss konsonant. En faktor för att 

sångtekniken och tonbildningen ska fungera nämner Birgitta är att just hitta kroppen så 

att inte stämbanden belastas och körsångarna sliter i onödan, då stämbanden ska hålla 

hela livet. Hon vill öka körsångarnas kunskap om hur de kan ta hand om sina röster. 

Att vara varsam och vårda instrumentet och kroppen.  

När vi pratar om skillnaden i teknik mellan solosång och körsång menar Birgitta 

att det till stor del handlar om frågan att anpassa sig till andra i en grupp eller ej. När 

det i körsång till mångt och mycket handlar om att homogenisera klangen och att 

körsångarna oftast behöver anpassa sig till de andra i stämman eller kören, är det i 

solosång friare. Ett friare förhållningssätt till klangidealet som solist helt enkelt.  

 

Klangidealet, det kan du påverka själv mer när du är solist än…annars är det 
körledaren som kanske påverkar mest va… Så det är en helt annan sak där… men 
det borde inte sen egentligen vara någon skillnad. Körledaren bör hjälpa 
körsångaren, och pedagogen bör hjälpa solisten att låta så naturligt som möjligt. 
(Birgitta) 

 

Birgitta beskriver det som ett friare förhållningssätt till klangidealet som solist, och att 

solosångaren kan påverka klangidealet själv och använda sin röst mer utefter hur hen 
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känner för det specifika stycket. I kören menar hon att det mer är körledaren som styr, 

men att grundtekniken – nycklarna som Birgitta kallar det ändå är desamma, men 

tekniken skiljer lite beroende vad för slags sång man ska ägna sig åt. Birgitta ger 

exemplet om någon exempelvis ska bli operasångare, och att tekniken då ser ut på ett 

helt annat sätt. Vilket innebär att personen måste öva på ett annat sätt jämfört med 

körsången. 

 

4.2.1.2 En körledares ansvar  

Birgitta tar upp att körledare har ett stort och viktigt ansvar för körsångarnas sångteknik 

och sätt att sjunga, möjligen ännu större än vad körledare själva kanske tror. Det handlar 

till stor del om att som körledare själv vara sångpedagog för kören vilket innebär att 

körledaren måste kunna hantera sången för att kunna bära ansvaret för körsångarens 

sångliga hälsa. Det handlar också om ett reflekterande arbete där mycket lyssnande 

ingår. 

  

...det är absolut en körledares ansvar och se till så ingen är hes, eller får ont i 
halsen… inte trivs i sin stämma …utan gör det lustfyllt, och varsamt… men 
väldigt grundlig teknik. Och kan man inte sjunga… Då tycker jag, då ska man lära 
sig det, hur det funkar. Man behöver inte vara någon stor sångare för att vara en 
bra sångpedagog i kören. (Birgitta) 

 

Birgitta menar att hon inte tycker hennes egen utbildning innehöll så mycket av hur 

man kan jobba med körsångares röster förutom på körpedagogutbildningen, och att hon 

själv tränat sin sång mycket för att utveckla sitt arbete. Eftersom hon vet vad hon vill 

höra och hur hon vill ha det, att hon vet vilket klangideal hon vill nå, menar hon att hon 

vet vad som behöver utvecklas för att det ska bli bättre. Till körledare som säger sig 

inte kunna sjunga eller inte vara bra på det, säger Birgitta att det kan man visst lära sig, 

och menar att en körledare som är osäker på arbetet med sångteknik själv bör ta 

sånglektioner. Som röstvård för sig själv och för kören, och att också få tips att applicera 

på kören, men också att det är roligt att utveckla sin röst.  

 Till körledarens ansvar hör också, menar Birgitta att samla kören vid början av 

varje körrepetition med kroppsövningar och tonbildningsövningar och ta tid till 

tonbildningen. Det är viktigt att körledaren samlar kören som kanske inte sjungit 

tillsammans på en vecka, och som kanske kommer från 20 olika arbeten, eller 

ungdomar som har massa olika intressen, menar Birgitta. Att alltid starta gemensamt 

och inte “köra över kören” genom att säga att de inte hinner arbeta med tonbildning på 
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körrepetitionerna. Birgitta pratar mycket om att arbeta med kroppen, tydliggöra 

vokalplaceringen och tonbildning och att aldrig sluta tonbilda med kören oavsett om 

det är en barnkör, ungdomskör eller pensionärskör. Det måste hända någonting i 

körsångarna för att de ska förstå att det utvecklas. Det kan vara att kunna “andas med 

magen”, gapa stort och jobba med tungan så att körsångaren upplever att någonting 

händer med klangen. Ta tid till att jobba med klangbilden vilket är en process under en 

lång tid, säger Birgitta.   

 En svårighet som Birgitta ser det med sångtekniksarbete i kör är att kunna ge 

kommentarer till enskilda individer i kören, då inte alla har samma problem och skulle 

behöva få olika instruktioner för att utvecklas individuellt. Birgitta tycker att man som 

körledare ska satsa på att ta in besök av en sångpedagog för individuell hjälp, eller att 

arbeta med kören i mindre grupper för att kunna ta individuella kommentarer då alla 

korister egentligen skulle må bra av individuell vinkling för att utvecklas.  

 

4.2.1.3 Uppställningen påverkar körklangen 

Förutom att arbeta med sångtekniken med kropp och tonbildning menar Birgitta att 

körklangen och koristernas sång påverkas av hur kören är placerad. Med Nationella 

ungdomskören arbetar hon mycket med blandad uppställning av kören under såväl 

repetitionsarbetet som konsert, och menar att körsångarnas upplevelse blir mycket 

större och att körens klang påverkas till det bättre. Givetvis beror det på hur säkra 

koristerna är inför ett visst stycke och en viss placering, och att körledaren utefter det 

får avgöra vilken placering som är lämplig. Vad målet är med den blandade 

uppställningen menar Birgitta är att körsångarna får komma in i ett sammanhang där 

de vänjer sig vid att höra andra stämmor vilket bidrar till en större upplevelse för 

körsångarna.  

 
Det är för att man ska komma in i ett sammanhang med fyrstämmigheten och 
flerstämmigheten snabbt. Annars sitter du och hör din stämma och så är du inte 
van att höra en sekund…och det hörde vi ju att det var ju svårigheter liksom, men 
du tränar gehöret på ett helt annat sätt än om du sitter bredvid stämmor. (Birgitta) 

 

Birgitta pratar med stor glädje om den blandade uppställningen och resultatet menar 

hon är att körklangen blir bättre och de enskilda rösterna får lättare att komma ut då 

körsångarna hör sig själv på ett nytt sätt och lättare kan avgöra hur starkt eller svagt de 

själva måste sjunga. Den blandade uppställningen kräver mer av varje enskild 
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körsångare, men menar Birgitta är att när körsångarna har vant sig vid en blandad 

uppställning blir det roligare att sjunga, det blir på så vis lättare att anpassa sin röst till 

de andra runtomkring, och det kan också påverka körsångarnas självförtroende.  

 
Körklangen blir fantastiskt mixad, mycket, mycket, mycket bättre än att stå i varje 
stämma… Inte bara mixad, den blir homogen, den blir blandad som en gryta. 
Alltså det är… det är. Och rösterna får fram sin egen karaktär bättre än att man 
försvinner i åtta sopraner och åtta tenorer som vi har varit nu då (skrattar), och sju 
basar. Man försvinner inte utan man plötsligt blir en egen… stämma. (Birgitta) 

 

Vid en blandad uppställning av kören menar Birgitta att det är viktigt att det är bra 

fördelning av stämmorna, så att exempelvis inte alla sopraner står på ena sidan, utan att 

det finns personer ur de olika stämmorna både på sidorna och längst fram. Hon frågar 

kören var de olika stämmorna står för att genom handuppräckning se så det är bra 

fördelning både på stämmor men också på olika typer av röster. 

 
Några har ju dramatiska röster, några har ”tunna” röster och några har lyriska 
röster och några har…Ja, men du vet det. Det är väldigt olika och jag måste se att 
inte alla dramatiska står på en sida och alla tunna står på en sida utan är fördelade. 
Så det måste körledarens öron ta ansvar för. (Birgitta) 

 

Lyssnandet och att körledarens öron måste ta ansvar är något Birgitta pratar mycket 

om. Ett lyssnande, reflekterande arbete där körledaren utgår från det klangideal hen är 

ute efter med kören.  

 En annan uppställning Birgitta tar upp är att låta tenor sitta bakom sopran och 

bas bakom alt, för att de ljusa respektive låga stämmorna ska få bättre kontakt vilket 

kan gynna körsångarnas förmåga och mod att sjunga ut. Exempelvis om det är lite tunt 

i sopranstämman någon gång, då kan de ha lättare att sjunga på höjden med tenorerna 

som också gör det, så att “sopranerna inte dränks av basarnas stora röster”. Körledaren 

måste se till vilket stycke det är, och vad för uppställning som kan vara lämplig. I vissa 

stycken passar istället sopran och bas bra tillsammans för att det är en botten och en 

höjd säger Birgitta.  

 Birgitta tar också upp att rent rumsliga faktorer påverkar vår förmåga att sjunga 

bra i kör.  Det kan vara svårt att påverka dessa faktorer själv men körledaren kan se till 

att det inte är för trångt utan att det finns “lite rymd” i rummet så att kören inte sjunger 

rätt in i en vägg. Birgitta tror att om körledaren trivs bra i rummet så kommer också 

kören trivas bättre där.  
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4.2.1.4 Att ha roligt och trivas  

Förutom att körsångarna lär sig någonting och utvecklas i kören är det lika viktigt att 

kören trivs, menar Birgitta, vilket resulterar i att kören vill komma tillbaka. Genom 

körledarens arbetssätt i kören vid exempelvis uppvärmningsmomentet kan hen göra så 

att sångarna har roligt och vågar. Det handlar, menar Birgitta om att hon som körledare 

måste våga mest för då vågar kören lite. Att ha roligt tillsammans så sångarna får ”skaka 

av sig sin ängslan”.  

 
Våga låta e ju ett trivialt sätt att säga men, verkligen. Våga öppna munnen och 
lyssna på dig själv och så här. […] Men att göra det roligt tillsammans samtidigt 
som man gör det på riktigt och seriöst. Så att de vågar fnissa lite, men också skaka 
av sig sin ängslan… (Birgitta) 

 
Birgitta berättar om hur hon arbetade med en vuxenkör som hon startade, med föräldrar 

till barn i en av hennes barnkörer. Att arbeta seriöst och på riktigt med sångteknik men 

samtidigt göra det lustfyllt och roligt.  
 

Jag bjöd ju på mig själv då…du vet. Med lite ansiktsuttryck, blää, ut med tungan 
och sånt här (grimaserar), och strecha i kyrkan med kroppen. Och det var ju inte så 
vanligt då faktiskt med vuxna… så får man göra så här? Ja, det får man! Och få de 
till att låta roligt med prr, massa ljud, och sjunga på massa konstiga konsonanter 
som de aldrig hade hört talas om. Så hälften fnissa ju första terminen, och sen så 
förstod man att: ”jaha, man kanske kan sjunga på pop pop pop, pip pip” och vad 
det var och sånt där. (Birgitta) 

 
 
När en körledare ska jobba med ungdomar tror Birgitta det gäller att jobba ännu mera 

seriöst, och våga göra mest som körledare och våga använda och prata om kroppen så 

man avdramatiserar kroppen som annars kan vara så nytt, och spännande och läskigt 

för ungdomar. För att komma bort från ”Nej, jag duger inte”, menar Birgitta.  

 Att man har roligt i kören och en sådan vanlig sak som fika i kören kan påverka 

trivseln i kören tror Birgitta och också sången.  

 
Och sen tror jag inte det är såhär i alla körer utan det är bara som jag säger är några 
ingredienser som jag tror är viktiga för att få körsången ändå… ja bättre. Att man 
sjunger bättre. Då får man någonting till livs. (Birgitta) 

 

Sångarna får då möjlighet att slappna av lite och prata med andra i kören, och det kan 

gynna trivseln i kören vilket kan göra att kören sjunger bättre. 
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4.3.1 Intervju med Justin  
I denna del följer resultatet av intervjun med hur Justin ser på sångteknik och vad som 

påverkar körsången.  

 

4.3.1.1 Den estetiska bilden   

Justin definierar sångteknik som ett samarbete mellan olika muskelgrupper i kroppen, 

och att med en kunskap om anatomi och fysiologi kunna utföra praktiskt arbete för det 

mål vi har med den specifika sången. Men för att kunna definiera sångteknik menar 

Justin att man först måste se till de estetiska idealen som finns, och att vi i vårt fall utgår 

från klassisk körsång.  

 
… jag tror att…innan man kan definiera själva sångtekniken så måste man utgå 
ifrån det… de estetiska idealen som finns i samhället. Så i vårt fall har vi ett antal 
hundra år som har präglats av… en ungefär liknande sång estetiskt eller…estetisk 
bild av sång och… så i alla fall det är där vi utgår ifrån. (Justin) 

 
När det handlar om de estetiska idealen i klassisk körsång i Sverige handlar det till stor 

del om att homogenisera körklangen. Att kören låter som en helhet och att inga röster 

sticker ut. Men för att kunna nå den estetiska bilden med homogen körklang menar 

Justin att körledare först bör arbeta med sångtekniken innan hen arbetar koncentrerat 

med den homogena klangen. Han ser en fara i att bara utgå från att skapa en homogen 

körklang, utan att först arbeta med grundtekniken och hjälpa koristerna att “befria 

rösten”. Ett alltför koncentrerat arbete med den homogena körklangen utan sångteknisk 

grundteknik kan stjälpa mer än det hjälper, och det kan bli som att sångaren stryper 

rösten, menar Justin. Körsångarna måste få möjlighet att hitta friheten i sin röst, att 

rösten inte blir låst eller stryps. En hälsosam körklang menar Justin, byggs av fria röster 

där klangen är befriande för sångarna, och därför måste körledaren hjälpa körsångarna 

till fria röster, fri röstanvändning.  

 
Alltså homogen klang är klang som alltså i resultat… gör så att …som åhörare att 
individer inte kan höras. Men som jag sa tidigare, att bara utgå från det... jag tycker 
det är så fruktansvärt farligt. För en gemensam, en äkta gemensam klang kan inte 
skapas om individer inte är befriade i sina egna röster. (Justin) 

 
Justin säger att han under sina år i Sverige har märkt att svensk körsång har ett väldigt 

tydligt ideal med den homogena körklangen och att den svenska körklangen tar tillvara 

på hela rösten vad gäller dynamik. Men menar han, om man bara utgår från att klangen 
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ska homogeniseras utan att rösterna får bli fria och man inte får sjunga ut, kommer det 

också leda till begränsningar i form av exempelvis dynamik. 

 
Ni tar vara på hela röstens volym kan man säga. Från väldigt lätt pianissimo till 
fullt, fullt forte. Men om man aldrig får tillåtelse att använda hela rösten i det fulla 
fortet så kommer man…alltså tekniken och friheten kommer inte finnas för att ge 
ett äkta pianissimo som är klingande och fint, och inte alltså … inte är smärtsamt 
för sångarna helt enkelt. (Justin) 

 
För att Justins korister ska kunna hitta den fria rösten har han en basfilosofi som han 

grundligt utgår ifrån när han hanterar röster och arbetar med sångteknik i kör. Det är 

genom fyra olika steg han arbetar med på varje körövning, framför allt med 

amatörkörer. De fyra olika stegen är avslappning, andning, fonation och artikulation. 

Redan det första steget - avslappning och att göra det tillsammans menar Justin 

påverkar körens klang även om inte sången är involverad där.   

 
Genom att slappna av och göra det för varandra så skapar man en gemensamhet 
på en rent personlig nivå. Och sen tycker jag absolut att det påverkar klangen, och 
redan där att det är inte bara rent kroppsligt att man ska slappna av, men handlar 
även det om klang trots att man inte sjunger under tiden. (Justin) 

 
Denna basfilosofi med de fyra stegen berättar Justin att han använder även när han 

arbetar med individuella röster.  

 
4.3.1.3 En tillåtande miljö  

Liksom steget med avslappning från Justins basfilosofi där det handlade om att slappna 

av tillsammans handlar mycket av Justins arbete med kören att skapa en tillåtande miljö 

för att sången ska fungera bättre. En tillåtande miljö där koristerna vågar sjunga ut och 

vågar göra fel. Ibland kan t.ex. ett svårt intervall göra att körsångarna inte vågar sjunga 

ut och använda rösten, och körledaren har då en uppgift i att ta bort det som hindrar 

körsångarna för att våga sjunga ut.  

 
Man måste ta bort allt som står i vägen…så att de vågar. Jag säger ofta ”högt och 
fel… högt och fel”. Jag vill höra misstag. Det är därför jag finns här för att göra 
det bättre och det är ingenting att skämmas över. Det är egentligen vårt jobb som 
dirigent, att… komma ur vägen och ta bort det som står i sångarnas väg så att 
musiken och upplevelsen att musicera är det som får leva på högsta nivå. (Justin) 

 
En tillåtande miljö menar Justin är just en förutsättning för att sången ska fungera bra i 

kören, och miljön skapas delvis av hur körledaren bemöter kören, och 

kommunikationen mellan körledare och kör. Justin menar att ett taskigt bemötande från 
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exempelvis körledaren kan förstöra glädjen i ett helt projekt, från 

instuderingsögonblicket till konserten, och påverka koristens möjlighet att hitta den fria 

rösten. Men också dynamiken i gruppen är lika viktig. Att man inte behöver vara 

perfekt. För att skapa en tillåtande miljö för koristerna menar Justin att man kan träna 

på att sjunga stämman parvis för de andra i kören, och efter ett tag sjunga stämman 

ensam för de andra i kören. Det kan vara jobbigt i början men med tid när alla fått 

sjunga för de andra i en trygg miljö kan det bidra till att rösten blir mer fri.  

Ett arbete med mycket kunskap om gruppsykologi menar Justin är en grund för 

att nå en hög konstnärlig nivå. Justin menar att det handlar om en frihet att inte vara 

perfekt, för vi kan inte jobba med halva människor säger han.   

 
Jag tror det är friheten som gäller, det är friheten att inte vara perfekt både som 
sångare och person. Att vi alla har misslyckanden, vi alla har saker och ting som 
vi inte är bra på. Vi alla har dåliga dagar, ingen är perfekt…och det är därifrån 
man måste utgå, för att vi jobbar med människor helt enkelt och man ska kunna 
nå den högsta konstnärliga nivån. (Justin) 

 
En svårighet i kör kan vara huruvida körledaren kan ge individuella kommentarer i 

gruppen till körsångare för att kunna hjälpa till med exempelvis en sångteknisk aspekt. 

Också där måste man som körledare göra en avvägning om en individuell kommentar 

kan lämpa sig eller ej, och det lär man sig genom att träna på att läsa av personer i kören 

menar Justin.  

 
4.3.1.4 Förutsättning för god körsång    

Förutom att skapa en tillåtande miljö som påverkar sången nämner Justin att 

repertoarvalet också har stor betydelse. Han utgår från ett arbetssätt i tredjedelar där en 

tredjedel av repertoaren inför en konsert ska vara sådant som kören känner sig trygg 

med och som inte är någon större utmaning. En tredjedel ska vara något som kräver lite 

mer arbete av kören, och den sista tredjedelen ska vara repertoaren som blir en rejäl 

utmaning för kören. För att klara av repertoaren måste kören få verktyg som den kan 

möta repertoaren med. 

 Verktygen måste körledaren själv ha för att kunna ge vidare till koristerna, d.v.s. 

kunskap om rösten och sångteknik. Att kunna identifiera problem i tekniken hos kören 

och också kunna göra någonting åt det och inte bara påpeka problem utan ge förslag på 

förbättringar.  Ett ansvar för såväl musiken som för människorna han arbetar med menar 

Justin, och för att få musiken att låta som tonsättaren ville eller som körledaren vill 
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måste hen också undervisa pedagogiskt i sångteknik så mycket som det går under en 

körövning.  

 

Det går inte att bara påpeka problem utan att kunna lösa de på ett pedagogiskt och 
… äkta sätt. Man har ett ansvar till…ja, som du har märkt genom hela intervjun 
känner jag ett väldigt djupt ansvar… till mina körsångare… Det är som en lärare 
sa till mig en gång, att hans roll var att göra sig själv onödvändig för sina sångare. 
”That we didn’t need him anymore”…på engelska. Och jag känner att det är min 
plikt som utbildad musiker att överföra allt jag kan till sångarna, så att de kan 
utvecklas på sitt eget sätt till konstnärer…(Justin) 
 

 Till dessa verktyg hör också att som körledare ta in en del rent praktiska saker i 

körrepetitionen, som att inte utsätta kören för alltför lång övningsprocess, vilket lätt kan 

hända med en konstform man som körledare älskar och där man vill vara så ambitiös 

som möjligt, menar Justin.  

 

4.3.1.5 Skillnad mellan solosång och körsång  

Justin tar upp det faktum att körledare och sångpedagoger inte alltid kommer överens, 

men när han berättar om sin egen utbildningstid i USA tar han upp att det fanns 

förståelse mellan körledare och sångpedagoger. På den Musikhögskolan var körledarna 

välutbildade inom sångpedagogik så det fanns en respekt för dem från 

sångpedagogernas sida säger Justin. Till kammarkören på Musikhögskolan valdes 

sångare vars röster passade bäst tillsammans och som klarade kraven som ställdes i den 

kören. Kraven var att kammarkören skulle hitta en mer finslipad klang och att sångarna 

skulle kunna matcha sitt vibrato i ensemblen, och att klangen skulle följa repertoaren – 

Bruckner skulle inte låta som Sweelinck menar Justin. Eftersom rösterna valdes för att 

passa så bra som möjligt tillsammans behövdes inte heller orimliga krav ställas på 

solosångare att passa in i en viss klang. På musikhögskolan var det ett krav att alla som 

gick kandidatprogram i sång och de som gick musiklärarlinjen, under alla fyra år skulle 

sjunga i någon kör. Justin säger att han såg det som ett bevis på att sångpedagogerna 

tyckte det var viktigt med körsång, och att det fanns en stor förståelse och fin relation 

bland körledarna och sångpedagogerna och att man kunde skapa en körklang utan stort 

motstånd.  

Justin påpekar att i grund och botten ser han väldigt liten skillnad i tekniken, 

knappt någon skillnad alls. Men det är viktigt menar Justin att sångaren är villig att 

tänka och lyssna kollektivt i kör, alltså en vilja i att försöka anpassa sig till de övriga 

sångarna i kören.  
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4.4.1 Intervju med Lena   
I denna del följer resultatet av intervjun med hur Lena ser på Sångteknik och vad som 

påverkar körsången.  

 

4.4.1.1 Sångteknikens olika syften   

Lena menar att sångtekniken har olika syften i olika genrer och för att kunna definiera 

sångteknik måste körledaren se till vilken genre eller musikstil kören ska sjunga. Just 

när man talar om sångteknik i klassisk körsång vill hon definiera sångteknik som den 

teknik vi använder för att rösten ska fungera så optimalt som möjligt för den sång eller 

det stycke som ska sjungas. Ser man till ytterligheter som exempelvis operasång har 

den sångtekniken andra syften. Det kan exempelvis vara att en operasolist måste jobba 

med teknik på ett sådant sätt att rösten bär ut över en orkester, få med fler övertoner, 

vibrato med mera, och för sådan sång krävs annan sångteknik gentemot den klassiska 

körsången. Sångtekniken i kören har ofta till syfte att rösterna ska homogeniseras, att 

man måste anpassa sig lite till rösterna runt omkring, vilket ofta inte gäller för 

operasolisten. Lena menar att skillnaden till stor del är det klangliga idealet, men i grund 

och botten kan körsångare och solosångare arbeta med samma sångtekniska 

grundstenar. 

 När Lena arbetar med amatörkörer handlar det om att göra körsångarna 

medvetna om exempelvis olika muskelgrupper för stödet, lungornas funktion, 

struphuvudet, samt hur man kan förändra sin klang genom att vidga utrymmet i 

munhålan, bihålorna, halsen, svalget och gommen. Lena menar att hon vill sätta upp 

målet med sångtekniken tillsammans med kören, men kort och gott att det handlar om 

att det ska låta så bra som möjligt men också kännas så bra som möjligt, och för att lära 

sig en ny teknik innebär det att en körsångare måste ändra lite på sitt ”sångliga 

beteende”. Syftet med sångtekniken är ofta att det ska låta så naturligt som möjligt, men 

i klassisk sång känns det inte alltid naturligt menar Lena.   

 

Men i klassisk sång är det inte alltid ”naturligt” utan man ska förlänga vokaler och 
man ska forcera ibland för att få ut maximal volym, så det kanske inte är optimalt 
ur röstvårdssynpunkt om en kör kanske måste sjunga jätte, jättestarkt eller pytte, 
pyttesvagt. Så där svagt så det knappt hörs. Då har man ingen känsla av att man 
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vårdar sin röst. Så det är olika tekniska aspekter för att klara av det, utifrån den 
musik som ska sjungas. (Lena) 

 
Just att sjunga mycket svagt eller väldigt starkt ser Lena som ett vanligt tekniskt 

problem i körer och att det därför kan bli svårt att nå de dynamiska skillnader som 

körledaren vill uppnå.  För att klara av att sjunga mycket svagt respektive väldigt starkt 

krävs teknisk träning för just det.  

 Lena arbetar med sångteknik utifrån ett papper där hon har olika kategorier med 

olika övningar. Genom att ta med några sådana moment på varje körrepetition har 

körledaren efter några veckor kommit igenom alla rubriker och fått med viktiga delar 

ur sångtekniken. Kategorierna är kroppsuppvärmning, hållning, andning, stöd, lek 

(attityden). Rullande r, hitta tonen a, klangfäste och tonbildning, sumning, vilket också 

hör till tonbildning. Gehör- och intonationsövningar, litet omfång, moll och dur för 

gehöret, tungans rörlighet, stämbandsansatser, nedåtgående och uppåtgående övningar, 

artikulation, dynamik, tänjning, kanonlåtar, trevliga trallar och till sist alltid sänka 

struphuvudet.  

En körledare hinner inte med alla dessa kategorier på en körrepetition, säger 

Lena men menar att någon per termin ska körledaren satsa på en längre övning där hen 

bygger upp en hel sånglektion för kören. Då kan alla kategorier finnas med och 

koristerna får då möjlighet att arbeta mer koncentrerat med tekniken, och det blir lättare 

att sätta tekniken.  

 En viktig del av sångtekniksarbetet är för att komma åt klangen menar Lena och 

då är viktigt att arbeta med tonbildning i kören, och ger följande förklaring vad 

tonbildning innebär. 

 

Själva ordet tonbildning kan ju bara sägas betyda att bilda en ton, och den har… 
ordet tonbildning har fått en tradition i vår klassiska körsångsteknik, och då menar 
vi att vi bildar en ton som får inslag av övertoner. Så att den blir klangfull i sig 
själv. (Lena) 

 

Lena ger en beskrivning över hur körledare kan arbeta med tonbildning och hur hon 

arbetar för att utforma vokalerna, vilket handlar om att stämma de olika vokalerna och 

konsonanterna.  

 

En kör behöver lära sig vad är det för sorts å vi ska ha på det ordet,  på den tonen. 
Är det å, a, o, å? Det finns ju hur många sätt som helst att göra en vokal, men i 
tonbildningsträningen så behöver vi utforma hur vokalerna ska låta. Det handlar 
ju oftast mest om vokaler i klassisk sång, det som bär flödet. Men även 
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konsonanterna behöver vi jobba med hur de ska låta. Ett exempel är ju j. Väldigt 
många säger hjärta [med tonande konsonant] men andra vill ha hjärta [icke 
tonande konsonant] så det är en tonande konsonant eller inte, det ingår också i hela 
tonbildningspaketet. (Lena) 

 

Stämmer inte vokalerna menar Lena att klangen ofta kan bli spretig och att man då kan 

urskilja de enskilda rösterna. I klassisk körsång finns ett ideal som till stor del handlar 

om att skapa en homogen körklang där målet är att rösterna inom varje stämma låter så 

lika varandra som möjligt och även att rösterna inom hela kören låter så lika varandra 

som möjligt. Att det låter som en helhet och inte som flera enskilda röster, och det 

innebär att körsångarna också måste anpassa sin röst till de andra koristerna. Då är en 

viktig förutsättning att körsångarna sjunger samma typ av vokaler och konsonanter 

menar Lena. En annan viktig del för att nå den homogena körklangen säger Lena är 

volymen. Att körsångarna inte sjunger för starkt så de glömmer att lyssna på de andra 

i kören. Om någon sjunger för starkt och då sticker ut, förklarar Lena att hon brukar ge 

en allmän instruktion till en stämma istället för att rikta sig till en enskild individ, att 

sångarna i stämman ska försöka sjunga med samma volym och utefter det sjunga 

starkare eller svagare om det behövs.  

 

4.4.1.2 Placering för homogen körklang 

Förutom tonbildningsträningen har även placeringen av kören en viktig funktion, både 

mellan de olika stämmorna men också inom varje stämma. Lena säger att det finns 

många olika sätt en körledare kan tänka vid placering, och att hen aldrig ska tveka att 

ändra placering. Det är viktigt att sångarna kan höra sig själv och de andra i kören. 

Fördelen med att sitta stämma för stämma är att det då blir lättare att höra kamraterna i 

sin stämma. På så sätt kan klangen inom vardera stämma bli bättre, och det kan det bli 

lättare att nå en homogenitet inom stämman menar Lena. Ett annat alternativ Lena tar 

upp är att stå blandat vilket har många andra fördelar för exempelvis intonation och 

klang. Det som händer menar Lena är att varje sångare hör sig själv bättre men också 

de andra rösterna och stämmorna i kören, och det blir lättare att höra vad man ska 

förhålla sig till.   

 

Man lyssnar mer på de andra stämmorna, anpassar sin röst efter vad man hör att 
de andra stämmorna gör och det brukar gynna intonationen. Det blir ofta mycket 
renare och en annan klang, en jämnare totalklang i kören. Vilket också kan få som 
effekt att det fungerar bättre. (Lena) 

 



 

	  
36.	  

Att stå blandat menar Lena också kan påverka hur bra kören sjunger, och hon tror att 

det beror på att körsångarnas självförtroende påverkas när det låter bra. Också rummets 

akustik påverkar självförtroendet och gör att kören sjunger bättre eller sämre beroende 

på hur akustiken är. Exempelvis om amatörkörsångare har bra förutsättningar i lokalen, 

att de klingar bra med akustiken de hör och att körsångarna hör sig själva och de andra 

i kören.  

 

När amatörkörsångare har bra förutsättningar i lokalen, att det klingar väl med 
akustiken man hör. Dels att man får lite akustik tillbaka och dels att man upplever 
att man hör sig själv och de andra, då menar jag att amatörkörsångarna sjunger 
mycket, mycket bättre därför att det stärker deras självförtroende, och det här 
lyssnandet gör att alla kan anpassa sig mycket bättre. (Lena) 

 

Hamnar en amatörkör istället i en dålig akustik och det är svårt att höra sig själv och 

de andra, sjunger helt plötsligt kören mycket sämre eftersom den dåliga akustiken 

försvårar lyssnandet. Då kan körledaren göra underverk genom att blanda körsångarna 

så att de hör varandra bättre, och de börjar sjunga mycket bättre igen.  

När det gäller mer vana sångare menar Lena att de har kunskapen att skapa 

klangen i sig själv på ett annat sätt än vad amatörkörsångare har, och påverkas därför 

inte lika mycket av rumsakustiken.  

Lika viktigt som körens placering som helhet tycks också placeringen i ens egen 

stämma vara – vem man står bredvid, och hur väl en persons röst passar med någon 

annans. Det behöver inte handla om att två sångare inte tycker om varandra som 

personer eller att den ena är bättre sångare än den andre, utan bara det att vissa röster 

passar olika bra tillsammans. Det handlar om att arrangera rösterna inom den specifika 

stämman, och vad körledaren uppnår genom att göra det menar Lena är att inte bara 

homogeniteten inom stämman påverkas, utan också miljön och trivseln i kören. Om en 

körsångare inte gillar den hen står bredvid och att deras röster inte passar tillsammans 

kan det få väldigt tråkiga konsekvenser.  

 

De kan känna som att de sjunger sämre, de blir irriterade, de vet inte vad felet är 
och det är inte säkert att det är någon av sångarnas fel. Det är bara det att deras 
röster inte passar ihop. Och så kommer de efteråt och gnäller hos körledaren: ”jag 
kan inte sitta bredvid Nisse… snälla säg åt Nisse att sluta.” Ja, det kan bli 
jättejobbigt alltså. Så det där måste man ta på allvar och sköta det snyggt. (Lena) 
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När det gäller placeringen inom varje stämma både med tanke på homogeniteten och 

hur väl rösterna passar tillsammans, nämner Lena att körledaren kan tänka att hen ska 

arrangera rösterna utifrån klangfärgerna hos de olika individerna. Genom att sjunga 

tillsammans två och två och byta par många gånger till man hittar de paren som låter 

bäst tillsammans, och ha som mål att placera alla individer i stämman från ljus till mörk 

klang i vardera ände. På så sätt kan väldigt gott resultat nås inom varje stämma, menar 

Lena.  

 För ett optimalt arbete med sångteknik måste alltså körledaren själv ha kunskap 

om rösten och sångteknik för att kunna föra över det till sina korister. Lena berättar om 

att hon själv började gå hos en sångpedagog även om hon tagit sånglektioner under sin 

musiklärarutbildning, när hon insåg att hennes sångtekniska kunskap inte räckte till det 

hon ville utföra. Lena kände att en annan sångare i kören klarade av längre fraser, sjöng 

renare och hade en bättre och mer bärkraftig klang, och ville själv kunna sjunga så. Hon 

sökte upp en sångpedagog och började några år senare på Körpedagogutbildningen där 

hon bl.a. fick träning i att göra röstdiagnoser. Efter det, säger Lena att hon kunnat höra 

på ett annat sätt vad kören kan behöva utveckla då hon själv har kunskapen om 

sångteknik och vet vad som saknas. Hon tycker det är viktigt att själv öva sin sång för 

att kunna vara sångpedagog i kören.  

 

När jag leder en amatörkör som jobbar med en massa olika yrken så kan jag inte 
förvänta mig, jag kan inte kräva av de att alla ska gå och lägga pengar och tid på 
privata sånglektioner. Då kan jag ta ett ansvar som sångpedagog kollektivt i kören 
och det ger oftast väldigt bra resultat. (Lena)   

 
 När Lena uppmärksammar tekniska svårigheter hos någon individ i kören som hon 

menar är svår att nå i det kollektiva erbjuder hon personen en sånglektion och det kan 

bli hur bra som helst, menar hon. Sen är alla körsångare olika, och vissa trivs bra med 

sångtekniskt arbete i kören, andra inte. Det kan hända att någon person slutar i kören 

för att det sångtekniska arbetet inte är deras grej, vilket självklart är väldigt tråkigt. 

Lena själv tycker det är viktigt att hon kan vara sångpedagog i kören, men arbetssätten 

skiljer varandra åt i körer. För körledare som är osäkra på sångtekniken eller hur de kan 

arbeta med sångteknik menar Lena att de ska ta in gästlärare.   

 
Då tycker jag att jag som körledare ska vara sångpedagog också, men det är inte 
alla som kan, och då är det väldigt bra om körledaren har självinsikt och fattar att 
“jag ska ta in en gästlärare”. Och det kan ju bli jättebra det också. Så jag vill inte 
alls fördöma alla de körledare som inte vill hålla på med sångteknik eller som inte 
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kan. Alla kan inte vara likadana, alla har olika fokus. Vi väljer olika stilar och sätt 
att jobba på. (Lena) 

 
Vilket arbetssätt som gäller är upp till körledaren och deras vision och mål med kören.  

 

4.4.1.3 Reflekterande körpedagog  

Körledaryrket är ett komplext yrke med många olika parametrar men också med många 

möjligheter. Lena och jag pratar under intervjun mycket om just körledarens yrke och 

att vara körledare. I ledarskapet ingår väldigt mycket organisation, administration och 

planering, och att körledaren ska leda kören genom projektet, planera repertoar, 

bestämma konsertprogram, och prata med styrelsen m.m. Samt leda verksamheten 

socialt och vara ett socialt föredöme. En viktig del av yrket som Lena ser det är att inte 

bara vara körledare utan att vara körpedagog. 

 
Allt det här ingår i ledarskapet, och dirigera, leda och sjunga. Men själva 
pedagogen, pedagogrollen där menar jag att vi ska… vi reflekterar, vi tänker efter. 
“Funkar det här som jag tänkt mig? Varför inte? Vad ska jag då ändra?” Jag leder 
människor och vill hela tiden få förbättring… Så där är skillnaden mellan 
pedagogen och ledaren… ledarskapet. Reflektera och försöka förbättra. (Lena) 

 

Till det reflekterande pedagogiska arbetet hör ett aktivt lyssnande och att körledaren 

också bör vara psykolog i sitt arbete. En kör som mår bra sjunger också bättre menar 

Lena och poängterar att hon som körledare alltid måste tänka att hon hela tiden möter 

och arbetar med människor, och måste vara på det klara med att hennes språk påverkar 

koristerna. Att ge instruktioner på ett konstruktivt och kreativt sätt och aldrig racka ned 

eller döma ut någon. Det kan som tidigare nämnts påverka självförtroendet hos 

koristerna och därmed deras sångliga förmåga.  

 

Säg inte att “ni är för dåliga, ni klarar inte det här!” Ingen blir nöjd på det. Säger 
du så får de sämre självförtroende och så börjar de genast sjunga sämre. […] Det 
finns ett talesätt som är “ögat är själens spegel” och jag skulle också kunna säga 
att rösten är själens spegel. […] Så när du är pedagog och psykolog så behöver du 
medvetet försöka också att stärka människors självförtroende. Kanske inte 
proffsen då i många fall, men amatörerna är väldigt beroende av det. (Lena) 

 

Till arbetet att vara pedagog och psykolog hör också repertoarvalet menar Lena, vilket 

också påverkar självförtroendet hos körsångarna. Körledaren ska inte välja någonting 

som är alldeles för svårt för kören, men stycken som är lite för svåra för kören som 

sångarna får kämpa med kan ha en god effekt på såväl självförtroendet som körens 
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sångliga förmåga. När kören har kämpat för någonting och klarat av det, kan man som 

körledare plocka fram ett stycke som är välbekant för kören och det blir då en 

självförtroendeeffekt och kören sjunger det stycket bättre, menar Lena. 

 Lena säger att hon gärna skulle se mer av sångtekniskt arbete och fokus på 

placering m.m. på körledarutbildningar idag, men för att ett sådant arbete ska fungera 

så bra som möjligt krävs en ensemble för studenterna att träna på så att de kan omsätta 

teori i praktik, vilket ofta är en fråga om ekonomiska begränsningar.  
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5. DISKUSSION 
I detta kapitel följer en resultatdiskussion över litteratur och resultat från enkät och 

intervju, och är strukturerad under rubriker utifrån min frågeställning. Hur konstnärliga 

ideal påverkar sångtekniken, diskussionen mellan solosång versus körsång, och 

studiens två förutsättningar för god körsång. Diskussionskapitlet avslutas med mina 

egna reflektioner i Från körledare till körpedagog, och jag ger förslag på vidare 

forskning.   

 

5.1 Sångteknik bestäms av idealen 
Vilken typ av sångteknik som behöver användas i kör beror på vilket konstnärligt och 

estetiskt ideal körledaren vill uppnå, alltså hur hen vill att kören ska låta. Sångtekniken 

har olika syften sa Lena och att hon måste poängtera att det i denna studie handlar om 

körsång i klassisk stil. Justin menade att den klassiska sången har ett antal hundra år 

som har format hur det estetiska idealet ser ut idag, och det är här den homogena 

körklangen kommer in i bilden – En jämn körklang där inga enskilda röster urskiljs är 

målet. Åhlén (1949) beskrev det som att inga röster ska sticka ut i körklangen. Det 

kräver en viss grundteknik och att man som korist anpassar sin röst efter de andra 

rösterna i kören, och som medel för att kunna anpassa sin röst har att sjunga svagt varit 

ett ledord bland körledare under 1900-talet. Både Åhlén (1949) och Ericson (1974) 

förespråkade sång i svaga nyanser för instudering, troligtvis mycket med tanke på att 

inga röster skulle sticka ut, men frågan om sångtekniskt kunnande påpekas inte. Nyberg 

(2012) ställde sig dock tveksam till dessa svaga nyanser som utgångspunkt för 

instudering eftersom körsångarna måste ha ett visst sångtekniskt kunnande för att kunna 

sjunga svaga nyanser.  

 Att just sjunga mycket svagt eller mycket starkt ser Lena som en vanlig 

sångteknisk svårighet, och eftersom det är tekniskt krävande kan det ofta resultera i att 

det är svårt att nå de dynamiska skillnader som man önskar uppnå, menar hon. Justin 

beskrev att han under sina år här i Sverige lagt märke till att den svenska körsången 

gärna tar tillvara på hela rösten från svagt till starkt, och han ser en fara i att utgå från 

att skapa en homogen körklang utan att först befria koristernas röster och arbeta med 

sångtekniken. Liksom Lena menar Justin att dynamiken påverkas om körsångaren inte 
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får tillåtelse att använda sin röst och sjunga ut. Tekniken och friheten kommer då inte 

att finnas för att sjunga ett svagt pianissimo som inte är smärtsamt för sångaren.  

Nyberg (2012) beskrev det som att det finns alltför många Bonsairöster – röster 

som saknar bärighet eller bara sjunger när grannen gör det. Han föreslår istället att börja 

öva i en starkare nyans och sen ta den svaga nyansen när sångarna har blivit mer trygga 

i stycket eller med tekniken. Möjligen är det på samma sätt som Justin menar med att 

befria koristernas röster, och få koristerna att våga använda rösten.  

 Körledarna i studien, både respondenter från enkäten och informanterna i 

intervjustudien är ense om att sångteknik är väldigt viktigt för koristerna, och det verkar 

vara en positiv syn på sångtekniskt arbete i körer. ”A och O” svarade en respondent i 

enkäten (se 4.1.2), och Justin ser sångtekniken som ett slags verktyg, eller nycklar att 

ge kören som Birgitta uttryckte det. Justin utgår från sin basfilosofi som är en 

grundmedvetenhet om hur man kan ta hand om sin röst genom avslappning, andning, 

fonation och artikulation. För att kunna ge koristerna verktygen eller nycklarna till 

sångtekniken krävs det att körledaren själv har kunskap om rösten och sången för att 

kunna föra över tekniken till koristerna och bära ansvaret för deras sångliga hälsa, vilket 

både Uggla (1979), Ericsson (1974) och samtliga informanter tar upp. För att träna upp 

kunskapen och rösten och sången ges tipset att körledare själva ska ta sånglektioner, 

alternativt att ta in gästlärare som kan hjälpa till med sångtekniken i kören. Caplin 

(2000) beskrev det som att en sångpedagog har mest kunskap i att kunna göra en 

registrering över ”förhållandet mellan fonation och resonans”, men att också körledaren 

behöver kunna göra en sådan registrering. Körledaren behöver vara sångpedagog i 

kören som Lena och Birgitta menade. 

Utifrån informanternas berättelser går det att dra en slutsats att möjligen fler 

körledare bör tänka på att deras egen kunskap om rösten och sången verkligen är en 

viktig del för kören, och att det kan hjälpa att få en sångteknisk lösning på vissa 

problem. Justin menade att en körledare inte bara kan påpeka problem utan att själv 

kunna ge förslag på lösningar för att kören ska utvecklas. 

 I studien har det framkommit att det är viktigt för körledaren att känna till varje 

individs röst, sett till register, klangfärg, tessitura m.m. Ternström et al. (2012) beskrev 

den kunskapen som viktig för att kunna placera sångarna i rätt stämmor, och Birgitta 

beskrev sitt arbetssätt vid blandad köruppställning och se till så att det är bra spridning 

på rösterna och därför måste kunna allas röster. Hon förklarade också att det är 

körledarens ansvar att se till så att koristerna trivs i sin stämma.  
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  En homogen körklang, d.v.s. en jämn klang där inga enskilda röster sticker ut 

är någonting som florerat mycket i denna studie. Det tycks sedan länge vara ett estetiskt 

ideal i den svenska körsången, och för att nå det idealet framgår körtonbildning som en 

viktig pusselbit i sångtekniksarbetet. Uggla (1979) tog upp att körtonbildning började 

framkomma under 50-talet för att säkerställa en bra och fin ton hos korister. Lena tar 

upp att ordet tonbildning har fått en slags tradition i klassiska körsammanhang och 

handlar då om att ”skapa en ton som får inslag av övertoner och blir klangfull i sig 

själv”. Lena beskriver arbetssättet som att stämma vokaler och konsonanter så att alla 

körsångare sjunger samma typ av vokal. Birgitta menade att hon vill tydliggöra 

vokalplacering för kören. Möjligen menar hon att genom att tydliggöra vokalplacering 

sjunger hennes körsångare vokalerna på samma sätt. Genom att stämma vokaler och 

konsonanter uppnår kören att alla röster smälter samman och låter så lika varandra som 

möjligt. Däremot om vokalerna inte stämmer kommer vissa röster att sticka ut, 

intonationen kommer bli sämre och kören kommer bort från det klangideal som är så 

stor del i klassiska körsammanhang. Körtonbildningen och att stämma vokaler och 

konsonanter borde då innebära att alla körsångare gör på ungefär samma sätt för att 

skapa en ton, som en respondent i enkäten uttryckte som förutsättning för att resultatet 

ska bli så välklingande som möjligt.  

 

5.2 Solosång versus körsång   
Debatten mellan sångpedagoger och körledare tar redan Åhlén (1949) upp och pekar 

på att körledare och sångpedagoger inte alltid kommer överens. Också Sundberg (2001) 

beskriver denna diskussion och frågan om körsången kan vara utvecklande för en 

solistisk röst. Utifrån denna studie är det svårt att dra en generell slutsats vad det är som 

skiljer solosången från körsången, men informanterna pekar på att den stora skillnaden 

mellan de två sångsätten handlar om den estetiska bilden, men att grundtekniken borde 

vara den samma oavsett. När det i klassisk körsång i Sverige handlar om att 

homogenisera körklangen och att inga röster får sticka ut som Åhlén (1949) menade, 

handlar det om att sångarna måste anpassa sig till de andra rösterna i kören, och även 

här innebär det ett arbete med  körtonbildning som Uggla (1979) beskrev i enlighet med 

informanterna för att få rösterna att låta så lika varandra som möjligt.   

Samtliga informanter i enkäten tog exempel om operasång som har ett annat 

ideal och därför kräver annan teknik för att exempelvis få rösten att bära ut över en 
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orkester, och att solosångaren är mer fri i förhållande till klang och text som Birgitta 

menade. Möjligen blir då resultatet att operarösten har svårt att smälta in i kören, 

eftersom idealen är så pass olika.  

 Justin beskrev att han arbetar med att frigöra rösten för att nå den estetiska 

bilden, och att koristen inte ska strypa rösten, vilket körledaren måste hjälpa till så det 

inte händer. Som en av respondenterna i enkäten förklarade om att resultatet blir bäst 

om alla gör på ungefär samma sätt för att få ton, d.v.s. sjunger på liknande sätt. När det 

då är två ideal som ”krockar”, vilket innebär att två sångtekniker krockar sjungs det på 

två olika sätt. Det kan resultera i att den homogena klangen går förlorad, och att det blir 

svårare att sjunga när man försöker anpassa sig så mycket till personen bredvid. Någon 

av personernas sätt att sjunga kommer sticka ut, och det är kanske denna mer solistiska 

röst i kören som Åhlén (1949) beskriver som “omöjlig”? Även om Åhlén (1949) skrev 

ut efter tiden som var då, och att forskningen om röst och sångteknik har kommit längre 

idag, så är idealen desamma inom den svenska körsången. Så omöjlig kanske är väl 

starkt tilltaget, men svårt att hantera när någon individ blir för solistisk i kören och 

sticker ut ur den homogena körklangen som ändå är det körledaren många gånger vill 

uppnå. Kanske det inte ens behöver ha att göra med olika typer av sångskolning utan 

att det likväl kan handla om olika röstkaraktärer, som dramatisk eller lyrisk, eller tunga 

gommiga halsar som Åhlén (1949) uttryckte. Det kanske blir svårare för rösten som 

sticker ut att anpassa sig, och att personen får svårare att sjunga i kören än nödvändigt, 

om hen inte får hjälp att ändra sitt sångliga beteende som Lena menade. Birgitta och 

Lena förespråkade att vara sångpedagog i kören, och körsångaren i fråga kanske måste 

få hjälp av sin körpedagog med sångteknik, eller placeras i en stämma där ens 

röstkaraktär passar bättre (Ternström et al., 2012).  

I studien uppmanar informanterna körledare till samarbete med sångpedagoger 

om körledaren själv inte ser sig ha rätt kunskap inom sång och röst. Tillsammans har 

de en viktig uppgift med sångtekniskt arbete och befria koristers röster, som Justin 

menade, och se till så att koristerna kan sjunga tillsammans med de andra i kören och 

tonbilda utan att strypa rösten. Kanske det är i de fall när samarbetet negligeras och 

körledaren glömmer bort sitt ansvar för ett sångtekniskt arbete i kören som körsången 

kan bli förödande för den solistiska rösten?  
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5.3 Två förutsättningar för god körsång   
Förutom rent sångtekniskt arbete i sig finns det ett antal olika förutsättningar som 

påverkar sången och gör att sången kan fungera bättre. I resultatet kom två större 

förutsättningar upp och dessa två bygger denna del av resultatdiskussionen på, 

placering i kören (5.3.1) och trivsel och självförtroende (5.3.2). 
 

5.3.1 Placering i kören  
Utifrån studiens resultat kan man dra slutsatsen att det finns många sätt att placera kören 

och att varje sätt har sina för- och nackdelar. Såväl i Caplin (2000), Ericson (1974) och 

i intervjustudien talas det mycket om olika köruppställningar och placering av kören. 

Anledningen bakom en viss uppställning verkar vara just för att koristerna ska kunna 

höra sig själv och andra väl. Självavlyssning och referens som Caplin (2000) kallar det.  

En stämvis uppställning av kören där personer inom varje stämma är samlade 

ses av Caplin (2000) och samtliga informanter ur intervjustudien som en god 

utgångspunkt, exempelvis sopran och alt i främre ledet och bas och tenor i bakre ledet 

där basar är placerade bakom sopran och tenorer bakom alt. Det är då lätt att höra sin 

egen stämma, och framför allt bra då koristerna är ovana eller osäkra, och 

ytterstämmorna är samlade. Dirigenten har också lätt att ge insatser och ha koll på de 

olika stämmorna, men som Caplin (2000) uttryckte det kan klangen bli opersonlig. 

Caplin (2000) poängterade också svårigheten med att kunna höra både sig själv och de 

andra stämmorna som är två av de tre premisserna för god körsång vilket kan resultera 

i att den sångliga förmågan hos koristerna blir sämre och att man sliter på rösten. 

Birgitta förklarade att den typen av uppställning tyvärr också kan bidra till att 

körsångaren inte blir van vid flerstämmigheten och att höra olika intervall, men att 

körledaren måste se till bl.a. repertoaren för att avgöra vilken uppställning som kan vara 

lämplig.  

En annan variant är att tenor står bakom sopran och bas bakom alt. Caplin 

(2000) beskriver den uppställningen som vanlig i exempelvis engelska körer men att 

han inte förstår avsikten med en sådan uppställning. Det framgår inte varför han inte 

tycker den är mindre bra, utan förklarar istället fördelarna för bas bakom sopran då det 

är ytterstämmor samlade. Birgitta nämner också den uppställningen och menar att den 

kan hjälpa sopran och tenor att våga sjunga ut när båda ligger i t.ex. höga lägen. Det 

kan också vara hjälpsamt förklarar Birgitta om det någon gång är tunt i sopranstämman 
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av kanske många sjuka eller annan anledning, så att ”sopranerna inte dränks av basarnas 

stora röster.”  

Lena och Justin tog upp att en variant inom olika köruppställningar att placera 

körsångarna olika utefter hur vissa röster passar olika bra tillsammans. Att sjunga två 

och två i flera olika par till körledaren hittar de par vars röster passar bäst tillsammans, 

kan hen få ett gott resultat där det känns som det blir lättare att sjunga för körsångarna, 

och homogeniteten kan bli bättre i stämman. Ett arbete som tar tid menar Lena och som 

ibland är svårt då det alltid saknas någon p.g.a. sjukdom eller liknande. 

En tredje uppställning som nämns i studien av samtliga informanter i 

intervjustudien och Caplin (2000) och Ericson (1974) är en blandad uppställning, där 

personer inom varje stämgrupp står blandat. Den blandade uppställningen får gott betyg 

av såväl informanter som i litteraturen. Caplin (2000) säger att koristerna i den blandade 

uppställningen uppnår både självavlyssning och referens. Ericson (1974) förklarade 

just lyssnandet som en grund för kvalitativ körsång, vilket också informanterna i 

intervjun menar att körsångarna hör sig själva bättre och även de andra stämmorna. 

Enligt Birgitta är det på så sätt lättare att själv avgöra om man behöver sjunga starkare 

eller hålla tillbaka då man får en solistisk känsla av sin sång, vilket också Caplin (2000) 

tar upp. Att stå blandat kräver lite mer av varje körsångare och säkerhet på sin stämma, 

men när hen kommit över första chocken och vant sig blir det enligt Birgitta mycket 

roligare att stå blandat. Ericson (1974) beskriver på liknande sätt att sångaren 

uppskattar att få känna eget ansvar även om det först	  kan vara lite jobbigt att inte stå 

med ens stämkompisar. Klangen och intonationen blir mycket bättre – “Blandad som 

en gryta” menar hon, mer personlig klang menar Caplin (2000) och Lena beskriver 

resultatet av den blandade uppställningen som en “jämnare totalklang”. 

 

5.3.2 Trivsel och självförtroende 
Alla tre informanter från intervjustudien och Caplin (2000) pekar på att körsångarna 

sjunger bättre om de mår bra och vice versa, och självförtroende är något som visar sig 

vara en viktig nyckel för att körsången ska fungera bra – ”rösten är själens spegel” som 

Lena sa. Mycket tycks ligga hos körledaren och hur hen använder sin kommunikativa 

förmåga för att exempelvis ge instruktioner. Justin och Lena menade båda att de 

behöver vara psykolog i kören också. De menar att körledare bör tänka på att det alltid 

är människor körledaren möter och inte döma ut någon eller racka ner på någon som 
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Lena uttryckte det. Kanske är det just därför som enskilda kommentarer ses som en 

svårighet av både Birgitta och Justin och Lundgren (1999)? Eftersom körledaren aldrig 

säkert kan veta hur en person kommer reagera på en enskild kommentar och att det kan 

bli känsligt i gruppen.  

 En respondent i enkäten menade att uppsjungningen är en viktig stund som 

kommunikationsyta och för att samla kören (se 4.1.2). Även Birgitta menar att första 

stunden är viktig för att samla kören som inte sjungit tillsammans på en vecka, och 

Justin pratar om att samla kören med avslappning, som första steget i hans basfilosofi. 

Där körsångarna får slappna av och få göra det tillsammans och att det påverkar klangen 

även om inte sången är involverad där och då. Kanske är då denna första stund av 

körrepetitionen tillsammans med körledarens kommunikativa förmåga och att skapa en 

tillåtande miljö, extra viktig för koristernas självförtroende och trivsel då de välkomnas 

tillbaka till kören efter veckan som gått?  

 Trivseln och självförtroendet kan enligt Justin och Lena också påverkas av 

körpedagogens repertoarval. Repertoarval ses som en viktig del för koristernas 

självförtroende, repertoar som får kören att känna både trygghet och utmaning. 

Repertoaren och den trygghet och utmaning som det ger resulterar i frågan om trivsel 

och självförtroende vilket kommer avspegla sig i att kören sjunger antingen bättre eller 

sämre menar Lena. 

 

5.4 Från körledare till körpedagog  
Av intervjustudien kan man dra slutsatsen att en körledares arbete bör vara av 

reflekterande tankesätt för att ens körsångare ska kunna använda rösten på bästa möjliga 

vis. Lena beskrev körledarens arbete som komplext med många administrativa delar, 

vilket också Lundgren (1999) påpekade att körledaren har, men menar Lena är att hon 

inte bara vill vara körledare utan också körpedagog. En körpedagog som reflekterar 

över sitt arbete, hur hon vill ha det och hur hon ska göra för att nå dit. Birgitta beskrev 

att hon med sina öron och sitt klangideal vet hur hon vill att det ska låta och att 

lyssnandet hjälper till för att plocka in det som saknas, och att tänka efter om det låter 

som hon vill eller vad hon tycker saknas. Justin menade att han måste kunna förutse 

vissa tekniska svårigheter i den repertoar han valt, och att se till kontexten i vilken kören 

befinner sig när det gäller att ge kommentarer om någon sångteknisk aspekt. Jag menar 
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att just detta reflekterande pedagogiska arbete som informanterna tar upp är en 

förutsättning för att främja körsångarnas sångliga förmåga.  

 Ternström et al. (2012) tar upp att repertoaren ska planeras utefter 

körpedagogens kunskap om koristerna olika röster. För att kunna göra det menar jag att 

det krävs ett reflekterande arbete, att i olika stycken våga placera korister i olika 

stämindelningar där rösten kanske klingar mer naturligt än i stämman som var satt från 

början.  

 Körpedagogens reflekterande arbete innefattar som jag ser det tre delar för att 

kunna nå de estetiska idealen: de sångtekniska verktygen, tanken om placering, och att 

skapa en trivsam miljö där körsångarnas självförtroende kan utvecklas. Dessa delar har 

transparens emellan och kommer påverka varandra (Se Fig. 3).  

 

 

 
 
Fig. 3. Körpedagogens tre delar i kören som påverkar den sångliga förmågan.  
 

Dessa tre delar (Fig. 3) menar jag måste finnas med för att nå de estetiska och 

konstnärliga idealen, och för de delarna ansvarar körpedagogens kunskap, 

kommunikativa arbete och reflekterande arbete.  Kort och gott kan man säga att 

körpedagogens reflekterande arbete leder till de estetiska idealen, då jag tänker att hur 

körpedagogen använder sin egen kunskap och sin kommunikativa förmåga är en del av 

dennes reflekterande arbete.  
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 En respondent i enkäten beskrev sångtekniken som A och O för att sången ska 

fungera så bra som möjligt. Jag tänker att körpedagogens reflekterande arbete, och de 

tre delarna trivsel och självförtroende, sångtekniska verktyg, och placering, i sig är A 

och O för att sången ska fungera så bra som möjligt. Eftersom det klangliga resultatet 

är en viktig del för kören blir också dessa tre delar, och körpedagogens reflekterande 

arbete A och O för de estetiska idealen.  

 Hur de tre delarna trivsel och självförtroende, sångtekniska verktyg, och 

placering i kören leder till de estetiska idealen illustrerar jag med en pyramid där toppen 

är just idealen dit körpedagogen siktar med kören (Se. Fig. 4).  

 

	   	   	  
 

Fig. 4. Körpedagogens reflekterande arbete leder till de estetiska idealen.  

En körpedagog har körsångarnas trivsel och självförtroende att tänka på. Hur 

körpedagogen bemöter körsångarna och hur hen använder sin kommunikation för att 

skapa ett gott klimat, eller om hen kanske kör över någon korist vars medverkan i 

projektet kan kännas meningslös. Om pedagogen reflekterar över hur processen 

framskrider, eller är en ledare som kör på spåret hen tänkt ut från början. Har 

körpedagogen sångare i sin kör som mår bra och vill komma tillbaka till kören vilket 

givetvis är viktigt, kommer kören också låta bättre och det främjar körsångarnas 

sångliga förmåga. Sångare som har skakat av sig sin ängslan och vågar låta som Birgitta 

uttryckte det, vågar sjunga ”högt och fel” som Justin sa, eller kanske vågar ändra sitt 
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sångliga beteende som Lena menar. Jag ser trivsel och självförtroende som en byggsten 

för att kunna arbeta med sångtekniska verktyg.   

 Koristerna behöver få sångtekniska verktyg för att sången ska fungera, och det 

är något som körpedagogen eller en sångpedagog måste hjälpa till med. Jag håller med 

Justin om att rösten måste bli fri för att körpedagogen ska kunna arbeta med den 

estetiska bilden fullt ut, så att inga röster stryps eller att korister bara sjunger när 

grannen gör eftersom det ofta i den homogena körklangen handlar om att anpassa sig 

till de andras röster. Hur man som körpedagog arbetar med de sångtekniska verktygen 

är upp till respektive körpedagog, men liksom mina informanter, Uggla (1979), 

Ericsson (1974) och Caplin (2000) menar jag att körpedagogen bör, om inte måste ha 

egen kunskap om sång och röst för att kunna ge de verktygen vidare. En viktig del av 

det sångtekniska som framgår genom studien är tonbildning, och utifrån egen erfarenhet 

under studiens gång tycker jag att tonbildningen gör stor skillnad i hur det känns att 

sjunga i kören – om det går bra eller dåligt att sjunga. Något jag funderar över är varför 

tonbildning och att stämma vokaler och konsonanter nästan fått en obefintlig del av min 

egen utbildning på Musikhögskolan då det ändå verkar vara av stor vikt för den sångliga 

förmågan i kör, och en viktig bit av sångtekniksarbetet i kören. 

En sångteknisk svårighet som påpekats av Nyberg (2012) och framkommit i 

intervjustudien av samtliga informanter är att sjunga mycket svagt eller väldigt starkt.  

Att sjunga svagt i instuderingstillfället har jag själv gjort många gånger eller bett körer 

att göra då det blir lättare att lyssna in de andra i kören, men jag börjar ställa mig 

tveksam till denna metod för amatörkörer. Eftersom körsången många gånger handlar 

om att anpassa sig till de övriga i kören kan kören vid en alltför svag nyans vid 

instuderingen landa i exempelvis omvänd ljudstyrkegalopp som Caplin (2000) beskrev, 

eller att körsångaren stryper bort rösten som Justin menade. För att körsångarna inte 

ska hamna i dessa sångtekniska problem i instudering tänker jag att körpedagogens 

reflekterande arbetssätt tillsammans med kunskap om sång och röst är en stor hjälp.  
 Nästa steg i pyramiden är hur ens röst fungerar i sammanhanget, vilket också 

kan göra att rösten upplevs som antingen mer fri eller också hämmad. Placeringen har 

stor betydelse, allt från vem körsångaren står bredvid i stämman och hur deras röster 

passar tillsammans, till hur stämmorna är placerade i förhållande till varandra. Används 

en traditionell uppställning med bas och tenor bakom sopran och alt, som tårtbitar eller 

kanske helt blandat? En ”dålig” uppställning kan resultera i att det känns som att rösten 

inte bär, att det inte går att sjunga bredvid en viss person eller att irritation uppstår utan 
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att körsångarna förstår varför. Det kan i sin tur leda till problematik rent sångligt och 

sångtekniskt. Men samtidigt kan en bra och genomtänkt uppställning göra underverk 

för kören som Lena uttryckte det.  

 Det kanske kan förefalla sig som ett omöjligt arbete att vara körpedagog med 

ovan nämnda delar med många hinder och svårigheter, men om man istället vänder på 

det ser jag många möjligheter för att utveckla kören. Målet är att kören ska låta så bra 

som möjligt och jag hoppas att alla körpedagoger som läser denna uppsats också vill 

att körsångarna ska må så bra som möjligt. För att nå de estetiska idealen tror jag att 

körpedagogerna genom genom ett reflekterande arbetssätt har många möjligheter att nå 

dit, och jag själv börjar se hur jag efter denna studie kan hjälpa körsångare.  

Hjälper körpedagogen sina korister med trivsel och självförtroende kommer de 

vilja komma tillbaka och kommer troligtvis också sjunga bättre. Då kan körpedagogen 

ge sina sångtekniska verktyg som hjälper koristerna att möta den repertoar som valts 

ut. Reflekterar körpedagogen sedan över vilken typ av uppställning som är lämplig 

utefter repertoarval och koristernas röster kommer körens sång och klang att utvecklas 

än mer, då lyssnandet och gehöret utvecklas i kören. Då kan körpedagogen och kören 

nå det estetiska målet, alltså det estetiska och konstnärliga ideal de arbetar mot. Kort 

och gott kan körledaren genom att vara en reflekterande körpedagog nå de estetiska 

idealen, och utveckla körsångarnas sångliga förmåga. Körsången behöver då inte längre 

vara ”förödande för den solistiska rösten” när körens ledare låter sig själv utvecklas 

från körledare till körpedagog. 	  

5.5 Vidare forskning 
600 000 svenskar som sjunger i kör enligt Sveriges körförbund och det innebär då 

många körledare och utbildningar för körledare. För att kunna möta alla dessa korister 

i Sverige måste blivande körledare få utbildning i sångteknik, tonbildning, placering 

m.m. Delar ur denna studie pekar på att blivande körledare tyvärr inte får så mycket 

utbildning i ovan nämnda delar eller övning i att omsätta teorin i praktik, och det kan 

jag hålla med om. Jag hade knappt hört ordet tonbildning innan denna studie och inte 

fått möjlighet att praktisera det. Det är nog som Lena sa, en fråga om ekonomi. Därför 

är det extra viktigt att det görs mer forskning i körsångsrelaterade ämnen så att 

körpedagogutbildningarna i Sverige får ett uppsving, och körsången i Sverige kan 

fortsätta utvecklas.  
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 Denna studie är långt ifrån heltäckande då körlivet är så stort, och yrket som 

körledare och körpedagog är så stort. Jag har upptäckt att det finns förvånansvärt lite 

litteratur och tidigare forskning om sångrösten i kör, och därför är det ett viktigt arbete 

som görs. Det behövs mer röstforskning som är körsångsrelaterad. Dessutom är nästan 

samtliga uppsatser jag hittat och böcker om ämnet endast ur körledarens synvinkel, då 

också denna, och därför tycker jag det vore intressant att belysa körsångarnas tankar, 

och få deras synvinkel om sångteknik och röstvård och hur de upplever att det är att 

sjunga i kör. Att göra denna studie igen men ur ett annat perspektiv. Vilka 

förutsättningar ger faktiskt resultat hos körsångarna, och hur upplever körmedlemmar 

arbetet med sångteknik i kör? 
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Bilaga 1 - enkätformulär   
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Bilaga 2 - intervjufrågor  
•   Hur definierar du sångteknik?  

•   Ser du någon skillnad i sångteknik i solosång till körsång, i så fall på vilket 

sätt? 

•   Vad har körledare för ansvar gällande körsångares sångteknik och rösthälsa? 

•   Vad använder du för metoder för att hjälpa ovana/oskolade sångare? 

•   Vad är homogen körklang enligt dig? Vad använder du för metoder för att 

bygga en homogen körklang?  

•   Vad tycker du är tre viktiga förutsättningar för att en kör ska kunna sjunga så 

bra som möjligt?  

•   Något speciellt som du upplever att du saknar metoder för? Några specifika 

svårigheter? I så fall vad? 

•   Har du något tips på hur körledare kan få in arbetet med sångteknik i kören? 

•   Något övrigt du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


