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Sammanfattning 
Titel: Körsång inom elevhälsan? En studie om hur körsång kan användas för att motverka 

psykisk ohälsa bland ungdomar – genom elevhälsan 

Författare: Mina Kågström 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om körsång kan användas som ett verktyg för 

att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar genom elevhälsan. Vidare undersöktes även 

huruvida körpedagoger ser fördelar med att beakta körsångens hälsoeffekter i sin egen 

undervisning, och hur möjligheten för att använda körsång inom elevhälsan i dagens 

gymnasieskola ser ut. För att genomföra studien gjordes tre kvalitativa intervjuer med två 

körpedagoger och en kurator. Två av informanterna arbetar på en gymnasieskola och en 

informant arbetar med musik och hälsa.  

Resultatet av studien är att de tre informanterna pratar om hur elevhälsan skulle kunna 

använda sig av körsång. Informanterna talar om några faktorer som kan skapa psykisk 

ohälsa hos elever så som betyg och bedömning, prestationsångest och jämförelse mellan 

eleverna. Vidare diskuterade informanterna hur körsångens hälsoeffekter kan gynna 

elever och körpedagoger. Avslutningsvis diskuterar de möjligheten för att kunna arbeta 

med körsång inom elevhälsan på gymnasieskolor. 

Av resultatet dras slutsatsen att körsång kan användas som verktyg inom elevhälsan, 

men att det finns svårigheter att få ihop det organisatoriskt. Körpedagoger kan gynnas av 

att beakta körsångens hälsoeffekter, men får även med sig hälsoeffekter automatiskt i sitt 

praktiska arbete. Informanterna ser positiva effekter i att använda körsång som en frivillig 

aktivitet efter skolan eller att elevhälsan kan rekommendera elever med psykisk ohälsa 

att sjunga i kör.  

 

 

 

Nyckelord: kör, körsång, hälsa, elevhälsa, psykisk ohälsa, gymnasieskolan.



Abstract 
Title: Choir Singing within the student health services? A study about how choir singing 

can be used to counteract student’s with bad mental health – through the student health 

services  

Author: Mina Kågström 

 

The purpose of this study is to investigate if choir singing can be used as a tool to prohibit 

mental illness or bad mental health amongst youths through student health services. The 

study also investigates if choir teachers can see benefits of teaching choir with choir 

singings health effects in mind, and what the possibility is to use choir singing as a tool 

in today’s high schools (Swedish gymnasium). In order to complete the study, there was 

three interviews made according to qualitative method. The informants were two choir 

teachers and a school counselor. Two of the informants works at a Swedish gymnasium 

and the third informant works with music and health.  

The result of the study is that all three informants discuss how student health services 

would be able to use choir singing as a tool. The informants talk about different factors 

that can increase bad mental health amongst students such as grades and assessments, 

performance anxiety and student’s comparing themselves with each other. Furthermore 

the informants discuss how choir singings health benefits can support students and choir 

teachers. Finally, they discuss what the possibility is to work with choir singing through 

the student health services.  

The study’s conclusion from the results is that choir singing can be used as a tool 

through the student health service, but there are issues with how it would apply with the 

school’s organization. Choir teachers can be benefited by thinking about choir singings 

health effects, but they can also receive and give the health effects simply by teaching. 

The informants see positive effects in using choir singing as a after school activity or that 

the student health service can recommend people with bad mental health to sing in choir.  

 

 

Key words: choir, choir singing, health, student health services, bad mental health, 

singing.
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1. Inledning/bakgrund 
Klockan är halv sex på kvällen och mina fötter traskar mot Betaniakyrkan i Malmö för 

att gå till min kör. Det är söndag, regnet piskar mot mina glasögon och dagen har varit 

rätt jobbig. I ärlighetens namn är jag inte alls sugen på att vistas bland människor och 

småprata, sjunga eller “imponera”, utan vill mest ligga kvar under filten i soffan. En och 

en halv timme senare står mina fötter utanför Betaniakyrkans dörrar och jag känner mig 

glad, full med energi och har mindre ångest och tryck över bröstet. Vad är det då som har 

hänt under dessa timmar? 

Under sommaren 2019 formades idéen om vad den här studien skulle undersöka. I 

valet mellan intressanta ämnen inom musik och pedagogik var det ett ämne som mitt 

huvud inte kunde släppa – musik och hälsa. Musikens kraft att kunna läka människan på 

olika sätt har fascinerat mig under många år, och trots att jag snart är färdig musiklärare 

så är min kunskap om ämnet oroväckande smalt! I och med detta började mitt intresse för 

att använda denna studie till att skriva om musikterapi. Vid höstterminens start 2019, när 

studiens ämne skulle väljas, gav min lärare Anna Houmann ett tips om projektet ”Kultur 

på recept”. Det är ett projekt som finns på flera platser i Sverige och som skulle starta i 

Malmö våren 2020. ”Kultur på recept” är ett projekt då personer med bland annat psykisk 

ohälsa kan få en remiss från sin läkare till att gå på tio kulturaktiviteter, varav fem består 

av körsång. Detta inspirerade mig direkt, och gav mig motivation till att vilja förstå och 

läsa mer. Baserat på egna erfarenheter och forskning från Folkhälsomyndigheten (2018) 

finns det fakta på att psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat kraftigt sedan 1980-talet. 

Tillsammans i litteraturen med musikterapi fick jag idéen: skulle ”Kultur på recept” 

kunna verka inom gymnasieskolans väggar för att hjälpa elever med psykisk ohälsa? 

Mina egna erfarenheter av undervisning – både då jag själv varit elev och när jag 

undervisat som lärare – innefattar en skillnad på hur humör, tankar och energi kan 

förändras när man sjungit i kör. I mitt arbete som körledare för en film- och musikalkör i 

Lomma kom mina körmedlemmar fram efter våra pass och ropade förvånat: “Gud vad 

skönt, jag känner mig piggare och gladare nu än när vi startade! Hur är det möjligt?” Ja, 

vad är det då som faktiskt händer fysiskt och psykiskt när vi sjunger med varandra? Detta 

kopplades till egna erfarenheter av sociala medier, TV och samtal med andra om körsång, 

och hur det pratades om att körsången är roligt och “härligt för själen”. Men vad är 

resonemangen för att sjunga i kör mer än att ”det är kul”? Kan vi använda körsång som 
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ett verktyg för att motverka eller lindra psykisk ohälsa bland unga, med referens till 

projektet ”Kultur på recept”? 

Detta arbete kommer studera huruvida körsång kan fungera som ett verktyg inom 

skolans organisatoriska enhet – elevhälsan – och om det kan motverka psykisk ohälsa 

bland gymnasieelever. Det undersöks genom tre enskilda kvalitativa intervjuer med två 

körpedagoger och en kurator. I dessa intervjuer kommer informanterna få svara på vad 

de ser för användning av körsång inom elevhälsan, om körpedagoger kan gynnas av att 

beakta körsångens hälsoeffekter i sin undervisning samt om det finns möjligheter för att 

använda körsång inom elevhälsan i praktiken.  

Denna studie kommer att börja med en beskrivning av studiens syfte och mina 

forskningsfrågor för studien. Därefter kommer jag referera till tidigare forskning och 

litteratur kring ämnen som körsång, elevhälsa och psykisk ohälsa bland unga. Vidare 

visas mitt val av metod för studien och hur designen av studien ser ut. Därefter förklaras 

studiens resultat genom data insamlad från informanternas intervjuer. Avslutningsvis 

diskuterar jag studiens resultat kopplat till litteratur och tidigare forskning och skapar en 

slutsats samt diskuterar eventuella fortsatta forskningsområden.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om körsång kan användas som ett verktyg inom 

elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa bland gymnasieelever. Studien undersöker 

även om körpedagoger som undervisar på gymnasium kan gynnas av att se sin 

undervisning utifrån körsångens hälsoeffekter. Avslutningsvis undersöker studien vilka 

möjligheter som finns för att genomföra körsång inom elevhälsan i praktiken. 

Studien kommer att genomföras med kvalitativa intervjuer som sedan kopplas till 

litteratur kring ämnen som körsång, körsångens effekt på människan, elevhälsa och 

psykisk ohälsa. Jag kommer att undersöka studiens syfte utifrån tre frågeställningar: 

 

1. Hur ser två körpedagoger och en kurator på potentialen om att använda körsång 

som ett verktyg inom elevhälsan? 

2. Vilka fördelar ser två körpedagoger och en kurator i att beakta körsångens 

hälsoeffekter, i samband med att undervisa i ämnet Körsång? 

3. Vilka praktiska möjligheter och svårigheter ser två körpedagoger och en kurator i 

att införa körsång som en del av elevhälsans verksamhet? 
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3. Litteraturgenomgång och tidigare 

forskning 
I detta kapitel kommer litteraturen som studerats inför denna studie redovisas genom 

tidigare forskning, begrepp och fenomen inom studiens ämne. Inledningsvis redogörs 

körsång som kurs enligt läroplaner för gymnasiet som skapats av Skolverket (2011). 

Vidare i kapitlet presenteras körsångens effekt på människan fysiskt och psykiskt, 

elevhälsa som organisation inom gymnasieskolan samt psykisk ohälsa bland ungdomar.  

 

3.1 Körsång i gymnasieskolan  
Körsång är en kurs inom ämnet Musik som finns på gymnasium med estetisk inriktning. 

Det finns tre kurser med körsång: Körsång 1, Körsång 2 samt Ensemble med körsång. 

Skolverket (2011) använder sex kriterier som centralt innehåll för Körsång 1: 

 

• Körmusicerande i flerstämmig körmusik på en grundläggande nivå från 
olika repertoarområden. 

• Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik. 
• Genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken. 
• Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp. 
• Grundläggande röstvård och metoder för det. 
• Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid 

framträdande inför publik och i samarbete med andra. (Skolverket, 2011) 

 

Körsång 2 är en fortsättningskurs och är mer avancerad, och dess kriterier är en 

fördjupning av kriterierna för Körsång 1 (Skolverket, 2011). För Körsång 2 används sex 

kriterier som centralt innehåll: 

 

• Körmusicerande i flerstämmig körmusik på en grundläggande nivå från 
olika repertoarområden. 

• Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik. 
• Genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken. 
• Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp. 
• Grundläggande röstvård och metoder för det. 
• Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid 

framträdande inför publik och i samarbete med andra. (Skolverket, 2011) 
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Till skillnad från de två tidigare kurserna har Ensemble med Körsång andra kriterier i sitt 

centrala innehåll där vissa handlar om körsång: 

 

• Spel eller sång i ensemble på en grundläggande nivå. 
• Körsång på en grundläggande nivå. 
• Musicerande i noterad och gehörsbaserad musik. 
• Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och 

kännetecken. 
• Instudering i grupp, till exempel stämövning, intonationsövning och 

repetitionsmetodik. 
• Grundläggande röstvård och metoder för det. 
• Grundläggande musikalisk bearbetning, till exempel att göra en 

andrastämma…  
• Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid 

framträdande inför publik och i samarbete med andra. (Skolverket, 2011) 

 

Skillnaden mellan kurserna är att Ensemble med körsång har kriterier som gäller 

ensemblespel med instrument, till skillnad från Körsång 1 och 2 där det endast är körsång. 

Ensemble med körsång är 200 poäng och Körsång 1 och Körsång 2 består av 100 poäng 

vardera. Ensemble med körsång och Körsång 1 är obligatoriska kurser som sker i årskurs 

1 och 2 (alternativt endast i årskurs 1) medan Körsång 2 är en valbar kurs från och med 

årskurs 2. Utöver dessa kurser kan körsång även väljas som Individuellt val, som består 

av 200 poäng (Skolverket, 2011). 

 

3.2 Körsång och hälsa som fenomen 
Begreppet hälsa menar Lindström (2006) innefattar en fysisk, mental och en social 

dimension. Detta kopplar Lindström (2006) till körsång i och med hur de tre 

dimensionerna stämmer överens med fysiska, psykiska och sociala erfarenheter som kan 

upplevas när människor sjunger i kör. 

Hälsa har funnits som ett ledmotiv inom körsång ända sedan 1800-talet menar Hedell 

(2009, citerad i Ronström, 2016), men redan under 1700-talet finns det bevis på att 

körsång och hälsa gick hand i hand. Qvarsell (2008) förklarar att musikterapi redan på 

1700-talet var en etablerad metod hos läkare och terapeuter, och att vi kan se spår av 

musikterapi i olika behandlingsmetoder fram till idag. Under samma tidsperiod får den 

gemensamma sången en ny mening för folkets gemenskap. I 1700-talets Europa får 

gemensam unison sång en helt annan betydelse under bland annat franska revolutionen, 

då sången representerade folkets röst och den politiska folkviljan (Ronström, 2016). Detta 
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beskriver Ronström (2016) var början på körsångens ”massfenomen”. Sveriges 

”körfenomen” tog fart efter andra världskriget, på grund av att de sociala och ekonomiska 

förändringarna skapade större intresse för körsång i samhället som en förenande aktivitet.  

Qvarsell (2008) pratar om hur synen på körsång och hälsa har förändrats under de 

senaste decennierna. Vidare syftar Qvarsell (2008) på att individualisering och 

kulturalisering i samhället har påverkat människans föreställning av vad hälsa innebär. 

Vad Qvarsell (2008) menar med kulturalisering kopplat till körsång är att människan från 

1800-talet fram till i dag har fått en bild av kulturella aktiviteter som någonting hälsosamt: 

som att gå på museum, se en film på en biograf eller att sjunga i kör. I dagens samhälle 

har hälsa blivit någonting människan väljer själv efter intresse och behov, och detta kan 

ses som en form av hälsokonsumtion. Genom det fria valet av livsstil och hälsa menar 

Qvarsell (2008) att det ingår aktiviteter som genererar sociala kontakter, 

personlighetsutvecklande erfarenheter och omväxlande fritid i människans 

hälsokonsumtion. I dag, på 2000-talet, visar statistik att hälsokörer, friskvårdskörer och 

”alla-kan-sjunga”-körer har ökat mer och mer de senaste åren (Lindwall, 2014).  

Theorell (2014) anser dock att endast på grund av att människor som sjunger i kör 

säger att de mår bättre kan en inte dra slutsatsen av att kör är likvärdigt med god hälsa. 

Vidare förklarar Theorell (2014) att en person som har en dödlig sjukdom förmodligen 

inte kommer att fortsätta gå i en kör, men att personer med god hälsa går i kör för att det 

får dem att må bra vilket i sin tur ger dem god hälsa. För att kunna mäta hälsoeffekter 

inom kör menar Theorell (2009) att man under längre observation kan se ”totaleffekten” 

av att sjunga i kör, eftersom det under korta perioder är svårt att avgöra om 

hälsoeffekterna beror på kroppsliga eller estetiska processer. 

 

3.2.1 Körsångens effekt fysiskt 
Theorell (2009) skriver att sången hjälper människan att träna stora muskelgrupper såsom 

bröstkorgsmuskulaturen och mellangärdet (vilket inom sångens värld kallas för 

diafragma), samt att vår andning och cirkulation förbättras genom att de samarbetar. Just 

genom att träna dessa muskelgrupper anser Theorell (2009) att detta är någonting 

människan kan använda i resten av sin vardag, vilket kan liknas med andra former av 

fysisk träning.  

Körsång påverkar även människans andning, och är enligt Lindström (2006) en viktig 

del i all typ av sång. När människan andas normalt är det oftast en kort andning och med 
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mindre lungkapacitet, medan när människan sjunger är andningen djupare och ger 

lungorna mer ventilation och större luftvolym skapas (Lindström, 2006). Detta menar 

Lindström (2006) att människan kan använda sig av vare sig man är frisk eller dödligt 

sjuk.  

Kristofersson och Wrangsjö (2019) menar att körsång kan få människan att “känna sig 

levande” (s. 86). Detta är kopplat till människans kropp och hur vi använder kroppen. När 

vi sjunger och använder medveten andning, som Lindström (2006) förklarar i det tidigare 

stycket, skapas vitalitetsaffekter (Stern, 1991, citerad i Kristofersson och Wrangsjö, 

2019). Vitalitetsaffekter består av energiflöden i kroppen som kan genereras och 

förändras beroende på människans rörelser: exempelvis större rörelser som höjer 

energinivån och skapar större uttryck, medan mindre rörelser kan skapa en mer laddad 

och fokuserad energi. Genom dessa energiflöden skapas alltså känslan av att “vara 

levande” (Stern, 1991, citerad i Kristofersson och Wrangsjö, 2019). 

 

3.2.2 Körsångens effekt psykiskt 
Kristofersson och Wrangsjö (2019) beskriver körverksamheten som en plats där de 

ensamma och svaga också får en röst i en helhet och att helheten blir mer betydelsefull 

än detaljerna. Haugland Balsnes (2011) menar att körsång kan ge en känslomässig 

förlösning, vilket kan reducera en människas stressnivå och öka känslan av glädje. 

Lindström (2006) instämmer i tidigare påstående och menar att körsång är en aktivitet 

många kopplar till någonting positivt, vilket kan skapa känslan av ett mer positivt humör 

och därav skapa hälsoeffekter. 

Körsång och psykisk hälsa har enligt Theorell (2014) mycket att göra med att musik 

aktiverar hela vår hjärna. Vidare förklarar Theorell (2014) att det är vårt biologiska 

system som avgör just hur vårt psyke och vår kropp reagerar på musik: 

 
Every time we hear a piece of music, our biological programme will 
respond to it, resulting in behavioral (dancing, singing, drinking, eating, 
etc.), psychological (sad, joyful, anxious etc.) and biological (hormonal, 
cardiovascular, immunological etc.) reactions. (Theorell, 2014, s. 10) 

 

Hur musik och körsången kan hjälpa vår psykiska hälsa handlar alltså om att vi aktiverar 

hela hjärnan för att lyssna eller för att utöva musik, vilket skapar olika känslor eller/och 

utsöndrar olika typer av hormoner. 
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Theorell (2014) förklarar hur minskningar och ökningar av hormoner som utsöndras i 

kroppen när människor sjunger i kör kan dämpa stress, oro och ångest. Inom en 

rehabiliteringskör för personer med psykisk ohälsa förklarar Qvarsell (2008) hur ordlös 

körsång i kombination med rytm kan hjälpa med verbal kommunikation, svår oro eller 

människor med en medfödd funktionsnedsättning.  

Haugland Balsnes (2011) uttrycker i sin forskning från 2009 att körsång även kan 

hjälpa till med människans uppmärksamhetsförmåga, inlärningsförmåga, minnesträning 

och koncentration. Enligt de här kognitiva aspekterna menar Haugland Balsnes (2011) att 

självkänsla och självtillit kan förstärkas. 

 

3.2.3 Körsångens effekt hormonellt 
Enligt flera forskare finns det tydliga samband mellan körsång och ökningar samt 

minskningar av hormoner i kroppen. Enligt Flyman (2018) kan körsång bidra till att 

kroppen utsöndrar oxytocin, vilket kan förklaras i vardaglig term som “må-bra-

hormoner”. Kroppen utsöndrar oxytocin i nära relationer mellan människor eller djur, när 

en känner beröring, värme eller hör lugna ljud. Theorell (2014) förklarar hur oxytocin 

påverkar människans inlärning. Enligt forskning så bidrar utsöndring av oxytocin till 

lärande, vilket också genererar en känsla av nyfikenhet. Utsöndring av oxytocin kan även 

lugna stress och oro (Theorell, 2014).  

Körsång kan även få kroppen att utsöndra dopamin, vilket är ett hormon som beskrivs 

öka människans belöningssystem och som ger en bättre koncentration och känsla av 

“flow” (Flyman, 2018). Ett annat hormon som däremot minskar när vi sjunger i kör är 

fibrinogen. Fibrinogen beskrivs som människans ”stresshormon”, och enligt Flyman 

(2018) bidrar minskningen av fibrinogen till en sänkning av negativ uppvarvning. 

Sänkningen av fibrinogen kan skydda kroppen mot skadliga stresseffekter (Flyman, 

2018). 

      

3.2.4 Körsångens effekt på social gemenskap 
Lindström (2006) beskriver körsångens sociala dimension som en arena där människor 

med olika kulturella bakgrunder, erfarenheter och sociala tillhörigheter kan mötas. Vidare 

beskriver Lindström (2006) att det ingår det flera olika typer av relationer i en kör: 

mänskliga relationer mellan körmedlemmar och körledare, personliga relationer med 

musik och kunskap samt sång och upplevelse. Gabrielsson (2008) uttrycker från sin 
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forskning om starka musikupplevelser att informanterna i hans undersökning beskriver 

att de kunde prestera mer saker tillsammans än vad varje individ förmådde på egen hand 

när de sjöng i en kör. Informanterna i Gabrielssons (2008) studie uttryckte att de hade 

känslan av att de var en del av någonting större, vilket skapade känsla av gemenskap samt 

en personlig känsla av självförtroende och bekräftelse. Gemenskapen är någonting 

Lennéer-Axelson och Thylefors (2018, citerade i Kristoferson och Wrangsjö, 2019) 

benämner som “vi-känslan”, och att sociala sammanhang i en kör kan skapa lojalitet, 

gemensamma normer och en trygghet. 

Theorell (2014) har sett på hur större grupper genererat hälsofaktorer redan från vår 

forntida historia, då vardagsmiljön var farligare och människan var beroende av en grupp 

för att ha större chans att överleva. Flyman (2018) menar, baserat på en studie från 

Oxford, att körsång kan vara en genväg till gemenskap. Enligt studien från Oxford 

forskades det på två grupper av människor som inte kände varandra sen tidigare: en av 

grupperna fick sjunga i kör medans den andra gruppen arbetade med hantverk. Enligt 

studien visade det sig att gruppen som sjungit i kör kommit varandra närmre på kortare 

tid jämfört med hantverksgruppen. Detta mättes med psykologiska skalor samt 

fysiologiska effekter för att testa smärttröskeln hos de medverkande. Hantverksgruppen 

kom ikapp när det gällde social samhörighet efter ett tag, men gruppen som sjöng 

tillsammans hittade en samhörighet och gemenskap mycket snabbare (Flyman, 2018). 

Kristoferson och Wrangsjö (2019) beskriver att i en kör kombineras nära social 

kontakt med starka musikaliska upplevelser, vilket kan skapa positiva spiraler. Vidare 

förklarar Kristoferson och Wrangsjö (2019) att gruppens stämning påverkas av 

körledarens val av repertoar samt dess förmåga för att kunna ge engagemang till kören.  

 

3.3 Elevhälsa i gymnasieskola 
Vad betyder begreppet elevhälsa, och vilken roll har elevhälsan i skolan? Ollmark (2014) 

förklarar begreppet samt dess uppdrag:  

 

Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för 
att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som 
möjligt. Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för 
elevernas lärande, utveckling och hälsa. (Ollmark, 2014) 
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Enligt Skollagen (2010) ska elevhälsan representera medicinsk, specialpedagogisk, 

psykologisk samt psykosocial kompetens. Elevhälsan ska innehålla en skolsköterska, 

specialpedagog, skolpsykolog samt kurator (Skollagen, 2010:800, §25).  

Runström Nilsson (2017) förklarar att begreppet elevhälsa introducerades i början av 

2000-talet och skrevs in som ett begrepp i skollagen 2014. Begreppet skrevs in i skollagen 

med syftet att stödja elevernas pedagogiska utveckling på skolan. Men Runström Nilsson 

(2017) menar att skolan har haft ett officiellt ansvar för elevers hälsa sedan 1800-talet, då 

de allmänna skolorna startades. Fortsättningsvis in i 1900-talet fick skolläkaren på de 

större skolorna högre status och skötte elevernas medicinska och sociala tillstånd genom 

att åka hem till eleverna för undersökningar och hade regelbundna medicinska 

undersökningar i skolan (Runström Nilsson, 2017). Om man ser tillbaka på hur elevernas 

hälsa skötts från de allmänna skolornas start fram till nu ser man ett tydligt mönster av att 

elevhälsans roll helt beror på vad som hände i samhället och elevernas behov (Runström 

Nilsson, 2017). Tidigare under 1800-talet ansågs elevhälsan mer ansvara för fysiska 

åkommor, medans dagens elevhälsa ansvarar främst för elevernas psykiska hälsa.  

 

3.3.1 Elevhälsans uppgift och synsätt 
Runström Nilsson (2017) beskriver att elevhälsans syfte är att stödja elevernas 

pedagogiska utveckling på skolan (se under punkt 3.3). Detta kopplar Runström Nilsson 

(2017) till vad hon anser som skolans främsta syfte, vilket är att ge eleverna förmågor och 

kunskaper som gör att de kan verka i samhället som fullvärdiga medborgare. Enligt 

Skolverket (2013) så anses elevhälsans uppgift vara att skapa en god och positiv 

lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personlighetsutveckling. Nilsson 

(2014) beskriver att utöver elevhälsans huvudsakliga uppdrag ska de arbeta med generella 

insatser för “elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot 

kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet 

samt sex- och samlevnadsundervisning” (s. 11). Utöver dessa uppdrag ska elevhälsan ha 

kontakt med resten av skolan, socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatrin 

(Skolverket, 2009).  

 

3.3.2 Salutogent och patogent perspektiv 
Nilsson (2014) arbetar som undervisningsråd på Skolverket och pratar om vikten av det 

hälsofrämjande arbetet som ska finnas inom elevhälsan. Hälsofrämjande arbete har bland 
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annat Guvå (2014) undersökt i sin studie, då intervjuer gjorts med personal inom 

elevhälsan om deras uppfattning av elevhälsans arbetsuppgifter och synsätt. 

Informanterna i Guvås (2014) studie beskriver deras arbetsuppgift som förebyggande och 

främjande arbete med proaktiva insatser. Proaktiva insatser kan beskrivas som att arbetet 

ska ske “ett steg före” eventuell problematik. När Guvå (2014) presenterar sitt resultat 

om hälsofrämjande arbete förklaras begreppen patogent perspektiv och salutogent 

perspektiv. 

Patogent perspektiv är att man ser på en situation ur ett “sjuk”-perspektiv och att 

fokusera på det som inte fungerar, samt att jobba med att motverka ”problemet” efter det 

har hänt.  

Salutogent perspektiv är att man ser på en situation ur ett “frisk”-perspektiv och att 

fokusera på det som fungerar, samt hur arbetet kan förebygga för att vidhålla det som 

fungerar (Guvå, 2014). Antonovsky (2005) var en av de första som introducerade 

begreppet ”salutogenetisk” (s. 15), och menar till skillnad från Guvå (2014) att ett 

salutogent perspektiv inte ser begreppen ”frisk” eller ”sjuk”, utan ser på situationer och 

individer utifrån begreppen ”hälsa” och ”ohälsa”. Vidare menar Antonovsky (2005) att 

vi med ett salutogeniskt synsätt får ”fokusera på det övergripande problemet att aktivt 

anpassa sig till en omgivning som är ofrånkomligen är rik på stressorer” (s. 35). Stressorer 

förklaras som riskfaktorer eller sjukdomar, och Antonovsky (2005) menar att istället för 

att se dessa stressorer som ”fula” och att de måste försvinna totalt, så kan vi med ett 

salutogent perspektiv istället hittar acceptans och fokuserar på det som fungerar och det 

som får oss att må bättre.  

Guvå (2014) visar i sin studie att elevhälsan kan arbeta med generella inriktningar, 

som riktat sig mot skolan som en helhet eller med särskilda inriktningar, som riktar sig 

mer mot individen. I Guvås (2014) resultat av sin undersökning förklaras generella 

inriktningar ur patogent och salutogent perspektiv, och visar patogent perspektiv som mer 

individinriktat, medan salutogent perspektiv är gruppinriktat.  

 

3.4 Psykisk ohälsa bland ungdomar  
Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver begreppen psykisk hälsa och psykisk ohälsa: 

 
Psykisk hälsa är ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ 
kan förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, 
arbeta produktivt och bidra till det samhälle individen lever i. Psykisk 
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hälsa innefattar således mer än frånvaro av psykisk sjukdom [...] 
Psykisk ohälsa är en samlande beteckning för både mindre allvarliga 
psykiska problem såsom oro och nedstämdhet och mer allvarliga 
symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. 
(Folkhälsomyndigheten, 2018, s. 9) 

 

Detta kapitel kommer att fokusera på begreppet psykisk ohälsa och vilka faktorer som 

kan skapa och öka psykisk ohälsa bland ungdomar från 13 år upp till 19 år. Vidare 

kommer litteratur visa på psykisk ohälsa i samband med stress samt betyg och 

bedömning.  

 

3.4.1 Psykisk ohälsa och statistik 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) så har psykisk ohälsa fördubblats bland ungdomar 

mellan 13–15 år sen 1980-talet. Psykisk ohälsa kan bestå av psykosomatiska symtom 

såsom oro, nedstämdhet, huvudvärk, magknip, nervositet, irritation och nedstämdhet. I 

Folkhälsomyndighetens (2018) rapport utreds vad som kan vara möjliga faktorer för 

ökningen av psykisk ohälsa. De faktorer som utreds är familj, familjens socioekonomiska 

förutsättningar, faktorer som rör skolan och lärande samt övergripande faktorer i vårt 

samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2018). Faktorerna som generellt anses påverka 

elevernas psykiska hälsa är skolan och den förändrade arbetsmarknaden, som räknas till 

de övergripande faktorerna i samhället. Vidare redogör Folkhälsomyndigheten (2018) att 

faktorerna från skolan främst syftar till förändringarna i skolsystemet som skedde under 

1990-talet. Förändringarna i skolsystemet gav oss bland annat ett nytt betygssystem, 

kommunalisering, friskolereformen och skolpengen. I samband med detta ser man även 

att skolprestationerna blivit sämre mellan 1995–2012 (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

3.4.2 Psykisk ohälsa i samband med stress 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) har en ökning av ungdomar som upplever stress 

över skolan skett parallellt med ökningen av psykisk ohälsa bland ungdomar. Elever med 

psykosomatiska besvär kan bli mer stressade över skolarbetet och därav prestera sämre i 

skolan, samtidigt som stressen över skolarbetet och prestation kan skapa psykosomatiska 

besvär (Folkhälsomyndigheten, 2016). Provsituationer, prestationsångest och stress är tre 

av faktorerna som beskrivs som riskfaktorer för psykisk ohälsa bland unga. Dock kan det 

variera beroende på åldersgrupp och kön (Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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Gustafsson (2009) menar att elever kan uppleva andra former av stress i skolan som 

kan påverka den psykiska ohälsan. Vidare förklarar Gustafsson (2009) begreppen 

relationsstress och valstress. Relationsstress är när man upplever spänningar och oro i 

nära relationer, som kan vara mellan vänner, familj och lärare. Valstress är däremot när 

man ställs inför många olika val och vars konsekvenser är svåra att förutse (Gustafsson, 

2009). När det gäller psykosomatiska besvär och psykisk ohälsa talar Theorell (2009) om 

begreppet alexitymi, som innebär oförmögenhet av att sortera känslor och känslo-

impulser, vilket kan vara en risk för ökad psykisk ohälsa bland unga. Med en aktivitet 

som exempelvis musik menar Theorell (2009) kan hjälpa barn och unga med att sortera 

känslor och impulser genom en fysisk eller konstnärlig aktivitet. 

 

3.4.3 Psykisk ohälsa i samband med betyg och bedömning 
Tidigare refererades Folkhälsomyndighetens (2018) rapport om hur faktorer inom skolan 

och lärande kunde påverka ungdomars psykiska ohälsa, och att skoluppgifter och 

provsituationer kan skapa psykosomatiska besvär hos dagens ungdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Klapp (2018) så är ett av betygens tre syften att 

förmedla information till eleven om vart hen står gentemot kriterierna. Dock menar Klapp 

(2018) att det nya betygssystemet som är mellan A-F inte ger lika tydlig information om 

vad eleven kan förbättra eller vad som var bra eller dåligt. Detta kan snarare skapa en 

förvirring och stress än ett förtydligande om elevens prestation och arbete. Liedman 

(2011) ser tillbaka på införandet av betyg 1599 och beskriver tävlingslusten som en 

motiverande faktor för betyg:  

 
Man talade om Sancta Æmulatio, den heliga tävlingslusten, vilken på 
allt sätt skulle främjas hos den studerande. Av den anledningen fick var 
och en en æmulus som han skulle jämföra sig med. [...] Genom den 
ständiga jämförelsen skulle man sporras till allt bättre prestationer [...] 
Här kan man tala om ett i huvudsak relativt system: man var bra eller 
dålig i jämförelse till någon annan. (Liedman, 2011, s. 55) 

 

Alltså menar Liedman (2011) att betygen till en början var till för att kunna jämföra sig 

med en annan elev och se vem som var bättre och vem som var sämre. Klapp (2018) 

redogör att många forskare anser att eleverna borde tävla om betyg för att få större 

motivation. Dock så är detta påstående raka motsatsen till vad pedagogiska och 

psykologiska riktlinjer säger om hur elever ska motiveras (Klapp, 2018). 

Folkhälsomyndigheten (2018) menar att elever själva anser skolan som en faktor för 
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stress och psykisk ohälsa. I en norsk studie redovisas skolans faktor som att stressen 

kommer från att lärarna sätter press på eleverna och att eleverna sätter press på sig själva 

(Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Brante (2014) menar att betygssystemet skapar grupperingar för eleverna, och att det 

ger en negativ effekt. Tillhörande faktorer för dessa grupperingar menar Brante (2014) är 

klassklyftor, hierarkier, ojämlikhet och att det skapar en ”vi-mot-dem”-känsla mellan 

elever. 

 

3.5 Sammanfattning av litteratur och tidigare 

forskning 
I detta kapitel har tidigare forskning och litteratur belyst körsång och hälsa från olika 

aspekter: hur körsång och hälsa kan kopplas samman historiskt samt hur människans syn 

på hälsa har förändrats och körsångens effekt på människan fysiskt, psykiskt, hormonellt 

och socialt. Vidare har litteraturen förklarat begreppet elevhälsa och hur elevhälsans 

arbetssätt kan se ut. Inom elevhälsans arbetssätt har litteraturen och forskning visat 

exempel på begrepp som patogent perspektiv och salutogent perspektiv. Slutligen har 

litteratur och forskning förklarat begreppen psykisk hälsa och psykisk ohälsa och har 

redogjort statistiskt för hur psykisk ohälsa ser ut bland ungdomar. Förutom statistik har 

litteratur och tidigare forskning visat vilka faktorer som kan skapa psykisk ohälsa eller 

psykosomatiska besvär. I det här arbetet kommer studiens litteratur och tidigare forskning 

användas i studiens diskussion, där studiens resultat och litteratur kopplas samman. 

Utifrån detta formas en diskussion som försöker besvara studiens frågeställningar.  
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som valdes för att genomföra studien. För att få så 

gott resultat som möjligt enligt studiens syfte valdes kvalitativ metod i form av en 

intervjustudie. Nedan redovisas metodologiska överväganden, design, urval och hur 

studiens data analyserades. 

 

4.1 Metodologiska överväganden 
För genomförandet av studien var det av största vikt att välja den korrekta metoden. Valet 

stod mellan kvalitativ och kvantitativ metod.  

Kvantitativ metod är baserad på naturvetenskapliga ideal och som fokuserar på analys 

av konkreta data (Bryman, 2011). Bryman (2011) förklarar kvantitativ forskning som att 

“[...] kvantitativa forskare har sällan något intresse av att beskriva hur saker och ting är, 

men de vill gärna ha något att säga om varför det hela är på det viset” (s. 168). Holme 

och Krohn Solvang (1991) anser kvantitativ forskning som mer styrande från forskarens 

sida gällande vad hen ska undersöka, och att forskaren ofta står långt bort från ämnet i 

fråga som undersöks.  

Kvalitativ metod beskrivs av Holme och Krohn Solvang (1991) som mer 

undersökande av människan och olika fenomen. “Kvalitativa metoder syftar till att fånga 

egenarten hos den enskilda enheten och dennes speciella livssituation” (s. 90). Holme och 

Krohn Solvang (1991) beskriver även att kvalitativa metoder ger ett helhetsperspektiv 

och en större förståelse för det specifika sociala sammanhanget och processer. Den 

kvalitativa metodens mål handlar om att identifiera mer eller mindre okända företeelser, 

egenskaper och innebörder, vilket kan samlas i begreppet FEI-sökande analys: företeelse, 

egenskaps- och innebördssökande analys (Starrin och Svensson, 1994).  

Om man jämför kvalitativa metoder med kvantitativa metoder så beskrivs en av 

skillnaderna som att det kvantitativa fokuserar mer på att få in exakt data med ett tydligt 

styre från forskaren, medan kvalitativ metod kan förändra och korrigera sin data och sina 

frågor beroende på informantens svar (Bryman, 2011). Holter (1982, citerad i Holme och 

Krohn Solvang, 1991) beskriver skillnaden mellan metoderna: 

 
Inom kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och 
mängder. Utifrån detta genomför man sedan statistiska analyser. Inom 
kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av 
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informationen som står i förgrunden, t ex tolkning av referensramar, 
motiv sociala processer och sociala sammanhang. Allt detta har som 
gemensam nämnare att man inte kan eller bör omvandla dem till siffror. 
(Holter, 1982, citerad i Holme och Krohn Solvang, 1991, s. 85)  

 

Widerberg (2002) menar också på att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod 

handlar om när utformningen av studien sker: 

 
Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting, 
medan kvantitet handlar om den mängd som gäller för dessa 
karaktärsdrag eller egenskaper […] Den kvalitativa forskningen söker 
alltså primärt efter fenomenets innebörd eller mening, medan den 
kvantitativa forskningen primärt söker efter dess förekomst eller 
frekvens. (Widerberg, 2002, s. 15) 

 

När metoderna jämfördes sida vid sida så valdes kvalitativ metod. Studiens syfte är att ta 

reda på personers upplevelser, tankar och erfarenheter, vilket blir svårare om studien 

skulle använda sig av kvantitativ metod på grund av dess sätt att samla in data. Därför var 

den kvalitativa metoden mer relevant för denna typ av studie.  

 

4.1.2 Val av kvalitativ metod 
Inom kvalitativ metod finns olika typer av arbetssätt, bland annat deltagande observation, 

etnografi och kvalitativ intervju (Bryman, 2011). I den här studien hade etnografi eller 

deltagande observation inte svarat på studiens forskningsfrågor på grund av att studien 

undersöker någonting som ännu inte finns i praktiken. För att främja studiens syfte så 

valdes den kvalitativa intervjun som metod. 

 

4.2 Kvalitativ intervju 
Med kvalitativa intervjuer är syftet att använda och ta i akt mötet mellan 

intervjupersonerna och intervjuaren. Widerberg (2002) uttrycker även att det viktigaste 

med den kvalitativa intervjun är “att man följer upp de delar av intervjupersonens 

berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av temat ifråga” (s. 16). 

Bryman (2011) beskriver flexibiliteten som ges med kvalitativa intervjuer. På grund 

av hur intervjun kan förändras beroende på intervjuperson gör det att intervjun inte är lika 

styrd. Bryman (2011) förklarar två olika typer av kvalitativa intervjuer; ostrukturerad 

intervju och semistrukturerad intervju. Den ostrukturerade intervjun beskrivs som att 

intervjuaren har ett dokument med stödord men behöver inte följa det till punkt och 
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pricka, utan låter intervjupersonen helt styra svaren och samtalen. Den semistrukturerade 

intervjun är däremot lite mer uppstyrd då intervjuaren har en lista på flera teman hen vill 

belysa, men intervjupersonen har fortfarande frihet i sina svar. I denna studie valdes den 

semistrukturerade intervjuformen. Intervjuguiderna hade studiens forskningsfrågor som 

teman, men förändrades smått beroende på informanterna eftersom informanterna hade 

olika erfarenheter inom temana. De teman som valdes utifrån forskningsfrågorna var 

körsång, körsång och hälsa, elevhälsa och psykisk ohälsa. 

 

4.2.1 Fördelar och nackdelar med val av kvalitativ intervju 
Fördelen med användningen av kvalitativ intervju som metod är att informanterna har fått 

tala fritt utifrån ämnet. Bryman (2011) beskriver kvalitativa intervjuer som att intresset 

är riktat mot informantens ståndpunkter och att informanten får tala fritt till skillnad från 

kvantitativa intervjuer. Holme och Krohn Solvang (1991) menar att intervjuaren har 

större frihet att ändra eller lägga till frågeställningar som eventuellt har glömts bort, vilket 

gör att intervjuaren med säkerhet kan få alla svar från sin informant.  

Nackdelen med kvalitativ intervju är att urvalet blir väldigt avgörande, och om man 

råkar välja fel undersökningsperson kan hela ens undersökning bli värdelös utifrån den 

utgångspunkt man hade från början (Holme och Krohn Solvang, 1991). Bryman (2011) 

menar även att kvalitativ intervju som metod är svår att generalisera till andra 

sammanhang på grund av en mindre skara av informanter och data, vilket gör att resultatet 

inte är direkt överförbart till andra typer av forskning eller situationer.  

I detta fall då studien syftar till att undersöka informanternas personliga tankar och 

inte är ute efter ett generaliserande resultat, så finns det fler fördelar med kvalitativ 

intervju än nackdelar vilket gör att kvalitativ intervju passar sig bäst för studien. 

 

4.3 Design av studien 
Här redovisas designen av studien genom urval av informanter, presentation av 

informanterna och hur transkriberingen av studiens data genomförts. Avslutningsvis 

förklaras analys av studiens data och vilket tillvägagångssätt som användes. 

 

4.3.1 Urval 
Urvalet för den här studien gjordes i syfte att få informanter med tydlig koppling till 

forskningens ämnen. Därför användes målstyrt urval i valet av informanter. Målstyrt 
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urval förklarar Bryman (2011) är ett strategiskt val av informanter för att studiens 

forskningsfrågor ska bli besvarade och att informanternas upplevelser eller erfarenheter 

har relevans för ämnet. Den här studien fokuserar på körsång och elevhälsa, och därför 

valdes informanter från dessa områden.   

Till studien tillfrågades en körpedagog och en kurator som arbetar på ett gymnasium i 

Skåne och en körpedagog med utbildning inom musik och hälsa. Mer information om 

informanterna finns under punkten nedan (4.3.2). För den här studien har det målstyrda 

urvalet lett studien till att Informant 1 och Informant 2 arbetar på samma skola. Detta val 

gjordes på grund av ett intresse för att kunna jämföra körpedagogen och kuratorns tankar 

kring körsång och hälsa inom elevhälsan, och om deras åsikter liknade varandra eller inte. 

 

4.3.2 Informanter 
I denna studie benämns informanterna som Informant 1, Informant 2 och Informant 3. 

Enligt Brymans (2011) etiska överväganden inom kvalitativ intervju har informanterna 

full anonymitet. De har blivit informerade om forskningens syfte och deras anonymitet. 

Alla informanter är över 18 år och har gett samtycke till att intervjuerna spelats in samt 

använts till denna studie (Bryman, 2011). Som tidigare nämnts i punkten ovan arbetar 

Informant 1 och Informant 2 på samma skola i Skåne.  

Informant 1 är kurator på en gymnasieskola i Skåne. Hen har arbetat på sin arbetsplats 

i över 10 år och har innan dess arbetat som kurator på Komvux. Informant 1 är med i 

skolans elevhälsoteam, där hen tillsammans med skolsköterskor och specialpedagoger 

arbetar med förebyggande och hälsofrämjande arbete för psykisk hälsa hos elever samt 

med att skapa en god studiemiljö. Informant 1:s arbetsuppgifter som kurator är bland 

annat enskilda samtal med elever som blivit rekommenderade till henom eller som 

frivilligt sökt hjälp. Utanför sitt arbete sjunger informant 1 i en kör som hen har sjungit i 

till och från i 30 år.  

Informant 2 är körpedagog och sånglärare på en gymnasieskola i Skåne. Hen har 

arbetat på sin arbetsplats i cirka 12 år och har innan dess arbetat som musiklärare, 

körpedagog och sångpedagog i Stockholm. Idag undervisar Informant 2 i ämnena 

Ensemble med Körsång, Körsång 1, Körsång 2, Instrument och Sång 1, 2, och 3 samt 

arbetar som hållbarhetskoordinator på skolan. Hen leder även Körsång som Individuellt 

val. Utanför sitt arbete har hen sjungit i många körer, vokalgrupper och olika band.  
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Informant 3 är distriktssköterska och körpedagog för flera olika körer i Skåne. Hen 

studerade musik inom kulturskolan och på ett estetiskt gymnasium med musikinriktning. 

Därefter studerade Informant 3 till sjuksköterska och började arbeta som sjuksköterska i 

hemvården, där hen använde musik och sång för att skapa relationer med sina brukare. 

Efter några år som sjuksköterska studerade henom kursen Musik och hälsa vid Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm, och har därefter börjat arbeta som distriktssköterska samt 

blivit körledare för körer i Malmö och flera demenskörer via Träffpunkt Skåne Län. 

Informant 3 arbetar även med körer där flera deltagare lider av psykisk sjukdom och 

psykisk ohälsa.  

 

4.3.3 Transkribering 
Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet. För att lättare kunna koda materialet 

skapades specifika kodningar för ljud som harklingar, skratt eller ord som “mm” och 

“eeh”. Varje paus skrevs med “…” och klockades inte i sin helhet. När transkriberingarna 

fördes in i resultatet skrevs citat om från talspråk till skriftspråk för tydlighet.  

 

4.3.4 Analys av data 
För att kunna analysera studiens data inspirerades analysarbetet av Grundad teori, som 

beskrivs som ”teoribildning på empirisk grund” (Bryman, 2011). Metoden skapades av 

Glaser och Strauss 1967 och är idag den vanligaste analysmetoden inom kvalitativ 

forskning (Bryman, 2011). Metoden Grundad teori innebär bland annat att insamling av 

data och analys av data sker i ett samspel och görs parallellt, till skillnad från en 

kvantitativ forskning då all analys av data sker när insamling av data är färdig (Bryman, 

2011). Vad som även utmärker denna metod är att kodningen inom Grundad teori inte är 

statisk utan kan förändras under tidens gång. Inom analysen av data för studien användes 

ett av de tre kodningsmetoderna inom Grundad teori som benämns som selektiv kodning 

(Bryman, 2011). Med selektiv kodning väljs ett ämne/kategori som används som en grund 

för resten av dataanalysen. I den här studien valdes ämnet körsång och hälsa som grund 

för resten av analysen. Detta ämne/kategori relateras sen till andra ämnen som analyserats 

från studiens data, och utifrån detta skapas flera kategorier på all data som innehåller 

mellan en till två begrepp (Bryman, 2011, s. 515). Detta kan avläsas på tabellen som 

bifogats nedan: 
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Tabell 21.2 Processer och resultat i Grundad teori (Bryman, 2011, s. 517). 

 

Likt punkt 4a och 5a i tabellen så skapades sex kategorier från studiens insamling av data. 

Tre av dessa kategorier skapades innan utifrån studiens tre forskningsfrågor. I detta fall 

ansågs körsång och psykisk ohälsa som kärnämnena för studien enligt Grundad teoris 

selektiva kodning. Resterande tre kategorier skapades utifrån de ämnen som omtalades 

och diskuterades av informanterna under intervjuerna. De sex kategorierna benämndes 

som: Bakgrund och arbetsuppgifter, Körsång som ett verktyg, Körsång och hälsa, Psykisk 

ohälsa och bedömning, Körpedagogens beaktande av körsångens hälsoeffekter och 

Möjligheter för körsång inom elevhälsan i praktiken. När kategorierna skapats valdes 

varsin färgmarkering till varje kategori och all transkription markerades digitalt utifrån 

tillhörighet av kategori med kategoriernas färger. När kategoriseringen av alla intervjuer 

var färdig så sammanställdes sex dokument digitalt utifrån kategorierna där resultatet av 

data klistrades in under varje kategori. Vidare så analyserades materialet återigen i 

kategoriernas respektive dokument och eventuella förändringar gjordes om vissa data 

hamnat i fel kategori. Detta kan jämföras med steg 5, kontinuerlig jämförelse, i Brymans 

(2011) tabell.  
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4.4 Etiska överväganden 
Denna studie har genomförts enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för 

samhällsvetenskaplig forskning. Informanterna blev informerade om studiens syfte i 

skrift vid första kontakten samt vid intervjutillfället. De fick information om att de har 

anonymitet och att namn och deras personuppgifter såsom pronomen är konfidentiella. 

Informanterna gav sitt samtycke till att bli inspelade, intervjuade och att deras svar 

används i denna studie. De fick även muntlig information om att deras deltagande är 

frivilligt och fick avbrytas när de ville. Informanterna fick även information om att deras 

svar inte kommer att delas vidare utanför denna studie och kommer användas enbart för 

studiens syfte. Allt detta stämmer även överens med Brymans (2011) råd kring etiska 

överväganden.  

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ studies tillförlitlighet uppbyggd av fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka/konfirmera (s. 354). 

Utifrån dessa fyra delkriterierna har studien analyserats för att undersöka tillförlitligheten. 

Studiens trovärdighet har skapats genom att de tre informanterna valdes genom ett 

målstyrt urval. Det målstyrda urvalet baserades på att de tre informanterna är verksamma 

inom studiens tre områden: körsång, elevhälsa och körsång och hälsa. Studiens 

överförbarhet existerar genom att studiens undersökning kan göras med andra 

informanter inom områden som körsång, gymnasieskolan, elevhälsa och psykisk ohälsa. 

När det gäller pålitlighet har studien följts alla riktlinjer och regler för en kvalitativ 

forskning. 

Vad som kan göra studien otillförlitlig är studiens målstyrda urval av informanter, som 

objektivt kan ses som positiva till ämnet från början. Innan insamlingen av data började 

var det okänt att Informant 1 som är kurator sjöng i kör, vilket gjorde att alla tre 

informanter hade en positiv erfarenhet av körsång. För att ge studien mer reliabilitet hade 

det eventuellt gynnat studien mer om det målstyrda urvalet innehöll en informant som 

inte hade erfarenhet av körsång, och som kunde se på forskningsfrågorna från ett annat 

perspektiv. En annan faktor för studiens otillförlitlighet är att inga av informanterna fick 

ta del av transkriberingarna från sina intervjuer. Dock har inga av informanterna bett om 

den informationen. Alla informanterna har uttryckt ett intresse för att få läsa uppsatsen i 
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sin helhet, och vi har genom muntlig kommunikation bestämt att de kommer att få arbetet 

skickat till sig när det är färdigt. 
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5. Resultat 
I detta kapitel redogörs resultatet av studien. I resultatet presenteras data som 

informanterna besvarat utifrån studiens forskningsfrågor samt ämnen som informanterna 

tagit upp som är utanför studiens forskningsfrågor, men som visade relevans för studien. 

Resultatet består av svaren från tre enskilda intervjuer med Informant 1, Informant 2 och 

Informant 3. Utifrån studiens analys av data och de sex kategorierna som skapats 

presenteras resultatet från fem kategorier som valts ut. Kategorin Bakgrund och 

arbetsuppgifter har valts bort på grund av att dess data anses irrelevant för resultatet av 

studien. Kapitlet kommer att delas in under följande rubriker: Körsång som ett verktyg, 

Körsång och hälsa, Psykisk ohälsa och bedömning, Körpedagogens beaktande av 

körsångens hälsoeffekter och Möjligheter för körsång inom elevhälsan i praktiken. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

 

5.1 Körsång som ett verktyg 
I informanternas olika ingång till musik och körsång fanns det olika tankar om vad det 

finns för potential för att använda körsång som ett verktyg. Alla informanterna menar att 

körsång kan användas för att skapa en god stämning och goda sociala förutsättningar för 

en grupp. Detta kan göras genom att sjunga olika typer av låtar, olika genrer samt att leka 

musikaliska lekar. Informant 2 menar att “sången förenar” när det gäller att arbeta med 

att föra ihop en grupp med nya människor, och att det oftast inte behövs andra element 

som teaterövningar eller dylikt. För att skapa god social gemenskap talar Informant 2 och 

3 om vikten av repertoar, och att låtar som deltagarna eller eleverna gillar kan uppmuntra 

till större engagemang vilket också skapar trygghet.  

Informant 3 pratar om hur hen använder sig av mjuka uppsjungningsövningar och 

ordlös sång när hen leder körsång för att hjälpa deltagare med psykisk ohälsa att våga 

sjunga. Vidare berättar Informant 3 om att det viktiga är att börja mjukt med låtar som 

inte kräver för mycket till en början. Därefter när de börjar våga lite mer kan man gå 

vidare till sånger med text. 

Informant 2 talar om att körsång kan användas för att gynna skolans helhetsperspektiv 

genom att kören sjunger på stora högtider som Lucia, julkonserter och vårkonserter. Med 

detta menar Informant 2 att körsången kan skapa ett uttryck för skolan när det är större 

evenemang med skolans körer, och att det ger skolan en större känsla av gemenskap. 
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Informant 1 resonerade under intervjun att körsång kan verka som ett verktyg för att 

hjälpa eleverna att våga hålla tal framför klassen: 

 
Där tänker jag att man faktiskt hade kunnat ta hjälp av körsång med att 
våga ta plats i rummet ... och det skulle man ju kunna träna tillsammans 
i en kör, att man jobbar med rösten. För det är en problematik som 
ständigt återkommer: ”Jag vågar inte stå inför den här klassen”, ”allt 
fokus på mig”, men sen är det också det här med att våga lyssna till sin 
egen röst och att våga prata inför andra helt enkelt. Och då tänker jag 
att körsången skulle kunna vara befriande och mer lekfullt och som man 
sen kan nyttja i andra sammanhang när man ska prata.  

 

Alla informanter nämner även att körsången kan användas som ett verktyg för att få 

deltagare och elever att slappna av mer och vara i nuet genom att arbeta med 

andningsövningar. Informant 2 menar att många av henoms elever kommer från en 

stressig vardag, och att uppvärmningen på kören kan hjälpa dem att komma ner i varv 

och hitta nytt fokus.  

 

5.2 Körsång och hälsa 
När frågan om det finns en koppling mellan körsång och hälsa ställdes så svarade alla tre 

informanter att de såg en tydlig koppling. De upplevde att de känner sig piggare och var 

ofta på bättre humör efter att de har sjungit i kör till skillnad från innan. Informant 1 pratar 

om den sociala aspekten, och menar att körsång ger känslan av att en delar en upplevelse 

tillsammans med andra och tar bort den individuella pressen. Körsången hjälper till med 

att våga sjunga tillsammans med andra, vilket skapar en gemenskap i att alla är i samma 

situation. Informanterna menar att körsång hjälper individen att lära känna nya människor 

och uppfyller människors behov av att få sjunga utan att bli utpekad. Behovet av att få 

sjunga menar Informant 3 finns hos varje människa redan från födseln:  

 
Faktum är att musik är någonting vi föds med, som vi faktiskt har ett 
behov av, det är en rättighet. För oss som är rörliga och friska är det en 
skyldighet att hjälpa dem som inte har kontakt med musiken att faktiskt 
fånga och använda sin musik ... För det är faktiskt något vi föds med, 
allting vi föds med är någonting vi behöver. Vi måste springa, vi måste 
kissa och vi måste äta, och vi föds med förmågan att sjunga och lyssna 
på musik.  

 

Informant 2 menar att körer på gymnasiet förenar hela skolan. “Alla kan vara med, vare 

sig man sjunger eller man lyssnar”. Informant 1 anser att körsång kan vara ett sätt för 
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elever på gymnasiet att hitta motivation. Om eleverna anser att körsång är roligt och 

givande så skapar det motivation till andra ämnen, vilket hen anser som en hälsoeffekt. 

 

5.3 Psykisk ohälsa och bedömning 
Under intervjuerna kom det upp olika aspekter av psykisk ohälsa i samband med körsång. 

Studien preciserar inte vilka faktorer som kan påverka psykisk ohälsa, men under 

intervjuerna beskrev alla tre informanter hur betyg och bedömning kan vara en 

bidragande faktor. Betyg och bedömning var från början inte med i studiens 

forskningsfrågor, men blev mycket relevant efter intervjuerna med informanterna.  

Alla tre informanter diskuterar hur bedömning och betyg kan dra ner hälsoeffekten 

från körsång genom stressen av att bli bedömd, och att jämförelse mellan eleverna kan 

skapa oro och prestationsångest. Vare sig det är att det finns individer med psykisk ohälsa 

eller att körsång och estetiska ämnen kan skapa psykisk ohälsa, så ser alla informanter att 

olika situationer i samband med ämnet Körsång kan uppstå. Informant 1 talar om hur 

synen på psykisk ohälsa har förändrats under åren. Det finns en större acceptans att tala 

om psykisk ohälsa generellt i samhället idag, samtidigt som individuella samtalskontakter 

ökat hos Informant 1. Varför de individuella samtalen har ökat anser Informant 1 handlar 

om att eleverna inte är vana att prata med vuxna, och inte vill belasta sina vårdnadshavare 

hemma. Hen nämner även hur just musik och sång lätt ger eleverna prestationsångest och 

att eleverna lätt jämför sig med varandra. Vidare menar Informant 1 att musik är mer 

självutlämnande än exempelvis teater, där någon spelar en annan roll än sig själv. Hen 

pratar om elever i individuella samtal som uttryckt att det är läskigt att sjunga och tala 

framför andra på grund av att rädslan för att bli bedömda på någonting som känns så 

personligt.  

När samtalen om körsång kan vara ett förebyggande arbete inom elevhälsan så ansåg 

Informant 1 att körsång som kurs lätt kan skifta fokus till prestation. “Då, då är vi ju där 

igen att man ska prestera, och man ska jämföra sig med andra, och andra ska lyssna på en 

och det blir liksom … lite av en krock där”.   

Informant 2 nämner att det hade varit skönare att ha körkursen utan bedömnings-

aspekten. Hen pratar om att det är svårt att göra individuella bedömningar på en grupp 

bestående av cirka trettio till fyrtio personer. Informant 2 anser även att evenemang som 

större konserter i och utanför skolan kan sätta stor press på eleverna. När det gäller att 

möta elever med psykisk ohälsa pratar Informant 2 om samarbetet med elevhälsoteamet 
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på skolan. När Informant 2 fått ett förtroende från en elev rekommenderas eleven som 

mår dåligt att prata med någon. Den samtalskontakten kan vara med elevhälsan på skolan 

eller BUP (Barn och ungdomspsykiatri). Enligt Informant 2 är hens uppdrag som 

körpedagog och mentor att hjälpa eleverna vidare till de som är professionella och som 

vet bästa hjälpen för eleven. När det kommer till körsången ser hen gruppen som en enhet 

och försöker arbeta med gruppsammanhållning istället för att fokusera på individnivå.  

Informant 3 är körpedagog till vuxenkörer och har inte arbetat inom skolans väggar. 

Henoms syn på hur bedömning påverkar elevernas syn på körsång och musik är att 

eleverna från början blir inkastade i ett inrutat system: 

 
De lever ju så inrutat i sin värld, alltså de har ... de har blivit i kanske 
närmare tolv år matade med att allting de gör får en bokstav å en 
bedömning på allt, hela tiden flera gånger i veckan … Det är ingenstans 
i arbetslivet som vi har den ... hetsen [...] så att få lov att bara vara i 
aktiviteter är ju en sådan gigantisk bristvara i skolan. 

 

Vidare pratar Informant 3 om hur hen upplever att betyg och bedömnings-aspekten kan 

ta bort känslan av att få uppleva musiken, och att känna känslan av att ”glömma tid och 

rum”: 

 
Jag vill liksom att folk ska komma in i den här, ”who”, när man bara 
flyger iväg av musiken, och ... faktiskt förflyttas till något annat ... där 
det bara känns, ”gud vad gött det var, vad hände?”... Det är dit jag vill, 
men det står inte i Skolverket.  

 

Alla informanterna anser att körsång kan vara frigörande och prestationslöst om det sker 

på rätt sätt. De menar att körsång som betygssätts kan ta bort positiva hälsoeffekter på 

grund av att eleverna istället kan känna stress eller prestation.  

 

5.4 Körpedagogens beaktande av körsångens 

hälsoeffekter 
I denna studie var jag nyfiken på – utöver huruvida körsång inom elevhälsan skulle kunna 

tänkas fungera – hur körpedagogen kan påverkas av att se ämnet Körsång med de 

hälsoeffekter som finns i att sjunga i kör. I intervjuerna med informanterna fanns två olika 

perspektiv kring denna fråga. 
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Det första perspektivet kom från Informant 1 och Informant 3 som ansåg att 

körpedagogen kan gynnas av att se sin undervisning utifrån körsångens hälsoeffekter. De 

menar att det kan ge pedagogen mer glädje av vetskapen att körsång kan förstärka 

elevernas psykiska hälsa. “Det måste vara roligare när man kan möta elevernas behov”, 

menar Informant 3, och syftar då till sin egen körpedagogik där kören har en stor roll 

kring att välja repertoar. Enligt Informant 1 så kan körpedagogen med ett hälsoperspektiv 

kunna se kören på grupp- och på individnivå, till exempel när en körpedagog står framför 

sin kör. Informant 1 menar att körpedagogen kan se vilka som sjunger ut och vilka som 

inte vill sjunga eller om det är elever som aldrig kommer på kören. Därefter kan man ta 

samtalet med den eleven om hur hen mår och vad körpedagogen i fråga kan göra.  

Det andra perspektivet kom från Informant 2 och Informant 3, som ansåg att 

hälsoeffekterna kom i själva övningarna i det praktiska arbetet, inte av hur pedagogens 

inställning var. “Jag tänker att hälsoperspektivet kommer på köpet” menar Informant 2. 

Hen vet att det finns massa hälsofrämjande aspekter med körsång, men att det inte är 

någonting som hen aktivt tänker på i sin undervisning. Vikten av repertoar tyckte 

Informant 2 var viktig, dels för eleverna men även för sig själv: 

 
Jag tror att jag kanske förändras, man har inte samma press på att det 
ska ”ja, nu måste ni kunna de här stämmorna, nu är det konsert här 
snart”...  Men när man då gör lite annan mellanrepertoar så märks det 
säkert på mig att ... nu är det lite mer avspänt, och då mår ju dem lite 
bättre och känner att det är lite roligare och slappnar av.  

 

Informant 3 menar, liksom Informant 2, att ett hälsoperspektiv kommer i det praktiska 

arbetet. I sin undervisning menar Informant 3 att hur hen undervisar fysiskt hjälper 

deltagarna in i ett hälsoperspektiv; till exempel genom hållning, användning av kroppen 

för att ta en svår ton, medveten andning och så vidare. Både Informant 2 och Informant 3 

nämner att andningsövningar och stretch i uppvärmningen hjälper deras deltagare med att 

andas, hitta fokus och skapa lugn (nämns även under punkt 5.1).  

 

5.5 Möjligheter med körsång inom elevhälsan i 

praktiken 
Denna kategori har delats upp i två underrubriker: Möjligheter med körsång inom 

elevhälsan och Svårigheter med körsång inom elevhälsan. Det här görs för att få en 
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tydligare överblick av informanternas resonemang och för att visa på att informanterna 

diskuterade ämnet från olika utgångspunkter.  

 

5.5.1 Möjligheter med körsång inom elevhälsan 
Informanter konstaterar att körsången måste vara en frivillig aktivitet för att kunna ge 

hälsofrämjande effekter. Informant 1 och Informant 2 pratar om Individuellt val, en kurs 

som eleverna får välja utöver sina obligatoriska kurser. Deras erfarenheter av elever som 

väljer körsång som Individuellt val är att de väljs för att det är roligt och för att det bryter 

av mot elevernas mer teoretiska undervisning. Informant 3 talar om vikten av frivillighet 

för att körsången ska fungera inom elevhälsan, och menar att frivilligheten kan ske i form 

av en “drop-in-kör”. Meningen med en ”drop-in-kör” är att det inte finns någon 

“bestraffning” om någon skulle missa ett tillfälle, utan de som orkar och vill kommer.  

Individuellt val är dock ett ämne i skolan som ska betygsättas, vilket alla tre 

informanter poängterar och menar att en aktivitet som inte blir bedömd kan ge fler 

hälsoeffekter. Informant 1, som arbetar som kurator, menar att henoms uppgift kan vara 

att rekommendera körsång som aktivitet till elever med psykisk ohälsa. Hen talar om att 

liknande projekt på deras skola funnits med dans och teater och säger: “det är lite samma 

sak som med dans; för den som inte mår dåligt eller för den som mår dåligt, det här att få 

använda sig av hela kroppen ... och jag tänker med kör också att det skulle kunna va det 

där, lite befriande”. Informant 1 anser att körsång som ett verktyg mot psykisk ohälsa kan 

vara ett sätt att komma undan prestation och endast få det glädjefyllda: 

 
Nä men just det här … ja, det här glädjefyllda på nåt sätt, att det gör 
nånting med en när man sjunger och när man liksom får släppa loss och 
känna att … det var inte så prestationsinriktat, man sjunger för att det 
är roligt. Det tror jag ... det hade kunnat gynna.  

 

Informant 2 tycker att en frivillig kurs med körsång kan få eleverna att slappna av mer i 

skolan samt få utrymme att göra någonting utan bedömning och prestation. Körsången 

kan fungera som ett sätt att få uttrycka sig tillsammans i grupp och känna att en själv som 

individ bidrar till någonting större.  

 

5.5.2 Svårigheter med körsång inom elevhälsan 
Svårigheterna med att använda körsång inom elevhälsan menar informanterna handlar 

om organisationsfrågan och hur en frivillig kör ska marknadsföras. Informant 2 anser att 
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denna idé inte går att starta upp hur som helst, utan måste fungera organisatoriskt för 

skolan. “Om det fanns en frivillig kör, då måste det finnas en lärare, och då ska någon ha 

den i sin tjänst. Och vad ska det kallas? Och ska en ses varje vecka, varannan vecka?” 

För att en frivillig kurs ska kunna ske på skolan måste en lärare anställas eller lägga till 

kursen i en redan full tjänst. Administration och rektorer måste få det att gå ihop 

ekonomiskt och schemamässigt. Den organisatoriska frågan kan vara svår att få till på 

första försöket, och hur en sådan tjänst räknas in om kursen är frivillig och närvaron inte 

är obligatorisk. 

 

Det andra som nämndes när det gäller nackdelar för körsång som en frivillig aktivitet är 

marknadsföringen. Informant 2 ansåg att det kan vara svårt att rikta körens namn och 

syfte för att körsången ska ge rätt effekter:  

 
Man ska nog inte kalla den för ”må-bra-kören” eller … att det kanske 
inte är en kör där syftet är ”nu kommer ni hit och mår bra, här mår ni 
bättre”, ”här kan vi lösa problem”, utan att … att det i så fall kan lösa 
sig själv … Men jag har så svårt att veta hur man skulle ... marknadsföra 
just den grejen … ”Kör för er som mår dåligt” eller förstår du vad jag 
menar? ”Aha, får jag inte va med, jag mår ju bra …”  

 

Informant 2 kom dock inte fram till hur marknadsföringen för en sådan kör skulle kunna 

se ut. De andra informanterna nämnde ingenting kring marknadsföring. De ansåg att det 

finns en problematik kring hur det organisatoriska skulle fungera på en gymnasieskola 

för att kunna hålla i en frivillig kurs.  

Informant 3 menar att körsång inte behöver vara den aktivitet som hjälper elever mot 

psykisk ohälsa. Oavsett vilken aktivitet det är, vare sig det är en sport eller att öva själv 

på ett piano, så handlar det om att elevens egna val är det som ger hälsofrämjande effekter. 

“Körsång i all ära, men … det frivilliga, eller valet i sig är viktigt. Någon kanske vill 

sjunga i kvartett eller kvintett, och någon annan är mer ute efter skolans mass-kör”. I 

samtalet om frivillighet så menar Informant 3 att “... effekten i körsång kommer ju bara 

när man vill vara där”, och att aspekten av obligatorisk närvaro och betyg lätt kan ta bort 

de hälsofrämjande effekterna. 
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5.6 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar på att informanterna ser stor potential i att körsång kan främja hälsa hos 

människor och elever på gymnasiet. De ser att körsång kan hjälpa elever på individ- och 

gruppnivå och kan bli ett uttryck för hela skolan. De ser användning för körsång som 

verktyg i sammanhang som att jobba med sin röst när man ska prata framför folk. De ser 

framförallt en användning av körsång för att gynna sociala sammanhang och till att skapa 

en starkare gruppsammanhållning. 

När det gäller psykisk ohälsa hos gymnasieelever menar alla tre informanter att 

betygsättning och bedömning kan skapa prestationsångest och jämförelse mellan elever. 

De menar att musik som estetiskt program och Körsång som ämne kan skapa prestations-

ångest på grund av konsertframträdanden eller på grund av betyg. Informant 2 som arbetar 

med körsång i gymnasiet anser att det hade varit positivt att inte behöva ha bedömning i 

körsång. Informant 3 menar att bedömningsaspekten tar bort upplevelsen av att känna 

musiken.       

Att körpedagoger beaktar körsångens hälsoeffekter anser Informant 1 och Informant 3 

kan vara positivt. Båda tror att det gynnar pedagogen i och med att det blir roligare att 

undervisa med vetskapen om vilka positiva effekter det kan ge. Informant 1 menar att ett 

beaktande av körsångens hälsoeffekter från en körledare kan skapa en undervisning där 

körledaren ser varje individ, och kan läsa av hur eleven mår. Informant 2 och 3 menar 

dock att beaktandet av körsångens hälsoeffekter kommer i praktiken. Genom att sjunga i 

kör så får man hälsoeffekterna “på köpet” enligt Informant 2. Informant 3 berättar om hur 

hen i sina uppvärmningar och med sin fysiska hållning kan visa sin hälsoaspekter för sina 

körer utan att specifikt “tänka på det”. 

Idéen med att körsång kan verka inom elevhälsan för att motverka psykisk ohälsa ser 

informanterna möjligheter och svårigheter med. För att kunna genomföra det inom skolan 

anser alla tre att det antingen måste vara en frivillig kurs utan bedömningskrav, eller 

genom kursen Individuellt val.  

Informanterna ser möjligheter med körsång inom elevhälsan i och med att det kan vara 

avslappnande för elever att bryta av deras stressiga vardag med körsång. De menar även 

att en frivillig kurs kan hjälpa elever att släppa tankar kring prestation och jämförelse. 

Körsång som en frivillig kurs menar informanterna kan ta bort pressen av att bli bedömd. 

När det gäller Individuellt val menar Informant 1 och Informant 2 att det kan skapas ett 

samarbete mellan körsång och elevhälsan genom att Informant 1 som kurator kan 
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uppmuntra elever som har intresse för körverksamhet att välja körsång som Individuellt 

val.  

Svårigheterna som informanter såg med denna idé var att få in körsång som frivillig 

kurs i skolans organisation. Informant 2 ser problem med hur skolan skulle marknadsföra 

kören på rätt sätt. Informant 3 menar att det inte måste vara just körsång som hjälper mot 

psykisk ohälsa utan att frivilligheten är det som ger mest hälsoeffekter. 

Informant 1 avslutade sin intervju med att säga detta: ”Det här har väckt lite nya tankar 

hos mig när det gäller samarbete med våra lärare som har kör, om jag skulle kunna göra 

nånting där faktiskt med hälsoperspektivet lite mer”. Detta visar enligt min åsikt på att 

studiens ämne är aktuellt och är möjlig att genomföra så länge det finns en vilja och ett 

engagemang från lärare, elevhälsan och skolan. Mer om detta kan ni läsa om i kapitlet 

Diskussion.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat kopplat till tidigare forskning och litteratur i 

ämnet. Diskussionen delas in under samma rubriker som resultatet: Körsång som verktyg, 

Körsång och hälsa, Psykisk ohälsa och bedömning, Körpedagogens beaktande av 

körsångens hälsoeffekter och Möjligheterna med körsång inom elevhälsan i praktiken. 

Avslutningsvis så diskuteras mina tankar om studiens resultat och visar mitt svar på en 

praktisk lösning under rubriken Avslutande diskussion. 

Utifrån informanternas svar och från litteraturen kan det konstateras att det finns 

möjligheter för att körsång skulle fungera som ett arbetssätt för att motverka psykisk 

ohälsa inom elevhälsan, och att det kan ge positiva hälsoeffekter. Svårigheterna med 

körsång inom elevhälsan finns enligt informanterna i skolans organisation, samt hur 

kören ska marknadsföras för att få ut körsångens hälsoeffekter. Skulle detta kunna 

genomföras i dagens skola? Och om det är en frivillig kurs – kommer det då locka elever 

som redan har fullt upp med skoluppgifter och annat i sin vardag? 

 

6.1 Körsång som verktyg 
Vid intervjuerna med informanterna instämde alla tre att de ser användningsområden för 

körsång. Nedan beskrivs deras förslag kring hur körsång kan fungera som ett verktyg 

kopplat till forskning och litteratur i ämnet.  

 

6.1.1 Körsång som verktyg: ge självförtroende till elever via sång 
Informant 1 resonerade om hur körsång kan hjälpa elever som har svårt att tala inför 

människor att hitta självförtroende i sin röst. Enligt Informant 1 finns det elever som 

tycker det är läskigt att stå och tala framför klasser, och i vår intervju kom Informant 1 på 

att körsång kan hjälpa elever med att bemästra nervositeten. Detta anser jag är en väldigt 

spännande idé. Att kunna hitta sin röst i ett större sammanhang ger eleven en trygg grund 

innan den tar steget vidare och står själv. Kristofersson och Wrangsjö (2019) menar att 

körsång kan ge en röst till de ensamma och svaga – och i en skolmiljö borde det vara ett 

väldigt bra sätt att kunna ge en elev ett tryggt sammanhang. Detta kan även öppna upp 

möjligheten att få med körsången in i andra teoretiska ämnen där publika föredrag är mer 

vanliga.  
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6.1.2 Körsång som verktyg: ordlös sång och körsångens flexibilitet 
Informant 3 beskrev hur hen arbetar med ordlös sång till deltagare som har psykisk 

ohälsa. Det visar även Qvarsell (2008) är en metod i rehabiliteringskörer. Den ordlösa 

sången kan användas som ett första steg för personer som är osäkra och inte riktigt trygga 

i sin sång eller i sitt tal. Ordlös sång är inte lika utlämnande som sång med text. Informant 

3 förklarar hur hen började mjukt med låtar som inte är så krävande, och att efter tid utöka 

körens repertoar med låtar som har text. Det visar på den flexibiliteten som körsång kan 

ge. Beroende på genre, stämmor, låtar och text kan en kör formas utefter det som 

deltagarna/eleverna behöver.  

På tal om genre nämnde både Informant 2 och 3 hur viktigt val av repertoar och genre 

är för körer. Informant 2 syftade till att hen märker en skillnad i sig själv och i eleverna 

när hen väljer genrer som vanligtvis inte brukar förekomma på skolkonserter, exempelvis 

som pop/rock. I sitt resonemang anser Informant 2 att hen tror att eleverna känner av att 

Informant 2 är mer avslappnad i den alternativa repertoaren, vilket får dem att känna sig 

mer avslappnade. Detta stämmer överens med Kristofersson och Wrangsjö (2019) som 

menar att repertoar och körledarens engagemang kan påverka körens stämning. Repertoar 

är en viktig nyckel inom körsång; dels att kunna presentera nytt material för elever och 

visa på ny musik, men framförallt när man väljer låtar som eleverna känner igen – energin 

i rummet brukar öka med 100 procent! Under min tid som körledare i Lomma så fanns 

ett medveten blandning av kända och okända låtar i vår repertoar. Även om de okända 

låtarna gick hem så var det en stor skillnad i hur körmedlemmarna uttryckte sig med röst, 

kropp och ansiktsuttryck när pianokompet till ABBA:s ”Mamma Mia!” sattes igång.  

 

6.1.3 Körsång som verktyg: att stärka individen och gruppen 
Informant 1 tog upp att körsång kan bidra till att stärka individen genom att hen får vara 

i ett större sammanhang. Detta säger även Gabrielsson (2008) som skriver att en kör 

tillsammans kan åstadkomma mer än vad individen själv förmår.  

Informant 2 och 3 menade att körsång är väldigt bra när man får en ny grupp elever på 

grund av möjligheterna att lätta upp stämningen med sånger och lekar. Flyman (2018) 

beskriver körsång som en genväg för en grupp människor att lära känna varandra, och har 

enligt forskning sett hur körsång kan skapa en social trygghet snabbare än andra kulturella 

aktiviteter. Från mina egna erfarenheter av körsång som student och som lärare stämmer 

min bild överens med Flyman (2018) i att gemenskapen stärks när man uträttar någonting 
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ihop. Till skillnad från att göra någonting själv, som också absolut kan stärka ens 

självkänsla, går det inte att jämföra med känslan av det man kan åstadkomma 

tillsammans, vilket ger mer glädje och motivation till personer som sjunger i kör 

(Gabrielsson, 2008). Det förstärker även Haugland Balsnes (2011), som menar att 

körsång kan förhöja kognitiva aspekter som koncentration och minne, och att detta kan 

stärka människans självförtroende och självtillit i ett större sammanhang. ”Jag var med, 

jag bidrog till att det lät så bra! Vi gjorde det!” 

 

6.2 Körsång och hälsa 
Informanterna beskrev att körsång kan påverka elever till det positiva. Alla informanter 

ansåg att körsång oftast gjorde en gladare och piggare. Detta stämmer överens med 

Haugland Balsnes (2011) som menar att körsång kan generera en känsloutlösning som 

minskar stress och skapar känslor av glädje och upprymdhet. Upprymdheten går även att 

se utifrån Sterns (1991, citerad i Kristofersson och Wrangsjö, 2019) vitalitetsaffekter, 

vilket även kan beskrivas som ”känslan av att vara levande”. Informant 1 och 2 pratade 

om de sociala aspekterna av körsång, och menade att “körsången förenar” (Informant 2). 

Detta tas upp i Lindström (2006) som menar att körsången är en plats för alla, oavsett 

bakgrund och tillhörighet. Gemenskapen i en kör verkar vara det som informanterna 

ansåg skulle gynna eleverna mest, alltså att få känna och uppleva musik tillsammans. Det 

var framförallt social gemenskap som de tre informanterna ansåg kunde stärkas med 

körsång som verktyg (som beskrivs under punkt 6.1).  

Enligt Informant 2 kan körsång även skapa gemenskap för hela skolan genom 

skolkörer. När Informant 2:s körer uppträder på deras gymnasieskola vid gemensamma 

evenemang såsom avslutningar eller lucia, så är det någonting alla är med i vare sig de 

sjunger eller lyssnar. Detta helhetsperspektiv går att jämföra med Ronström (2016) och 

den historik som finns om körsång och gemenskap. Körsången växte sig starkare i Sverige 

efter andra världskriget då det skett många förändringar i samhället, och under 1700-talet 

blev unison sång så viktigt för folkets politiska vilja under franska revolutionen. Även 

om en avslutningskonsert på ett gymnasium inte är en revolution eller en stor förändring 

i samhället anser jag att det finns en stor poäng i hur körsång kan vara någonting som inte 

bara stärker en grupp som sjunger, utan även de som lyssnar. Genom att se körsång ur ett 

perspektiv där sången påverkar många fler än de som är medlemmar i kören talar det för 

att körsång är ett vinnande koncept för att förena skolor – genom estetiska hjälpmedel. 



 35 

6.3 Psykisk ohälsa och bedömning  
Inför intervjuerna i denna studie fanns det funderingar kring konkretiseringen av 

begreppet psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) så kan psykisk ohälsa 

innebära nedstämdhet, oro, ångest och fysiska besvär som huvudvärk och magknip. För 

studiens tillförlitlighet var det omöjligt och oetiskt att skriva; ”alla elever på gymnasiet 

upplever psykisk ohälsa” på grund av brist av aktuell och konkret statistik. Dock visar två 

av Folkhälsomyndighetens rapporter från 2016 och 2018 att antalet ungdomar som har 

någon form av psykisk ohälsa är hög och har fördubblats de senaste 30 åren.  

När frågorna till intervjuguiderna skrevs undveks specifika begrepp eller benämningar 

inom psykisk ohälsa. Det gjordes för att informanterna inte skulle få projicerade fakta 

eller olika typer av beteenden skrivna på näsan. Det viktigaste var att få deras uppfattning 

om vad de sett, vad de erfarit kring ämnet och om de själva har iakttagit faktor som kan 

ha större påverkan. Det som förvånande mig var att alla tre informanterna pratade om 

betyg och bedömning kopplat till körsång, och hur eleverna farit illa av detta. Informant 

3, som inte jobbar inom skolan, såg på betygssystemet med kritiska ögon eftersom hen 

menar att vi inte har samma press på att få ett betyg i vuxenlivet på samma sätt, och att 

musik är någonting som elever ska uppleva och ”glömma tid och rum”.  

Betyg och bedömning är någonting som har diskuterats mycket under min 

musiklärarutbildning. Vad är det som faktiskt är positivt? Gynnas musikämnet av att 

eleverna får betyg när det är ett ämne som bygger på en lärandeprocess? I litteraturen från 

Liedman (2011) kan det avläsas ett mönster för just jämförelse i betygssättningens 

historik, i och med att betygssättningen på 1500-talet började med att människor skulle 

jämföra sig med varandra. Jämförelse mellan elever i dagens skola anser jag handlar om 

sociala kulturer, men ännu mer om skolsystemets otydlighet i betygskriterier och 

bedömningar. Otydligheten kan skapa oro och stress hos eleverna, och i ovisshet blir det 

lättare jämföra sig med varandra. Klapp (2018) beskriver betygssättningen syfte som ett 

sätt att ”informera eleverna om vart de befinner sig”. Samtidigt menar Klapp (2018) att 

dagens betygsunderlag är för otydligt och inte ger tillräckligt tydlig information. I ämnet 

Körsång ser jag problem med att det är ännu svårare som elev att veta vart man befinner 

sig enligt betygssystemet. I en grupp med trettio-fyrtio personer kan det kännas svårt att 

veta vad man som elev behöver förbättra. Öva på sin stämma, absolut. Vara på plats alla 

lektioner, absolut. Men hur kan en enskild elev veta vad en behöver förbättra för att bidra 

till körens gemensamma resultat? 
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Brante (2014) menar att betyg kan skapa grupperingar mellan elever, och det i 

kombination med favorisering från lärare kan skapa en enorm press. Informant 1 uttryckte 

flera gånger under vår intervju att hen fann musikämnet svårare än de andra estetiska 

ämnena. Detta menade hen var på grund av att musik är så personligt, och kan därför bli 

mer prestationsinriktat jämfört med teater där elever spelar en karaktär. Det finns sanning 

i det Informant 1 menar med  att musik är svårare att framträda ”opersonligt”. Absolut att 

man kan spela en karaktär när en står och spelar på scen, men det är ändå ens egna röst 

eller ens egna händer som spelar.  

Försvinner då prestationsångest och oro bara för att man står i en grupp med flera 

personer? Både ja och nej. Prestationsångest är någonting som kan sitta så djupt att det 

inte spelar någon roll i vilket sammanhang man är i. På ett eller annat sätt anser jag att 

personer med psykisk ohälsa hittar sätt att jämföra sig med andra. Enligt egna erfarenheter 

så spelar det ingen roll om en elev är i en grupp med 50 personer eller med 5 personer, 

om den eleven har prestationsångest så kommer den hitta anledningar till att klanka ner 

på sig själv. Men, trots detta så kan hjälpa känslan av att vara i ett ”vi” hjälpa en person 

med prestationsångest. Precis som Lennéer-Axelson och Thylefors (2018, citerade i 

Kristoferson och Wrangsjö, 2019) beskriver som ”vi-känslan” kan en elev kan stärkas av 

att vara del av någonting större för att ta bort fokus från sig själv. Helheten blir helt enkelt 

viktigare än detaljerna (Kristofferson & Wrangsjö, 2019), och i det här fallet kan det 

hjälpa en elev med prestationsångest att flytta fokuset från sig själv. 

Alla tre informanterna nämnde hur andning i sång och i körsångsuppvärmningar kan 

vara hälsofrämjande för elever. Informant 2 nämnde att hen brukar använda sig speciellt 

av lugna andningsövningar i vetskap om att eleverna går igenom stressiga vardagar. Alla 

informanterna nämner någon gång under intervjuerna att körsångens andning är 

hälsofrämjande. Det stämmer överens med Lindström (2006) som beskriver andning 

inom sång som en ”medveten andning” till skillnad från vår vardagliga andning. 

 

6.4 Körpedagogens beaktande av körsångens 

hälsoeffekter 
I studiens litteratur om körsång och hälsa hittades flertals hälsoeffekter som gynnar 

människans hälsa. Detta gav mig inspiration till att förstärka min egen roll som 

körpedagog genom att vara mer medveten kring körsångens hälsoeffekter. I intervjuerna 

med informanterna fanns en förutfattad mening om att körpedagogerna i fråga skulle säga 
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”självklart gynnas vi av att tänka på körsångens hälsoeffekter!”. Men som studiens 

resultat visar så ledde informanternas svar till två olika perspektiv i frågan. Dessa två 

perspektiv förklaras som det teoretiska och det praktiska perspektivet. 

 

6.4.1 Det teoretiska perspektivet 
Informant 1 och Informant 3 såg frågeställningen från det teoretiska perspektivet. De 

ansåg att det gynnar körpedagogen att tänka på sin undervisning utifrån körsångens 

hälsoeffekter. Informant 1 menade att en körpedagog då kan se sin kör på både grupp- 

och individnivå. Vidare menar Informant 1 att körpedagogen lättare kan läsa av en grupp 

snabbt baserat på ansiktsuttryck och på deras aktivitet.  

Utifrån Informant 1:s tankar kring hur en körpedagog kan arbeta med grupp- och 

individnivå finns det tydliga paralleller till elevhälsans arbetssätt. I samband med en 

medvetenhet om körsångens hälsoeffekter kan en körpedagog arbeta med körsång för att 

stärka gruppen, men även använda gruppen för att stärka individen. Likt hur Guvå (2014) 

i sin studie visar på generella insatser och särskilda insatser, så kan man utifrån Informant 

1:s tankar kombinera dessa tankesätt i ett hälsofrämjande arbete där grupp och individ får 

sina behov mötta. Kristofersson och Wrangsjö (2019) beskriver att körsång kan skapa 

positiva spiraler i en grupp på grund av att nära sociala kontakter kombineras med starka 

musikaliska upplevelser.  

Informant 3 menade att medvetenheten kan finnas i huruvida körpedagogen kan läsa 

av elevernas behov, och att det känns bättre när elevernas behov kan tillfredsställas. Vid 

detta uttalande syftade Informant 3 främst på repertoar och att elevernas delaktighet i att 

välja låtar var väldigt viktigt för att fånga eleverna och skapa mer motivation.  

 

6.4.2 Det praktiska perspektivet 
Det andra perspektivet, som förklaras som det praktiska perspektivet, kom från Informant 

2 och 3. Informant 2, som undervisar på ett estetiskt gymnasium, menade att körsångens 

hälsoeffekter ”kommer på köpet” och att hen inte medvetet behövde tänka på effekterna 

för att de skulle ske i praktiken. Detta uttalande är väldigt intressant, eftersom det säger 

emot min egen bild av hur körledare skulle ställa sig positiva till ett medvetet tänkande 

om körsångens hälsoeffekter.  

En spännande observation var hur Informant 3 uttryckte att en körpedagog kan gynnas 

av ett mer teoretiskt perspektiv, men upplever när hen själv leder körer att hen inte tänker 
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konstant på hälsoeffekterna – och är då mer i ett praktiskt perspektiv. Informant 3 nämnde 

att hen snarare har en medvetenhet kring hur körmedlemmarna kan se henom förevisa 

med sin kropp, och att det hjälper dem att veta hur de ska stå och andas utan muntlig 

instruktion. När Informant 3 talade om det som förklaras som det teoretiska perspektivet 

var hens syn på en annan pedagog och inte på sig själv. 

Utifrån föregående observation av Informant 3 och även i analysen av studiens resultat 

är det tydligt att det praktiska utövandet i körsång är viktigare än det teoretiska tänkandet. 

En kör får ut mer hälsoeffekter av att sjunga än att endast ”prata” om hur bra körsång kan 

vara för hälsan. Samtidigt tror jag att en körpedagog kan känna ett större syfte i sin 

lärarroll om man vet vilka typer av mående och effekter eleverna kan få av körsång, och 

precis som Informant 1 menar så kan medvetenheten snarare hjälpa till med att se sin 

undervisning på grupp- och individnivå. Det teoretiska perspektivet kanske stärker 

pedagogen i sitt syfte snarare än hur undervisningen blir styrd efter körsångens 

hälsoeffekter. Körpedagogens medvetande kan finns i körens syfte och i planeringen, men 

behöver inte verbaliseras. Mer om detta kommer diskuteras i Avslutande diskussion. 

 

6.5 Möjligheterna med körsång inom elevhälsan i 

praktiken 
Innan informanterna intervjuades var min inställning till att körsång kan vara ett verktyg 

inom elevhälsan positiv. Litteraturen som används i studien samt informanternas svar 

visar på att körsången skulle vara en vinst på många olika sätt för människans hälsa. 

Varför använder vi det inte mer i vardagen, på jobbet, överlag? Utifrån forskning så finns 

det många argument för hur körsång kan förbättra psykisk hälsa inom skolvärlden. 

Theorells (2014) forskning på hur körsång kan bidra till utsöndring av oxytocin, vilket 

skapar nyfikenhet och vilja till lärande, borde väl verkligen passa in med Skolverkets 

(2013) beskrivning av elevhälsans uppdrag vilket är att stödja elevernas pedagogiska 

utveckling och lärandemiljö?  

 

6.5.1 Körsång som frivillig kurs 
Tillsammans med informanterna diskuterades fördelen att kunna skapa en aktivitet som 

inte associeras med skolvardagen. Lindwall (2014) beskriver hur just hälsokörer och 

”alla-kan-sjunga”-körer bland annat fått ett uppsving som aktivitet, och kopplat till 
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Qvarsells (2008) påstående så är dagens människa intresserad av aktiviteter som kan 

generera bland annat nya personliga kontakter och sociala sammanhang. Trots att 

Qvarsell (2008) uttryckte detta beteende som ett svar på samhällets individualisering, så 

är min åsikt att människan har ett starkt behov av att interagera med andra människor i en 

grupp. Theorell (2014) menar att större grupper gynnade människan och var en strategi 

för överlevnad historiskt sett och sågs därför som en god hälsoeffekt. Detta i kombination 

med att elever väljer körsång frivilligt, plus att det inte finns bedömningsfaktorer tror jag 

kan släppa på elevernas prestationsångest. Men precis som Informant 3 tog upp så handlar 

detta om att eleverna själva har valt det, annars försvinner hälsoeffekterna. Detta får mig 

att tänka på om Körsång som obligatorisk kurs på estetiska programmet gynnar eleverna 

hälsomässigt? 

 

6.5.2 Körsång som obligatorisk kurs 
I ovanstående fråga så uppstår ett dilemma mellan huruvida körsång ska finnas som en 

betygssatt kurs eller inte. Litteraturen samt informanterna ser negativt på bedömning i 

samband med körsång. De menar att det kan skapa prestationsångest hos eleven, särskilt 

om ämnet är obligatoriskt och inte ett frivilligt val. Samtidigt så är hälsofaktorer ingenting 

som dagens skolkriterier kräver att en lärare ska ha med sig i sin planering enligt 

Skolverkets (2011) centrala innehåll för körsångskurserna och Ensemble med körsång. 

Arbetet med elevernas hälsa och välmående är snarare någonting som finns utanför själva 

kursen i sig, vilket kan referera till bland annat elevhälsans arbete med elevernas 

lärandemiljö (Runström, 2017) och elevhälsans kompetens inom personal (Skollag, 

2010:800, §25). 

Utifrån egna erfarenheter från det estetiska programmet på gymnasiet ansåg jag att 

Körsång var en rolig kurs just för att det tog bort fokus från individuella insatser som 

annars var påtagliga i de andra musikkurserna. Därför skulle det vara dumt att ta bort 

ämnet Körsång på grund av att det är en viktig komponent i en musikutbildning. Alltså 

är syftet med körsång som verktyg inte aktuellt inom sin obligatoriska kurs, utan behövs 

som ett frivilligt val för att kunna ge rätt hälsoeffekter till elever med psykisk ohälsa. 
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6.5.3 Hur marknadsföring och tankesätt kan förändra körsångens 

hälsoeffekter 
Vad som fick mig att reflektera kring att studiens syfte kan vara svår att genomföra var 

Informant 2:s syn på marknadsföringen av körsång inom elevhälsan. Informant 2 

poängterade frågan om vilka som skulle få komma till kören; är det bara de som mår 

dåligt som får komma? Ska det vara fokus på att elever kommer dit och fokuserar på att 

de inte mår bra eller ska det vara fokus på att lyfta eleverna och få dem att må bättre? Här 

har jag inget bra svar på hur den här kören skulle benämnas, och Informant 2 kom inte 

heller fram till ett konkret svar. Syftet med en idé om att körsång kan hjälpa mot psykisk 

ohälsa handlar om att eleven på ett sätt kan komma dit och ”glömma” det som är jobbigt. 

Då kanske det inte är det bästa att skriva eleverna på näsan med ”hit kommer du om du 

mår dåligt” eller som ”körsång för stressade personer med ångest”.  

Som kontrast till att skriva på näsan talade Informant 2 och 3 om att körsångens 

hälsoeffekter ”kommer på köpet” när de undervisar. I det fallet kanske det är pedagogen 

och kuratorn inom elevhälsoteamet som ska vara medvetna om körsångens effekter, men 

att eleverna inte behöver få den informationen utan endast kan komma dit och ha roligt. 

Informant 1 pratade om att elevhälsan kan rekommendera elever med psykisk ohälsa att 

sjunga i kör som en form av behandling. Det kanske snarare är från det hållet det måste 

gå om en frivillig kör ska kunna ge eleverna de hälsoeffekter som studien undersöker. 

Om man även ser utifrån elevhälsans arbetssätt anser jag att man kan jämföra detta med 

elevhälsans salutogena och patogena förhållningssätt som Guvå (2014) beskriver i sin 

undersökning. Om denna kör skulle marknadsföras som ”kom hit om du mår dåligt”, 

”endast för elever med psykisk ohälsa” så skulle elevhälsan fokusera på det patogena 

förhållningssättet; alltså ur ett ”sjuk-perspektiv” och fokusera på det som inte fungerar. 

Om man istället marknadsför en kör som ”rolig fritidsaktivitet” eller ”kom om du gillar 

att sjunga” så fokuserar elevhälsan istället mer på det salutogena förhållningssättet i och 

med att det kan ses som ett förebyggande arbete för att man ser det som fungerar ur ett 

”frisk-perspektiv”. Därför kan körsång som frivillig kurs ses som ett sätt för elevhälsan 

att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent perspektiv. 

 

6.5.4 Möjligheten för körsång inom elevhälsan i praktiken 
Informant 3 pratade om vikten av elevernas möjlighet till det frivilliga valet, och ser 

problematik om det fria valet försvinner. “Körsång i all ära, men … det frivilliga, eller 
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valet i sig är viktigt”. För att informanternas idé om körsång som en frivillig kurs efter 

skoltid ska fungera måste alltså eleverna välja det själva, annars försvinner 

hälsoeffekterna. Men – om körsång finns frivilligt för eleverna att välja, kommer de då 

göra det om de redan går på estetisk linje och har Körsång som en kurs? Gustafsson 

(2009) beskrev att ungdomar kan erfara valstress, vilket förklaras som en stress över för 

många val i sin vardag. Kan Körsång som frivillig kurs vara någonting som bidrar till mer 

valstress eller någonting som tar bort stressen från skolans andra val? 

Eftersom den här studien inte har intervjuat gymnasieelever så går det inte att ge ett 

konkret svar på frågan. Men i mina spekulationer kan jag tänka att en del av eleverna som 

går estetiskt program på gymnasiet känner att de redan har ”tillräckligt” med musik i sin 

vardag. Om körsång dessutom inte är någonting de är intresserade av kommer inte de 

eleverna att välja körsång utanför skolan. Samtidigt kan det finnas elever som kan uppleva 

en frivillig kör som ett roligt sätt att utöva musik på som inte har med bedömning att göra. 

Om den frivilliga kören dessutom skulle sjunga andra typer av genrer än vad man gör 

inom kursen Körsång kan även det vara ett lockande argument. I och med de elever som 

har psykisk ohälsa kan det finnas svårigheter i att de själva tar initiativ till en frivillig 

kurs. Där kan elevhälsans roll bli väldigt viktig i att vägleda elever som har svårt att ta 

initiativ. Likt inspirationen till denna studie, ”Kultur på recept”, kan elevhälsan fungera 

som ”läkaren” som kan ge elever med psykisk ohälsa en ”remiss” i form av en 

rekommendation till att sjunga i kör. Med anknytning till det Theorell (2009) beskriver 

som alexitymi, vilket är en oförmåga att kunna sortera bland känslor och impulser, så kan 

elevhälsan här vara ett stöd genom enskilda samtal men även i att hjälpa elever till olika 

aktiviteter som kan främja deras hälsa, såsom körsång! 

Theorells (2014) förklaring av att körsång inte automatiskt betyder god hälsa anser jag 

är väldigt relevant i den här studien. Det handlar om att personer som redan har en god 

hälsa eller som har ett intresse av att sjunga i kör gör det, och därmed får god hälsa av det 

(Theorell, 2014). Informant 1 nämnde att skolan hen arbetar på gjort ett liknande projekt 

fast med dans, och menar att personer som mådde dåligt och bra fick gå dit. För 

kommande framtid så kanske det är det viktigaste – att kunna erbjuda aktiviteter dit alla 

elever är välkomna och kommer på eget initiativ. Idéen med att använda körsång inom 

elevhälsan ska främst syfta till att vara ett alternativ för elever som är intresserade eller 

som saknar en aktivitet snarare än ett påtvingat ”kom hit och må bra”! Om jag återigen 

kopplar denna idé till det salutogena förhållningssättet som Guvå (2014) och Antonovsky 

(2005) redovisar, så skulle körsång kunna rekommenderas som en frivillig aktivitet från 
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elevhälsan till en elev med psykisk ohälsa. I den rekommendationen finns ett beaktande 

av körsångens hälsoeffekter och hur eleverna kan påverkas. Men väl på plats behöver inte 

körpedagogen i fråga agera psykolog eller poängtera att någon mår dåligt, utan kan 

fokusera på det praktiska arbetet och att skapa en rolig aktivitet för eleverna.  

När det gäller den organisatoriska frågan som informanterna ansåg vara ett problem 

har jag svårt att säga huruvida det skulle gå att lösa. Det finns alternativ att anställa en 

kvalificerad körpedagog eller att baka in den ”friskvårdande” körsången i en körpedagogs 

tjänst om rektorer och skolans administration är positiva till initiativet. Självfallet finns 

alltid begränsningar utifrån gällande budgetramar, men lösningarna finns om man bara är 

mån om och finner en elevvårdande vinst i att hitta dem. När det gäller vem som har det 

totala ”ansvaret” över en frivillig körkurs tror jag det behövs strategisk planering i och 

med hur elevhälsan ska kopplas till aktiviteten. Eftersom personal inom elevhälsan inte 

har något krav på kulturkompetens utan ska innehålla en skolsköterska, specialpedagog, 

skolpsykolog samt kurator (Skollag, 2010:800, §25) så kanske inte elevhälsan ska vara 

den enda drivande faktorn med en frivillig kurs. Däremot, om en frivillig kör är någonting 

som skolan väljer att stötta så kan elevhälsan koppla det till att främja elevernas 

studiemiljö och arbetsmiljö (Nilsson, 2014). Dessutom skriver Skolverket (2009) att 

elevhälsan ska ha nära kontakt med resten av skolan, vilket även är ett motiverande 

argument för elevhälsan att kunna samarbeta med estetiska ämnen och lärare. 

 

6.6 Avslutande diskussion 
Under sista rubriken samlas mina tankar kring resultatet av studien. Utifrån dessa tankar 

presentas min lösning på hur körsång kan verka inom elevhälsan inspirerat av Grundad 

teori (se 4.3.4). Med Grundad teori som inspiration har jag valt att se på idén om körsång 

som verktyg inom elevhälsan med hjälp av att skapa kartor där mina åsikter och 

informanternas åsikter jämförs i relation till litteraturen. 

 

6.6.1 Körsång som frivillig kurs inom elevhälsan – två perspektiv 
Under punkt 6.5 diskuterades möjligheterna för att använda körsång inom elevhälsan. 

Enligt informanterna ger körsången bättre hälsoeffekter om det är en frivillig kurs utanför 

skolan. Med detta i åtanke har jag kartlagt hur körsång som en frivillig aktivitet kan ses 

från två av elevhälsans perspektiv –patogent perspektiv och salutogent perspektiv. I dessa 

kartor redovisas studiens litteratur, informanternas tankar och mina egna tankar. För att 



 43 

kunna läsa av vem som säger vad har bubblorna i kartan markerats med olika färger. 

Informanternas tankar är markerad gul färg, mina tankar är markerad med grön färg och 

litteraturen är markerad med blå färg. 

 

6.6.1.1 Patogent perspektiv 

 
Körsång som frivillig kurs inom elevhälsan ur ett patogent perspektiv (Kågström, 2020) 

 

Den här kartan visar hur körsång som frivillig kurs skulle kunna genomföras på 

gymnasium ur ett patogent perspektiv och vilka effekter det kan generera. Enligt patogent 

perspektiv menar Guvå (2014) att man ser en situation utifrån ett ”sjuk”-perspektiv, alltså 

att man ser ett problem som ska lösas. Genom ett patogent perspektiv arbetar man på 

individnivå, i detta fall elever med psykisk ohälsa. Därför har jag valt att beskriva psykisk 

ohälsa som ett ”problem”. Vid denna bubbla har  informanternas åsikter om vilka faktorer 

som kan påverka elevers psykiska ohälsa beskrivits: stress över betyg, prestationsångest 

och jämförelse mellan elever. På kartans högra sida har jag beskrivit en av mina 

kategorier, Körsång som verktyg som ”lösning”. Återigen beskrivs informanternas svar 

på hur körsång kan användas som verktyg; att stärka individen inom grupp, att hitta 

självförtroende via sången och att körsång kan ge avslappning och stressminskande 

effekt. De tre svaren kring körsång som verktyg har jag valt baserat på att patogent 
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perspektiv riktar sig till individnivå. Vidare så beskrivs marknadsföringen för denna 

körsångskurs med syfte till att ge hälsoeffekter. Svaret är att marknadsföra kursen till 

personer med psykisk ohälsa. Det svaret kopplar jag samman med det patogena 

perspektivet som fokuserar på det som inte fungerar – psykisk ohälsa – och försöker lösa 

problemet. Samtidigt menade Informant 2 att hen inte trodde att marknadsföring som 

”må-bra-kör” skulle ge de hälsoeffekter kursen var menad att göra. 

 

6.6.1.2 Salutogent perspektiv 

 
Körsång som frivillig kurs inom elevhälsan ur ett salutogent perspektiv (Kågström, 2020) 

 

Den här kartan visar hur körsång som frivillig kurs skulle kunna genomföras på 

gymnasium ur ett salutogent perspektiv och vilka effekter det kan generera. Som Guvå 

(2014) förklarar så handlar salutogent perspektiv om att ha ett ”frisk”-perspektiv och att 

rikta arbetssättet mot gruppen snarare än individen, medans Antonovsky (2005) menar 

att det salutogena perspektivet inte ser någonting som friskt eller sjukt utan som ”hälsa” 

eller ”ohälsa”. Med detta i åtanke beskrivs bubblan till vänster som ”hälsofrämjande 

arbete för psykisk hälsa”. Till skillnad från det patogena perspektivet har jag valt att inte 

skriva psykisk ohälsa och se det som ett ”problem” på den här karta. Det här valet görs 

på grund av att salutogent perspektiv t inte försöker se problem utan utgå från det som 

redan funkar. Därefter skapas insatser som bidrar till att det fortsätter att funka. Istället 
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beskrivs det som fungerar och det som elevhälsan vill ska fortsätta fungera, vilket är 

psykisk hälsa.  Kopplat till hälsofrämjande arbete har jag tagit beskrivningar från litteratur 

som elevhälsan vill arbeta för; en god och positiv lärandemiljö (Skolverket, 2013), 

avslappnade och stressfria elever och ”totaleffekten” av körsång (Theorell, 2009). Det 

Theorell (2009) beskriver som ”totaleffekt” är en samling av alla hälsoeffekter som 

litteraturen tidigare tagit upp; det fysiska, psykiska, det hormonella och det sociala. Likt 

den förra kartan används en av mina kategorier, Körsång som verktyg, men det beskrivs 

som metod till skillnad från den förra kartan som beskrev det som en lösning. Varför jag 

valt att benämna körsång som verktyg som metod är återigen för att påpeka att det 

salutogena perspektivet inte ser problemen, utan försöker förebygga dem genom att vara 

”ett steg före” (Guvå, 2014). Vid metoden finns tre hälsoeffekter som informanterna kom 

fram till kan skapas av körsång: social gemenskap, att stärka individen och gruppen och 

att hitta sitt självförtroende via sången. Dessa förslag, till skillnad från kartan med 

patogent perspektiv, ger mer hälsoeffekter från ett grupperspektiv. Detta har jag därefter 

kopplat till hur denna frivilliga körsång ska marknadsföras, och ser lösningen att 

aktiviteten ska vara öppen för alla. Detta svar kopplas till Informant 1 som jämförde detta 

till andra projekt som varit på henoms skola med dans.  

 

6.6.2 Avslutande tankar om körsång inom elevhälsan  
I jämförandet av dessa två kartor anser jag att salutogent perspektiv är det mest givande 

arbetssättet för att främja hälsoeffekter genom körsång. Precis som Informant 2 beskrev 

var svårt med att rikta en frivillig kör till ”dig som mår dåligt”, så skapas en paradox som 

salutogent perspektiv kan lösa. När jag ser på kartan med det salutogena perspektivet, så 

stämmer det överens med informanternas tankar om vad en frivillig kör på gymnasiet 

hade kunnat ge elever för hälsoeffekter. Glädjefyllt, utan prestation och att vara med i ett 

större sammanhang är några av sakerna informanterna nämnt som fördelar med körsång. 

Om detta ställs mot det informanterna beskrivit som faktorer för psykisk ohälsa; betyg, 

prestationsångest och jämförelse, så ser jag att det salutogena perspektivet ger mer 

hälsoeffekter än det patogena perspektivet. Nedan har jag skapat en karta där salutogent 

och patogent perspektiv jämförs sida vid sida, och hur situationer i samband med körsång 

som frivillig kurs kan lösas med det salutogena perspektivet. I min tredje karta har jag 

valt de aspekter från resultatet och min diskussion som tillhör ett av perspektiven tydligt. 

I mitten har jag även tagit med körpedagogens beaktande av körsångens hälsoeffekter, 
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där informanternas svar skapade två perspektiv. Enligt mig ligger dessa närmre varandra 

i skalan. Det menar jag är på grund av att undervisa kör innebär inte att man på något sätt 

är ”omedveten”, och att tänka mer på körsångens hälsoeffekter betyder inte att man inte 

kan arbeta förebyggande. Därför ligger det teoretiska perspektivet och det praktiska 

perspektivet i mitten av kartan.  

 
Körsång som frivillig kurs genom elevhälsan – jämförelse mellan patogent och salutogent perspektiv 

(Kågström, 2020) 

 

Enligt Ollmark (2014) så ska elevhälsan bidra till skolmiljöer som är bra för elevers 

undervisning och hälsa. Med en frivillig kör ur ett salutogent perspektiv så hävdar jag att 

elever kan få många hälsoeffekter och kan därför verka inom elevhälsan. Med idén från 

”Kultur på recept”, som är inspiration till studien, kan elevhälsan rekommendera elever 

med psykisk ohälsa till att sjunga i kör. Vad som är viktigt att understryka är att det 

informanterna nämnde som verktyg i kartan med det patogena perspektivet inte ses som 

någonting negativt. För att kunna jämföra dessa perspektiv gjordes ett urval där jag 

använde de verktyg som bäst kunde passa in på ett individ-perspektiv. De faktorer som 

nämndes i det patogena perspektivet, ”avslappning och stressminskande” finns definitivt 

i det salutogena perspektivet också, men riktas mer till gruppen istället för individen. Det 

gör att ”avslappning och stressminskande” tillhör det hälsofrämjande arbetet i det 
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salutogena perspektivet till skillnad från det patogena perspektivet då det beskrivs som 

ett verktyg. På samma sätt kan man jämföra skillnader i exempelvis den patogena kartan; 

”stärker individen inom gruppen” med den salutogena kartan: ”stärker individen och 

gruppen”. 

Utifrån dessa kartor kan jag se vidare forskningsområden gällande att prova körsång 

inom elevhälsan på riktigt. Jag är nyfiken på att se hur man kan använda sig av elevhälsans 

olika perspektiv in i musik- och körundervisning, och om detta kan generera mer 

hälsoeffekter bland ungdomar eller inte. Detta beskriver jag mer i kommande kapitel, 

Slutsats och vidare forskningsområden.  
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7. Slutsats och vidare forskningsområden 
I detta avslutande kapitel på denna studie så sammanfattas studiens resultat och 

diskussion och formar en slutsats där studiens forskningsfrågor besvaras samt mina egna 

tankar om hur studien kunnat förbättras. Vidare diskuterar jag och belyser andra områden 

som jag hade önskat att jag haft tid att genomföra, eller som jag nu är nyfiken på att 

genomföra, under punkten Vidare forskningsområden. Avslutningsvis reflekterar jag 

över hur studien och dess data har påverkat mig och hur jag kan använda den under 

punkten Relevans för kommande yrkesroll.  

 

7.1 Slutsats av studiens forskningsfrågor 
Jag har valt att strukturera slutsatsen utifrån studiens tre forskningsfrågor, och avslutar 

slutsatsen med egna reflektioner om hur jag som studiens författare kunde gjort 

annorlunda för att förbättra studien.  

 

7.1.1 Hur ser två körpedagoger och en kurator på potentialen om att 

använda körsång som ett verktyg inom elevhälsan? 
Utifrån studiens resultat kan man se potential för att körsång kan fungera som ett verktyg 

inom elevhälsan. Det som informanterna främst betonade var hur körsång kan gynna 

social gemenskap och skapa god stämning inom en grupp. Informant 1 menar också att 

körsång kan användas för att elever ska kunna jobba med att stå och tala framför folk. 

Även ordlös sång kan användas i grupp som ett sätt att arbeta med elever som är osäkra 

med sin sång, enligt Informant 3. Alla tre informanter ser körsång som en aktivitet som 

är glädjefylld, prestationslös och avslappnande när det är frivilligt. Och just frivilligheten 

är det informanterna ser som den bästa lösningen för att körsången ska ge de 

hälsoeffekterna som studien undersöker.  

 

7.1.2 Vilka fördelar ser två körpedagoger och en kurator i att beakta 

körsångens hälsoeffekter, i samband med att undervisa i ämnet 

Körsång? 
Resultatet visar att informanterna såg denna frågeställning från två perspektiv som jag 

sedan beskrev som ett teoretiskt perspektiv och ett praktiskt perspektiv. Det teoretiska 
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perspektivet bestod av att körpedagogen kan gynnas av att beakta körsångens 

hälsoeffekter i sin undervisning. Informant 1 menar att en körpedagog kan använda sin 

roll för att kunna läsa av en grupp på individnivå och därmed kunna anpassa sin 

undervisning för att främja hälsa. Informant 3 menade att en körpedagog som är medveten 

om körsångens hälsoeffekter känner att de kan möta elevernas behov bättre. Detta 

kopplade hen ihop med att vara anpassningsbar med repertoar som eleverna tycker om. 

Det praktiska perspektivet bestod av att körpedagogen redan gynnas av körsångens 

hälsoeffekter i sin undervisning. Informant 2 menar att hälsoeffekterna ”kommer på 

köpet” när man sjunger och arbetar på lektionerna. Informant 3 menar även att hur hens 

kroppshållning och hur hen förevisar vid undervisning kan ge hälsoeffekter som inte 

behöver förklaras.  

Alltså visar studiens resultat att körpedagoger gynnas av att beakta körsångens 

hälsoeffekter, men även att hälsoeffekterna redan sker i den praktiska undervisningen och 

ett teoretiskt tänk inte behövs.  

 

7.1.3 Vilka praktiska möjligheter och svårigheter ser två körpedagoger 

och en kurator i att införa körsång som en del av elevhälsans 

verksamhet? 
Informanterna i studien ansåg att körsång kan användas genom elevhälsan som en frivillig 

aktivitet efter skolan, eller att elevhälsan kan rekommendera elever att gå körsång som 

Individuellt val. De såg möjligheter med att kunna använda körsång som aktivitet genom 

de hälsoeffekter som studien tidigare nämnt; körsång kan ge glädje, pigghet, social 

gemenskap och är inte så prestationsinriktat om kursen är frivillig. Informant 3 talar om 

vikten av frivilliga aktiviteter i skolan, och hur saker som betyg och bedömning kan skapa 

stress och oro hos ungdomar. Informant 1 och 2 instämmer om detta, och menar att 

Körsång som obligatorisk kurs kan ta bort en del hälsoeffekter på grund av att stressen av 

betyg kan skapa psykisk ohälsa.  

Informanterna såg svårigheter i hur den här frivilliga kören skulle kunna ske i dagens 

gymnasieskola. Alla informanterna talade om att det kan vara svårt att lösa organisatoriskt 

med anställning av en ny körpedagog för ett ämne som inte är inräknat i elevernas 

utbildning. Alternativet är att lägga till kören till en arbetande lärares tjänst, vilket 

informanterna också såg problem kring. Informant 2 menar att kören även måste fundera 
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kring sin marknadsföring så det inte framstår som att det endast får komma personer som 

mår dåligt och att det är körens huvudsakliga fokus.  

 

7.1.4 Egna reflektioner av studien 
Jag ser stor potential med att körsång kan verka inom elevhälsan. Detta behöver inte heller 

endast vara på estetiska program som studien undersökt, utan på skolor som inte har 

estetiska kurser. För att genomföra denna idé kräver det ett engagemang och en vilja från 

skolledningen, elevhälsan och musiklärare. Om alla dessa ger engagemang och tror på 

idén så tror jag att saker som organisering av anställning samt marknadsföring kan lösa 

sig. Det är däremot viktigt att ifrågasätta om det är just körsång som måste vara den 

”hälsosamma” aktiviteten. Skolan i fråga måste läsa av vad eleverna verkar ha intresse 

för och därefter försöker möta deras behov genom att skapa en frivillig aktivitet. I min 

avslutande diskussion visar jag på att en frivillig kör med ett salutogent perspektiv är det 

bästa sättet att genomföra denna idé. Jag ser fler hälsoeffekter skapas i och med en 

marknadsföring som är öppen för alla, samt med en inriktning på gruppen istället för 

individen. Framförallt kan jag se en framtid för frivillig körsång inom gymnasiet om jag 

sätter det i kontext med elevhälsans arbetssätt: förebyggande arbete. Istället för att se 

körsången som en ”nödlösning” ur ett patogent perspektiv så tror jag mer på en skola där 

körsång prioriteras som hälsofrämjande på lång sikt. 

 

7.2 Vidare forskningsområden 
Denna studie har väckt många tankar och reflektioner i mitt huvud, och just på hur jag 

hade kunnat ta den här idén vidare och utvecklat studien. Nedan listar jag upp vidare 

forskningsområden som jag gärna (någon gång i framtiden) vill forska mer kring:  

 

7.2.1 Praktiskt arbete med körsång som frivillig kurs på gymnasiet 
För att verkligen kunna se hur idén med denna studie hade kunnat ske i praktiken, hade 

jag tyckt det varit spännande att ha en frivillig kurs på gymnasiet med just körsång. Det 

hade kunnat göras som en aktionsforskning, vilket innebär att testa en lösning på en 

nuvarande situation. Det hade varit spännande att se om eleverna som gick på kursen 

mådde bättre av att sjunga i kör på sin fritid eller om det inte gav någon vidare effekt, och 

hur skolans bild påverkades av att ha frivillig körsång. Det hade även varit intressant att 

intervjua personer som inte har egen erfarenhet av körsång men som arbetar på 
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gymnasieskolor, såsom rektorer och administration, för att få en bild av hur deras syn på 

ett sådant här initiativ skulle vara. 

 

7.2.2 Hälsa och välmående – någonting att få med i Skolverkets 

kursplaner?  
När jag började med studien gjorde jag det med vetskap om att psykisk ohälsa hos unga 

är ett aktuellt problem. I intervjuerna med informanterna beskrev alla hur betyg och 

bedömning påverkar eleverna med ångest, stress och oro. Det hade varit spännande att 

undersöka om just elevers hälsa skulle kunna förbättras om det fanns i kriterierna för de 

olika kurserna. I nuläget så är det endast elevhälsan som officiellt ”ansvarar” för elevernas 

lärandemiljö, lärarnas arbete är att såklart gynna elevernas lärmiljö och skapa relation, 

men det är ingenting som står med i Skolverkets kriterier för exempelvis kursen Körsång. 

Vad skulle hända om hälsa och välmående fanns med som kriterier i olika kurser på 

gymnasiet? Skulle det gynna elevernas mående eller snarare vara en förvirrande faktor 

för lärare? 

 

7.2.3 Elevhälsans arbetssätt i musikundervisning 
Inför studien har jag läst mycket intressant litteratur som jag är intresserad att ta vidare i 

eventuellt kommande forskning. Elevhälsans historia var väldigt spännande att läsa om i 

samband med körsång och hälsa och dess historia. Runström Nilsson (2017) beskriver 

hur elevhälsans fokus har ändrats beroende på elevernas behov – idag arbetar elevhälsan 

mer med psykisk hälsa till skillnad från 1800-talet då den fysiska hälsan var det främsta 

arbetet. Det hade varit spännande att undersöka hur elevhälsans arbetssätt skulle kunna 

vävas in i musikundervisning – dels att mer uttalat anpassa undervisningen från elevernas 

behov, men jag anser också att det hade varit spännande att se hur musiklärare ser på sina 

elever och sin undervisning: ur ett salutogent perspektiv eller ett patogent perspektiv? 

Och vad ger det i så fall för konsekvenser att tänka det ena eller andra? 

 

7.2.4 Körsångens förändring, status och medlemmar 
I sökandet efter litteratur till studien läste jag boken ”Kör och Kulturhistoria” av 

Ronström (2016). Jag tyckte det var spännande att läsa mer om hur körens historia sett 

ut, och vad körsångens status varit på 1800-talet och vad körsångens status är idag. I 

samband med egna erfarenheter av musikundervisning och körundervisning är sång och 
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körsång inte det ”coolaste” när eleverna får välja. I många körer har jag även sett flest 

kvinnor delta, medans på min farfars och morfars tid var det manskörer som dominerade 

i Sverige. Vad har förändrats? Det hade varit spännande att undersöka om hur körsångens 

status har påverkat hur unga ser på att sjunga och hur det kommer sig att det har förändrats 

så mycket mellan kvinnor och mäns medverkan i körer.  

 

7.3 Relevans för kommande yrkesroll 
Jag anser att den här studien har väldigt stor relevans för min framtida yrkesroll. Som jag 

tidigare nämnt i min inledning och i min diskussion upplever jag att jag har fått mer insikt 

i hur hälsofrämjande körsång och sång kan vara. Genom att förstå hur körsång kan 

påverka människan fysiskt, psykiskt, hormonellt och socialt upplever jag att jag har fått 

en större respekt för mitt instrument, men även mer kunskap. Detta ser jag mig kunna 

använda i körundervisning, individuell sångundervisning, men även i ”vanlig” 

musikundervisning på exempelvis grundskolan. Jag ser kanske inte mig själv stå och prata 

om hur underbart och bra det är att sjunga, men genom att veta mer hur musik kan påverka 

oss tror jag att det kan vara en nyckel för att nå fler elever, genom att försöka möta dem 

med musik som de relaterar till. 

Jag ser även en relevans för min lärarroll i och med att ha fått den insikt och kunskap 

om hur elevhälsan arbetar. Det är någonting som jag själv anser är superviktigt för skolor 

med en bra elevhälsa, och jag ser även möjlighet efter denna studie att som lärare kunna 

kontakta elevhälsan för eventuella samarbeten. Det finns bevisligen positiva faktorer för 

personal inom elevhälsan att se hur estetiska ämnen och verktyg kan användas för att 

berika elevers lärande- och skolmiljö. 

Till sist anser jag att en framtida musiklärare måste ha koll på hur den psykiska ohälsan 

är hos unga, och att jag utifrån studien kommer vara mer medveten om hur exempelvis 

betyg kan påverka, men även att försöka skapa god relation med eleverna så att de kan 

känna sig trygga när de är i skolan.  
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Bilagor                     
 

Bilaga 1: Intervjuguide Informant 1 (kurator)  
§ Hur kom det sig att du började arbeta inom elevhälsa?  

§ Vad anser du är dina viktigaste arbetsuppgifter som specialpedagog?  

§ Vilka arbetsmetoder är vanligast att arbeta med när det gäller elever med 

psykisk ohälsa, svårigheter med skolan osv.?  

§ För dig som arbetar på ett gymnasium med estetiskt program, hur ser du på en 

koppling mellan musik och hälsa?  

§ Hur ser du på en kppling mellan körsång och hälsa?  

§ Det finns mycket litteratur och forskning kring just körsång och hälsa. Vad tror 

du det finns för fördelar med att använda körsång som ett verktyg för att hjälpa 

elever i skolan?  

§ Vad tror du det finns för nackdelar med att använda körsång som ett verktyg?  

§ Har du sett kopplingar med körsång och hälsa i ditt arbete i praktiken under din 

arbetstid?  

§ Utifrån ämnet körsång, tror du att Körsång på gymnasieskolan kan gynnas av att 

ha ett hälsoperspektiv?  

§ På vilket sätt tror du att körpedagogen kan gynnas av ett hälsoperspektiv?   
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Bilaga 2: Intervjuguide Informant 2  

(körpedagog gymnasiet) 

 
§ Vad är din första upplevelse av kör?  

§ Har du upplevt att du blivit påverkad fysiskt, psykiskt eller emotionellt när du 

sjungit i kör? Och isåfall, på vilket sätt?  

§ Hur kom det sig att du började jobba med körsång?  

§ Vad anser du är dina viktigaste arbetsuppgifter som körpedagog?  

§ Hur arbetar du med elever som verkar lida av psykisk ohälsa/andra besvär?  

§ För dig som arbetar på ett gymnasium med estetiskt program, hur ser du på en 

koppling mellan musik och hälsa?  

§ Hur ser du på en koppling mellan körsång och hälsa?  

§ Det finns mycket litteratur och forskning kring just körsång och hälsa. Vad tror 

du det finns för fördelar med att använda körsång som ett verktyg inom 

elevhälsan för att hjälpa elever i skolan?  

§ Vad tror du det finns för nackdelar med att använda körsång som ett verktyg 

inom elevhälsan?  

§ Har du sett kopplingar med körsång och hälsa i ditt arbete?  

§ Vad tror du finns för fördelar/nackdelar med att se undervisningen i körsång ur 

ett hälsoperspektiv?  
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Bilaga 3: Intervjuguide Informant 3  

(körpedagog musik/hälsa) 

 
§ Hur kom det sig att du började arbeta med just musik och hälsa?  

§ Vad anser du är dina viktigaste arbetsuppgifter som körpedagog/sjuksköterska?  

§ Vilka musikaliska/ andra arbetsmetoder är vanligast att arbeta med när det gäller 

människor med psykisk ohälsa, fysisk ohälsa osv.?  

§ För dig som arbetar som sjuksköterska och musik, hur ser du på människors 

koppling mellan musik och hälsa?  

§ Hur ser du på huruvida medvetenheten kring körsång och hälsa finns?  

§ Vad tror du det skulle finnas för fördelar med att använda körsång som ett 

verktyg för att hjälpa elever i skolan inom elevhälsan?  

§ Vad tror du det finns för nackdelar med att använda körsång/musik som ett 

verktyg inom elevhälsan?  

§ Utifrån ämnet körsång, tror du att ämnet Körsång på gymnasieskolan kan 

gynnas av att ha ett hälsoperspektiv?  

§ På vilket sätt tror du att ämnet körsång kan gynnas av att ses ur ett 

hälsoperspektiv från pedagogens sida?  

§ Hur tror du att körsång som ett verktyg inom elevhälsan kan påverka 

positivt/negativt på individ- och gruppnivå?  

 


