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Introduktion 
 
Jag har valt att skriva en uppsats om musikteori och gehörets roll i amatörkörer. 
Detta ämne har jag valt eftersom jag leder en damkör och själv slits mellan vikten 
av att lära koristerna musikteori och förbättra deras gehör samtidigt som vi har en 
repertoar som ska repeteras in. De flesta körledare skulle nog hålla med om att det 
är bra att lära sin kör musikteori, men hur mycket tid lägger man som körledare på 
att förbättra körmedlemmarnas teori- och gehörskunskaper? Dilemmat ligger i att 
körledaren oftast har en deadline, alltså en konsert eller framförande då kören ska 
kunna repertoaren. Om körledaren under repetitionen lägger tid på att lära ut 
musikteori så försvinner tid från repetitionsarbetet. På kort sikt kan det verka som 
fördröjning men om man som körledare istället tänker på längre sikt, sparas då inte 
tid om koristerna kan sin musikteori? Det skulle innebära, inte bara att de läser 
avista fortare, utan även att de sjunger mer rytmiskt och med bättre intonation. 
 
Jag har i denna uppsats valt att titta närmre på amatörkörer. Med amatörkör menar 
jag en kör där majoriteten av koristerna inte har någon musikutbildning och där de 
inte får betalt. Det finns många exempel på amatörkörer. Inom kyrkan finns 
kyrkokörer som kan bestå av allt från fyra tjejer till en stor blandad kör. 
Kyrkokörerna leds oftast av en kyrkomusiker eller organist. Det ingår då i deras 
tjänst att leda kyrkans körer. Utanför kyrkan finns också massor av amatörkör på 
vitt skilda nivåer. Det finns allt ifrån körer som är till för dem som aldrig har 
sjungit, till körer som har antagningsprov. Jag vill i denna uppsats ta reda på om det 
är någon skillnad på hur några körledare till olika amatörkörer ser på 
musikteorin/gehörets roll i repetitionsarbetet. 
 
Jag undrar över hur körledarna ser på musikteori? Ser de det som en del av sin roll 
som körledare att lära sin kör musikteori? En annan fundering jag har är om 
koristerna verkligen använder sig av den musikteori som de kan. Är det lättare att 
lyssna på körledaren och sedan härma. Min egen historia inom körsång sträcker sig 
tillbaks till när jag var ca 8 år och började sjunga i kyrkans barnkör. Jag har sedan 
under min studietid sjungit i ett flertal körer. Mitt egentliga huvudinstrument är 
violin och då jag tidigt var en relativt god notläsare har jag alltid tyckt om att spela 
efter noter. Jag har svårt att minnas hur mycket teori jag själv har använt i min 
körsång men då jag alltid har varit bra på att läsa avista så måste jag ju ha använt 
mig av det. Jag vet däremot att jag nästan aldrig använde mig av den harmoniska 
teorin. När jag började på musikgymnasiet hade jag väldigt svårt för 
ackordlyssningen. Jag kunde i början knappt höra skillnad på dur och moll men jag 
kunde läsa en melodi avista från bladet. Det är först nu sista åren som jag har fått en 
någorlunda bra känsla för ackord och har då märkt vikten av att vara medveten om 
harmoniken när man sjunger i kör. Att kunna känna/veta vilken tonplats i ett ackord 
jag ligger på gör att jag vet hur jag ska intonera, att kunna följa med i ackorden 
medan jag har paus gör att jag kan komma in igen utan större problem. Jag ser det 
som en otrolig säkerhet och en utmaning att ha kontroll över notbilden och förstå 
hur stämmorna hänger samman. Den tillfredsställningen vill jag gärna dela med mig 
av till min kör. 
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Syfte 
Syftet med det här arbetet är att ta reda på om och på vilket sätt amatörkörer 
använder sig av musikteori. Jag har genom att intervjua fyra körledare till olika 
amatörkörer försökt förstå skillnader på de olika körernas målsättningar och 
förutsättningar och körledarnas tankar och planering kring musikteori. Jag har även 
velat ta reda på hur körledarna själva har upplevt sina teorilektioner. 
 

Bakgrund 
Att sjunga är ett naturligt sätt för människor att uttrycka sig på. Barn sjunger ofta 
innan de kan tala och gamla minns ofta musik de har hört även om de har glömt 
mycket annat. Människor sjunger vid många olika tillfällen såsom fest, lek, jobb, 
jul, begravningar och musik kan väcka närmast alla känslor inom oss. 
 
Vuxna människor som sjunger får ut både glädje och inspiration av det. De får 
utmaningar, upplevelser och kontakt med den konstnärliga delen av sig själva. De 
flesta som har varit med i en kör kan hålla med om att de ofta har mer energi när de 
går från en körövning än de hade innan. Detta beror enligt Tone Bianca Dahl på: 

- Det fysiska: blodcirkulationen ökar, andningen blir djupare, den inre 
muskulaturen aktiveras och yttre spänningar släpper; 

- Att koncentration ägnas något annat än det dagliga; 
- Det känslomässiga: lyckan i att kunna vara med om att producera vacker 

musik, känslan av att ens inre potentialer utnyttjas; 
- Självförverkligande; 
- Kontakt med musik kan betyda kontakt med människors konstnärliga och 

andliga sidor. 
 (Dahl 2002) 
 
6 procent av Sveriges befolkning sjunger i kör. De som är mest aktiva är barn och 
ungdomar. Kvinnor sjunger också mer i kör än vad män gör. Kulturrådet har även 
en kategori som heter sång i grupp. Där är deltagarsiffran på 14 procent. Av alla Eu-
länder sjunger Österrikes befolkning mest i grupp. Sverige kommer på andra plats 
och på tredje plats kommer Danmark. (kulturrådets kulturstatistik 2002) 
 
Körens målsättningar 
Det är viktigt att varje kör har en tydlig och genomtänkt målsättning för sin 
verksamhet. Alla körer är olika och då en kör sätter den sociala samvaron främst, 
vill den andra helst utveckla sig musikaliskt. För att en korist ska kunna veta vad 
hon kan förvänta sig av kören är det viktigt att kören har en uttänkt målsättning som 
hela kören är överens om. Det har i undersökningar visat sig att de 
gruppmedlemmar som har en klar bild av gruppens mål känner en starkare 
grupptillhörighet. Det är däremot mycket som kan försvåra en klar formulering av 
körens målsättningar. Det kan vara orsaker som körmedlemmarnas ålderskillnad, 
deras familjer, körledarens krav eller kravet från kyrkan där kyrkokören sjunger 
(Bengtsson 1982). 
 
Det finns även olika sorters målsättningar. Den allmänna målsättningen kan vara 
definitionen av vilken slags kör man vill vara och vilken ambitionsnivå man har. 
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Bara den allmänna målsättningen räcker inte för att motivera körmedlemmarna utan 
det behövs även delmål såsom en konsert eller en turné. Det bästa är om körledaren 
tillsammans med kören formar dessa målsättningar. Ofta har kören en styrelse som 
fungerar som körens språkrör men det är viktigt att dessa frågor då och då 
diskuteras med hela kören (Bergroth, Hesthammar, Sundell 1998). 
 
Varje körledare har också en målsättning för sin kör. Om den skiljer sig för mycket 
mot körens målsättningar skapar det spänningar och körens utveckling försvåras. 
Detta kan vara när den musikaliskt drivna körledaren får ta över den enda kören på 
orten. Den kören har kanske en rätt låg ambitionsnivå och körledaren tvingas då ge 
avkall på sin egen målsättning för att matcha den nya körens målsättningar 
(Bengtsson 1982). 
 
Musikteori 
För att bli en bra musiker är det viktigt att verkligen förstå musiken. Gary Karpinski 
(2000) beskriver detta när han säger: 
 
”Music listeners who understand what they hear are thinking in music. Music 
readers who understand and auralize what they read are thinking in music.” 
(Karpinski s 4) 
 
När avistaläsning introduceras för nybörjare är det viktigt att både läraren och 
”eleven” vet att det inte är nödvändigt att kunna särskilt om musikteori för att kunna 
börja läsa noter. Den nya notläsaren kan göra mycket utan att egentligen förstå vad 
det är hon gör. Fastän hon inte kan något om tonarter eller ett solmisationssystem 
kan hon ändå sjunga en durskala. Kunskapen av hur en durskala låter och att kunna 
sjunga den är faktiskt det viktigaste verktyget för att läsa avista (Karpinski 2000). 
 
Skanna notbilden 
Innan koristen börjar sjunga kan det vara bra att läsa igenom notbilden. Hon kan då 
börja från vänster och se för vilka stämmor det är skrivet, taktart och fasta 
förtecken. Med hjälp av de fasta förtecknen kan hon se vilka toner som ska vara 
höjda respektive sänkta, men hon kan inte bestämma vilken tonart stycket går i 
förrän hon har funnit vilken ton som är grundton. Ett sätt att orientera sig i tonarten 
är att koristen efter att ha funnit grundtonen lokaliserar tonikans treklang. Om hon 
lyckas minnas dem kan hon använda dem som fixeringspunkter när hon sedan 
sjunger. Eftersom en treklang nästan sträcker sig över hela oktaven har koristen, 
vilken ton hon än ska sjunga, aldrig långt ifrån en av tonikans ackordtoner. Dessa 
toner är dessutom ofta musikaliska hållpunkter och naturliga landnings- och 
vilopunkter. När koristen har det klart för sig gäller det att hitta vilken startton hon 
har. Det vanligaste är att stämman börjar på någon av tonikans ackordtoner men 
även om det inte är så ska koristen, med hjälp av ackordtonerna och de fasta 
förtecknen, kunna lokalisera sig fram till den rätta tonen. I en fortsatt skanning av 
notbilden ska koristen observera eventuella hopp i notbilden såsom ett repristecken 
eller ett da capo.  
 
Intervall 
Att lära sig sjunga avista med hjälp av kunskapen om olika intervall låter är väldigt 
vanligt. Det finns många knep för hur sångaren ska komma ihåg hur intervallen 
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låter. Man kan bl.a. koppla intervall till kända sångfraser. Det ska vara en välkänd 
sång så att man kan jämföra sångens första intervall med intervallet man hör eller 
med intervallet man ser i noterna. En ren kvart är t.ex. första intervallet på ”Vi går 
över daggstänkta berg”. En ren kvint början på ”Bä-bä vita lamm” och en oktav är 
”Somewhere over the rainbow” (Mikkola 1999). 
 
Visst kan detta vara ett enkelt sätt att lära sig hur intervall låter, men är det så bra 
egentligen? Både Demorest (2001) och Karpinski (2000) är kritiska till att lära sig 
sjunga avista med hjälp av att lära sig hur intervallen låter. Vad händer om sångaren 
läser en melodi genom att alltid räkna ut intervallen mellan varje ton och hon 
sjunger fel på ett intervall? Kommer hon då att ligga fel resten av stycket? Intervall 
kan också kännas väldigt olika beroende på vilken funktion de får i melodin och i 
harmoniken. Om inte intervallets funktion är samma som i melodin sångaren har till 
hjälp så blir hon bara förvirrad. Karpinski tycker därför att eleverna ska tänka på 
skalan och alltid utgå från den.  
 
För att koristerna ska kunna röra sig felfritt i den samling av diatoniska toner som 
tonarten ger så är det viktigt att de behärskar att sjunga hela och halva tonsteg både 
uppåt och neråt. För att öva detta kan körledaren göra en tretonersövning. Från en 
given ton ska koristerna sjunga exempelvis en hel ton upp och tillbaks. Detta ska då 
övas med alla fyra varianterna: hel ton upp, halv ton upp, hel ton ner och halv ton 
ner. Sen ska körledaren utan problem kunna flytta starttonen till vilken som helst 
ton. När koristerna kan det kan de börja lokalisera de halva tonstegen i skalan. 
Kören kan då få sjunga hela tonsteg tills de kommer till det första halvtonsteget. 
Där stannar de och fixerar det. Sedan kan de med hela tonsteg fortsätta upp till nästa 
halvtonsteg. Efter att ha övat detta så att det sitter ska allt detta sedan kunna ske 
inne i koristens huvud. Hon ska tyst kunna lokalisera tonikan och skalans hela och 
halva tonsteg (Demorest 2001). 
 
Solmisation 
De metoder som finns för att benämna skalsteg med stavelser kan delas in i två 
grupper, relativ solmisation och fixerad solmisation. I relativ solmisation 
representerar stavelserna skalsteg och första steget (do) är alltid grundtonen i 
skalan, oavsett tonart. I fixerad solmisation representerar stavelserna en bestämd 
tonhöjd och blir oförändrad vid olika tonarter. Poängen med relativ solmisation är 
att alltid behålla känslan för grundtonen och skalsteg. Då tonarten ändras flyttar 
också solmisationen, så grundtonen i skalan alltid förblir första stavelsen i 
solmisationen, do. Detta innebär att skalan alltid består av samma intervall oavsett 
tonart. När sångaren använder sig av relativ solmisation är det en fördel om stycket 
har en någorlunda stark tonikakänsla. Annars blir hon tvungen att använda sig av 
höjda eller sänkta skalsteg och då blir det i praktiken som fixerad do. Men de som 
sjunger atonal musik kanske inte längre är på den nivån att de behöver använda sig 
av solmisation? 
 
Att använda sig av ett fixerat do var från början ett försök till att förenkla 
solmisationen så att den inte längre hade den starka kopplingen till en specifik 
skala. Detta behövdes då det blev alltmer vanligt att musiken innehöll kromatik och 
modulationer. Fördelen med fixerad solmisation är att sångaren inte behöver 
diskutera vilka stavelser hon ska använda för de olika altererade tonerna. Om hon 
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använder relativ solmisation kan det ibland vara svårt att veta när hon ska flytta på 
solmisationsskalan men med fixerad solmisation är samma tonhöjd alltid samma 
stavelse. Detta är att föredra vid instudering av nyare musik som inte har den 
normala tonaliteten som vi är så vana vid. Det finns de som påstår att fixerad 
solmisation hjälper till att utveckla absolut gehör, men det är inte bevisat. I 
Frankrike används stavelserna för solmisation inte som representant för skalnamn 
utan är faktiskt skalnamnen. Detta gör att det blir naturligt för dem att använda sig 
av fixerad solmisation (Demorest 2001). 
 
Ett supplement till relativ solmisationen är handtecken. Denna teknik uppfanns i 
England av John Curwen och Sarah Glover men blev sedan modifierad av Zoltan 
Kodály. Fördelarna är bl.a. att läraren kan visa melodier med sina händer utan att 
behöva blanda in noter eller vända ryggen till eleverna. Man kan även låta eleverna 
själva göra handtecken samtidigt som de sjunger. Det kan ge den positiva 
psykologiska effekten att eleverna får en starkare känsla för skaltonernas relationer 
(Demorest 2001). Även Tone Bianca Dahl (2002) beskriver hur handtecken kan 
hjälpa sångaren att känna hur skalstegen ska intoneras. Grundtonen ska vara fast, 
sekunden ska vara ljus, tersen ska vila och kvinten ska vara stabil och öppen. 
 
Det finns många som betonar vikten av att börja med solmisation innan vi börjar 
spela ett instrument. En av dem var Zoltan Kodály. Han hade som mål att lära hela 
det ungerska folket att, genom sången, både kunna läsa och skriva musik. För att 
åstadkomma detta undervisade han i solmisation. Enligt Kodály (1998) är 
solmisation musikens abc-lära och nyckeln till full förståelse av musiken. Det var 
därför viktigt att undervisning i solmisation skulle komma före all 
instrumentalundervisning. Barnet skulle först lära sig att intonera och läsa rytmer 
genom sin sångröst och solmisation för att sedan på ett lyckat sätt kunna överföra 
detta till sitt instrument. Även Karpinski (2000) skriver om vikten av att verkligen 
lära sig solmisation ordentligt. Han jämför det med när barn lär sig alfabetet och 
menar att vi behöver bli lika drillade i solmisation för att metoden verkligen ska 
fungera. Om vi bara lär oss solmisation halvhjärtat så kan vi lika gärna låta bli.  
 
På repetitionen 
Att det är bra att lära ut avista-sång till körmedlemmar verkar alla körledare eniga 
om men ändå läggs det väldigt lite tid av körövningen till just avista-träning. Enligt 
Demorest (2001) finns det många faktorer som avgör hur mycket tid körledaren 
lägger ner på avista-träning. Två av dem har med körledarens egna musikaliska 
erfarenheter att göra. Den första faktorn beror på om körledaren själv blev tränad i 
avista-sång under sin skoltid. Om hon inte blev det är det troligt att hon inte har nog 
kunskap och medvetenhet för att själv kunna lära ut det. Den andra faktorn är om 
körledaren själv har haft problem med avista-sång. Med jobbiga minnen i bagaget 
är avista-träning inget de vill hålla på med. En körledare behöver ju egentligen inte 
själv vara så duktig på avista-sång då de ju ska förbereda övningarna och inte själv 
läsa avista. Ofta är de som har haft svårt för ett ämne en desto bättre lärare eftersom 
de har förståelse för de problem eleven kan stöta på.  
 
Det som körledare själva säger är det största hindret för att inkludera avista-träning i 
körövningar är tron om att det är tråkigt och bristen på tid. Då körverksamhet oftast 
är frivilligt finns det en press på körledaren att hålla uppe intresset så att koristerna 
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inte slutar. Observationer hos körledare på högstadie- gymnasienivå som är duktiga 
på att lära ut avista-sång visar att den tid som läggs på det under körövningen ofta 
är den tid då eleverna är som mest engagerade. Så länge körledaren har en positiv 
inställning till avista-träning så kommer eleverna att tycka att det är roligt och 
utmanande att få träna upp sin avista-sång. Att det inte finns tid till avista-träning är 
nog den vanligaste förklaring till varför körledaren utesluter det från körövningarna. 
Körledaren har ofta mycket repertoar som ska repeteras in och ett konsertdatum 
som kommer allt närmre. Att vid avista-träning använda sig av repertoaren som ska 
repeteras in är svårt då den ofta är mer avancerad än vad koristerna kan sjunga 
avista. För att spara tid utelämnar man därför avista-träning då man i längre 
perspektiv skulle spara mycket tid om koristerna var bättre till att sjunga avista.  
 
Howell (1993) har undersökt hur några ensembleledare planerar sin undervisning. 
Han delar upp lärare i två kategorier ” preparer” och ”planer”.  En ”preparer” är en 
lärare som förbereder för ensemblens nästa mål. Det är den kommande konserten 
som får bestämma vad som ska göras på repetitionen. En ”planner” har ett mer 
långsiktigt arbetssätt och lägger mer tid på att öka elevernas kunskaper och 
färdigheter. De lärare han undersökte beskriver de olika parametrarna i sin 
planering på följande sätt: 
 
- Val av repertoar till konserter 
- Val av repertoar för att främja och repetera kunskap 
- Val av uppvärmningsövningar 
- Utvärdera och välja ett bra upplägg 
- Problemlösning för att nå kortsiktiga mål 
- Se till det långsiktiga målet att förbättra ensemblens framförande och kunskaper. 
Alla lärare sa att deras viktigaste långsiktiga mål var studenternas mognad. Därför 
valde de repertoar som hjälpte eleverna att känna sig nöjda med sin insats. De ville 
också öka elevernas intresse genom att ge dem mycket kunskap och skicklighet på 
sitt instrument.  
 
Arbetsmaterial 
Det finns ett antal teorimaterial som är skrivna till korister och körledare. Dessa 
material borde ge en bra bild av vilken teori som är lämplig för korister och på 
vilket sätt körledaren ska lära ut teori till kören. Jag ska här presentera tre material 
som riktar sig antingen bara till sångaren som vill lära sig mer eller till körledaren 
och koristen.  
 
Ingegerd Idar har gjort ett material som heter ”Körsång från bladet” och som finns i 
en serie med två häften (1982,1983). Hon riktar sig till främst till körsångare i den 
blandade kören men skriver i sitt förord att materialet även kan användas i andra 
grupper som tränar notläsning, såsom musikklasser eller musikskolegrupper. Ett bra 
arbetssätt tycker hon är att dela upp kören i mindre grupper och eventuellt 
kombinerar med stämövningar. Första boken går snabbt igenom grundkunskaperna 
såsom hur ett notsystem ser ut, intervall, tonart, puls och notvärden. Sen kommer 
den första rytmövningen och därefter introducerar hon tre toner i dur. De följande 
notexemplen, som är tvåstämmiga, består enbart av dessa tre toner. När koristerna 
ska läsa notexemplen vill Ingegerd att de först bestämmer tonarten och sedan hittar 
grundtonen. Sedan läser de melodin på siffror, tonnamn och sedan valfri stavelse. 
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Resten av materialet fungerar på samma sätt men med fler och fler toner, 
taktartsbyten, tonartsbyten och insprängda rytmövningar. Detta material är svårt för 
körmedlemmarna att jobba själva med och kräver därför en ambitiös körledare som 
avlägger tid för detta. Då materialet inte förklarar så mycket måste körledaren vara 
noga med att hon alltid har koristerna med sig och även kontrollera intonation som 
materialet aldrig skriver något om. 
 
”Sjung nu!” heter ett material som är skrivet av Ulrika Bergroth, Håkon 
Hesthammer och Charlotte Sundell (1998). Materialet består av en bok till koristen 
och en dirigenthandledning till körledaren. I förordet står det att körmedlemmen 
kan studera på egen hand men att det bästa är om hela kören använder materialet 
samtidigt. I materialet guidas man igenom det mesta som kan vara viktigt att kunna 
om notläsning. Det är många notexempel i samband med att de förklarar något och 
materialet är lättläst och färggrant. Ju längre in i materialet vi kommer desto fler 
övningar möter vi. Det är både skrivövningar och övningar där koristerna ska 
sjunga. Det är ett högt tempo i materialet och det kan nog vara svårt att jobba med 
själv utan goda förkunskaper. I dirigenthandledningen får körledaren massor av 
konkreta tips på hur hon kan öva de olika delmomenten med kören och vad som är 
viktigt att tänka på. Materialet innefattar också rena dirigeringsövningar och nästan 
halva boken handlar om rollen som körledare. Där står det om hur en körövning ska 
läggas upp, om körens målsättningar, rekrytering av nya sångare, den sociala miljön 
och mycket annat.  
 
Det tredje materialet är ”Prima vista” av Jonas Nyström (1996) som består av en 
teoribok, en övningsbok och en CD-skiva. Materialet riktar sig till både till den utan 
förkunskaper som vill lära sig sjunga efter noter och till den som har vissa 
kunskaper men vill förbättra sin notläsning. Arbetet kan göras både själv med hjälp 
av CD-skivan eller i grupp. Jonas går i teoriboken noggrant igenom allt ifrån 
notbilden till att sjunga kromatiskt. Materialets fokus ligger på att tänka tonplatser 
och känna grundtonen och på så sätt lära sig att läsa bra avista. I kapitlet om rytmer 
får sångaren lära sig att dirigera och på så sätt hålla reda på var i takten hon befinner 
sig. Det kapitlet är ett av de kortaste och med få övningar. Med hjälp av CD-skivan 
är det ett lätt material att använda själv men är inte tänkt att användas på 
körrepetitionen. Teoriboken är så omfattande att den går att använda även som 
lexikon. Materialet är inte riktat till körledare men kan ge inspiration och eventuellt 
någon ny kunskap.  
  
Sångtekniska och musikaliska instruktioner 
Korister har kanske under sina år i kör blivit instruerade att de när de sjunger ska 
dra in magen, skuta ut magen, strupen ska ner och gommen upp, rumpan ska vara 
spänd och käken avslappnad. Som körledare kan det vara svårt att undervisa sång i 
så stor grupp eftersom alla uppfattar instruktionen på olika sätt. Utan möjlighet till 
individuella lektioner kan detta bidra till att koristerna spänner sig i sina ambitiösa 
försök att göra som körledaren säger. Dahl (2002) försöker därför få koristerna att 
sjunga fritt. Genom att först göra övningar som automatiskt uppnår det hon vill går 
hon från det omedvetna till att gör det medvetet genom att förklara.  
 
Att som körledare använda sig av bilder och symboler, ”blomsterspråk”, kan ofta ge 
ett bättre resultat än att säga det i musikaliska termer. Att säga ”sjung som om det 
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var en soluppgång” ger för många mer mening än att säga gör ett crescendo. 
Blomsterspråk medför en känsla som kan forma klangen och automatiskt få 
koristerna till att sjunga frasen på ett musikaliskt sätt. Som körledare är det viktigt 
att komma ihåg att människor förhåller sig olika till verkligheten. För att alla ska 
förstå körledarens instruktioner måste hon säga det på många olika sätt. 
Instruktioner kan ges med bilder (t.ex. soluppgång), kopplat till hörseln (t.ex. 
åskväder) eller med musikaliska termer (Dahl 2002). 
 
Val samt instudering av ny repertoar 
Att välja repertoar till en kör är inte lätt. Om den ska passa koristernas musikaliska 
och sångliga kunskaper är den oftast alltför svår för att avistaläsa. För att få ett 
samband kan kören använda sig av små enkla stycken som bara är till för att träna 
avistaläsningen eller införa stycken som inte är svårlästa men innehåller många 
andra musikparametrar. Om kören sjunger ett lättläst stycke kan körledaren jobba 
mer med att verkligen sjunga det musikaliskt med bra frasering och dynamik 
(Demorest 2001). 
 
Att så snart som möjligt sjunga flerstämmigt är viktigt inte bara för den musikaliska 
upplevelsen utan också för intoneringen. Övas varje stämma in var för sig riskerar 
det att bli orent och orytmiskt. När koristerna bara lyssnar på sin egen stämma kan 
de till och med komma att sjunga i olika tonarter under styckets gång. Under svåra 
partier är det bra att lyssna till en stämma i taget för att mer noggrant kunna höra att 
alla sjunger riktigt. Då har körledaren också chans att forma varje stämmas 
frasering. Om repertoaren är för svår för att kören ska kunna sjunga den från 
notbladet kan det bli nödvändigt att ta en stämma i taget men körledaren ska då så 
snabbt som möjligt försöka få in det i ett musikaliskt sammanhang. Det gör hon 
genom att lägga till ytterliggare en stämma. Att börja öva in den djupaste stämman 
kan vara att föredra då det utgör fundamentet i klangen. När sedan en annan stämma 
sjunger med den djupaste stämman kan de höra sig själva bra samt få en känsla av 
hur harmoniken är uppbyggd. Det är också bra att kombinera stämmor som hör ihop 
genom att de rör sig ihop eller svarar varandra (Dahl 2002). 
 
Tillämpar koristerna sina teorikunskaper? 
Om läraren lägger tid på att lära koristerna musikteori betyder det att koristerna 
kommer att använda sig av det? Helena Stenbäck (2001) har i sin licentiatuppsats 
”Lärande i kör” studerat körsång i gymnasium och folkhögskola. Hon har intervjuat 
elever och lärare för att bättre förstå hur körsång som undervisningsämne upplevs. I 
både gymnasiet (estetisk linje) och folkhögskolan är det obligatorisk 
musikteoriundervisning som innefattar träning i intervaller, harmonier och rytmer. 
När Helena intervjuade eleverna ställde hon frågan om de använde sig av sina 
teorikunskaper i körsituationen. Svaren hon fick tyder på att eleverna sjunger mest 
”på känn”. 
 
”Man känner på något vis att det brukar låta så på andrastämman, och så ser man 
ju om det är ett stort eller litet hopp (i noterna). När man sedan hör de andras 
stämmor, då vet man att det måste vara den tonen, det känns rätt.” (Stenbäck 2001 
s. 71) 
 



 9

Många elever som är vana att sjunga i kör litar till störst del på sin erfarenhet och 
sjunger hellre fel en gång än att, med hjälp av sina musikteorikunskaper, själv tänka 
ut hur stämman borde gå. Dessa elever har oftast lärt sig sin stämma efter några 
genomsjungningar men för de som inte är så vana går det långsammare. En av 
eleverna som inte var så van att sjunga i kör berättar hur hon använder noterna som 
en vägbeskrivning men utan att egentligen veta vad hon ska sjunga. Om det uppstår 
något problem är det enklare att be körledaren spela passagen än att själv tänka ut 
hur det blir (Stenbäck 2001).  
 
Helena kom också fram till att det fanns en kärna av vana körsångare i körerna. De 
andra körsångarna lutade sig mot denna kärna genom att låta de duktiga sjunga före 
och sedan härma. En elev säger ”Sedan har vi en i stämman som är skitsäker, så det 
är helt enkelt bara att hänga på honom, för han kör rätt på en gång”. Den vana och 
duktiga körsångaren sitter kanske under repetitionen och analyserar stycket, följer 
med i andra stämmor och hela tiden aktiverar sitt inre gehör. Detta gör att de 
snabbare lär sig sin stämma och får en bra bild av det musikaliska sammanhanget 
(Stenbäck 2005). Helenas undersökning visar också att vissa elever har hjälp av sina 
teorikunskaper. En elev berättar om hur hon känner sig säkrare nu när hon har lärt 
sig om de olika intervallerna. Kunskapen att själv kunna lista ut hur ett intervall 
låter har fått henne att läsa bättre avista (Stenbäck 2001). 
 

Metod 
För att få reda på om amatörkörer använder sig av musikteori valde jag att intervjua 
fyra körledare som leder körer av lite olika slag. Kravet var att de ska ha några års 
erfarenhet av att leda kör och att deras kör ska bestå av amatörer. Jag valde 
körledare i min närhet som jag kände till. Jag kontaktade dem över telefon och 
bestämde tid för att mötas och göra intervjun. Intervjuerna spelades in på mini-disc. 
För att kunna specificera frågorna valde jag att bara prata om en kör per körledare. 
Det blev den kör som de hade lett ett tag och som de kanske hade långsiktiga planer 
för.  
 
Vid en intervju får man kunskap genom att två människor samtalar om ett 
gemensamt ämne. Syftet med att intervjua är att få kvalitativa beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld. Den som blir intervjuad kan med egna ord berätta om sin 
situation till omvärlden. Under en intervju har den som intervjuar möjlighet att 
ändra frågornas form eller ordningsföljd för att bättre kunna följa upp svaren som 
ges. Det är viktigt att den som blir intervjuad i förväg informeras om intervjuns 
syfte och att hon i arbetet får bli anonym. Detta för att hon inte ska få konsekvenser 
av att någon läser forskningsrapporten. För att ytterliggare försvåra identifiering kan 
även vissa egenskaper lämnas ute eller kamoufleras (Kvale 1997). 
 
Presentation av körledarna och deras körer 
Den första körledaren Anna arbetar som organist. Anna har gått två år på 
folkhögskola med orgel som huvudinstrument och kör som tillval. Hon påbörjade 
klasslärarutbildningen på en musikhögskola men hoppade av då hon kom in på 
kyrkomusiker. Efter det att hon tog examen har hon läst ett antal fristående kurser. 
Anna fick sin första kör i tonåren och leder för tillfället tre körer. En av dem är en 
kyrkokör som är en blandad kör med ca 40 korister. Medelåldern är knappt 60 år 
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och Anna har lett kören i drygt tre år. De repeterar en gång i veckan och sjunger 
ibland på gudstjänster. Förra året hade kören omkring 20 offentliga framträdanden. 
Kören har inga provsjungningar när det kommer nya korister. För några år sedan 
fick Anna problem med sin sångröst och kan därför inte förebilda sångligt. Hon 
använder sig därför mycket av pianot och genom att med ord förklara hur hon vill 
ha det. 
 
Björn har aldrig gått någon formell musikalisk utbildning utan är självlärd. Han har 
sjungit i sånggrupper och lyssnat mycket på professionella sånggrupper och lärt sig 
av hur de har gjort. När han har känt att han har saknat någon kunskap så har han 
själv tagit reda på det genom att slå upp i böcker. Björn ser det inte som någon 
nackdel att han inte har någon utbildning utan tror bara att han har varit mer 
motiverad till att lära sig än vad studenter på en musikhögskola kanske är. Den enda 
fördelen han kan se med att gå på musikhögskola är att det hade gått fortare. Att 
spela piano har inte varit Björns starka sida så han spelar därför så lite som möjligt. 
Björn arbetar heltid med att leda körer på nivåer ända från riktiga nybörjare till mer 
avancerade körer med provsjungningar. Kammarkören som han leder består av 
drygt 40 sångare i åldrarna 20-60. Medelåldern ligger på 40-45 år. Kören har 
insjungningar men det är ganska sällan de behöver ta in någon ny korist. Björn har 
lett kammarkören sedan slutet av 80-talet. De har varje år en julkonsert och en 
vårkonsert och till det kan det tillkomma någon konsert och mindre sjungningar.  
 
Cecilia har pianopedagogutbildning och klasslärarutbildning. Hon har läst 
musikteori, pedagogik och ett år körledning som påbyggnad. Efter sin examen har 
hon läst många fria kurser. Hon började leda kör i början av 80-talet. Nu leder hon 
två körer varav en är en blandad kör och en är en damkör. Damkören består av 
omkring drygt 60 korister. Medelåldern ligger på ungefär 45-50 år och de sjunger 
oftast fyrstämmigt. De har varje år en julkonsert och en vårkonsert och har utöver 
det ca 6-8 sjungningar. Damkören har inga provsjungningar för nya korister. 
Eftersom de är så många i varje stämma så sitter Cecilia under repetitionerna i 
mitten och har två stämmor snett bakom sig och två stämmor snett framför sig. Hon 
sitter då vid pianot och måste ofta använda sig av just pianot för att en hel stämma 
ska kunna höra hur de ska sjunga. Cecilia arrangerar oftast låtar som kören har 
önskat att få sjunga. 
 
Den sista körledaren jag ska presentera kallar jag för David och hans utbildning 
består av lilla kantorsexamen, två år på folkhögskola och körpedagogutbildningen. 
Sen har han även deltagit i svenska körpedagogernas masterclass. Han har lett körer 
sedan 80-talet och leder två körer varav en är en studentkör. Han kan spela både 
piano och orgel men använder sig inte så mycket av det under repetitionerna. 
Studentkören består av drygt 40 sångare och är knutet till stadens universitet. De 
flesta är studenter och medelåldern ligger på 24-25 år. Eftersom studenterna oftast 
bara är med medan de studerar får kören en hög omsättning av korister. David 
berättade att körmedlemmarna är med i kören i snitt tre år. Om man vill börja i 
kören får man söka och komma till en provsjungning. De har intagningar på hösten 
och även på våren om det behövs. Det är ungefär 100 personer som söker till kören 
varje år. David har lett kören sedan början av 90-talet. Varje år har kören julkonsert 
och vårkonsert och förutom några mindre sjungningar så sjunger de även på 
universitetets årliga promotion. 
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Resultat 
I resultatet kommer jag att presentera en jämförelse av de olika körernas 
målsättningar och förutsättningar. Sedan följer en sammanfattning av intervjuerna. 
 
På vilket sätt skiljer sig då dessa fyra körer? En skillnad är att två körer har 
provsjungningar. Konsekvensen av det är kanske att de som söker sig till den kören 
har vissa förkunskaper och att kören därför hamnar på en högre musikalisk nivå. 
Kyrkokören har en skyldighet att medverka vid gudstjänster eller andra aktiviteter 
ordnade av kyrkan. Hur skiljer sig då körernas målsättningar när de har så olika 
förutsättningar? Då jag har intervjuat körledare är det deras syn på körens 
målsättningar som jag skriver om. Här följer en jämförelse av de fyra körernas 
förutsättningar och målsättningar.  
 
 
Kyrkokören (Anna) 
Ingen provsjungning, 
Körmedlem. har varit med länge i kören 
Medelålder på 58 år 
Kvinnlig körledare 
Har skyldighet att sjunga i kyrkan 
Har många framträdanden 
Koristerna är eventuellt med i kören av 
religiösa anledningar 
Sjunger en begränsad repertoar 
Sjunger mycket repertoar 

Kammarkören (Björn) 
Provsjungning 
Körmedlem. har varit med länge i kören 
Medelålder på 40-45 år 
Manlig körledare 
Förväntade jul- och vårkonserter. 
Sjunger relativt avancerad verk 
Har en hög musikalisk målsättning 

Damkören (Cecilia) 
Ingen provsjungning 
Körmedlem. har varit med länge i kören 
Medelålder på 45-50 år 
Kvinnlig körledare 
Förväntade jul- och vårkonserter 
Relativt nystartad.  
Stark social funktion för koristerna 
Sjunger mycket repertoar 
Körledaren arrangerar till kören 

Studentkören (David) 
Provsjungning 
Koristerna är med i kören i ca 3 år 
Medelålder på 24-25 år 
Manlig körledare 
Förväntade jul- och vårkonserter 
Tillhör universitet- eventuella krav  
Har en stark social funktion för koristerna 
Har ett snabbt inlärningstempo 
Har en hög musikalisk målsättning 

 
 
 
Körledarnas syn på musikteori 
På min fråga till körledarna om de tyckte att det är körledarens roll att lära ut 
musikteori till sin kör svarade alla ja. Både Anna och Björn pratade om att lära ut 
teori för att ge koristerna ett hjälpmedel så att de snabbare kunde nå målet. Björn 
pratade också om vikten av att göra koristerna medvetna. David svarade ja på 
frågan samtidigt som han insåg att han själv inte gör det så mycket. Han säger att 
han är för ointresserad av teori för att ställa sig och prata om det. Han vill göra 
musik så fort som möjligt. Dessutom märker han att hans korister blir bättre ändå så 
någonting måste han ju lära dem. Cecilia anser att det är varje amatörkorists rätt att 
få lära sig musikteori. Hon berättade om att man som korist kan, via körförbundet, 
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gå och få sig ett körkort. Det är en snabbkurs på cirka tre helger där man lär sig 
grunderna såsom musikläran om hur ett notblad ser ut. På en sådan kurs kan korister 
från fler olika körer komma för att få sig sitt körkort. När man är klar med sitt första 
körkort kan man gå vidare och få körkort 2. 
 
De olika körledarna upplevde sin egen teoriundervisning på olika sätt. Det visade 
sig att både Anna och Cecilia tyckte väldigt bra om sin teori och 
gehörsundervisning. Anna var intresserad men tyckte att undervisningen var lite 
slapp. Hon tyckte redan då att det var viktigt att ha en bra teorikunskap men 
saknade samplanering mellan ämnena och tyckte att lärarna krävde för lite av 
eleverna. Cecilia har alltid haft ett bra gehör. Hon har blivit frågad av lärare om hon 
har absolut gehör, vilket hon inte har. Hon har brunnit för ämnet satslära och gehör 
och sa i intervjun ”jag har bara rusat därifrån och hem och jobba”. Cecilia minns 
att hon som liten var fascinerad av tangentsystemet på ett piano. Hon brukade sitta 
vid bordet och spela med tårna på ett inbillat klaver samtidigt som hon sjöng 
melodin. Hon var en gehörsspelare och lärde sig inte att koppla ihop det med 
musikläran förrän hon började sina musikstudier. David har också varit en 
gehörsspelare och tycker att han har haft bra lärare men teorin har inte varit ett 
favoritämne. Björn som ju inte har någon musikutbildning har själv lärt sig den 
musikteori som han kan.  
 
”…det är genom att sjunga och delta och vara tillsammans med andra musiker som 
jag har lärt mig saker, tycker jag. Jag har lärt mig av andra och sen har jag ju 
lyssnat mycket på bra sånggrupper. Jag har fått tag på noterna på det dom sjunger 
så jag har liksom kunnat. Vad är det som gör att det låter så bra? Jaha, det ser ut 
sådär när det låter bra, och så tittat på arren och jämfört, vad är det som gör att 
det låter bra och så, och lärt mig så på det sättet. Det har ju naturligtvis tagit i stort 
sätt hela mitt liv att hålla på och lära sig. Jag har då gått vad man kan kalla livets 
skola och nackdelen med det är ju att det tar lång tid. Fördelen är att jag hela tiden 
har vetat när jag vill lära mig någonting då så kan jag ta tillfället i akt och göra 
det” (Björn) 
 
Björn tycker att det har varit viktigt att lära sig körintonation. Han berättar glatt om 
Per-Gunnar Alldahls bok ”Du skall inte sjunga falskt emot din nästa”. I den boken 
fick Björn bekräftat saker som han hade hört men inte kunnat förklara. Nu fick han 
det vetenskapligt bevisat. Annars tycker han att han klarar sig bra med de 
teorikunskaper som han har. I framtiden skulle han, mest för skoj skull, vilja lära sig 
steganalys. Det tycker han verkar användbart för att förstå hur ackorden hänger 
samman och hur det kan komma två-fem-ettor i andra tonarter mitt inne i ett stycke. 
Körledarna ser alltså tillbaks på sina teoristudier på olika sätt. De ser också olika på 
huruvida det är körledarens roll att lära ut teori till sin kör. Det faktum att Cecilia är 
den körledare som tyckt bäst om sina teoristudier förklarar kanske att det är just hon 
som tycker att det är varje korists rätt att lära sig teori. Anna och Björn verkar ha en 
liknande åsikt om teori i relation till kören. De tycker det är intressant med teori 
men det ska bara användas som ett redskap för att få fram musik. David som aldrig 
var särskilt intresserad av teori säger att det är körledarens roll men inser samtidigt 
att han aldrig lär ut någon teori. 
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Koristernas kunskap 
Min målsättning är att ta reda på om och hur körerna använder sig av musikteori. 
Men hur påverkas det av körernas förutsättningar och målsättningar? Studentkörens 
korister är studenter och vana vid att studera och ta in mycket fakta. De är å andra 
sidan inte med så länge i kören. Kyrkokören har en press på sig att lära sig ny 
repertoar till sina sjungningar. Har de överhuvudtaget tid att prata om musikteori? 
Damkören som inte har samma press att ha offentliga framträdande, använder de 
mer av sin repetitionstid till musikteori? De två körerna med provsjungningar, har 
de fler korister som redan kan lite musikteori? Behöver dessa körledare prata 
mindre om musikteori, eller är det precis tvärtom?  
 
Både Kammarkören och Studentkören har ungefär fyra stycken som har någon sorts 
musikutbildning. Björn berättar att i de i Kammarkören har tre musiklärare som 
bl.a. ger sångundervisning till andra i kören. Davids studentkör har även korister, 
utöver de med musikutbildning, som kan mycket om musik och några som 
arrangerar. Det är 4-5 stycken som tar sånglektioner och ungefär hälften av kören 
läser noter hjälpligt. I Annas kyrkokör finns det en person med kantorsexamen. Det 
finns inga som tar sånglektioner men ungefär hälften av kören läser noter hjälpligt. 
När Anna först började som körledare för kören hade hon tänkt att den skulle ha 
provsjungningar men hon blev stoppad av körens styrelse och när hon sedan kom 
till den första körrepetitionen så förstod hon varför. De var inte speciellt duktiga 
och för att rycka upp kören hade Anna under ett år en sångpedagog kopplad till 
kören. Hon jobbade både individuellt med koristerna och med hela gruppen. Det, 
plus att hon körde ganska hårt med dem, gjorde att de snabbt blev bättre. Även 
Cecilia hade höga målsättningar för sin damkör. Det är ingen av koristerna som har 
någon musikalisk utbildning men Cecilia bestämde sig när hon började leda kören 
att det skulle bli en notläsande kör. Hon har bl.a. erbjudit koristerna att komma 
tidigare till körrepetitionen för att få lektioner i musiklära. Dessutom träffas kören 
en helg i början på hösten och en på våren och har musikteori och röstvård. 
Koristerna är också så pass medvetna att Cecilia ibland pratar om hur de ska 
använda sin röst. Hon kan t.ex. säga. 
 
”… ni måste blanda där eller sjung med full huvudklang här så gjorde dom det, 
alltså dom gjorde det direkt. Dom hittade precis sina lägen och det är mer sällan 
som de går in med fel röst….” 
 
Nu tycker Cecilia att de allra flesta i hennes kör har ett bra stöd från noterna vilket 
hjälper dem att hålla ett ganska högt inlärningstempo. Hon beskriver också om hur 
hon försökte lära dem ”Amazing grace” utan noter. Det tog ett antal körrepetitioner 
utan att den satt så bra. När kören sedan fick den på noter så lärde de sig den direkt. 
När Kammarkören har provsjungningar så lyssnar Björn mest på hur den sökandes 
röst låter och om de har ett bra gehör. Självklart är det ett plus om de kan läsa noter 
men han har inte så höga krav på det. David, som har 100 sökande till studentkören 
varje år, lyssnar också mest på hur rösten låter. Den får inte vara läckig och ska 
smälta in bra. Han lägger också stor vikt på ensembleprovet då den sökande får 
sjunga tillsammans med några korister. Det viktigaste är då inte att den sökande 
läser noter jättebra utan att hon hänger på bra. David har under sina år minskat på 
provet och gör nu lite omfångsövningar och eventuellt lite gehörsövningar. Varken 
Anna eller Cecilia har några krav på att de nya koristerna ska kunna läsa noter. Det 
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är heller ingen av körledaren som har någon plan för hur den nya koristen ska lära 
sig noter. Damkörens korister lär sig lite teori under upptaktshelgen. Cecilia 
berättade också om att kören har gyllene regler där det står att den som sitter 
bredvid en ny korist ska hjälpa den nya koristen genom att peka i noterna och 
förklara formen. Anna beskriver i intervjun det kända faktumet att det kan bli 
problem om vissa personer är borta från en repetition eller konsert. Hon säger 
”…finns det någon som är duktig och som leder dom andra så är det ju alltid lätt 
att hänga på. Men är en viss person borta i tenorstämman t.ex. då tar det ju väldigt 
mycket längre tid. Känt fenomen?” Detta visar ju att koristerna har väldigt olika 
mycket kunskap och att det alltid är samma personer som får dra lasset. 
 
Kan körledaren veta om koristerna använder sig av sina musikteorikunskaper? 
David tror inte att så många i studentkören använde sig av sina teorikunskaper. Han 
tror att några få kanske tänker intervall eller tonplatser men att de allra flesta nog 
bara lär sig stämman. Björn håller med, han säger ”En del dom använder sig nog av 
det dom har lärt sig och en del dom bara sjunger på, glada i hågen”. Cecilia kan 
inte förstå hur koristerna kan undgå att använda sig av sina musikteorikunskaper om 
de sjunger med noter. Ifall koristen har gått en kurs och ändå inte använder sig av 
dessa kunskaper så har ju kursen inte lärt ut någonting. Hon tror att 
körmedlemmarna i damkören har stor hjälp av notbilden. De är vad hon kallar för 
”passiva notläsare”. De har alltså bra stöd av notbilden men kan inte sjunga själva 
efter noter. Hennes erfarenhet säger henne att koristerna gärna vill lära sig teori, hon 
säger ”…dom vill ju kunna det, precis som alla andra i kören kan, så att dom tar 
gärna teori tillfällen och förkovrar sig. Vill bli bättre och bättre och kunna mer.” 
 
Koristernas kunskaper varierar alltså väldigt mycket. Björn och David som har 
provsjungningar till sina körer lägger vid provtillfället inte så stor vikt vid om 
koristen har teorikunskaper utan tycker att det är viktigare att den sökande har en 
bra röst och att de är snabbtänkta. Anna och Cecilia ställer heller inga krav på de 
nya koristernas teorikunskaper men Cecilias ambition har från starten varit att 
damkören ska bli en notläsande kör. Detta har hon arbetat målinriktat med och 
säger nu att koristerna får ett stort stöd av noterna. David och Björn tror inte att 
deras korister använder sig särskilt mycket av musikteori under repetitionen, men 
de säger också att det är svårt att veta vad koristerna egentligen kan. Det är ingen av 
körledarna som har någon plan för hur nya korister ska lära sig teori. Cecilias kör är 
den kör där koristerna får mest hjälp med teorin i och med upptaktshelgen som är 
varje höst. 
 
Musikteori under repetitionen 
Men hur kopplar då körledarna musikteori till körrepetitionen? Det visade sig i 
intervjuerna att körledarna av lite olika anledningar inte pratar så mycket om 
musikteori under repetitionerna. Anna, Björn och Cecilia berättar om att de kan 
förklara och ha en liten minilektion om det kommer upp ett passande exempel i 
noterna. Cecilia som har haft ganska mycket teorilektioner med sin kör säger ”… 
det är ingenting som är sådär väldigt nytt…”. Hon tycker därför inte att hon behöva 
förklara så mycket utan det handlar mest om att påminna koristerna vid t.ex. 
stämkorsningar. Hon brukar även tipsa körmedlemmarna om att skriva in 
anteckningar i noterna.  
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” Jag är väldigt mycket för att ge tips om hur dom ska skriva i noterna för att 
komma ihåg och jag är inte den som hävdar att man ska sjunga allt för mycket utan 
noter. Jag vet att det finns många som tycker precis tvärtom men dom får ju inte 
vara bundna, men ska kunna blicka ner och se…” 
 
Cecilia har tänkt mycket på hur hon ska lära sin kör teori men Anna som erkänner 
att hon inte har tänkt så mycket på att lära ut musikteori har istället fokuserat på att 
utveckla körens tonbildning. Anna brukar förklara om det kommer upp någonting 
nytt men säger ” Man får avväga vad det finns för mottaglighet och vad det finns 
för behov just den gången av… Har man varit intensiv inom ett område så kanske 
man inte är det på ett annat samma övning och så utan att man får hitta någon bra 
balans”.  Hon säger att hon nog har sådana där minilektioner i några minuter per 
repetition.  
 
Björn är inte rädd för att prata om teoretiska saker med någon av sina körer. Han ser 
det inte som något självändamål att lära ut teori utan teorin är bara ett verktyg för 
att nå ett mål. Han försöker alltid koppla musikteorin till den musik som 
kammarkören håller på med. Han säger: 
 
 ” Jag gillar den pedagogiken att man pratar om teoretiska saker i samband med 
någonting praktiskt. Att man inte skiljer så mycket på det utan mera, apropå det här 
så är det ju så att, osv. Därför att jag tror att det blir mera begripligt och känns 
mera motiverat även för sångarna, att prata om teoretiska saker om man gör det i 
samband med ett aktuellt problem, eller i ett aktuellt sammanhang.” 
 
Björn säger att han lär dem musikaliska begrepp för han vill att de ska prata samma 
språk. När han förklara något kan det vara svårt att veta hur mycket de egentligen 
förstår men han är inte så orolig för det utan säger ”… även om jag råkar prata 
ovanför folks huvuden så är jag inte rädd för det heller för jag tror ibland kan det 
vara bra för folk att veta att det finns någonting ovanför deras huvuden…” Björn 
tror att koristerna kan blir nyfikna av att veta att det finns saker som de inte kan än. 
Detta gör att de vill lära sig mer och på sikt nog förstår det de inte förstod i början. 
 
David tror inte att han medvetet lär ut musikteori under repetitionen men han 
märker att koristerna ändå blir bättre och bättre. Han säger:  
 
” …stämövningar har jag men inte speciell notläsning så egentligen så vet jag inte 
riktigt hur det är med deras kunskap men det ända jag kan se är ju att folk som har 
varit riktiga ufon när dom har börjat, det har ju kommit in folk i kören som knappt 
har vetat vad som är upp och ner men ändå har jag känt att det har nån sorts 
snabbt gehör, dom har ju blivit tongivande i stämman så nånting måste dom ju lära 
sig…” 
 
David tror att detta kan bero på att kören ibland har oktettrepetitioner då två korister 
från varje stämma träffas och övar på stämmorna. Han säger att han direkt märker 
när dessa rep har varit. Studentkören har också en cd-skiva där stämmorna finns 
som midi-filer. Den kan då koristen lyssna på och öva hemma. 
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Cecilia, David och Anna beskriver hur det kan finnas olika behov av att prata om 
musikteori och gehör med olika körer. Cecilia gav Erik Westberg som ett exempel 
på en körledare som inte behöver prata musikteori med sina körer. Hon säger 
 
 ”Han behöver aldrig ge en anvisning om en klangmixning i någon av rösterna. 
Han kan önska en lite annan kvalité men han säger inte hur dom ska göra utan han 
säger hur han vill ha, för det fixar kören själva och dom behöver definitivt ingen 
teori, dom kan väl i princip det han kan…” 
 
Som körledare för en kör med så duktiga korister så behöver man kanske inte prata 
om musikteori, men David berättar om när han var körkonsulent och arbetade med 
många amatörkörer på ganska låg nivå. Han arbetade då mycket mer med 
intonationsövningar kopplade till den repertoar som de sjöng. Anna berättar också 
om skillnaderna mellan de körer hon leder. Med pensionärskören arbetar hon nästan 
ingenting med musikteori men desto mer i motettkören. 
 
Körledarna kopplade alltså musikteori till repetitionen genom att använda sig av 
små minilektioner kopplade till det stycket de för tillfället sjunger. Det var mest 
Anna, Björn och Cecilia som verkade använda sig av det. David som inte lär ut 
någon teori under lektionerna tycker ändå att hans korister utvecklas. Han vet inte 
riktigt varför men tror att de snappar upp under repetitionen och lär av varandra. 
Det var ingen körledare som systematiskt lärde ut teori eller hade någon långsiktig 
plan för körens teorikunskaper. Körledarna håller med varandra om att den mängd 
musikteori de lär ut även beror på vilken kör de leder. Kan koristerna redan teori 
behöver de inte hålla små lektioner för dem. David menar att det är stor skillnad på 
hans val av repertoar om han skulle leda en riktig amatörkör. Han skulle då även 
lägga ner mer tid på bl.a. intonationsövningar. 
 
Gehör och rytmik under repetitionen 
På vilket sätt försöker körledarna förbättra körmedlemmarnas gehör? På det svarade 
Björn att han är väldigt noga med att kammarkören sjunger rent ända från början. 
Han anser inte att de sjunger rätt ton förrän de har rätt intonation. Han brukar prata 
med kören om andra och femte skaltonen och att de ska observera när de tonerna 
kommer och hålla upp dem. David gör sällan gehörsövningar med studentkören 
men han har någon ur kören som sjunger upp kören och de brukar göra 
gehörsövningar. Kören förstår bra när han pratar om grundton, ters, kvint och hur 
de ska göra för att intonera ett ackord. När David själv sjunger i kör tycker han att 
det är viktigt att veta vilken ton i ackordet han ligger på. Han tycker därför att om 
körledare ska fokusera på att lära koristerna någonting så ska det vara det. Det 
skulle ge dem hjälp att intonera och att lokalisera sig.  
 
Anna kopplar mycket av intonationsproblemen i kören till koristernas sångteknik. 
Hon pratar speciellt om några sopraner som drar ner på grund av dålig teknik. För 
att träna koristernas gehör brukar Anna låta kören stå blandat så att de inte längre 
bara hör sin egen stämma. Det tycker hon fungerar jättebra. Om det är ett ackord 
som inte stämmer brukar hon stämma det och då pratar om hon grundtonen och 
kvinten och har även talat om att intervallerna inte är som på ett piano.  
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För att få kören att förstå vad de gör för fel brukar David ofta förevisa på ett 
humoristiskt sätt. Det gör han dels för att de ska förstå hur de inte ska låta och för 
att lätta upp stämningen med ett skratt. Han kan t.ex. säga ”…här låter det som 
klapprande dasslock när ni sjunger. Gör inte det. Utan det ska låta som 
styvmorsvioler i upplösning”. Även Cecilia brukar förebilda med en parodi på hur 
det låter. Hon säger att det är många körpedagoger som anser att detta bör undvikas 
men att hon märker att koristerna förstår vad hon vill åt och att de tycker att det är 
väldigt roligt. 
 
På min fråga om körledarna någon gång kände sig hämmade av att koristerna inte 
kan lika mycket musikteori som de svarade alla utom Cecilia nej. Cecilia erkände 
att hon kunde känna sig frustrerad när hon vill förklara någonting och inser att de 
inte kommer att förstå. Hon inser att hon inte kan förvänta sig att de ska förstå men 
kan trots det känna en liten stress över att inte kunna förmedla det hon vill. David 
har inga problem att förmedla det han vill. Han säger i intervjun ”Jag tror det är väl 
en av hemligheterna att jag inte pratar så mycket musikteori utan jag lyckas klä det 
i ord på annat sätt så att dom förstår det.” Anna håller med och säger att hon aldrig 
känner sig hämmad utan lyckas alltid säga det hon vill på något sätt. 
 
Hur gör då körledarna för att hjälpa kören med svåra rytmer? När jag frågade om de 
någon använde sig av rytmikövningar svarade alla körledare nej, men på frågan hur 
de gick tillväga när det kom en svår rytm sa både Anna och Björn att de lät sina 
körer klappa. Anna låter ibland koristerna klappa den svåra rytmen eller klappa 
pausen som ställer till det. Björn beskriver vad han gör om kören har problem att 
hålla pulsen: 
 
”…då får hela kören sitta och klappa samtidigt som vi sjunger och då till sin 
förvåning så brukar dom ibland upptäcka att dom sjunger saktare än dom klappar 
för att det är ganska lätt för folk ändå, speciellt när dom är många att hålla en fast 
puls och då kan dom inte skylla på att jag står och klappar orytmiskt.”  
 
David brukar bryta ner den svåra rytmen och ta bort eventuella bindebågar. Cecilias 
damkör brukar däremot inte göra rytmikövningar på repetitionen, dels på grund av 
att de är så många och för att tiden inte räcker till. På deras övningsdagar brukar de 
däremot göra rytmikövningar och rytmorkestrar vilket är mycket populärt. Det var 
ingen körledare som lät sina körmedlemmar dirigera. 
 
Det verkar alltså som om alla körledarna använder sig av termer som grundton och 
kvint när de ska förklara hur kören ska intonera. Cecilia var den enda körledaren 
som ibland kunde känna sig hämmad i sitt språk av att kören inte kan lika mycket 
teori som henne. Annars verkar alla kunna hitta andra sätt att uttrycka sig på såsom 
liknelser eller mera skämtsamma parodieringar. David har hjälp av korister som 
sjunger upp kören och gör intonationsövningar. För de andra körledarna är 
intonationsövningarna alltid kopplade till musikstycket de håller på med. Även 
rytmikövningar görs bara på repetitionen om det uppstår problem i något stycke. 
Cecilia brukar på sina övningshelger öva rytmik genom att göra t.ex. 
rytmikorkestrar. 
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Körledarnas användning av material 
Cecilia tror inte att det är en bra idé att köpa in ett antal exemplar av ett 
teorimaterial till kören och sedan försöka ta sig igenom det. Hon har aldrig hört 
talas om någon kör som har lyckats med det. Däremot har hon använt sig av enstaka 
sidor och övningar ur Ingegerd Idars material ”Körsång från bladet” och även ur 
”Sjung nu” av Ulrika Bergroth, Håkon Hesthammer och Charlotte Sundell. Annars 
brukar hon göra sitt eget material. Hon tror att det finns ett behov av bättre 
teorimaterial för kör. Anna använder inte något material med kyrkokören men då 
hon ledde en oratoriekör försökte hon hitta ett material till deras teoriträffar men 
lyckades inte. Tillslut satte hon ihop ett eget material. Hon efterlyser ett bra material 
och säger ”…det får ju inte bli det här jätteomfattande, jätteavancerade heller utan 
att det är det mest grundläggande i lämplig nivå så att det funkar parallellt.” 
 
Björn säger att han sällan arbetar med något utöver de stycken som kören arbetar 
med. Han använder därför inget teorimaterial utan använder sig av materialet i 
musiken. Om han skulle hålla en teorikurs för sina korister skulle han leta upp ett 
material, för han säger att han vet att det finns material som är okej. David använder 
sig inte av något material. 
 
Körledarnas utvärderingar och framtidstankar 
Alla körledare är någorlunda nöjda med den mängd teori de lär sin kör. Anna tycker 
att de har uppnått en bra balans men skulle kunna tänka sig att i framtiden ha en 
teorikurs parallellt med körrepetitionerna. I övrigt planerar hon för körens resa i vår 
och till framtida större projekt. Anna tycker att det är viktigt att kören får göra några 
större verk tillsammans med orkester och solister. Det är väldigt stimulerande för 
körmedlemmarna. 
 
Björn skulle vilja ha mer tid till att prata om musikteori med kammarkören. Han 
säger ”oftast är det ju bråttom, man ska producera, man ska lära sig musikstycken 
och att kunna framföra det, och man har inte alltid den tiden att stå och prata om 
saker”. När han har sina arbetsplatskörer känner han inte samma stress över att lära 
kören repertoaren så då kan han i lugn och ro prata. Inför framtiden hoppas Björn 
på en föryngring i kören och på tillökning i basstämman. 
 
David och Cecilia är nöjda med den mängd musikteori de lär sina körer. David 
skulle vilja att kören åkte på en längre resa nästa vår och att de lägger in fler 
konserter, speciellt på våren som han tycker känns så lång att den kan behöva ett 
delmål. 
 
Alla körledarna tycker alltså att de har en bra balans av instudering och inslag av 
musikteori på sina körrepetitioner. Cecilia, Anna och Björn skulle gärna vilja ha 
mer tid till teori men har ingen plan på att förändra någonting i framtiden. 
 
 
 
 
 
 



 19

Diskussion 
Syftet med det här arbetet var att ta reda på om och vilket sätt amatörkörer använder 
sig av musikteori. I mina intervjuer med körledarna har jag tagit reda på om de 
tycker att det hör till körledarens uppgifter att lära ut musikteori och hur de kopplar 
musikteori, gehör och rytmik till körrepetitionen. Jag har även frågat vad de själva 
tyckte om sina teorilektioner under studierna. Då undersökningen är kvalitativ och 
liten i omfattning kan jag ge vissa indikationer på vad körledare anser om 
musikteori. För att få ett mer vetenskapligt resultat krävs en undersökning av större 
omfattning. 
 
Resultatdiskussion 
Jag har i undersökningen kommit fram till fyra huvudresultat. 

- Om körledaren själv har ett gott förhållande till musikteori och alltid själv 
har tyckt om sina teorilektioner är sannolikheten större att hon anser det 
viktigt att koristerna lär sig teori. 

- Även om vissa körledare inte aktivt lär ut musikteori anser de ändå att 
koristerna lär sig teori. 

- Den teori som det pratas mest om under repetitionerna är om intonation. 
- De flesta körledarna har ingen som helst plan på hur de nya koristerna ska 

lära sig musikteori eller hur körledarna kan minska kunskapsklyftan i kören. 
 

Körledarnas syn på sina egna teoristudier påverkar alltså deras syn på teori i 
samband med körrepetitionen. Detta visade sig tydligast på Cecilia som är den 
körledare som alltid har haft ett mycket bra gehör och har älskat teorilektioner. Hon 
är också den enda körledare som anser att det är varje korists rätt att lära sig teori. 
Hon har arbetat målinriktat för att få sin kör att läsa noter och tycker nu att de kan 
det mesta av det de behöver kunna. Vad beror det då på att just hon tycker att det är 
så viktigt att lära koristerna teori? Demorest (2001) skriver att den mängd teori som 
körledaren lär ut kan bero på vilken erfarenhet hon har av teorilektioner och 
avistasång. Han anser att de som inte har blivit tränade inte har verktyg och kunskap 
för att lära ut teori. Alla körledare utom Björn har under sin skolgång blivit tränade 
i avistasång så den enda skillnaden är att Cecilia har tyckt lite bättre om det. 
Eftersom Cecilia har läst mer teori än de andra har hon nog mer kunskaper och 
verktyg, men jag tror att även de andra körledarna kan så pass mycket teori att de 
skulle kunna lära ut det till sina körer. Varför Cecilia gör det och inte de andra beror 
nog mer på hennes passion för det än hennes kunskaper. Cecilia som har lagt ner 
mycket tid på att lära sin kör musikteori säger att körens instuderingar går fort men 
att koristerna tycker att det är svårt att sjunga utan noter. Hennes korister har ett 
stort stöd av notbilden.  
 
David som inte lär ut särskilt mycket teori till studentkören säger att hans korister 
lär sig ändå. De nya koristerna verkar snappa upp det från sina kamrater eller själva 
lista ut hur det hänger ihop. Det skulle då betyda att körledaren inte behöver lära ut 
musikteori till sin kör. På min fråga om det är en del av körledarens roll att lära ut 
musikteori svarade David ja. Vad kan denna motsägelse bero på? Är det någonting 
speciellt just med studentkören som han leder som gör att de lär sig ändå? Jag tror 
att David nog lär ut mer teori än han är medveten om. Koristernas snabba och 
självständiga inlärning hör nog ihop med att studenter är vana att snabbt ta in fakta. 
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Faktumet att studentkören har en så pass hög konkurrens om platserna och att kören 
även har en stark social funktion gör att kören blir en väldigt viktig del av 
koristernas liv under en kortare period. Att studentkören har hjälp av instuderings-
cd och att de ibland har oktettrepetitioner har nog också en positiv inverkan.  
 
Ett annat resultat är vilka delar av musikteorin som körledarna pratar om under 
repetitionerna. Även om koristerna inte kan så mycket teori var det ingen körledare 
som kände sig särskilt hämmad av det. Cecilia var den enda som ibland kunde 
känna sig lite stressad över att inte kunna förklara det hon vill. Annars kan 
körledarna alltid uttrycka sig på andra sätt. Det visade sig också att de faktiskt kan 
använda sig av ganska många musiktermer. De termer som alla körledare använder 
sig av är termer för tonplatser i ackord, såsom grundton, ters och kvint. Dessa 
termer använder körledarna för att lära kören hur de ska intonera. Av all teori verkar 
den som hjälper kören att intonera vara den som körledarna lär ut mest. 
 
I alla undersökningens körer finns det korister med relativt mycket teorikunskaper 
och som är vana vid att sjunga i kör. I Cecilias damkör finns det korister som har 
varit med från starten och gått på alla hennes teorikurser. De andra körledarna har 
enstaka korister med musikalisk utbildning. Som Stenbäck (2001) skrev om så finns 
oftast en grupp i varje kör som är duktigast och som de andra lutar sig mot. Detta 
uttryckte även Anna om sin kyrkokör när hon berättade om en person i 
tenorstämman som inte får vara borta. Om den personen är borta tar instudering 
mycket längre tid. Jag skulle tro att det även finns sådana grupper i de andra 
körerna även om det inte är lika tydligt. De som lutar sig mot denna grupp kan då, 
som jag ser det, göra det av tre olika anledningar. De har inte nog med kunskaper 
för att själva lista ut hur de ska sjunga, de vågar inte ta initiativ eller de orkar inte ta 
initiativ. Alla dessa tre anledningar går som körledare att göra någonting åt. De två 
sista alternativen kan förbättras genom att, som Stenbäck (2005) skriver om och 
som Anna ofta brukar göra, sprida ut kören i rummet och blanda de olika 
stämmorna. Detta tvingar de som bara lutar sig att själva tänka och de som inte 
vågar, utmanas att själva ta initiativet. För koristerna som har för lite kunskap och 
därför lutar sig mot de starkare i sin stämma gäller att på något sätt öka sina 
teoretiska kunskaper. Dessa korister är också oftast de som är allra nyast i kören.  
 
Vad gör då körledarna för att ge de nya koristerna kunskap och på så sätt minska 
denna klyfta? Det som min undersökning visar är att körledarna inte gör särskilt 
mycket alls! De har inga krav på att de nya koristerna ska kunna någon musikteori 
och när de sedan kommer in i kören får de ingen teoriundervisning, med undantag 
för Cecilias upptaktshelg och de små minilektioner som ibland förekommer. Alla 
körledare verkar hoppas på att den nya koristen nog lär sig själv och att de andra 
koristerna ska hjälpa henne.  
 
Alla fyra körledare säger faktiskt att deras kör har ett snabbt instuderingstempo. När 
det gäller kammarkören och studentkören som har provsjungningar kan det höga 
instuderingstempot kanske förklaras av redan ganska höga kunskaper hos 
koristerna. Det som förvånar mig lite är att även kyrkokören verkar ha ett högt 
instuderingstempo. Detta kan bero på deras skyldighet att sjunga i kyrkan och att de 
därför tvingas att snabbt repetera in ny repertoar. Även om många i kören har varit 
med länge så är det många korister som inte har så stora teorikunskaper. Beror då 
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den snabba instuderingen på körledarens val av lagom lätt repertoar eller kan en kör 
vänja sig vid ett högt instuderingstempo? Instuderingen går nog fortare om kören 
kan läsa noter bra men det visade sig inte så tydligt som jag hade trott. Förutom att 
lära koristerna teori för att kunna instudera snabbare säger Björn att det är viktigt att 
koristerna blir medvetna. Det skriver även Karpinski (2000) om. Han menar att det 
är viktigt att verkligen förstå vad det är man gör när man musicerar. Alla fyra 
körledare håller med om att koristerna gärna vill lära sig teori och att de inte tycker 
att det är tråkigt. Cecilia säger också att koristerna ju vill kunna lika mycket som de 
andra. Så andra anledningar till att lära ut musikteori såsom att förbättra koristernas 
självförtroende och känsla av kontroll är kanske lika viktiga som att kören ska 
kunna instudera repertoar snabbt. 
 
Det vanligaste sättet som körledarna kopplade musikteori, gehör och rytmik till 
körrepetitionen var om det var något i det aktuella stycket som inte fungerade. Om 
ett ackord inte blev rent stämde körledaren det och en svår rytm kunde de bryta upp 
i mindre delar och låta kören klappa rytmen. Är det då bara repertoaren som 
bestämmer vilken teori koristerna får arbeta med? Demorest (2001) skriver om 
svårigheterna att välja repertoar om körledaren både vill träna avistaläsningen och 
utveckla körens sångliga och musikaliska kunskaper. Han tycker då att kören 
antingen kan ha små stycken som bara är till för avistaläsning eller lättlästa stycken 
som innehåller musikaliska svårigheter  
 
Alla körledarna är inte så välorienterade om vad koristerna egentligen har för 
kunskaper. De är heller inte så medvetna om koristerna använder sig av sina 
teorikunskaper. Björn vet att inte alla förstår vad han pratar om när han håller sina 
minilektioner. För honom är det inget problem utan han tror att det kan vara 
utmanande för koristen att körledaren ibland pratar om saker ”ovanför folks 
huvuden”. Men vore det inte bra om körledarna faktiskt visste hur mycket teori 
koristerna kan? Att körledaren låter koristerna med jämna mellanrum göra ett litet 
opretentiöst prov skulle väl göra att körledarna får mycket bättre koll på vad 
koristerna kan och vad de inte kan? Körledaren skulle då märka om mer än halva 
kören faktiskt inte vet vad en kvint är fastän körledaren står och pratar om det på 
varenda repetition. 
 
Det visade sig i intervjuerna att ingen av körledarna använde sig av något 
teorimaterial. Cecilia vet ganska mycket om vilka material som finns och kopierar 
ibland någon enstaka sida för att använda vid exempelvis en upptaktshelg. De andra 
körledarna använde sig aldrig av något material. Anna har inte hittat något material 
som hon tycker om och Björn och David tror sig kunna hitta ett material om det 
visar sig att de behöver ett. För att använda de material som jag har presenterat i 
bakgrunden krävs alltså en teorimotiverad körledare eller korist som är beredd att 
lägga ner mycket tid och energi på att lära sig läsa noter. Om en kör skulle 
bestämma sig för att beställa ett sådant material är det nog av stor vikt att det är ett 
gemensamt beslut av hela kören samt körledaren. Det kräver att kören formulerar 
vikten av att koristerna lär sig läsa noter i sin målsättning (Bengtsson 1982). Cecilia 
hade redan från starten den målsättningen med damkören och verkar inte ha stött 
emot några större hinder för att kunna utföra det. Anna hade däremot relativt höga 
målsättningar för kyrkokören när hon startade. Hon fick då i samråd med körens 
styrelse kompromissa och t.ex. inte ha provsjungningar till kören. Anna har sedan 
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hon börjat kämpat ganska hårt med att förbättra kören och har då fokuserat mest på 
koristernas tonbildning och sångteknik.  
 
Vad är det då som gör att en kör blir bättre? Är det körklangen, fraseringen eller 
kanske intonationen? Vad alla körledare vill är att få kören att låta så bra som 
möjligt. Hur man sedan väljer att göra det är upp till varje körledare. Anna jobbade 
mest med körklangen medan Cecilia har lagt ner mer jobb på att lära koristerna 
teori. Vissa körer såsom Davids studentkör behöver inte bli undervisade i teori för 
att bli bättre men om David skulle ha lett en mer vanlig amatörkör så hade han lagt 
ner mer jobb på intonationsövningar och teori. Detta kan sammanfattas genom det 
som Björn sa, nämligen att lära ut teori aldrig är ett självändamål utan bara ett 
verktyg. Det som är viktigt är att koristerna ska bli medvetna och till det finns det 
många vägar varav att lära ut musikteori är en.  
 
Avslutande diskussion 
Det visade sig i min undersökning att körledarna är mest fokuserade på produkten, 
alltså konserten. De lägger inte så mycket möda på koristernas personliga 
utveckling eller känsla av säkerhet i kören. De tillhör alltså det som Howell (1993) 
kallade för ”preparer”. Körledarna i hans undersökning var lärare och koristerna var 
studenter. Som körledare för en skolkör har man ett ansvar att främja studenternas 
kunskap men har man inte även det ansvaret om man leder en frivillig kör? 
Återigen kommer vi in på vikten av att ha en tydlig målsättning för kören. Varför är 
koristerna med i kören? Är även de ute efter den färdiga produkten eller vill de 
utveckla sig själva? För alla körer står musiken i centrum, man kommer dit för att få 
sjunga, men körernas olika målsättningar kan och borde ha stor inverkan på hur 
körledaren lägger upp repetitionsarbetet.  
 
Nyckeln till full förståelse av musik är enligt Kodály (1998) solmisation. Det finns 
många som håller med om att den metoden gör att sångarna blir goda avistaläsare 
och både sjunger rent och musikaliskt. Att som körledare välja att lära sina korister 
solmisation är inte så vanligt, speciellt inte i Sverige där solmisation aldrig har 
slagit igenom. Solmisationens tanke, att känna skalstegen går kanske ändå att 
använda sig av. Koristerna behöver inte sjunga på do-re-mi-stavelser utan kan 
använda de mera logiska siffrorna. Om även detta känns för ambitiöst kan 
körledaren koncentrera sig på mindre delar såsom att lära koristerna att identifiera 
vissa intervall och lära sig hur de låter (Mikkola 1999). Fokuseringen kan även 
läggas på att lära kören skilja på hela och halva tonsteg (Demorest 2001). 
Körledaren får helt enkelt se vad kören har för behov och ambitioner. Det kan vara 
allt från att lära sig förstå notbilden till att faktiskt lägga ner tid på att lära sig sjunga 
avista. För att lyckas med solmisation skriver Karpinski (2000) att körledaren och 
koristerna måste göra det helhjärtat. Detta gäller nog för all teori körledaren väljer 
att lära ut. Oavsett i vilken omfattning de gör det så måste det vara ordentligt 
genomtänkt och genomföras helt ut. Jag har här mest fokuserat på den 
musikteoretiska kunskapen då den hänger ihop med gehöret. Under 
körrepetitionerna pratades det mycket om att hålla uppe kvinten och alla körledare 
sa att deras körer förstod de termerna. Då undrar jag, gör koristerna verkligen det? 
Ja, de förstår säkert att de ska hålla uppe just den tonen för att det är den där 
kvinten, men förstår de egentligen varför? Just därför tror jag att den teoretiska 
kunskapen borde gå hand i hand med att koristen utvecklar sitt gehör 
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Vad händer när det kommer en ny korist till kören? Ingen av körledaren hade några 
krav på teorikunskaper hos den nya koristen så hon har troligtvis inte så stora 
teorikunskaper. En ny korist skulle kunna känna ungefär såhär. Hon har tidigare 
sjungit mest i duschen och fastän hon vet att hon tycker om att sjunga så har hon 
ingen aning om hur hon egentligen låter. Hon känner kanske en eller två av de 
andra koristerna och känner sig osäker i denna nya miljö där hon ska sjunga rätt och 
förstå sig på notbladet som hon har framför sig. Hon är nervös över att hon ska 
skämma ut sig själv och vill inget hellre än att platsa i kören och vara en i gänget. 
Vad händer då? Hon tas säkert relativt snabbt upp i gemenskapen men vad med 
hennes prestationer i kören? Då hon är den mest osäkra, med minst rutin och 
teorikunskaper håller hon en låg profil utan att ta några initiativ. Här kommer 
problemet som så många körledare pratar om. I varje kör finns det några få som tar 
initiativ. Dessa korister har oftast varit med länge i kör och känner sig ganska säkra. 
Det är då lätt för de mer osäkra i stämman att hänga på. De försöker inte själva lista 
ut hur de ska sjunga utan lyssnar och följer den ledande i stämman. Detta lägger ett 
stort ansvar på den korist som känner att hon leder sin stämma. Skulle hon vara 
borta på en repetition eller ännu värre, en konsert, så skulle hela stämman rasa ihop. 
Det finns där en stor anledning till att som körledare anstränga sig för att minska 
denna kunskapsklyfta i kören. Genom att hjälpa de nya koristerna att förstå 
notbilden och våga sjunga uppnås en mer jämn kör som inte står och faller på om 
just hon eller han är borta under konserten. 
 
Som David sa så lär hans korister sig teori utan att han lär dem det. Det låter ju 
jättebra men är det verkligen så? Och även om det kanske är så med studenterna så 
vad med en vanlig amatörkör eller kyrkokör? Det är nog skillnad på de alerta 
studenterna som är vana att själva ta reda på det de inte kan, och en pensionär som 
inte har studerat på väldigt länge. En annan frågeställning som jag har är vad som 
händer om amatörkoristen blir introducerad för musikteori. Min önskan är att det 
väcks en nyfikenhet och en känsla av kunskap och kontroll hos koristen, men är det 
verkligen det som händer? Den korist som förut sjungit av hjärtans lust får nu veta 
att det finns regler och system. Det som förut har varit en okomplicerad värld blir 
plötslig svårt att förstå. Detta kan medföra att koristen plötsligt börjar spänna sig i 
sina försök att tolka notbilden och sjunga riktigt. Det körledaren har åstadkommit 
blev istället för en säkrare korist en mer spänd korist som inte längre uppskattar 
musiken som hon gjorde förut. Björns svar på frågan om koristerna använde sina 
teorikunskaper var ”En del dom använder sig nog av det dom har lärt sig och en del 
dom bara sjunger på, glada i hågen”. Är det då positivt eller negativt att bara 
sjunga? Detta kan vara värt att tänka över innan körledaren väljer att introducera 
musikteori. Att lära koristerna teori ska göras utan att de tappar känslan för musiken 
eller sin egen sångliga frihet. 
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Undersökningens reliabilitet och validitet 
Då jag har valt att endast intervjua fyra körledare kan man inte dra för generella 
slutsatser av studien. Mina kunskaper om vilka körledare som fanns i trakten 
påverkade mitt val av intervjupersoner men jag har ansträngt mig för att välja 
körledare till olika sorters körer. Min reliabilitet som intervjuare påverkas 
förmodligen av att jag genom mina förkunskaper av kör valde vilka frågor jag 
ställde körledarna. Jag kan också, medvetet eller omedvetet, ha ändrat eller vinklat 
mina frågor under intervjutillfället. För att hålla intervjupersonerna anonyma har jag 
blivit tvungen att ta bort vissa fakta som kan påverka förståelsen för körledarnas 
beteenden. 
 
Fortsatt forskning 
Det har forskats en hel del om körledarens arbete. Det finns även böcker om hur 
man bäst lär ut avistaläsning. Dessa böcker riktar sig mest till gehörsundervisning i 
en musikundervisning och inte till att arbetas med under körrepetitioner. Vilken 
användning amatörkorister har av musikteori skulle vara intressant att forska vidare 
om. Man kunde då koncentrera sig på koristerna och deras behov av kunskap. Vill 
de lära sig teori och hur används deras kunskaper under repetitionen? Tycker de 
notläsande koristerna att det är roligare att sjunga i kör jämfört med dem som inte 
kan, eller är det precis tvärtom? Finns det någon koppling mellan den mängd teori 
man kan och hur mycket man uppskattar musiken? Det skulle även vara intressant 
att observera körrepetitioner för att se hur vilken teori körledarna använder. De 
verkar inte tro att de pratar om teori men vad har de för instruktioner till kören och 
hur säger de dem? 
 
Det var ingen av körledarna jag intervjuade som använde något material men det 
skulle vara intressant att undersöka de körer som faktiskt använder material. Att 
fråga både körledaren och koristerna vad de tycker om det? Hur jobbar de med det 
och ger det något resultat? Det skulle behövas studier som visade om det är värt 
besväret att lägga ner tid och energi på att lära ut teori. Detta skulle kunna göras 
genom att i några år följa ett antal körer som i början av undersökningen inte aktivt 
jobbar med musikteori men som under undersökningens förlopp antingen börjar 
använda ett material eller att körledaren själv lär ut teori. Vi skulle då kunna ta reda 
på hur koristernas inställning till kören och till att sjunga har förändrats. 
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