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Abstrakt 
  

Studien har gjorts i två olika högstadiekörer. Syftet var att ta reda på varför 
högstadieelever väljer att vara med i skolkören och hur de känner sig under körövningen. 
Vi har tagit del av litteratur och tidigare forskning om körsång för att förbereda 
undersökningen. Med hjälp av 41 enkäter och 12 intervjuer kom vi fram till att skolkören 
har stor betydelse för eleverna. De flesta medverkar för att de tycker om att sjunga och 
för att de gillar att sjunga tillsammans med andra. Nästan alla uppgav att de blir glada och 
avslappnade av att sjunga. I några fall menade eleverna att körsången ökar 
självförtroendet och den personliga utvecklingen. Detta eftersom de vågar sjunga ut och 
känner sig modiga. Ungefär hälften av informanterna uppgav att de sjunger i skolkören 
eftersom deras kompisar också gör det.  
 
Nyckelord: skolkör, högstadiet, ungdomar, körsång, sång, känslopåverkan  
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Förord 
 
Till tonåren hör sökandet av en identitet. Högstadiet är därför en jobbig period för många. 
Vi tror att musiken kan hjälpa ungdomar att uttrycka sig samt att komma till ro med sig 
själva. Ämnet musik har tyvärr inte så stor plats i skolan, även om många tycker att det är 
viktigt. Räddningen för de musikintresserade eleverna kan vara skolkören. På många 
högstadieskolor förekommer skolkör. Vi tror att körsång har en positiv inverkan i skolan 
och har därför valt att göra en undersökning om detta i högstadiet.  
 

”Hur kommer det sig att en del vill vara med och bestämma i kören, andra ’bara’ vill 
sjunga och några tycker att gemenskapen i kören kommer i första hand? Hur ska man 
då kunna förstå vilka motiv det finns för en korist att vara med i en kör?” 
(Bengtsson, 1982, s.38)  

 
Vi vill tacka Geir Johansen och Christer Wiklund för bra handledning genom arbetet, 
samt Ingemar Henningsson för litteraturtips. Vi riktar även ett stort tack till eleverna i de 
två skolkörerna med ledare, som gjorde denna undersökning möjlig. Tack till 
opponenterna; Johan Boman och Daniel Pettersson, för värdefulla tips till finjustering av 
vår uppsats.  
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1. Inledning 
 
I hela Sverige finns det över en halv miljon aktiva körsångare (Tedenborg, 2004). Detta 
gör att körsång är en av landets största folkrörelser. Det finns körer för alla åldrar, 
individer och genrer. Kör betyder ”(större) grupp av sångare” (Malmström, Györki, 
Sjögren, 1989). De flesta har kommit i kontakt med körsång i skolan, när till exempel 
luciatåg och skolavslutningar, där detta ingår, anordnas.  
 
Skolkörer förekommer på många skolor. De består av ett antal elever som har valt att 
sjunga tillsammans med andra. Oftast är det musikläraren som leder kören. Arbetet går 
bland annat ut på att lära sig olika sånger och stämmor.  
 
Vi har båda mycket erfarenhet av körsång, eftersom vi har sjungit/sjunger i kör och en av 
oss är verksam körledare. För oss är körsång dels ett sätt att uttrycka sig, men även ett 
roligt och lärorikt sätt att musicera på och samtidigt träffa andra människor med samma 
intresse. Det har varit viktigt för oss och vi tror att det har bidragit till vårt yrkesval, då vi 
båda ska bli musiklärare.  
 
De flesta etablerade körer är vuxenkörer, men i denna undersökning vänder vi oss till 
ungdomar. Vi vill veta varför de väljer att vara med i skolkören. Är det sångintresset, 
grupptillhörigheten, musikbetyget etcetra som lockar? Har de tidigare erfarenheter av 
körsång som gör att de vill sjunga i skolkören?  
 

1.1. Körsångarens ord 
 
Jag, Lina, har studerat drygt 5 år på musikhögskolan. Där har jag haft fagott som mitt 
huvudämne, men jag har även läst klarinett, ensemble och ensembleledning, piano, lite 
sång och en massa andra ämnen. Jag tycker det är väldigt roligt att få hålla på med musik 
och förutom att spela alla instrument, tycker jag mycket om att sjunga i kör.  
 
Jag har sjungit i kör i ungefär 10 år. Jag tycker att det är jätteroligt och givande och vill 
gärna sjunga i kör i många år framöver. Jag sjunger i kör för att jag tycker det är roligt att 
sjunga, för att jag utvecklas musikaliskt, jag tränar upp mitt gehör och avistaläsning, jag 
har många kompisar i kören, jag tycker det är roligt att sjunga tillsammans med andra, jag 
blir glad av att sjunga i kör, jag tycker att körsång är avslappnande och jag tycker om att 
framföra konserter tillsammans med kören.  
 
Mitt körintresse kom när jag gick på det estetiska programmet med inriktning musik. Där 
var det obligatoriskt med körsång. Jag tyckte genast att det var roligt och spännande att 
sjunga i kören. Det var roligt att sjunga i stämmor för det hade jag inte gjort tidigare. 
Visst hade man tidigare sjungit med resten av skolan för föräldrarna på 
skolavslutningarna och luciatågen från årskurs 1-6 men där lät det sällan samstämmigt. 
Därför var det en ny upplevelse för mig att sjunga i stämmor och att sjunga i en kör som 



faktiskt lät bra i jämförelse med vad jag var van vid från låg- och mellanstadiet. Jag 
tycker att jag lärt mig en väldig massa saker genom att sjunga i kör. Jag tror särskilt att 
jag fått ett mycket bättre gehör och avistaläsning genom att sjunga i körer. I en kör måste 
man lyssna på varandra för att intoneringen ska bli bra. Dessutom får man öva att sjunga 
låtar man inta kan direkt från noterna och det ger bra avistaträning.  
 
En annan trevlig sak med att sjunga i kör, i alla fall i kören jag är med i, är att vi ibland 
åker på både långa och korta körresor. Då får man umgås mer med de andra i kören och 
jag tycker det är viktigt med en bra sammanhållning i en kör. Dessutom får man spendera 
mer tid tillsammans med människor som har samma intresse som en själv. Tidigare var 
jag medlem i körens styrelse och det har också varit intressant och utvecklande. Där fick 
jag vara med och ta beslut för vad kören gjorde de åren. Dessutom har man som 
styrelsemedlem ett större ansvar vad gäller allt praktiskt under konserter, resor och andra 
trevligheter såsom middagar för kören.  
 
Avslutningsvis vill jag bara säga att jag gärna vill sjunga i kör så länge jag orkar. Det är 
ett bra sätt för mig att öva upp min sång, lära mig en större körrepertoar, utvecklas 
musikaliskt, träffa andra människor med körintresse och ge konserter som 
förhoppningsvis kan glädja de som tittar. Dessutom tycker jag att det är fantastiskt roligt 
att sjunga tillsammans med andra.  
 

1.2. Körledarens ord 
 
Jag, Anneli, har under mina 5 år på musikhögskola utbildat mig till lärare i sång och 
tvärflöjt. Vid sidan om har jag hela tiden haft ett stort intresse för körsång.  
 
De körer jag leder och har lett består av människor i åldrarna 20-80 år. De har olika 
erfarenheter av sång och har av olika anledningar sökt sig till kören. Jag har sett många 
exempel där körsången har påverkat dem i positiv bemärkelse. Många beskriver hur den 
negativa känslan efter en lång och krävande arbetsdag byts till glädje, energi och 
avslappning efter körövningen. Så är det även för mig som körledare. Jag kan komma dit 
och känna mig trött och oinspirerad, men bli som förbytt efter några minuter med kören.  
 
Efter att ha arrangerat och genomfört en kördag för en grupp långtidssjukskrivna personer 
fick jag mycket positiv respons. Gruppen menade att de kände sig glada, inspirerade och 
avslappnade. Dagen med de långtidssjukskrivna gav mig oerhört mycket, både som 
körledare och person. Att se och känna dessa människors entusiasm för mina övningar 
och sånger var underbart. De lärde sig en hel del under dagen och flera av dem frågade 
hur man skulle bära sig åt för att bli medlem i en kör. Funderingar inom begreppet 
körsång som rehabilitering satte igång i mitt huvud och jag var fast besluten om att detta 
var något jag skulle fortsätta med. Med detta vill jag säga att jag definitivt tror att sång 
och körsång kan påverka människans hälsa.    
Jag har alltid sjungit och minns hur mycket skolkören betydde för mig. De estetiska 
ämnena var mina starka områden i skolan och jag hade turen att ha tillgång till skolkör 
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redan i mellanstadiet. Där fick jag chansen att lära mig nya sånger och sjunga 
tillsammans med andra, under ledning av en lärare.  
 
När jag kom upp i högstadiet fanns där en kör, känd för att låta riktigt bra och med en 
eldsjäl till ledare. Via en uppsjungning för honom kom jag med i kören. Vi övade en gång 
i veckan och gjorde diverse konserter och körresor. Därifrån har jag mina bästa minnen 
från högstadiet.  
 
Intresset för körsången gjorde att jag sökte mig till en vuxenkör efter högstadiet. Det var 
också den jag tog över för 7 år sedan, när den dåvarande körledaren valde att sluta. Som 
ledare i en grupp ger man hela tiden av sig själv. Det som gör att man fortsätter är att man 
får lika mycket, om inte ännu mer, tillbaka. 
 
Efter alla år som körsångare och körledare har jag insett hur mycket körsång kan betyda 
för människan och att det är ett ämne jag verkligen brinner för. Min dröm är att någon 
gång starta en egen ungdomskör. Därför är jag nyfiken på hur just ungdomar ser på 
körsång.  
 
 

2. Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på varför högstadieelever sjunger i 
skolkören.  
 
Utifrån vårt syfte har vi följande frågeställningar: 
 
-Varför väljer högstadieelever att vara med i skolkören? 
-Hur känner sig högstadieelever när de sjunger i skolkören?  
 
 

3. Bakgrund 
 

3.1. Historik 
 
Fram till mitten av 1800-talet hade skolsången en bruksfunktion. Den skulle göra 
eleverna till moraliskt goda medborgare genom de moraliskt goda sångtexterna, som tog 
upp värden och attityder. Under 1900-talet har fokus legat vid sångupplevelsen samt 
överföringen av kulturen. Man har velat att barn ska tycka att det är roligt att sjunga och 
att de ska känna till gamla sånger för att sedan föra dem vidare. Tack vare 
samhällsförändringarna fyller de gamla sångerna dock inte längre sitt ursprungliga syfte. 
De sånger som under 1900-talets första årtionden ansågs passande kan man idag tycka 
var ganska konservativa. Det var viktigt att kunna vissa sånger för att på så vis visa 
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respekt för kyrkan, kungahuset och historiska minnen. En annan viktig del var att med 
sången känna glädje åt sommarens värme och vinterns kyla. Detta ingick i läroplanerna 
på folkskolan. Många sånger påverkade eleverna på ett både medvetet och omedvetet 
sätt, då man sjöng om tidigare nämnda värden och attityder. Vid skolavslutningarna 
prioriterades positiva sånger om naturen och fosterlandet.   
 
Enligt Lindström (2006) användes körsång redan i det antika Grekland. Visserligen 
tillhörde den inte musiken, men det var en viktig del av drama. Enbart män deltog i dessa 
körer och syftet med sången var att föra handlingen framåt. Senare användes körsång i till 
exempel frikyrkor och politiska rörelser. Lindström skriver att körsång numer är ett fält 
för kunskapsutveckling samt ett mål, medel och/eller vägen till ökad kunskap om musik 
och musikstilar.  
 

3.2. Att sjunga i kör 
 
Henningsson (1996) har genomfört en undersökning i om körverksamhet 
överensstämmer med den definition som de olika studieförbunden har arbetat fram 
tillsammans. Enkätsvar kom in från 401 körmedlemmar och det som undersöktes var 
bland annat vilken betydelse körsång har för körsångarna. Av tre alternativ såsom 
musikalisk upplevelse, social gemenskap och textens budskap tyckte 66,9 procent att den 
musikaliska upplevelsen betydde mest. Sedan kom social gemenskap på 21,3 procent och 
sist textens budskap med 11,8 procent. Det ska dock tilläggas att 5,9 procent tyckte att 
alla tre kategorier var likvärdiga, 4,4 procent att musikalisk upplevelse och social 
gemenskap var lika viktigt och 1 procent tyckte att musikalisk upplevelse och textens 
budskap var lika viktiga. De skriver också i sin undersökning att 26 procent av 
körmedlemmarnas sociala umgänge finns i kören. 
 
Henningsson (Ibid.) menar att körsång måste vara en väldigt viktig folkrörelse för 
svenska befolkningen, med tanke på antalet körsångare i landet. Han beskriver att kören 
för många är en plats där inga andra krav finns från exempelvis arbete, hemmet och 
familjen eller andra saker. I kören kan man vila från andra plikter och istället koncentrera 
sig på att tillsammans skapa musik och ha trevligt tillsammans. Dessutom tyckte många 
som medverkade i undersökningen att körsång ger en bra och positiv utveckling för sin 
egen person. Eftersom körsång är ett skapande arbete kan människor som sjunger i kör få 
en helt annan social roll än de har i det vardagliga samhället och därmed ge och ta emot 
uppskattning på ett annat sätt än de gör i vardagen. (Bengtsson, 1982, s.44)  
 

”Ett med skrivbordslådediktningen närbesläktat område är den roll 
amatörkulturverksamhet spelar i förhållande till personlig utveckling och 
identitetsskapande, vilket även omfattar kopplingen till pedagogik, arbete med barn 
och unga i allmänhet, och terapi.” (Fagius, 1990, s.13) 

 
Madeleine Uggla (1979) anser att både musikaliska och sociala uttrycksbehov tar form i 
körsång. Hon menar att medverkan i en kör kan innebära att bli sedd och uppskattad samt 
att det ger möjlighet att visa upp sig inför publik tillsammans med andra. Lindström 
(2006) är också inne på det och menar att det primära motivet till att människor sjunger i 
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kör är den upplevelse individen får genom att uttrycka sig i sång. Hon ser körsång som en 
spännande och rolig form av grupparbete och beskriver det som en kunskapsutveckling. 
Lindström hävdar att den enskilde individens engagemang och insats är av stor vikt för 
resultatet. Detta tycker även Zangger Borch (2005) när han beskriver den kollektiva 
klangen i körsång. Han anser att målsättningen med körsång oftast är att bilda harmonier 
där den slutliga klangen är det gemensamma målet. Zangger Borch påpekar att 
tonåringarnas vanligaste intresse, efter idrott, är sång och musik. 
 

3.3. Körsångens betydelse 
 
Enligt Åkerström (2006), som har gjort en undersökning om varför det finns så många 
körsångare i Sverige, betyder kören väldigt mycket för just de personer som medverkar. 
Han menar att de som sjunger i kör verkligen tycker att det är roligt och går in i det med 
hela sitt hjärta. Åkerström tyckte det var så intressant att det finns så många körsångare i 
landet att han gick med i en kör under en termin för att se hur detta kommer sig. Han är i 
vanliga fall körledare och ville därför veta varför människor sjunger i kör. Åkerström 
kom fram till att körsång är både roligt och hälsosamt. Dessutom tyckte informanterna i 
den tidigare nämnda undersökningen att de stimulerades socialt och det musikaliskt av att 
sjunga i kör. De nämnde också att de lärt känna många nya människor genom kören och 
att de blivit en del av sin bygd.  
 
En person Åkerström intervjuade beskrev hur glad hon blev av att sjunga i kören och att 
hon var så sprallig efter körövningarna att hon inte kunde gå och sova direkt när hon kom 
hem. En annan person berättade att han är mycket mer harmonisk och tillfreds med sig 
själv efter en körövning. En tredje informant säger att han liknar ett körövningspass med 
ett träningspass i idrott och menar att han rensar huvudet från jobb, nollställer sig och blir 
mycket lugnare efter både en körövning och ett träningspass.  
 

”Det är några minuter kvar tills dess att kören ska börja. Fler och fler kommer och 
samtalen tilltager allt eftersom antalet människor ökar. De verkar glada att få träffas 
igen efter sommaren och skratten ljuder tillsammans med roliga och vitsiga 
kommentarer. Stämningen är mycket god och vardagliga bekymmer verkar som 
bortblåst.” (Åkerström, 2006, s. 5)  

 

3.4. Körsång som rehabilitering 
 
I en studie av Lindström (2006), med upplevelsen av körsång i fokus, där sammanlagt 
346 körsångare i åldrarna 20-89 år deltog, framkom att körsång ses som en social och 
rehabiliterande verksamhet. Deltagarna kände att körsången bidrog till välbefinnande, 
hälsa och livskvalitet.  
 
Lindström (Ibid.) nämner, liksom Åkerström, hälsa och menar att begreppet bland annat 
har en fysisk, mental och social dimension. Hon anser att andningen är en viktig aspekt, 
då människans liv både börjar och slutar med ett andetag, och påpekar att andningen även 
är en viktig del i sångutövandet. Lindström nämner tidigare forskning kring sång och 
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musik i samband med människans hälsa och förklarar att detta har resulterat i  
användandet av körsång som friskvård. Hon förklarar att en viss del av hjärnan stimuleras 
när man sjunger och därmed ökar välbefinnandet. Lindström skriver (med referens till 
DeNora 2000) att musik kan vara ett verktyg för att bearbeta sina känslor, fylla 
människan med energi eller underlätta för stunden.  
 
Att sjunga i kör innebär, enligt Lindström (Ibid.), att kontinuerligt och aktivt delta i 
körrepetitioner. Tillsammans med de övriga i kören, under ledning av körledaren, 
fokuserar man på körklang, teknik, musikalisk skicklighet, intonation, gehör och 
röstbehandling.  
 
Det finns olika typer av körer. Lindström nämner blandad-, dam-, mans-, senior-, 
pensionärs- och unison kör. Dessa körer kan vara indelade i till exempel: gospel-, kyrko-, 
kammar- och profan kör. På senare år har även friskvårds-, hälso- och 
rehabiliteringskörer blivit allt mer kända.  
 

3.5. Körsångens påverkan 
 
Dölör (1987) anser att en hobby kan vara lösningen mot psykiskt slitage och att körsång 
är en väldigt positiv sådan.    
 

”Ett av de bästa medlen mot en stressad och hektisk tillvaro är att ägna sig åt en 
hobby. En hobby ger glädje, avkoppling och spänning.” (s.15)  

 
Dölör påpekar hur viktigt det är att ha positiva tankar med sig när man kommer till 
körövningen. Han understryker också vikten av att skapandet i kören ska vara roligt, för 
att därmed ge en motvikt till dagliga stressymptom.  
 
Enligt Lutteman (2006) talar de lärare hon har intervjuat i sin uppsats ”Musikklass - ett 
pedagogiskt spänningsfält: en undersökning av lärares syn på musikklassverksamhet, 
musikalisk kunskap och musikalitet” varmt om körsång. Hon menar att en körsångare 
känner sig behövd som person. Lutteman anser att körsång utöver det musikaliska 
lärandet även kan förmedla och stärka andra värderingar. Här får hon stöd av Bjørkvold 
(1991): 

 
”Vi har sett att det musiska är en del av en skapande, och därför levande, livsform 
för alla människor, i barndomens lekfullhet och mänskliggörandets förlängning.” 
(s.249) 

 
Bjørkvold (Ibid.) skriver om hur musiken är med människan redan innan födseln och hur 
den har möjlighet att påverka livet. I avsnittet om tonåren beskriver han en fotbollsmatch, 
där ett gäng tonåringar skriker en ”melodisk” ramsa till domaren. Här framtas ett tydligt 
exempel där sång kommer till uttryck. Enligt Bjørkvold är musiken en öppning för 
drömmar, uppror, raseri och oberoende i identitet. Alla musicerande kan inte nå de största 
scenerna, men det är ändå viktigt med sång och musikutövande för människan. Även de 
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som inte når konsertsalen och operascenen behöver, enligt Bjørkvold, en musisk 
dimension i sitt liv. Han nämner känslor, samvaro och gemenskap som viktiga faktorer.  
 

”Den musiska människan vaknar upp till nytt, stormande liv i tonåren.” (Bjørkvold, 
1991, s.254) 

 

3.6. Körsång i skolan 
 
Dahl (2003) anser att barn- och ungdomskörerna är de viktigaste körerna vi har. Hon 
menar att det är i dessa körer som grunden för vuxenkören skapas. Dahl menar att om ett 
genuint intresse för körsång finns redan i ungdomen sitter det oftast kvar i vuxen ålder. 
Hon skriver att en orsak till att det inte finns så många goda manliga körsångare i vuxen 
ålder beror på att det numer knappt finns några gosskörer kvar. Dahl anser att körledare 
får dåligt betalt för att leda barnkörer och att det borde läggas mer resurser på att utbilda 
barnkörledare. Detta eftersom det, enligt henne, krävs mer arbete och tålamod än att leda 
vuxenkörer. Dahl menar att man kan förbättra livskvaliteten för dessa när de blir vuxna 
genom att lära dem sjunga, då hon tror att alla mår bra av att göra det.  
 
Lindström (2006) menar att förhållande till sång och musik, samt olikheter i åsikter om 
musikens värde och roll i skola och samhälle, utan tvekan bidrar till barnens musikaliska 
utveckling. I en studie utförd i barnkörer, av Fagius och Larsson (1990), där ett femtiotal 
barn svarade på frågan varför de sjöng i kör blev resultatet att det är roligt, de träffar 
kompisar, lär sig sjunga och får musikvana. Nilsson, Thulin (2006) (med referens till 
Sundin, 2001) skriver att barn som sjunger ofta gör det för att det är roligt. De ser sången 
som ett modersmål och ett sätt att kommunicera.  
 
Enligt Sandberg Jurström (2007) är körsång en viktig del i skolan. Hon anser att det ger 
möjlighet till självförverkligande, personlig utveckling, stärkt identitet, demokratisk 
träning samt hälsobringande effekter. Hon menar också att körsång leder till stark 
gemenskap. Detta kan jämföras med instrumentalundervisning i skolan. Calissendorff 
(2005, s.53) har undersökt instrumentalundervisning i grupp och menar att det är ett bra 
undervisningssätt, där barnen inte känner sig underlägsen läraren, som redan ”kan allt”. 
Nackdelar med undervisningssättet kan, enligt Calissendorff, vara att alla inte hinner bli 
sedda och få den hjälp som behövs.  
 
Sveriges television har nyligt visat en dokumentärserie om körsång; Kören (The Choir) 
(Svt2, 9/4, 16/4, 23/4, 2007). Där får tittarna följa en engelsman, Gareth Malone, som 
sätter ihop en tillfällig skolkör i en högstadieskola i England. Kören består av 25 
ungdomar som aldrig har sjungit i kör förut och som övar hårt inför en körsångartävling i 
Kina. Malone tycker att det är jätteviktigt att barn får sjunga i kör under sin skoltid, 
eftersom han anser att det ger dem självförtroende. Han menar också att körsång handlar 
om lagarbete och att medlemmarna har med sig minnen och upplevelser från kören resten 
av livet.  
 
Flodin (1998) anser att gemensam sång utvecklar samvaro- och gemenskapskänslan och 
därmed har en omedelbar effekt. Hon påpekar också att det kan vara tvärtom; att 
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gemenskapskänslan utlöser unison sång. Angående sången i undervisningssammanhang 
menar Flodin (Ibid.) att det i första hand är en gruppaktivitet. Med hänvisning till Nielsen 
(1994) skriver hon om hämningen folk kan ha till att sjunga solo, men att denna oftast 
släpper vid unison sång eller körsång.  
 

3.7. Tonåringen 
 
Den amerikanske psykologen Erik Homburger Eriksson har delat in människans 
livsförlopp i åtta faser. I den femte fasen beskriver han tonåringen och dennes sökande 
efter en egen identitet:  
 

”Då skall alla barnets/tonåringens tidigare behov och handlingsmönster för att lösa 
dessa behov, liksom tonåringens bilder av sig själv i ett otal tidigare livssituationer, 
sammanfogas till en ny helhetsbild.” (I Bengtsson, 1982, s.36)  

 
Bengtsson (Ibid.) jämför detta med körlivet och menar att människan även där söker sin 
identitet. Han förklarar att körmedlemmarna funderar på vem de är bland människorna i 
kören, att de analyserar och tar ställning till körens ideologi i förhållande till sin egen, 
samt söker sin egen stil och försöker pröva denna i gruppen.  
 
Bengtsson (1982) och Dölör (1987) nämner båda att det fysiologiska behovet måste 
uppfyllas hos en körsångare. Detta gäller, enligt båda, även trygghetsbehovet, det sociala 
behovet, behovet av uppmuntran och behovet att få utveckla sig. Dölör (1987) menar att 
körledaren med fördel kan använda dessa behovssteg för utvecklingen i körarbetet.  

 
”Det handlar bland annat om att kunna samarbeta och ställa upp för en grupp och att 
respektera de olikheter som finns inom gruppen. På detta sätt har körsången 
möjligheter att utveckla egenskaper som ur ett bredare, mer filosofiskt perspektiv 
kan påverka hur människor interagerar i ett samhälle, menar en av lärarna.” 
(Lutteman, 2006, s.30) 

 

3.8. Körkroppen 
 
Bengtsson (1982) anser att miljön i kören påverkar medlemmarnas prestationer. Han 
menar att en varm och trygg miljö skapar trivsel och därmed kan få människor att fungera 
på ett bra sätt. En människa som lever ett stressigt eller trassligt liv och som behöver 
känna sig accepterad och omtyckt någonstans kan, enligt Bengtsson, finna detta i en kör. 
Bengtsson (Ibid.) skriver om ”körkroppen”. Med det menar han att människan i en kör 
inte bara är en individ, utan smälter in i den gemensamma gruppen och uttrycker exakt 
samma sak som de andra. 

 
”När 20-30 personer under intensiv koncentration riktar sin psykiska energi åt 
samma håll, ja då upphör man som korist att vara individ och man flyter in i 
’körkroppen’.” (s.10)  
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Stenbäck (2001) hävdar (med referens till Bengtsson; 1982; Boman; 1991; Henningsson; 
1996) att det är ett gemensamt intresse för musik, glädje och att trivas i en grupp som 
främst lockar människor att sjunga i kör. Det finns, enligt henne, även andra saker som 
lockar, som till exempel körresor, trevliga fikastunder under repetitionerna och att träffa 
vänner med samma intresse.  
 
Stenbäck menar att det är stora skillnader mellan att sjunga i en frivillig kör och en 
skolkör där estetelever1 måste ingå. Hon förklarar att det bland annat går att byta mellan 
olika körer på fritiden, medan elever som måste ingå i en skolkör inte har samma 
möjlighet till detta. Lindström ser estetelevernas musikaliska identitet som en relation till 
det huvudinstrument de har och menar att de inte har samma relation till skolkören. Hon 
hävdar att känslan av ett liv med och i kören då inte blir densamma som den kan vara i en 
frivillig kör. I en kör där alla medlemmar själv valt att vara medlem ser Lindström 
dessutom möjligheter för medlemmarna att vara delaktiga på olika sätt. Hon 
exemplifierar roller som: ordförande, sekreterare, programordnare tillsammans med 
körledaren och researrangör och påpekar att ledaren i en skolkör inte vanligtvis arbetar på 
det sättet.  
 

3.9. Anknytning till styrdokument 
 
Enligt oss är musik ett viktigt ämne i skolan. Vi anser att körsång kan tas in i 
undervisningen. Därför har vi valt att anknyta till läroplanen för att sedan ge exempel på 
hur man kan göra detta.  
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
(Lpo94, Skolverket) står det att skolan ska hjälpa eleverna att utveckla sin 
inlevelseförmåga. Det står även att skolan är till för att träffa andra människor och att det 
är en plats där man lär sig att umgås och samarbeta tillsammans med andra. Skolan ska 
medverka till att elever ska kunna utveckla en känsla för samhörighet. Elever bör även 
utveckla sin nyfikenhet till att lära nya saker och sitt eget sätt att lära. Skolan ska också 
sträva efter att varje elev ska kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.  
 
I Lpo94 kan man även läsa att eleven ska stimuleras att inhämta kunskaper.  Vikten av de 
olika undervisningssätten framhävs, där alla uttryck ska komma till användning. Det 
skrivs om en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer, som 
ska främja elevernas harmoniska utveckling. 
 

”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas.” (Lpo94, s.6) 

 
Eleverna ska, enligt läroplanen, kunna uttrycka sig och prata på olika språk. Ett mål för 
skolan är att eleverna ska ha utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och att de ska ha 
tagit del av det kulturutbud vi har.  
 
                                                 
1 Studenter vid det estetiska programmet på gymnasienivå, där körsång är ett obligatoriskt ämne. 
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”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har 
 

• utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av 
samhällets kulturutbud 

 
• en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska 

kulturarv” (Lpo94, s.10) 
 

• ”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, 
dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 
verksamhet.” (Lpo94, s.7) 

 
I riktlinjerna i Lpo94 står det att skolan ska hjälpa eleverna att utveckla kontakter med 
kultur- och arbetsliv för att senare i livet kunna göra ett yrkesval. 
 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo94, s.3) 

 
I uppnåendemålen för musik, år 7 och 92, i de skolor där vi gjorde vår studie, står att 
eleven ska kunna förstå och använda sig av olika notvärden och deras pauser, samt förstå 
en grundpuls. Genom att skapa, taktera och uttrycka rytmer med kroppen samt spela på 
rytminstrument ska eleven ha en förståelse för rytm. Med hjälp av stamtonerna, som ska 
kunna spelas på klaviaturen, ska eleven musicera, skapa egna låtar samt förstå en notbild. 
Eleven ska ha en grundrepertoar av sånger från Sverige och andra länder. En kännedom 
om de vanliga instrumenten och dess egenskaper ska finnas hos eleven. Genom att 
lyssna, spela och sjunga ska eleven få en grundläggande kännedom om dagens musik och 
dess rötter i jazz, blues och spiritual

                                                 
2 Fullständig källa kan inte anges på grund av anonymiteten.  
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4. Metod 
 

4.1. Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi utförde vår undersökning i två olika skolkörer. Med hjälp av enkäter och intervjuer 
sökte vi finna motivet till att högstadieelever sjunger i skolkören. Körledarna för 
respektive kör kontaktades några veckor innan forskningen utfördes. Sedan besökte vi 
skolorna för att göra vår enkät- och intervjuundersökning. 
 

4.2. Enkätundersökning 
 
När vi gjorde vår enkät utgick vi från Trosts (1994) bok. Vi valde att göra den enkät som 
enligt Trost är vanligast bland skolor, gruppenkäten. Vid utlämnandet av enkäten 
förklarade vi den och svarade på eventuella frågor. Alla elever fick svara på enkäten i sin 
egen takt och när de var klara fick de lämna in den. Vi valde även att göra enkäterna 
utifrån en totalundersökning, det vill säga att vi gjorde undersökningen på två hela körer 
där vi gav ut enkäten till alla medlemmar. Trost beskriver att detta är ett bra sätt att göra 
en undersökning i en relativt liten grupp.  
 
När vi läste i Trosts bok fick vi tips om hur en enkät kan läggas upp. Vi bestämde att vi 
ville ta med ett antal frågor där den svarande skulle ta ställning till några påståenden. 
Körsångarna kunde välja att svara på en fråga med följande alternativ. Instämmer helt, 
instämmer delvis, vet ej/obestämd, instämmer inte och instämmer inte alls. Vi gjorde 
några av dessa frågor, men inte för många eftersom Trost rekommenderade att inte göra 
så många sådana frågor för att den svarande inte skulle tappa fokus och bara svara på 
måfå.  
 
Enkäten innehöll även några sakfrågor där vi exempelvis frågade körmedlemmarna om 
de var en tjej eller kille. I Trosts bok läste vi även om vilka slags frågor och ord som inte 
bör finnas i enkät. Exempel på detta är krångliga ord som är svåra att begripa och 
känsliga frågor, exempelvis om körmedlemmen känner sig mobbad. Man ska heller inte 
använda sig av värdeladdade ord och frågor, som om det är okej att skaffa barn innan 
man är gift. Det är också viktigt att inte ställa två frågor i samma mening.   
 
Vi valde att inte pröva enkäten i förhand, utan vi gav den direkt till eleverna. Detta 
eftersom vi ansåg att den var relativt lättförstådd då det fanns klara svarsalternativ att 
kryssa i. 41 personer, varav 38 tjejer och 3 killar, deltog i enkätundersökningen.  
 



 

4.3. Intervjuundersökning 
 
Vår idé med att komplettera enkäterna med intervjuer var att vi skulle få uttömmande 
svar, som avvek från eller kompletterade de svarsalternativ som fanns på enkäten. Tanken 
var att de tonåringar som medverkade i intervjuerna, i ett anonymt läge, skulle få uttrycka 
sig fritt om sin medverkan i skolkören.  
 
Intervjupersonerna bestod av tolv frivilliga körsångare. Då de flesta i körerna bestod av 
tjejer blev det en ojämn fördelning ur ett genusperspektiv, med tre killar och nio tjejer. Vi 
intervjuade personerna enskilt, i ett avskilt rum. Alla intervjuer spelades in, vilket vi 
informerade intervjupersonerna om.  
 
Enligt Kvale (1997) kritiseras den kvalitativa forskningsintervjun. Den kan ge intressanta 
resultat och användas som en förberedelse till vetenskapliga undersökningar, men anses 
inte alltid vara en vetenskaplig forskningsmetod. Bakomliggande grundmaterial till 
intervjun avgör om den är vetenskaplig eller ovetenskaplig. Kvale (Ibid.) menar att 
lexikon och läroböcker i samhällsvetenskaplig metodologi inte ger en accepterad 
definition av vetenskap. Däremot kan sanningar eller operationer som är prövade genom 
vetenskapliga metoder ses som vetenskapliga. Det diskuteras om vem som har rätt att 
bedöma om en forskning är vetenskaplig eller ej.  
 
Kvalitativ forskning kräver en empatisk dialog. Kvale (Ibid.) ser det som en känslig och 
kraftfull metod, där människans vardagsvärld undersöks. Han menar att värdet av den 
kunskap som framkommer beror på i vilket sammanhang kunskapen ingår och hur den 
används. Kvale exemplifierar en undersökning om tonåringars attityder till rökning, där 
forskningsresultatet kan användas för att motivera tonåringar att ta en eventuell ny 
ställning till rökning. Kvale (s.138) har ställt upp följande kvalifikationskriterier för 
intervjuaren och menar att den som intervjuar bör vara: 
 

1. Kunnig inom sitt ämne och därmed veta vilka frågor som är viktiga att gå 
vidare med. 

 
2. Strukturerande, så att ett tydligt syfte med intervjun kan presenteras, samt 
att intervjuaren avrundar intervjun genom att sammanfatta det som har framkommit 
och ge intervjupersonen plats för frågor.  

 
3. Tydlig, genom att ställa tydliga, enkla, lätta, korta frågor med ett lättförstått 
språkbruk. 

 
4. Vänlig, genom att låta intervjupersonen tänka och prata i sin egen takt. 

 
5. Känslig, genom att lyssna aktivt samt lägga märke till meningsnyanser och 
sedan försöka få en mer fullständig beskrivning kring dessa. Man bör också vara 
empatisk och känna när ett ämne blir för känsloladdat för att behandlas vidare i 
intervjun. 
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6. Öppen, genom att höra vad i intervjuämnet som är viktigt för den 
intervjuade och vara öppen för eventuella nya aspekter som denne kan föra in. 

 
7. Styrande, genom att tydligt känna syftet och inte vara rädd att avbryta 
intervjupersonens avvikningar från ämnet.  

 
8. Kritisk, genom att göra en kritisk kontroll (med hjälp av kritiska frågor) av 
de uttalanden man får, för att pröva tillförlitligheten och giltigheten i det som 
intervjupersonen berättar.  

 
9. Minnesgod, genom att minnas det personen har sagt tidigare i intervjun och 
kunna knyta samman allt.  

 
10. Tolkande, genom att klargöra och vidga innebörden av intervjupersonens 
uttalanden.  

 
 
Eftersom intervjufrågorna var ungefär desamma som enkätfrågorna tyckte vi inte att det 
var nödvändigt att testa frågorna innan. Vi såg våra frågor som enkla och tydliga. Med 
hjälp av Kvales kvalifikationsmetoder utförde vi intervjuerna.     
 

4.4. Den hermeneutiska forskningsprocessen 
 
Vi inriktade oss mot den hermeneutiska forskningsprocessen när vi gjorde detta arbete, 
eftersom det föll sig naturligt när vi började skissa på uppsatsen. När  hermeneutisk 
forskningsprocess används, är det, enligt Kvale (1997), viktigt att visa vilken data 
tolkningarna bygger på, vilka förklaringar som använts och hur prövningen av tolkningen 
gått till. Dessutom ska ens egna förförståelser och inflytande över forskningsprocessen 
som gjorts redovisas. Dessa tolkningar bygger på att människor förstår andra människor 
och hermeneutik betyder tolkningslära. 
 
Innan arbetet börjar är det viktigt att reflektera över vilken förförståelse man har för 
arbetet, för att sedan inte tänka så mycket på det att det får ett för stort inflytande över det 
tolkningsarbete som ligger framför (Ibid.). En bedömning ska göras av det som är viktigt 
för läsaren, samt redovisning av den egna förförståelsen av arbetet. Detta gör det lättare 
för en läsares möjligheter att tillämpa ett resultat i annan studie. När datainsamlingen 
redovisas bör det inte finnas med svar på ledande frågor eller anteckningar med fördomar 
som inte reflekterats över. Allt bör läsas igenom för att få en hyfsad förståelse över all 
data som insamlats. Dessutom ska en reflektion av den egna förförståelsen göras. Detta 
för att den inte bör ha för stor inverkan på arbetet. 
 
Enligt Kvale (1997) och Thurén (2003) ska det i användningen av ett hermeneutiskt 
forskningsprojekt inte avsluta arbetet med en fritt berättande text där tolkningsobjektet 
beskrivs ur flera olika vinklar. Huvudtolkningen bör alltså förklara sambandet mellan 
deltolkningarna på ett stringent och logiskt sätt. Det är bra om detta ger läsaren en aha-
upplevelse. Görs detta är det också viktigt att en hög abstraktionsnivå nås, eftersom 
huvudtolkningen då kan lyftas förbi sin kontext för att arbete senare ska kunna användas i 
fler sammanhang. 
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 Sammanfattningsvis bör läsaren i en hermeneutisk studie kunna följa processen där den 
ena tolkningen bygger på den andra och att arbetet avslutas med att kontextbundna 
tolkningar lyfts från individ- till gruppnivå och /eller empiri till teorinivå.  
 
 

5. Resultatredovisning  
 

5.1. Enkäter  
 
I procentanvisningarna har vi räknat samman procenten för alternativen ”instämmer helt” 
och ”instämmer delvis”. Samma sak gäller för alternativen ”instämmer inte” och 
”instämmer inte alls”. 
 
73,7% av tjejerna hade sjungit i kör förut, medan ingen av killarna hade gjort det. Detta 
framkom av de två första frågorna på enkäten.  
 
Enkäten visade att 76% av tjejerna och 67% av killarna är med i skolkören för att de 
tycker om att sjunga. Nästan lika många tycker att det är roligt att sjunga tillsammans 
med andra. Drygt hälften av eleverna svarade att de vill utmana sig själv musikaliskt, 
men på frågan om de är med i skolkören för att prova på något nytt blev svaren spridda.  
 
Vi kunde med hjälp av enkäterna se att grupptrycket är starkt. Mer än 60% av eleverna 
medverkar i skolkören för att deras kompisar är med. Angående betyget i musik tror 
många att det kommer påverkas positivt genom att de är med i kören.  
 
Vi konstaterar att hela 97% av informanterna blir glada av att sjunga i skolkören. Många 
känner sig även avslappnade, inspirerade och uppspelta. Få känner sig ledsna, rädda, 
stressade eller uttråkade.   
 
På fråga 5; ”Är det något du vill tillägga”, fick vi följande kommentarer:  
 

”Jag tycker om att sjunga på alla sätt och jag brukar få sjunga solo på 
skolavslutningar m.m.”  

 
”Det är alltid kul att sjunga och när man sjunger flera blir det alltid roligt och en fin 
gemenskap.” 

 
”Kören är en rolig grej.” 

 
 ”Skitkul.”  

 
Svaren skilde sig inte procentuellt mycket mellan tjejer och killar. De visade sig ha 
liknande åsikter om sin medverkan i skolkören. (Se bilaga 2).   
 

 19



5.2. Intervjuer 
 
Vi kunde under intervjuerna konstatera att alla kände sig glada under körövningen och att 
glädjen höll i sig även efteråt, kombinerat med avslappning och inspiration till att sjunga 
vidare. Fråga 5 gav svar som:  
 

”Vi går alltid och sjunger i korridorerna efteråt.”  
 

”Jag blir pigg av att sjunga, känns det som.”   
 
En av intervjupersonerna beskrev sin medverkan i skolkören som rolig och givande. Hon 
sjunger i en gospelkör på fritiden och ser skolkören som ännu ett sätt att sjunga 
tillsammans med andra och utvecklas musikaliskt. Hon tycker dessutom det är positivt att 
genom skolkören ha möjlighet till en extra timmes musicerande i veckan och dessutom 
på skoltid. 
 
I en av intervjuerna nämndes fördelen att sjunga tillsammans med andra, eftersom man då 
inte behöver stå själv och sjunga inför en publik och kanske ”göra bort sig”. Andra 
fördelar som kom upp var att det är kul och mysigt att sjunga tillsammans med andra, 
roligt att inte bara sjunga själv, utan ha möjlighet till att sjunga i stämmor, eftersom en 
sångare är mer anonym i en kör och det är inte lika pirrigt som att sjunga själv.  
 
Något som framkom vid två av intervjuerna var känslan av att körsången gav ett bättre 
självförtroende. Intervjupersonerna menade att deras personliga utveckling gjorde att de 
vågade sjunga ut och blev modiga.  
 
En av intervjupersonerna uttryckte sig på följande sätt: 
 

”Jag älskar att sjunga, det är det bästa jag vet. Jag ska bli artist när jag blir stor, eller 
åtminstone gå estet på gymnasiet”  

 
och påpekade sedan glatt att körledaren hade berömt hennes sångröst. Intervjupersonen 
tycker det är helt okej att sjunga tillsammans med andra, men sjunger helst själv. ”Jag 
gillar att höras”, förklarade hon. På frågan om betygets eventuella påverkan anser 
intervjupersonen att det är möjligt att det påverkas, men inte bara för att man är med och 
sjunger i kören, utan för de kunskaper man får där som sedan kan användas under 
musiklektionerna eller vid musikproven. Eftersom kören intervjupersonen tidigare sjöng i 
har övningar samtidigt som hon är på idrottsträning är skolkören ett bra alternativ för 
henne.  
 
Det rådde delade meningar på fråga 7, angående musikbetyget: 
 

”Jag har hört av folk att man får bättre betyg av att vara med i luciatåget, men jag vet 
inte om det stämmer. Kanske får man en stjärna i kanten”  

 
trodde en av intervjupersonerna, medan andra i samma kör inte trodde att det hade någon 
som helst betydelse. I den andra kören svarade de flesta eleverna direkt, med ett leende 

 20



på läpparna, att de trodde att deras betyg i musik skulle påverkas positivt via medverkan i 
skolkören. 
 
En av intervjupersonerna var på körövningen för första gången. Därför kunde inte alla 
frågor ställas till honom. Vi valde istället att fråga honom vilka förväntningar han hade på 
skolkören och hur den första övningen kändes. Svaret blev att han kom dit för att hans 
kompisar var med samt att han tyckte om att sjunga och ville prova på körsång. Han 
kände nervositet inför de sånger han inte sjungit förut, men tyckte att det var kul.  
 
De flesta av intervjupersonerna tycker att de utvecklas sångmässigt och får en bättre röst 
genom att sjunga i skolkören. Även aspekter som sångvana, ny repertoar och att sjunga i 
många olika tonarter uppmärksammades.  
 
Generellt märktes en skillnad ur genusperspektiv i intervjuerna. Tjejerna var väl 
medvetna om sin medverkan i skolkören, där sången var det primära motivet till att de 
var med. Killarna svarade först att de inte visste varför de var med i skolkören, men vid 
närmare eftertanke var kompisar, musikbetyget och i vissa fall möjligheten att sjunga 
anledningen.  
 
Utifrån enkät- och intervjuundersökningarna konstaterar vi att högstadieeleverna blir 
glada, avslappnade och inspirerade av att sjunga i skolkören. Enligt vår forskning är 
dessa huvudsakliga faktorer till att eleverna väljer att vara med i skolkören. Vi 
konstaterar även att kompisarna i kören spelar en stor roll, då de flesta medverkar i 
skolkören för just detta.    
 
 

6. Diskussion  
 
Enligt vår undersökning är skolkören viktig för de tillfrågade högstadieeleverna. Det är 
en plats där de kan använda sången som uttrycksmedel tillsammans med andra 
likasinnade. I vissa fall är eleverna med och sjunger i hopp om att musikbetyget ska 
påverkas i positiv riktning, men det verkar ändå som att de flesta tycker om att sjunga och 
uppskattar skolkören. Vid intervjutillfällena träffade vi många glada och entusiastiska 
elever, som helt enkelt verkade må bra av att sjunga tillsammans med de andra. Hos en 
del fanns osäkerheten som hör tonåren till, men de hade ändå en plats i gruppen och 
kände att självförtroendet hade förbättrats tack vare kören. Här styrks Malones (Svt2, 9/4, 
16/4, 23/4 2007) uttalande om att körsång skulle stärka barns självförtroende. Även 
Sandberg Jurströms (2007) teori om att körsång ger möjlighet till självförverkligande, 
personlig utveckling och stärkt identitet bevisas i vår studie.  
 
Det är inte obligatoriskt att en skolkör ska finnas på varje skola, även om alla dessa mål 
kan uppfyllas genom en sådan. I en kör använder man sig, på ett eller annat sätt, av noter, 
där sångarna kommer i kontakt med både toner och rytmer. De bekantar sig med sin röst 
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och lär känna nya sånger. Då en kör sjunger vid olika arrangemang kring jul och vår eller 
vid andra sammankomster på skolan, krävs en bred repertoar.     
 
Vi anser att de mål som vi nämnt ur Lpo94 kan uppfyllas med hjälp av körsång. I en 
skolkör utövas samarbetsförmåga eftersom det är en plats där både lärare (dirigent) och 
elever måste samarbeta. Eleverna måste lyssna och titta på dirigenten för att sjunga rätt. 
Dessutom måste sångarna i en kör lyssna på varandra för att den ska ha en bra samklang. 
Genom att hjälpa varandra med stämmor övas samarbetsförmågan, samt att eleverna får 
lära sig ta ansvar för sig själv och varandra. I en kör kan sånger på många olika språk 
sjungas för att lära sig ord och meningar på dessa. Som vi tidigare nämnt i uppsatsen 
visar många studier att människor blir lugn och harmonisk av att sjunga i kör. Därför kan 
kanske skolkören vara en bra plats för att få tänka på något annat än andra skolarbeten 
och istället koncentrera sig på att sjunga. Genom körsång kan intresset för musik stärkas 
och på så sätt kanske vissa väljer att gå på ett estetiskt program med inriktning på sång på 
gymnasiet och somliga kanske fortsätter vara aktiv i andra körer efter högstadiet.  
 
I en skolkör kan även en musikal sättas upp där det finns många olika arbetsuppgifter. 
Det behövs sångare, musiker, manusförfattare, scenarbetare, klädskapare med flera. I en 
sådan uppsättning kan även andra lärare och elever som inte är med i kören samarbeta 
tillsammans med den.  

6.1. Metoddiskussion  
 
Enkätstudien visade sig vara ett bra sätt att nå alla elever i skolkören. De påverkades inte 
av något grupptryck och kunde vara anonyma. Just grupptryck anser vi är ett problem i 
högstadiet. Många vågar inte säga vad de vill och stå för vad de egentligen tycker, utan 
följer med de ”starka” individerna. Vi tror att det kan vara bra för dessa att få uttrycka sig 
skriftligt och anonymt. Det blir ett sätt för dem att höras och att, som Uggla (1979) 
uttrycker det: bli sedd och uppskattad.  
 
Angående enkäten hade vi kunnat vara ännu tydligare med frågeformuleringarna. Frågan 
där de skulle uppge om de sjungit i kör förut missuppfattades av några. Med ”förut” 
menade vi innan högstadiet. Många trodde att det även gällde tidigare medverkan i den 
nuvarande skolkören.  
 
Vi tror att några fyllde i enkäten utan att vara ärliga. Detta eftersom de i sin enkät 
kryssade i att de var både ledsen, stressad, rädd och uttråkad. Då ställer man sig frågan 
om någon som känner så verkligen skulle gå till kören. Trots detta verkar det som att de 
flesta gav ärliga svar, eftersom dessa även styrktes i intervjuerna.  
 
I intervjuerna fick vi lite mer uttömmande svar. Det visade sig vara en god komplettering 
till enkäterna. Möjligen hade vi inte behövt intervjua så många personer som vi valde att 
göra, men det var ändå intressant att höra så många åsikter kring körsång.  
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6.2. Resultatdiskussion 
 
Genom att sjunga i kör uppfylls många av ovanstående behov. Att sjunga i kör är ett sätt 
att höras, även om personen är anonym i gruppen och inför publiken. I en av de tidigare 
nämnda intervjuerna framkom rädslan för att göra bort sig och därmed vikten av att vara 
anonym. Att vilja stå på scenen och sjunga, trots rädslan för vad de andra ska tycka, tyder 
dels på att man älskar det man gör, men också på behovet av att synas och bli bekräftad. 
Kanske är det också tillhörigheten och känslan av att vara med i ”Körkroppen”, som 
Bengtsson (1982) nämner, som gör att tonåringar vill sjunga i skolkören.  
 
Vi berättade om en av intervjupersonerna som var så glad över det beröm hon fått av sin 
lärare, angående hennes sångröst. Kanske var det just detta som stärkte hennes 
självkänsla och viljan att bli artist, eller gå estetiska programmet på gymnasiet. Här ser vi 
ett tydligt exempel på hur sång och musik kan stärka ungdomar och leda till att det 
tidigare nämnda behovet av bekräftelse uppfylls. Genom musiken är de någon. De får 
göra något de tycker om och är bra på. Att några av eleverna är med i skolkören med 
musikbetyget i bakhuvudet kom fram i både intervjuer och enkäter. 
 
I kursplanen för musik, år 7 och 9, i de skolor där vi gjorde vår undersökning, kunde vi 
läsa att eleverna ska lära sig noter, rytmer, stamtoner, ha en god repertoar- samt 
instrumentkännedom genom att lyssna, spela och sjunga. Det stod också att eleven ska 
kunna musicera och skapa egna låtar. Enligt oss innehåller körsång allt detta. Som vi 
redan har nämnt använder man sig av både toner, rytmer och noter i en kör. Repertoaren 
breddas automatiskt när skolkören förväntas sjunga kring jul och vår samt vid andra 
sammankomster på skolan.  
 
Naturligtvis passar inte körsång för alla individer. Det är precis som med de olika 
undervisningssätten; en del föredrar att lyssna medan andra hellre gör saker praktiskt 
etcetera. Eventuellt kan det vara svårt att i körsången få in de aktuella musikstilarna som 
tonåringarna identifierar sig med. Därför kan alternativet till körsång vara till exempel att 
sätta ihop små ensembler där det spelas och/eller sjungs olika musikstilar. Detta tror vi 
skulle locka fler killar att sjunga. Vi tror att musik kan sammanföra människor som 
annars inte umgås. Det är även en chans för de elever som är utanför att lära känna andra, 
samt ingå i en grupp. 
 
Körsång kan innebära att sångaren förväntas läsa noter, rytmer och så vidare. De som 
förväntas sjunga en annan stämma än melodistämman får genast en utmaning. Om 
personen i fråga aldrig har sjungit en stämma förut är det förstås inte så lätt i början. 
Detta tror vi kan skrämma många ungdomar, eftersom rädslan för att göra bort sig fanns 
hos flera i undersökningen. 
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6.3. Studiens tillförlitlighet   
 
När vi gjorde intervjuerna fick vi fram personliga svar. De flesta strålade av sångglädje 
och svarade utförligt på våra frågor. Både intervjuerna och enkäterna visade att drygt 
90% medverkade i skolkören för att de tycker om att sjunga och att det är roligt att sjunga 
tillsammans med andra. Därmed drar vi slutsatsen att svaren på just dessa frågor är 
tillförlitliga. Vi kan också konstatera att 97% blir glada av att sjunga i skolkören.  
 
Både Henningsson (1996), Åkerström (2006) och Lindström (2006) nämner den sociala 
aspekten i körsången. Ungefär hälften av våra informanter svarade att de är med i 
skolkören för att deras kompisar är med. Kanske beror det i flera fall på något slags 
grupptryck, men det kan också vara ännu ett sätt att umgås med andra som har ett 
liknande intresse. Vi tror liksom Åkerström (Ibid.) att de som sjunger i kör gör det för att 
de tycker om det och att många satsar helhjärtat. Därför menar vi att det inte enbart kan 
vara grupptrycket som styr i högstadiekörerna. Detta är ju även Stenbäck (2001) inne på, 
då hon skriver om glädjen i körsången och möjligheten att få träffa vänner med samma 
intresse. 
 
Lindströms (Ibid.) teori om att en viss del av hjärnan stimuleras vid körsång och ökar 
välbefinnandet tror vi bidrar starkt till att folk väljer att sjunga i kör. I hennes 
undersökning fann hon tillstånd som välbefinnande, hälsa och livskvalitet hos 
informanterna. Detta tror vi förekommer hos många körsångare. Kanske är det främst 
vuxna och stressade individer som söker sig till körer för att öka välbefinnandet, men vi 
tror även att dagens tonåringar utsätts för mycket mer stress och press än för några år 
sedan, så de kan mycket väl påverkas på samma sätt. Det är möjligt att de är mer 
omedvetna om det och kanske inte reflekterar så mycket kring just hälsa i samband med 
sång, men att cirka 70% av eleverna i vår undersökning kände sig avslappnade under 
körövningen kan inte vara en slump.  
 
I Henningssons (1996) avhandling visas att den musikaliska upplevelsen och den sociala 
gemenskapen betyder mest för körsångare. I vår undersökning visas att även 
högstadieelever uppskattar det sociala i körsången. Vi hade inte några direkta frågor om 
den musikaliska upplevelsen, men eftersom de flesta blev glada av att sjunga tolkar vi det 
som att körsången påverkar dem positivt.   
 
Eftersom det endast var tre killar som medverkade i undersökningen anser vi att vi inte 
kan dra några generella slutsatser angående killars motiv till medverkan i skolkören. 
Däremot undrar vi varför det är så få killar som sjunger i skolkören och om det är så 
överallt. Hur kan man i så fall locka dessa att börja sjunga?  
 
De metoder vi använde oss av visade sig fungera bra i vår undersökning. Vi fick våra 
frågor besvarade på olika sätt. Enkäterna gav exakta svar, medan intervjuerna gav mer 
personliga och uttömmande svar. Möjligen hade vi kunnat vara ännu mer strukturerade 
när vi gjorde intervjuerna (se s.15, punkt 2). Vi knöt inte alltid samman säcken för 
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informanten, vid slutet av intervjun, vilket vi borde ha gjort. Många av högstadieeleverna 
blev rädda när de såg mikrofonen till vår inspelningsapparat. De ville inte höra sig själva 
på band. Vi fick då förtydliga anonymiteten och att det bara var vi som skulle lyssna.     
 
I intervjuerna fick vi ibland ge ledfrågor efter ursprungsfrågorna för att få fram ett svar. 
Detta gällde i vissa fall, då eleverna svarade ”vet inte”. Vi tror att intervjuer bland 
tonåringar kan ge oärliga svar, eftersom de är i just den åldern då det gäller att göra rätt, 
svara likadant som de andra för att inte sticka ut och så vidare. Kanske vill informanten 
vara intervjuaren ”till lags” genom att ge de svar som låter bäst.  

6.4. Förslag till fortsatt forskning  
 
Vi har många funderingar kring körsång i skolan. Det finns mycket att forska i, eftersom 
det inte har gjorts undersökningar i någon större utsträckning i ämnet körsång, anknutet 
till skolan. Här följer några förslag till fortsatt forskning inom området: 
 
-Hur vore det om skolkören var obligatorisk?  
-Skulle det vara ett sätt att nå kursplanens mål?  
-Hur lockar man fler killar till skolkören?  
-Kan man nå de elever som känner sig utanför med hjälp av körsången och dess 
gemenskap?  

6.5. Reflektioner inför framtiden 
 
Vår undersökning har visat att det finns fler än vi som brinner för ämnet körsång. Vi har 
förstått att skolkören kan betyda mycket för eleverna. Vår förhoppning är att de skolkörer 
som redan finns bevaras och att de skolor som inte har körsång som verksamhet inför det. 
Det ska bli roligt och spännande att komma ut i yrkeslivet. Vi hoppas stöta på körsång i 
skolan på något sätt.  
 
 

7. Sammanfattning  
 
Vårt syfte var att undersöka varför högstadieelever väljer att medverka i skolkören samt 
hur de känner sig under körövningen. Vi gjorde en undersökning i två högstadiekörer. 
Studien visar att viljan att sjunga och att sjunga tillsammans med andra lockar dit de allra 
flesta av körmedlemmarna. Ungdomarna känner sig glada och inspirerade under 
körövningen. Många av dem fortsätter att sjunga i korridorerna efteråt.  
 
För några är det en eventuell höjning av musikbetyget som hägrar, men de allra flesta 
tycks ha ett stort sångintresse. Grupptrycket tycks ha påverkat ungefär hälften av 
medlemmarna i högstadiekörerna, då de svarar att de är med i kören för att kompisarna är 
med.    
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I några av intervjuerna framkom att självförtroendet hos eleverna hade stärkts genom 
deras medverkan i skolkören. Tack vare den personliga utvecklingen vågar de sjunga ut 
och menar att de känner sig modiga. Därmed konstaterar vi att körsång leder till ett bättre 
självförtroende och inspirerar eleverna i positiv riktning.  
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Bilaga 1  
 

Enkät 
 
Hej! 
Vi är två blivande musiklärare som gör en undersökning om körsång i högstadiet. Vi vore 
tacksamma om Du vill hjälpa oss med detta genom att fylla i denna enkät. 
 
1. Kön (markera med X) 
 
Kille  Tjej 
(   )  (   ) 
 
2. Har du sjungit i kör förut? 
 
Ja  Nej 
(   )  (   ) 
 
3. Varför är du med i skolkören?  
   

Instämmer Instämmer Vet ej/  Instämmer Instämmer 
  helt  delvis  obestämd inte  inte alls 
 
 
Jag tycker om  
att sjunga. (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
Det är roligt  
att sjunga 
tillsammans 
med andra. (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
För att prova  
på något nytt. (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
För att utmana 
mig själv  
musikaliskt. (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
Mina kompisar 
är med.  (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
För att få högre 
betyg i musik. (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
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4. Hur känner du dig när du sjunger i skolkören? 
   

Instämmer Instämmer Vet ej/  Instämmer Instämmer 
  helt  delvis  obestämd inte  inte alls 
 
Glad     (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
Ledsen  (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
Stressad  (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
Inspirerad (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
Rädd  (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
Uppspelt (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
Uttråkad  (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
Avslappnad (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 
 
5. Är det något du vill tillägga? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
 
 
Tack för Din medverkan! / Anneli Gustafsson och Lina Engström 
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Bilaga 2 
 

Redovisning av enkätfrågor  
 
 

3. Varför är du med i skolkören? 
(Vänsterspalten anger tjejernas- och högerspalten killarnas svar). 

 
 
 

 
Jag tycker om att sjunga. 

 

76%

21%

3% 0%

0%

Instämmer
helt
Instämmer
delvis
Vet
ej/Obestämd
Instämmer
inte
Instämmer
inte alls

67%0%

33%

0%

0%

Instämmer
helt
Instämmer
delvis
Vet
ej/Obestämd
Instämmer
inte 
Instämmer
inte alls

 
 

Det är roligt att sjunga tillsammans med andra. 
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För att prova på något nytt. 
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För att utmana mig själv musikaliskt. 
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Mina kompisar är med. 
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För att få högre betyg i musik. 
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4. Hur känner du dig när du sjunger i skolkören? 
 

Glad. 
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Ledsen. 
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Stressad. 
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Inspirerad. 
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Rädd. 
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Uppspelt. 
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Uttråkad. 
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Avslappnad. 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 
 
 

1) Kön: 
 

2) Har du sjungit i någon form av kör förut? 
 

3) Varför är du med i skolkören? 
 

4) Beskriv hur du känner dig under körövningen. 
 

5) Beskriv hur du känner dig efter körövningen.  
 

6) Hur upplever du att sjunga tillsammans med andra? 
 

7) Hur tror du att din medverkan i skolkören påverkar ditt betyg? 
 

8) På vilket/vilka sätt utvecklas du genom att sjunga i skolkören? 
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