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Abstract   

Syftet med detta arbete var att undersöka om dirigentens gestik och kommunikation skiljer sig 

åt mellan repetition och konsert, och i så fall på vilka sätt. Metoderna som användes var 

framför allt mitt konstnärliga arbete som dirigent i tre olika projekt som genomfördes med 

Masterkören på Musikhögskolan i Piteå och med Hjo kyrkokör. Dessutom intervjuades tre 

professionella dirigenter och två körsångare från Radiokören. Det konstnärliga arbetet 

dokumenterades med videoupptagningar där inspelningarna från repetition och konsert har 

bearbetats på olika sätt för att kunna göra en kvalitativ analys.  

Resultatet visar att gestiken inte skiljer sig åt i någon större omfattning. Kommunikationen är 

något förändrad från repetition till konsert där uttryck och framförallt uppmärksamhet mot 

kören är intensivare under konserten. I intervjusvaren och i diskussioner kring detta ämne så 

framkom att framför allt dirigentens lyssnade är det som förändras mest, från ett analyserande 

och bedömande lyssnade under repetition till ett lyssnande under konsert som man kan kalla 

för närvarande.  

Nyckelord: kördirigering, gestik, kommunikation, lyssnande, repetition, konsert 
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1. Intresseområde 

1.1 Personlig bakgrund 

Under större delen av mitt liv har jag sjungit i kör. Genom detta har jag fått uppleva många 

olika dirigenter och hur dessa tar sig an konsten att dirigera, att kommunicera. Jag 

fascinerades tidigt av dirigerandet. Det blev som ett språk, ett språk talat med händerna, 

genom händerna. Som att man formade luften och gjorde den till materia.  

De senaste femton åren har jag arbetat professionellt som dirigent för många olika typer av 

körer och då framförallt i mitt yrke som kyrkomusiker. På vilken nivå än kören befinner sig så 

är jag säker på att mina tillgångar eller brister på sådana i dirigeringsteknik påverkar kören 

och repetitionsprocessen.  

Att arbeta med sångare och körsångare är en spännande kombination av teknik och sociala 

förmågor. Man påverkar kören med sina händer, sin kropp, ansikte, ja hela sitt väsen. Extra 

tydligt blir detta vid konserttillfället, när det verkligen gäller och när det är dags att tagga upp 

kören en nivå till från repetitionerna. Vad händer då? Vad gör man som dirigent egentligen? 

Eller gör man något? Helt klart är repetition och konsert helt olika saker för en dirigent. Under 

repetitionen gäller det att vara analyserande och registrera det som händer för att kunna gå 

tillbaka till vissa ställen och korrigera. Man måste vara analyserande men ändå ha en bild av 

vad man vill uppnå.  Det blir som ett dubbelt lyssnande, eller ett dubbelt dirigerande, dels på 

den inre interpretation av verket som man förberett, dels också på det som man faktiskt hör. 

Under konsert tänker man, eller bör man tänka, tvärtom. Där är det viktigt att hela tiden driva 

musiken. Det som händer kan man inte göra något åt men man kan hela tiden påverka det som 

sker framåt. Som dirigent har man en viktig uppgift i att hela tiden driva musiken framåt, att 

vara en guide genom verket.  

En annan utmaning som jag ofta möter i mitt jobb, och som jag kan tänka mig även i 

frilanssammanhang, är att generalrepetition och konsert sker under samma dag. Man möts vid 

lunchtid med kör och orkester för att repa tillsammans och sedan är det konsert på kvällen. 

Detta ger något snäva förutsättningar att pröva sig fram och utforska olika 

interpretationsmöjligheter. När det väl är konsert, då är det bara att göra allt man kan för att få 

ut det bästa av både sångare och musiker. Det ställer stora krav på dirigenten när första 

repetitionen med musiker är samma tillfälle som genrepet. Det gäller att ha en tydlig bild av 

den musikaliska visionen samtidigt som man måste vara öppen för hur verkligheten är och 

vilken typ av ensemble jag har framför mig. Med en gestik som tydligt visar min musikaliska 

vision får jag ett effektivare repetitionsarbete.  

 

1.2. Historisk bakgrund 

Dirigentens roll i olika vokalgrupper har varierat genom tiderna. I Sandberg Jurströms 

avhandling från 2009 kan man läsa om hur dirigenten under antiken leder kören med 

stampningar, till dagens dirigent som fungerar som interpret och kommunikatör av den musik 

som ska framföras. Däremellan utvecklades dirigeringskonsten från den enstämmiga sången 

som leddes med handen, tecknandes melodins rörelse, till renässansens dirigering med ett 

långt spö eller stav. Först på 1800-talet blev det brukligt att använda taktpinne när man 

dirigerade och det var även runt den tiden som dirigentens syssla erkändes som en 
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självständig konstnärlig uppgift (Sandberg Jurström 2009). I sin avhandling studerar hon hur 

kördirigenter förmedlar det musikaliska uttrycket till kören med gestiken.  

Om man skulle låta olika dirigenter dirigera samma stycke med samma kör skulle med största 

sannolikhet kören i de flesta fall låta olika under de olika dirigenterna. Dirigentens rörelser, 

gester och attityd spelar en stor roll för hur musiken interpreteras av sångarna och förstås av 

publiken (Dahl 2008)  

Det gäller att hitta den rätta balansen mellan att vara repetitör, där man i första hand är den 

som styr, till att vara inspiratör där man snarare ger sångarna utrymme och förtroende att 

musicera. Om dirigenten styr sin kör allt för mycket under en konsert kan det resultera i 

nervösa sångare som är delvis fråntagna glädjen av att sjunga (Dahl 2008).  

In concerts where an ensemble is led by a conductor it is important to remember that music-

making on stage is not a private matter. What happens up there must travel out, to the 

audience. It is easy for a conductor to forget the fact that he or she is a performer, entering 

into the role of pedagogue, musician, inspirer and judge of human nature who can bring what 

is needed to reach new heights, and who sometimes has to hold it all together so that it 

doesn’t all end in catastrophe… ( Dahl, 2008) 

1.3. Dirigenten som repetitör och inspiratör  

Att vara dirigent och körledare är att ikläda sig många roller. Goda musikaliska, 

administrativa och sociala förmågor är viktiga att ha. Jag vill här särskilt belysa den 

begränsade tid man som dirigent ofta har att faktiskt utöva sitt hantverk.  

Grundförutsättningen är ofta en snäv tidsram där mycket ska hinnas med. Man ska vara en 

god repetitör och kanske en ännu bättre inspiratör. Man ska både lyssna bakåt och leda framåt, 

reagera på det man hör och arbeta mot det man vill. När jag träffar min kör varje vecka för 

repetition så är jag i första hand repetitör. Jag sitter bakom ett piano och leder repetitionen 

från detta, med stundtals någon form av dirigering med ena handen. Detta gör att den faktiska 

tid som jag utövar dirigering gestiskt är relativt liten jämfört med mängden timmar jag 

repeterar med kören.   

Som kyrkomusiker, när jag gör konserter med orkester och kör, så hyrs professionella musiker 

in speciellt för konsertdagen. Orkestern är alltså hopplockad och kommer resande samma dag 

som konserten. Detta innebär att den första gemensamma övningen också blir någon form av 

generalrepetition. Några timmar senare är det dags för konsert. Detta ställer krav på att 

dirigenten är förberedd, både på att repetera men också att förbereda ensemblen för konsert. 

Det finns kanske inte alltid tid till detaljarbete. Man vill gärna nå fram till ett musikaliskt 

resultat. Min erfarenhet är att en professionell orkester ofta förhöjer amatörkörens prestation. 

Mycket faller på plats när helheten äntligen hörs. Man förstår musiken på ett nytt sätt. Det 

som tillkommer, för mig som dirigent, är en ny grupp att förhålla mig till. Det ovan beskrivna 

är den mest vanliga konsertsituationen för mig i mitt yrke som dirigent och kyrkomusiker.  

Jag upplever att det finns likheter i studentsituationen med arbetet med Masterkören1. Man 

har som student ca en kvart att repetera ett stycke, och då ska inte bara musiken instuderas, 

utan även min egen dirigeringsteknik och gestik. Efter en relativt kort instuderingstid är det 

                                                 

1 På Musikhögskolan i Piteå fungerar Masterkören som dirigentstudenternas instrument. Kören består av 16 

sångare med pågående eller avklarad musikhögskoleutbildning.  
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dags för konsert. Man måste alltså vara både en tydlig dirigent, rent tekniskt, och en 

konsertdirigent som lockar fram något extra hos kören. Själva den tid jag faktiskt utövar 

dirigering gestiskt är kort.  

Att dirigenten är förberedd inför repetitionsarbetet är av yttersta vikt. Kördirigenten Eric 

Ericson skriver så här om repetitionsmetodik: ”Till de nödvändiga egenskaperna hos en 

körledare måste höra förmågan att med effektiv repetitionsteknik på kortast möjliga tid med 

sin kör instudera sin på olika sätt förvärvade uppfattning av ett körstycke.”(Ericson et al. 

1974, s. 99). När man dirigerar bör man sträva efter en upplevelse av att hela kroppen 

utnyttjas ”som ett instrument” (Ericson et al. 1974, s. 5). Om händernas rörelse får resonans i 

kroppen så kan det motverka att dirigeringen blir stel och stum.   

Ju mer man gestiskt kan visa sin musikaliska vision desto färre ord behöver man använda. 

Repetitionstiden kan på det sättet utnyttjas maximalt och bli effektivare. Fredrik Malmberg, 

professor i kördirigering på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm säger så här om 

dirigering:  

Ditt ansiktsuttryck, din hållning och hur du rör dina armar påverkar klang och 

artikulation. Detta, i många fall undermedvetna, sätt att kommunicera dina 

musikaliska idéer är förmodligen det enklaste och säkraste (Johansson 2015 s. 

87). 

Det är såklart omöjligt, och inte heller värt att sträva efter, att repetera utan att ge muntliga 

instruktioner. Och det är här dirigentens kunskap om god repetitionsmetodik tar vid. Fredrik 

Malmberg säger så här i samma stycke:  

Man kan visa mycket med gestiken, men förr eller senare måste man 

förmodligen också ge muntliga instruktioner… Kunskaper i repetitionsmetodik 

och psykologi är därför en bra början. Det handlar om frågor som: När skall 

man prata, vad skall man säga och hur skall man säga det? (Johansson 2015, s. 

87)  

I den litteratur jag har tagit del av skrivs det mycket om både slagteknik och 

repetitionsmetodik. I detta arbete vill jag framförallt fokusera på hur dirigenten kommunicerar 

med kören genom gestik, kroppsspråk och blickar. Man kan kalla det för empatisk dirigering 

(Caplin 2000, s. 62) Dirigenten agerar aktivt och medvetet medan sångaren fångar upp 

dirigentens kommunikation delvis omedvetet. Dirigenten utför en form av medveten 

manipulation i positiv bemärkelse. På det sättet kan man uppmuntra körsångarna till ett gott 

resultat vad gäller klang, intonation och röstteknik. Om dirigenten är omedveten om hur kören 

påverkas av den gestiska kommunikationen kan resultatet bli motsatt det som eftersträvades. 

Här spelar givetvis sångarnas förkunskaper in också. En sångare med en väl utvecklad 

kunskap om sin röst och röstteknik har en annan möjlighet till medvetenhet än en sångare med 

mindre kunskap. På det sättet kan en erfaren sångare göra val eller kompensera gentemot det 

som dirigenten kommunicerar om det skulle krävas. Men även en god sångare påverkas 

röstligt av dirigentens gestik. T.ex. i form av heshet eller spänningar i rösten.  
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1.4 Definitioner   

I texten har jag skilt mellan gestik och kommunikation. Med gestik menar jag den rent 

tekniska dirigeringen som jag gör med mina händer och armar. Kommunikation är det jag gör 

med kroppen och ansiktet, såsom blickar, minspel och andningar.    

I min videoanalys använder jag ordet slagplan relativt ofta.  Med det menar jag nivån där 

mina händer hamnar när jag dirigerar vid olika tillfällen, alltså om det är högt eller lågt.  

Vokala slag menas karaktären på gestiken. I detta arbete menar jag att vokal dirigering är en 

gestik som är mjuk och med slag som har legatokaraktär, mjukt och flödande. Konsonanta 

slag är således tvärtom dvs. mer distinkta slag, lite kantiga och med ev. något mer vertikal 

handställning.  

 

 

 



 

5 

 

2. Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilka sätt dirigentens gestik och kommunikation 

skiljer sig mellan repetition och konsert. Min förhoppning är att jag ska bli mer medveten om 

min gestik och kommunikation i dirigeringen och att öka min förmåga att gestiskt uttrycka 

mina musikaliska intentioner.  

 Forskningsfrågor:  

 Hur skiljer sig mitt sätt att dirigera mellan repetition och konsert med särskild tonvikt 

på gestik och kommunikation? 

 

 Hur förändras mitt lyssnande från repetition till konsert?   
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3. Metod och material  

I detta kapitel beskriver jag de metoder jag har använt mig av under mitt masterarbete: det 

konstnärliga arbetet som bestod av att dirigera repetitioner och konserter vid tre olika 

tillfällen, videodokumentation och videoanalys samt intervjuer med professionella sångare 

och dirigenter. 

3.1 Metod  

3.1.1 Konstnärligt arbete 

Det konstnärliga arbetet har ägt rum vid tre tillfällen med olika ensembler och repertoar. Vid 

samtliga tillfällen genomfördes repetition och konsert på samma dag. Det första tillfället var 

den 29/10 2016 i Hjo kyrka. Jag dirigerade Hjo kyrkokör och ensemble med professionella 

musiker. Ensemblen bestod av orgel, flöjt, oboe, harpa, timpani och cello. Jag dirigerade 

Requiem av John Rutter.   

Det andra tillfället var 15/12 2016 i Musikhögskolans aula, Piteå, med Masterkören. Jag 

dirigerade Scherzo av Lars Edlund, La Luna Asoma ur ”Lorcasviten”av Einojuhani 

Rautavaara och On hilissuvi ur ”Sügismaastikud av Veljo Tormis. 

Det tredje tillfället var 6/1 2017 med Hjo kyrkokör och en trio med två flöjter och en fagott. 

Jag dirigerade Anders Öhrwalls svit Gaudete.  

 

3.1.2 Dokumentation av repetition och konsert:  

Repetitionerna och konserterna spelades in med en videokamera placerad bakom kören så att 

jag filmades framifrån. Videokamerans egen mikrofon användes för ljudupptagning. Vid det 

tredje tillfället filmades jag av två kameror, en framför mig och en bakom mig. Vid 

bearbetningen har ljudet från den kamera som stod bakom mig synkroniserats med filmen från 

den främre för att få den ljudbild som lät ut i rummet.  

 

3.1.3 Analys av videodokumentationen 

Arbetet med att analysera gestik och kommunikation skedde bland annat genom att notera hur 

jag kommunicerar med ansiktet vad gäller textning, andning, leende och andra kvalitéer.   

Jag har analyserat materialet på det sättet att jag spelar klippen från de olika tillfällena 

samtidigt, för att försöka se om jag jobbar med olika intensitet, höjd på armar, kroppshållning. 

Metoden hur jag skulle analysera materialet har vuxit fram under projektets gång. 

Videoanalysmetoden var dock inte klar när första projektet genomfördes. Av mina sex 

videoupptagningar har jag på fyra lagt bilderna bredvid varandra för att lättare kunna göra en 

jämförelse. I två av exemplen (Requiem och Scherzo) fick jag aldrig en helhetsinspelning av 

repetition på grund av att jag bröt för ofta. Därför var det svårt att få ihop bilderna på ett bra 

sätt. Dessa exempel analyserade jag utifrån Steg ett (se nedan).  
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Under arbetets gång växte en analysmetod fram där jag analyserade filmerna i tre steg.  

Steg ett: Innebar att jag har tittat på filmerna från repetitionen och konserten och skrivit ner 

vad jag uppfattar av olika kvalitéer i gestiken och kommunikationen.    

Steg två: Jag har sammanfört filmerna från repetitionen och konserten för att kunna se dem i 

samma fönster. Filmerna har tempojusterats för att gestiken ska stämma så bra som möjligt. 

Sedan har jag återvänt till min analys som jag gjort från början och fört ihop dessa. Jag har då 

rensat i min första analys och plockat ut de kvalitéer som särskilt liknar eller skiljer sig åt.  

Steg tre: För att få ytterligare en infallsvinkel så har jag tittat på filmerna med en så kallad 

Overlay, d.v.s. jag har sammanfört videomaterial så att de ligger på varandra och man kan på 

det sättet se min dirigering från de båda tillfällena samtidigt. Detta har jag använt för att 

kunna analysera slagstorlek, rörelsemönster och liknande. 

Jag har använt mig av följande modell för att analysera bildmaterialet:   

Kommunikation  

- På vilka sätt använder jag blicken och minspel? 

- Vad har jag för ansiktsuttryck?   

Gestik 

- Slagstorlek? 

- Vokalt eller konsonant? 

Musikaliska parametrar 

- Tempo, dynamik, artikulation, text 

- Vilka parametrar jobbar jag med? 

Analysen har alltså inte skett mellan repetitionen och konserten utan efter varje avslutat 

projekt.  

 

3.1.4 Intervjuer  

För att fördjupa studien ytterligare har jag intervjuat tre dirigenter för att ta del av deras tankar 

om gestik och kommunikation under repetition och konsert. För att dessutom få med ett 

sångarperspektiv har jag valt att intervjua två sångare från Radiokören. Koristerna i 

Radiokören möter ofta nya dirigenter, både vid repetition och konsert. Intervjupersonerna 

presenterar jag längre fram i arbetet (se kapitel 4). 

 

 

3.1.5 Genomförande av intervjuer  

Jag har valt att hålla semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man utgår från 

frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. (Hedin, 1996). På det sättet har jag fått en 

kvalitativ undersökning av tankar kring gestik och kommunikation vid repetition respektive 
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konsert och hur lyssnandet förändras. Intervjuerna har skett på olika platser där vi har kunnat 

prata ostört och jag har spelat in samtalen på en mobiltelefon.  Jag har sedan transkriberat 

intervjumaterialet och markerat olika teman som blir tydliga i de olika intervjuerna. Under 

kapitel 4.1.2 har jag återgett längre citat från de olika intervjuerna.   

  

3.2 Material  

 

3.2.1 Ensembler 

Jag har jobbat med två olika ensembler för att genomföra mitt konstnärliga arbete: 

Masterkören som är mitt instrument under min studietid på Musikhögskolan i Piteå och Hjo 

kyrkokör som är den kör jag leder i min tjänst som organist i Svenska kyrkan. Masterkören 

består av 16 sångare som alla har genomgått eller befinner sig i en högre musikutbildning. 

Hjo kyrkokör består av 45 medlemmar. Körerna är blandade, dvs. innehåller både dam- och 

herrstämmor. I projekten jag gjorde med Hjo kyrkokör ingick också två olika 

instrumentalensembler med olika besättning. De bestod vid bägge tillfällen av inhyrda, 

professionella musiker  

 

3.2.2 Repertoar  

Requiem av John Rutter  

Jag hade redan under våren 2016 planerat att framföra Rutters Requiem. Jag har en gång 

tidigare dirigerat verket som är skrivet för kör och stor orkester. Det finns även en version för 

en mindre orkesterbesättning som jag valde att göra vid detta tillfälle. Konserten låg bra till i 

planeringen för mitt masterarbete och därför valde jag att låta detta projekt bli en första del i 

det konstnärliga arbetet. Jag har valt ut två satser av olika karaktär för min analys. Den första 

satsen (Requiem & Kyrie) innehåller många skiftningar i dynamik, tempo och uttryck. Den 

andra jag har valt ut är Sanctus-satsen. Den är väldigt taktfast med många olika insatser i höga 

lägen.   

On Hilissuvi av Veljo Tormis   

Denna repertoar jobbade vi med i Masterkören under höstterminen. Musiken är lyrisk och 

innehåller en del skiftningar i uttryck och dynamik. Jag valde detta stycke för att både kören 

och jag kunde det väldigt bra. Jag dirigerade utantill på konserten och ville se om detta 

innebar en tydligare skillnad i kommunikationen mellan repetition och konsert.  

 

Scherzo av Lars Edlund 

Stycket innehåller delvis grafisk notation med mycket konsonanter som rytmiseras eller 

glissandon och andra ljudeffekter. Den första delen av stycket innehåller inte takter, utan 

istället markeras varje ny del med en repetitionssiffra och en tidsanvisning om hur länge man 

ska göra ett visst ljud. Detta stycke repeterades, liksom det förra, under höstterminen och 

instuderades av dirigentstudenterna.  
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Gaudete av Anders Öhrwall 

Denna svit har jag dirigerat vid ett tidigare tillfälle, men då med en vokalensemble. Jag valde 

att ta med detta verk i mitt arbete då det låg bra till i planeringen. Sviten är skriven för kör och 

instrumenttrio och är relativt enkel såtillvida att kören sjunger homofont och musiken är 

melodiskt skriven. Verket är musikantiskt.  Jag hade förhoppningar om att känna mig fri och 

att ”släppa kontrollen”, då det inte är så svårt för kören. Jag har valt ut två satser.  

 

3.2.3 Muntliga källor och annat material  

Jag har under min utbildning tagit del av muntlig feedback från mina lärare, och diskuterat 

frågor som rör konserter, repetitioner och dirigering i allmänhet. Efter projekt nummer två har 

jag dessutom fått ett muntligt uttalande från den nämnd som var representerad vid konserten.   

En stor del av mina muntliga källor är från de intervjuer jag har genomfört. 

I samband med repetitionen och konserten har jag fört loggbok där jag har skrivit ner tankar 

och resonerat kring olika situationer runt de olika projekten.  
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4. Genomförande och analys 

4.1 Intervjuer 

 

4.1.1 Val av intervjupersoner 

Urvalskriteriet har varit att välja dirigenter med stor erfarenhet av kördirigering och 

pedagogiska erfarenheter. Dessutom ville jag gärna själv ha en erfarenhet av dessa dirigenter, 

antingen som lärare eller att ha sjungit under deras ledning. Urvalskriteriet för koristerna har 

varit att de är professionella körsångare och har erfarenhet av många olika dirigenter.   

Erik Westberg är professor i kördirigering på Musikhögskolan i Piteå. Han har också varit 

min lärare under masterutbildningen. Erik är ledare för Erik Westbergs Vokalensemble och 

Musikhögskolans kammarkör i Piteå.  

  

Mats Nilsson är professor i kördirigering på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH). 

Han har varit kormästare i Göteborg och Musical Director för Sydney Symphonie Choir. Mats 

är dirigent för Maria Magdalena kammarkör och leder även Maria Magdalena 

Vokalensemble. Han var en av mina lärare i kördirigering under min kyrkomusikerutbildning 

på KMH.   

 

Lone Larsen är lärare i kördirigering på Ersta Sköndal högskola. Hon leder också sin egen 

ensemble Voces Nordicae. Lone är en inspirationskälla när det gäller att hitta nya uttryckssätt 

inom körsång och framförallt på konsert. Med sin kör experimenterar hon med 

improvisationer och föreställningar där kören interagerar med publiken. Lone rör sig brett 

mellan genrer och håller alltid hög nivå på all repertoar. Hon gör även konserter och 

repetitioner med Radiokören.   

 

Jenny Olsson är sopran i Radiokören sen 2007. Hon är stämfiskal och har under perioder suttit 

med i körrådet för Radiokören. Jenny är utbildad sångerska med studier på KMH och på 

operaskola i London.  

 

Thomas Köll är även han sångare i Radiokören. Han har studerat i kördirigeringsprogrammet 

på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  

 

 
4.1.2 Intervjudel 

Eric Ericson sa att dirigering handlar om att ”ge uppskattning till rätt person i rätt 

ögonblick”. Och det tycker jag är så fint, det är ju precis det som det handlar om och för att 

kunna göra detta behöver du ha en stark musikalitet och intuition vart musiken leder och hur 

den ska fraseras men också ett väldigt osjälviskt ledarskap för att kunna avgöra: Var behövs 

min uppskattning nu i detta ögonblick?(Lone)  
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Under de fem intervjuerna har jag försökt att fånga in och fördjupa tankar kring gestik och 

kommunikation under både repetition och konsert. Tillsammans med informanterna har jag 

resonerat kring dirigentens olika roller som repetitör och inspiratör och hur dirigenten 

kommunicerar och arbetar med gestiken.  Jag har ställt frågor om lyssnandet, och på vilka sätt 

det förändras under repetitioner och konsert samt den musikaliska visionen, och vad det är 

man faktiskt dirigerar. Platsen framför kören är en mycket intressant plats när det kommer till 

ledarskap. Som citatet ovan visar så är det svårt att inte komma in på just ledarskap när man 

pratar om dirigering eftersom instrumentet är levande.   

Dirigenten som repetitör  

Både sångare och dirigenter pratade om vikten av att repetitionen ska vara lustfylld och 

naturligtvis även vikten av att dirigenten kommer förberedd. Som ledare behöver man kunna 

avgöra vad ensemblen är mottaglig för att göra och hur man ska driva repetitionsarbetet 

framåt.  Framförallt var alla eniga om att musiken måste stå i centrum. 

Jenny:      ”Om din passion för musiken är i centrum. Det är passionen man vill 

ha. Nu är det allvar, det är på liv och död. Man vill se ett 

engagemang.”   

Thomas:   ”Jag älskar dirigenter som kommer i tid till första repetitionen och har 

koll. De har en vision och jobbar fram till den här punkten.. och ja, 

självklart är det viktigt att dirigenterna kan uttrycka sig inte bara med 

ord utan med händerna också . De behöver inte prata om allt.” 

Mats:       ”Man måste alltid vara musikantisk, att man inte bara koncentrerar sig 

bara på en sak. Ok noterna först, ensemblen är inte mottaglig för en 

interpretation för de är fullt upptagna med noterna. Repetitionen måste 

vara lustfylld. ” 

Erik:         ”På en repetition måste jag hela tiden titta på klockan….och  jag måste 

hela tiden läsa av vad kören mår bäst av att göra och vad vi ska hinna 

med. Det skulle bli trehundra romansidor om man skriver ner allt man 

tänker under tiden… Man måste alltid vara före”  

Jenny:       ”Men är det nytt. Då sjunger man igenom det. Man pratar inte för 

mycket då för då är alla upptagna med att tänka: vad det var som 

hände?… sen kan man ta det igen. Framför allt att sjunga igenom. Det 

saknar jag ofta. Man (repetitören) ska inte gå in i för mycket detaljer 

för tidigt. Man (Sångarna) är inte redo, man är inte mottaglig.”  

Lone:        ”Man hjälper sig själv [genom] att vara tydlig i sin dirigering, och då 

menar jag inte i fyrtakten, utan i sin musikaliska tolkning. Och då 

menar jag gestiskt. Att ju tydligare man kan vara desto mindre 

behöver man repetitionstid. Men har du inte det då behöver du 

använda ord istället.”  

Thomas:    ”Jag tycker det är ganska skönt och roligt och spännande också när 

man sjunger med dirigenter och man vet bara, man har den där 
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’connection’ man fattar bara vad de menar när de visar, man behöver 

inte ens prata, det bara sker automatiskt, man griper till pennan: vi ska 

binda här, vi ska avsätta här, här ska vi ha mer marcato osv. Det 

tycker jag är skönt.”  

Mats:         ”Om man repar så måste man ju verkligen lyssna … jag märker själv 

att jag blir lite mindre i slagen … Konserten är deras (studenternas) 

bästa. Då finns det ingenting att behöva lyssna och förändra. Det är 

ofta det som gör att man bleknar, man blir stressad, vad det är man ska 

säga. Det där gör att det blir lite stress i hela repetitionssituationen. På 

konserten kanske man vågar lite mer. Man vågar uttrycka något 

istället för att vara orolig för vad man ska säga sen. Jag kan lägga all 

min energi på att gestalta stycket.”   

Dirigenten på konsert  

Under detta tema pratade vi om vad man som sångare vill ha från dirigenten. Vad konserten 

kräver av dirigenten och om hur det påverkar dirigeringen ur olika vinklar.  

Jenny:       ”Att man känner att konserten är något extra. Det är inte att nu ska vi 

göra det vi har gjort varje dag i en vecka utan nu är det liksom magi. 

… Så i luften ska det vara. Och inspiration. Jag vill se att dirigenten är 

helt i musiken och leder oss igenom och bara är musiken. Man vill att 

den ska se på oss (i kören) på ett kärleksfullt sätt, engagerat sätt. Det 

här gör Vi nu tillsammans. Jag vill inte ha någon avvaktande: Hur 

låter ni nu? Utan det ska vara inkluderande. Det finns dirigenter som 

hela tiden bedömer det man har hört. Och det märker man. Lyssnar 

och bedömer. Det syns och det känns och det blir något lite trevande 

då.”   

Mats:        ”Jag tänker på att man ska stå mitt i musiken. Det är ett slitet uttryck 

men ett bra uttryck. … Man får också en annan respons från kören. 

Man ser att de också har gått igenom det där och står och gör sitt 

bästa. En härlig känsla! Det är en mer direkt kommunikation mellan 

kör och dirigent…. Jag tänker mest bara: ’KÖR!’ Man får inte se 

bekymrad ut i alla fall. Det gjorde jag i början lite och fick det 

påpekat. ’Du måste lita på oss annars klara vi inte det’. Så att lita på 

dem med ögonen och kanske ge ett litet bekräftande leende ”  

Lone:        ”’In the best of worlds’ så tänker jag inte. Då flödar jag bara med 

musiken och då känns det inte som jag dirigerar utan då är det ju mer 

som att jag rör mig till musiken.”  

Om lyssnande och vad dirigenten egentligen dirigerar.  

Erik:         ”Man dirigerar visionen. När visionen och ljudet man får tillbaka den 

skärningspunkten när de går ihop, jag tror det är det som är magin. 

Och då kan ju inte visionen vara 7+7 är 14 men när den musikaliska 
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visionen man har är så stark och man kan vara fullständigt lugn att 

man har instrumentet i sin hand och alla kämpar, strävar efter samma 

mål och man känner att ja nu gör vi musik tillsammans ” 

Lone:        ”Man dirigerar sin vision och när det inte blir som din egen vision, 

alltså när lyssnandet sätter in att här behöver jag göra det och det, då 

är det det vi gör för att det ska bli som vår egen vision. Men det är 

också det som gör att dirigentens ledarskap är det svåraste ledarskap 

du kan hitta. Och anledningen är att är du t.ex. företagsledare så kan 

du gå ut med din vision och berätta för alla om din vision, men det är 

företagets vision och lämnar du din post så är den där visionen kvar i 

det företaget ändå. Men en dirigent går ut med sin egen vision. Det är 

verkligen som att dra ner brallorna och så står vi där utlämnande oss 

själva totalt. Och samtidigt i det ska du vara en tydlig och trygg ledare 

som ska få fram den där visionen, och det är något annat. För det är 

ditt eget innersta som du ska leda fram.  Det är en annan typ av 

ledarskap, en helt annan sårbarhet som aktiveras.”   

Jenny:       ”Det kan jag inte ta på, det är som en människa, man ser att det pågår 

någonting samtidigt. Men det måste ju också det. Som dirigent det 

måste pågå saker samtidigt. Den måste ligga lite steget före. Det är ju 

ett guidande, hitåt ska vi. Men om det är ett lyssnande, ett 

analyserande… då påverkar det jättemycket.  

En dirigent kan ju trycka på så många bra knappar så att kören 

blommar. Det tror jag inte kan hända utan en dirigent. En bra dirigent 

är en ledsagare genom musiken, guidar.”  

Lone:        ”Alltså kan man verkligen musiken, varenda fras, i själen, då tror jag 

det är större chans att man blir friare under konserten. Men jag tror att 

det beror väldigt mycket på vilken ensemble du har framför dig. Jag 

tror ju på att det även i konsertsituationen bygger på lyssnandet att det 

inte bara är att, nu dirigerar jag och så får de andra följa med. Men det 

beror ju på att jag inte har den filosofin. Det finns ju andra som har en 

annan filosofi men jag har ju filosofin att du ansvarar för att ge 

uppskattning till rätt person i rätt ögonblick för att du ska vara så fri 

som möjligt. ” 

Vi pratade om hur just dirigenter kan förhålla sig olika på konserter. Som körsångare kan det 

då kännas som att man får väldigt mycket frihet, man håller sig till interpretationen. En del 

dirigenter ”håller kören i sin hand” så att säga. Man behöver vara på tårna för att hänga 

med hur dirigenten vill ha det. Vi pratade om hur man kan se på det om dirigenten helt 

plötsligt gör väldigt annorlunda på scen.  

Thomas: ”Jag tycker det är både bra och inte så bra. Det beror helt och hållet på 

vad det är för kör man har, och vilket program man gör. Alltså när 

man gör nyskriven musik som är ganska komplicerad och många 

stämmor då är ju det bästa som kan hända om dirigenten hela tiden har 

koll på kören och man verkligen kan lita på dirigenten.  Och när man 
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sen sjunger Mendelssohn eller Brahms som man egentligen kan 

sjunga utan dirigent, då tycker jag också det är skönt att ha faktiskt 

den där kontrollen för att den där friheten alltså det händer automatiskt 

man kan väl vara på ett visst sätt fritt. Men det är också skönt att 

kunna släppa helt och hållet noterna och man behöver inte ens titta.” 

Jenny:       ”Den dirigenten som håller kören under konserten. Man har köpt den 

musikaliska idén. Då vill man vara ’där’. Det är ju också det att man 

är mitt i musiken och bara åker med.  Jag tycker det är tråkigt med 

’var ska konsonanten sitta’…. Jag vill uppleva det, jag vill SE var 

konsonanten ska sitta. Och jag vill också bli överraskad om frasen 

slutade på ett annat ställe. Jag vill bli överraskad. Oj nu var det live. 

Nu hände något annat.”  

Thomas:     ”…ibland är det så att dirigenter förändrar sig på scen. De plötsligt gör 

allt annorlunda. Mycket mer espressivo, alla tempon förändras…man 

blir lite svett, vad som helst kan hända”  

Mats:         ”Man måste på något sätt vara tydligare på repetition. Man måste vara 

övertydlig, sen har förhoppningsvis ensemblen förstått och då kan 

man lämna de tydliga gesterna till förmån för linjerna. Man måste vara 

noggrann, och tydlig i gestiken. Och om det är rytmiskt måste man 

vara strikt. På konsert kan man snarare gå med de istället för att styra 

som jag kanske tidigare gjort på rep… Att vara lite extra överteknisk 

på repet och sen våga släppa lite mer på konserten. Att jag på genrepet 

håller mig lite lugn och saklig. De där är ju en komponent som kan 

komma på konserten som man inte kan repetera ” 

 

Vad händer med lyssnandet hos dirigenten på konsert? 

Erik:         ”Jag lyssnar mycket. Öronen måste alltid vara med. Man får ju 

inspiration också, det är ju som en gemensam kropp kör och dirigent. 

Och det bästa är ju när man kan släppa, man kanske inte behöver slå 

hela tiden utan man kan släppa iväg dem. Och se om de kan…om man 

släpper iväg de så vet man att jag behöver inte slå ihjäl en fyrtakt.. 

Man kan göra ritardandot lite längre och istället för pp (pianissimo) så 

gör man tre p. Man ökar uttrycket på alla plan.”  

Lone:        ”Även i konsertögonblicket är det fortfarande en reaktion på lyssnandet 

för annars kan vi inte ge uppskattning till rätt person i rätt ögonblick 

för att det är genom ditt lyssnande att snart kommer det där. Men det 

kräver extrem närvaro för det lyssnandet.”  
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Magi?  

I alla intervjuer kom ordet ”magi” upp: att det kan uppstå något magiskt mellan dirigenten 

och kören. En känsla som är svår att beskriva. Det är svårt att sätta ord på vad som 

egentligen händer och hur magi skapas.  

Erik:         ”Man kan ju säga att man inte kan skapa magi som kör eller orkester 

om man inte kan stycket. Det går ju inte tror jag. Om man är det 

minsta nervös… alltså det där intervallet… hur ska vi kunna klara det? 

Eller den där takt 13 har vi inte repeterat… Magin måste infalla där 

både dirigent och ensemble kan stycket, och nummer två är att det är 

en gemensam kropp.  Ibland kan den där magin uppstå bara man går 

in på en scen. Man vet inte varför. Det kan vara något med rummet, 

eller att man är välrepeterad, eller att förutsättningarna runt omkring är 

optimala, mycket publik, fint väder, ja annat som kan påverka. Men 

känslan… Nu är de här. Nu är vi ett instrument. Då händer det något. 

Då uppstår den där magin.”  

Jenny:       ”I det här att sjunga i grupp behöver man ändå ha kontakt med sin egen 

musikalitet. Man kan inte vara helt i händerna på en dirigent. Man 

måste ändå kunna sjunga en fras vackert och tänka att så här skulle 

den kunna låta. Alltså rent teoretiskt. Jag tror det är viktigt att man 

upplever något själv med sin egen sång… En dirigent kan ju trycka på 

så många bra knappar så att kören blommar. Det tror jag inte kan 

hända utan en dirigent.” 

Lone:        ”Jag älskar själva dirigerandet! Det är fantastiskt själva magin mellan 

sångarna och dirigenten men det här med medvetenhet igen.” 

Jenny:       ”Att sjunga i kör. Man lämnar ut sig. Man blottar sig. Att sitta och 

sjunga bredvid någon är att lämna ut sig lite. Vi (Radiokören) sitter 

mer och mer i kvartetter. Det krävs mod. Men musikaliskt får man 

mer ansvar själv förstås, men det är också rent förtroendeingivande. 

Alltid när man sitter i kvartetter så försvinner intonationsproblemet. 

Kampen inom stämman försvinner, man hör sin funktion. ”  

Alla pratar om vikten av att musiken är i centrum. Framförallt sångarna uttrycker detta, och 

att det märks skillnad om dirigenten inte står i musiken. Jag ställde frågor om det är så att 

gestiken förändras på konserten från repetitionen, hur det kan uppfattas av sångare, om det 

är genomtänkt från dirigenter eller om det skapas i stunden.   

Jenny:       ”Det kan man väl säga att en dirigent ska vara en ledsagare och att 

musiken ska vara i centrum. Sjunger man i Radiokören där det ska 

vara rent och rätt, men låter musiken vara i centrum då blir det 

underordnande. Och låter man inte musiken vara i centrum då tappar 

man något på vägen. Om man just zoomar ut. Vad var meningen med 

den här musiken, varför ska vi sjunga det här?” 
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Thomas:    ”Jag tycker om när dirigenten inte skiljer sig så mycket från rep till 

konserter, alltså självklart en viss espressivitet tillkommer, att musiken 

fortfarande står i centrum är viktigast. Ibland märker jag dirigenter 

som bara instuderar sig själv där upp. Det blir lite…’I’m a 

conductor…’ Jag tycker om dirigenter som inte ställer sig fram i stora 

scenljuset. De är verkligen där för att göra musik. ” 

Erik:         ”Jag skulle inte säga att min interpretation förändras så mycket från 

repetition till konsert, men jag försöker på konsert att kanske något dra 

ut på allt. Det finns ju verk som är så noggrant skrivna så det är svårt 

att göra något annat än det som står. Man kommer väldigt långt att 

göra så som det står i partituret. … Jag försöker ju använda extra 

rörelser när jag när det är konsert. Och jag försöker att göra något slag 

som jag inte har gjort tidigare. Men det är alltid en rörelse som har ett 

ljud. Det är viktigt att veta vad man gör.” 

Som dirigent påverkar man sångarnas röst och klang med sin gestik och sitt kroppsspråk. Det 

kan kännas väldigt olika att sjunga för olika dirigenter. Att öka sin medvetenhet kring sitt eget 

kroppsspråk gör att man främjar en vacker körklang och glada sångare.  

Jenny:       ”Eric Ericson var ju så. Han hade en gestik som var väldigt lätt att 

sjunga till. Det var väldigt mycket luft under vingarna med honom. 

Man fick plats att andas. Det var den där ballongen…(visar en rörelse 

med armarna) det var aldrig hårt Det var alltid dansant, fraserna var 

väldigt naturliga. Man kunde ligga lite efter och han la sig aldrig i. 

Han jobbade mycket med klanger och petade, men han la sig aldrig i 

HUR man skulle sjunga det. Det var en klang han var ute efter. Och 

sen fick man förtroendet att använda sitt eget musicerande.”   

Lone:        ”Det sättet jag undervisar på bygger på ett väldigt holistiskt synsätt på 

människan. Att kropp och röst och gestik för musikaliska fraseringar 

hänger ihop. Så om jag börjar med undervisningen så plågar jag mina 

stackars studenter med att första halvåret får de inte gör så mycket 

musik. Första halvåret så får de hitta sin egen balans i sin kropp att 

hitta varenda muskel du ska använda när du dirigerar. För det som jag 

har upplevt när jag har varit runt och tittat att missar man det där i 

början så är det jättesvårt att komma tillbaka till det. Det är jättesvårt 

att reparera det. Att hitta balansen. Det är ju en spegling. Det som 

kommer att klinga är det som klingar i kroppen. Så från början handlar 

det om balans och kroppshållning och att man inte visar spänning för 

det kommer direkt sätta sig som spänningar hos sångarna. Och vad är 

det man ska visa? I början så kanske man visar jättemycket men då 

kanske man dödar musiken istället för att understödja den och då blir 

man hes som sångare om dirigenten gör så det kan bli för mycket. 

Man slår sönder musiken helt enkelt. Så det är viktigt att veta vilka 

impulser är de viktiga och när ska de komma.”   

Erik:         ”Att man som dirigent vet vad man gör. Så att man inte gör en gest och 

att man inte vet vad man gjorde. Och att man har en sådan stark vision 
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av det man vill göra att den kommer ut i handen. Vi har ju lite olika 

händer och ja… Jag tycker om när det låter vackert, .och att man då 

har en gestik som befrämjar en vokalt vackert ljud.”  

Jenny:        ”Jobba gestiskt med intonation. För att komma åt 

intonationsproblematik. Hur sjunger man? Sjunger man legato i en 

fras eller ton för ton. Sjunger man ton för ton så blir det svårt. Har 

man en fras så har du ett luftflöde vilket gör att rösten måttar in sig 

hur man ska sjunga och då blir det ett stöd som hjälper 

intonationstekniken. Den består oftast på bristande sångteknik inte på 

öra. Att starta en ton från ingenting och tro att den ska hamna rätt 

intonationsmässigt är väldigt svårt Det misstaget gör ju många 

dirigenter inför en konsert. ’Vi ska ta några kritiska ställen’. Vilket 

slutar med att de oftast måste dirigera igenom hela stycket. I en ny 

lokal och en ny balans… och så blir de lite oroliga och sänder oro till 

kören och så måste man ta det igen.”  

Kreativt medskapande och att flytta bort dirigenten 

En av anledningarna till att jag intervjuade Lone är att jag sedan tidigare vet att hon arbetar 

sceniskt med sin ensemble Voces Nordicae (VoNo). Hon har utarbetat en modell som handlar 

om kreativt medskapande och så här beskriver hon detta: 

Lone:         ”Och där är det då både kreativt medskapande från publiken, sångarna 

och dirigenten. Det handlar om att ställa olika frågor kring de här 

olika områdena. Och när det gäller dirigenten så handlar det mycket 

om att ställa frågan: ”Var är konsertens mittpunkt?” Är det dirigenten 

som all musik måste strömma igenom och ut till publiken för att 

kunna beröra? Och är det så eller måste det vara så? Vad är 

dirigentens roll i allting? Traditionellt är det ju dirigenten som dikterar 

allting och det är ju härligt, men min ensemble VoNo då har jag tänkt 

på utifrån att jag själv är så fruktansvärt irriterad på dirigenter… Nä… 

Jag är facknörd, så jag tittar på dirigenten. Men jag känner att som 

publik så dras mitt fokus automatiskt till dirigenten som står där och 

viftar med armarna. Och det blir oftast ett hinder för mig att bara ta till 

mig musiken och uttrycket från sångarna. Och det beror säkert på stor 

del av att jag är facknörd för som publik har man ett stort ansvar hur 

man blir berörd. Men eftersom jag har den upplevelsen så tänkte jag 

Vad händer om jag flyttar bort mig själv? Dels flyttar jag bort notställ 

och noter och dirigent. Så om man tar bort de där ”hindren” så det blir 

mer direktkontakt mellan sångarna och publik Nu tänker jag då 

traditionellt … men då står jag bakom publiken och dirigerar. För det 

är fortfarande så att det är svår musik som behöver en dirigent. 

Fördelen är att publiken verkligen känner att de sugs in i den 

atmosfären för det uppstår något magiskt mellan dirigent och sångare. 

Men den magin får ju inte publiken ta del av. Har de tur så strömmar 

det ut genom ryggen på dirigenten på något sätt.. Så att den energin 



 

18 

 

ändå förmedlas. Men den transmission som går mellan sångare och 

dirigenten är ju inte publiken en del av egentligen så därför, genom att 

flytta bort mig och ställa mig bakom publiken, genomströmmas de 

och fokus ligger på musiken. Sen kräver det förstås att sångare och 

dirigent är väldigt samspelt och jag dirigerar inte så snyggt alla 

gånger. Jag dirigerar stort… och det blir en mer praktisk funktion. 

Men samtidigt det andra positiva är att du får ett kreativt medskapande 

från sångarna, d.v.s. inte en dirigent som drar musiken ut ur sångare. 

NU ska du musicera på det här sättet utan du förväntar dig att 

sångarna ska bidra med sitt eget musicerande på sitt eget sätt. Kreativa 

input i tolkningen.” 

Mycket av intervjun med Lone kom att handla om hur hon tänker kring just detta att 

experimentera med den traditionella dirigentrollen där dirigenten står framför kören, och vad 

som händer när man börjar förändra detta.  

Lone:         ”Jag älskar själva dirigerandet! Det är fantastiskt, själva magin mellan 

sångarna och dirigenten, men det här med medvetenhet igen. Gör vi 

det här bara av tradition eller vad är det vi vill säga egentligen med det 

vi håller på med? Gör vi det för sångarnas och dirigentens skull? Vad 

är inkluderande och vad är exkluderande?  

                   Men allt har fördelar och nackdelar. Flyttar du bort dirigenten så 

måste du ta dit något annat. Du kan inte bara flytta bort dirigenten för 

då uppstår världens otrygghet i kören och då är det det som förmedlas 

till publiken och är det en otrygg ensemble så gör det att hela publiken 

sitter och vrider på sig. Där är det där med spegling igen. Att vill du 

att publiken ska kunna njuta så måste du göra det njutbart det som 

händer där framme. Då måste man ju bygga upp en trygghet där varje 

enskild sångare kan känna att jag kan vara autentisk och stå här och 

bjuda på mig själv vilket ju är något av det mest läskiga man kan göra. 

Alltså att stå på scen och sjunga är ju det mest utlämnande man kan 

göra.   

                   På konserter kan jag få plötsliga infall. Att jag känner att nu kräver 

situationen att vi ska inkludera publiken på det här, eller nu kräver 

situationen att vi ska göra så här. Jag kan göra det till en viss nivå men 

aldrig till att det blir någon otrygghet.” 

Tankar om undervisning i dirigering 

Att vara student inom dirigering är spännande då det gäller att hitta sitt eget uttryck och 

kroppsspråk som dirigent. Samtidigt är det väldigt lätt att enbart spegla sin lärare under 

processens gång i jakten på att hitta verktygen inom gestiken. Under intervjun med Lone 

pratade vi en hel del om hur det är att undervisa i dirigering.  
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Lone:       ”Vi slår hål i luften. Det finns inget att ta på. Det kommer inget ljud när 

vi slår om vi inte har det där levande instrumentet som aldrig låter 

likadant från dag till dag. Så det ingår många moment. Du måste vara 

pedagog, psykolog, och inneha total medvetenhet om dina muskler i 

din kropp och hur det påverkar sångarna. Det är ett av de svåraste 

ämnena att undervisa i. När du sätter ner fingret på pianotangenten så 

låter det. Vi slår ju hål i luften. Och vi har ett levande instrument som 

är konstant i förändring. Och det ger helt andra förutsättningar för att 

musicera och det gäller att skapa medvetenheten att ’när jag rör mig 

på det här sättet så kommer det få den här effekten’.  

Jag är ständigt nyfiken på hur olika alla dirigenter jobbar. Det finns 

inte ett sätt utan det finns lika många sätt som det finns dirigenter och 

det är viktigt för mig att påpeka och jag tror att man måste för att vara 

trogen både mot konstarten men också framföra sitt eget uttryck då 

måste man bli medveten på: Vad är det som är jag? Vilken är min 

väg? För mig är det viktigare att veta vad som är viktigt för mig än 

vilka val andra tar.   

                   Jag är noga att mina studenter inte ska se ut som mig. Utan de ska 

upptäcka sin egen kroppsbalans, sitt eget kroppsspråk. Hur långt kan 

jag gå fram med min arm? … Och jag tror att det är fullt möjligt att 

lära ut en teknik utan att man behöver härma. För att det handlar om 

impulser. Att ge rätt impulser i rätt tid. Det finns miljoner musikaliska 

impulser utifrån vilken musikalisk karaktär du är ute efter och vilket 

tempo du har och vart frasen är på väg. Och de kommer aldrig se 

likadana ut. Så jag är lite emot att alla ska lära sig på samma sätt. Man 

ska lära sig en grundhållning och en grundteknik och den ska utgå från 

det egna kroppsspråket. Det är jätteviktigt att komma ihåg att det inte 

finns bara en väg. Det finns DIN väg ”  

 

4.1.3 Sammanfattning av intervjudelen  

Tidigt i intervjuerna framhålls vikten av dirigentens förberedelse, att det finns en tydlig 

musikalisk vision och att man kan förmedla den, helst gestiskt. Att ”stå mitt i musiken” är ett 

slitet uttryck men också ett uttryck som kommer upp i många av intervjuerna. Jag tolkar det 

som att man är närvarande, att musiken är i centrum och att man verkligen ger uttryck för 

detta både gestiskt och kommunikativt.  

Som dirigent kan man ha olika roller beroende på vilken repertoar det är som framförs. En 

dirigent kan alltid tillföra kören något extra, men det är också spännande att tänka vidare 

kring dirigentens roll. Vad händer om man experimenterar med dirigentens plats i rummet? 

Att sjunga utan dirigent kan ju ibland stärka körens egna lyssnande, och dessutom skapa 

körsångare som tar mer ansvar.  
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Det har varit intressant att få två perspektiv på dirigering som musikaliskt uttryck. Som 

körsångare reagerar man nästan fysiskt på dirigentens gestiska uttryck och därför var det 

spännande att få del av tankar från sångarsidan. Intervjuerna med körsångare visar att sångare 

påverkas av dirigentens gestik och kommunikation, att det tekniskt kan vara jobbigt att sjunga 

när dirigenten ”slår sönder” musiken med alltför stora slag eller inte har en sångvänlig 

inställning i kroppen. Som sångare kan man bli trött i rösten, känna sig hes eller liknande om 

det finns spänningar hos dirigenten. Sångarna speglar dirigenten och därför är det viktigt att 

dirigenten har stor medvetenhet om sin egen kroppshållning och balans 

I intervjuerna ges uttryck för att det kan kännas trevande och osäkert om dirigenten ”lyssnar 

och bedömer” på konsert. Här tror jag nyckelordet är ”bedömer” och att detta kan signalera 

otrygghet till sångarna. Lyssnandet är en viktig del av att musicera men i bedömandet saknas 

en närvaro i stunden. En dirigent bör ha en kärleksfull blick på körsångarna. Ögonen och 

minspelet i ansiktet påverkar kören mycket och det är viktigt att vara medveten om vad man 

som dirigent sänder för signaler.  

I intervjuerna nämndes ofta ordet ”magi”, den där känslan när allt stämmer, när alla är på 

samma plats samtidigt. Intervjusvaren visar att magi inte är bara något som uppstår utan att 

det förutsätter att man kan det som man ska framföra, att det finns ett lugn i gruppen.  

Under repetitionen så pågår tänkande och lyssnande både hos dirigent och körsångare. Som 

dirigent är det viktigt att hela tiden analysera nästa steg och var man behöver gå in och 

reparera. Dessutom tillkommer faktorer som: hur man ska disponera repetitionstiden, vad 

kören behöver för att må bra och en rad andra ”mjuka värden”2. 

 

4.2 Det konstnärliga arbetet  

Här nedan kommer en beskrivning av hur mitt konstnärliga arbete har genomförts. Jag inleder 

varje del med att beskriva hur förutsättningarna kring varje projekt såg ut vid respektive 

tillfälle.  Analystabellen är gjord efter 30 sekunders intervaller. Läsaren uppmuntras att ta del 

av videoinspelningen som finns till varje analys. Genomgående har videon som jämför 

bilderna bredvid varandra, konsertupptagningen till vänster, och repetitionen till höger, i bild.  

 
4.2.1 Requiem  

Repetition kl. 14-16 i Hjo kyrka. Detta är första gången kör och musiker möts och även första 

gången jag och orkester möts. Kören har övat under hösten, men jag fick tillgång till 

orkestermaterialet först två veckor innan konserten. Jag känner till verket väl som körsångare 

och 2010 uppförde jag det med stor orkester, men denna gång ska jag göra det med en mindre 

instrumentalensemble. Denna version är skriven för orgel och enkelbesatt instrumentering av 

flöjt, oboe, harpa, cello och timpani.   

Jag har valt ut två satser ur verket. Den inledande satsen Requiem och Kyrie innehåller många 

skiftningar i musiken. Den börjar lite mystiskt trevande för att sen blomma ut i ett mycket 

                                                 

2 Sådant som inte fyller en teknisk eller rent musikalisk funktion utan mer handlar om gruppens och individens 

välbefinnande.  
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melodiöst tema i Kyrie. Inledningen har varit svår för kören, och jag är något orolig för hur 

starten ska sitta. Det finns längre fram i satsen gott om möjligheter för kören att blomma och 

ta för sig.  

Här följer en analys av videoupptagningen:  

https://www.youtube.com/watch?v=TGWG2q3EFXk&feature=youtu.be (Requiem, 

repetition)  

https://www.youtube.com/watch?v=f_dOz7JxjSQ&feature=youtu.be (Kyrie, repetition) 

https://www.youtube.com/watch?v=-qRQfeYnIB8&feature=youtu.be (Requiem, 

Konsert) 

https://www.youtube.com/watch?v=vFTqzcSJFaQ&feature=youtu.be (Kyrie, konsert)  

 

Tid Repetition Requiem  Konsert Requiem  

00:00:00 

– 

00:00:30 

Jag slår in men efter bara några 

takter slår jag av snabbt, och slår in 

igen. Ansiktet är allvarligt och jag 

ser koncentrerad ut och tittar åt 

cellistens håll och timpani som har 

fjärdedelsrytm. Inför körens insats 

reser jag upp min kropp och vänder 

mitt ansikte upp mot kören. 

Ögonbrynen är lätt upphöjda och jag 

flyttar slagplanet högre upp och 

armarna är i en bred ställning. Jag 

markerar piano-nyans i insatsen och 

mina händer hamnar vid munnen, 

handflatorna är vända mot kören.  

Jag tittar på kören och lyfter händerna 

ganska bestämt. Inte så ” i musiken” 

mer, ”nu kör vi”. Tittar mot organisten 

och cellisten som har första tonerna. 

Båda händerna är aktiva. Vänster hand 

är vänd uppåt i en bärande gest medan 

höger hand takterar. Jag tittar tidigt upp 

mot kören inför deras insats. Mitt fokus 

går från orkestern till kören. Jag textar 

med och mina händer håller jag uppe 

vid munnen och relativt tätt ihop.  

00:00:30-

00:01:00 

Vid körens insatser är mina händer 

som stopptecken, högt slagplan och 

tätare ihop.  

Jag dirigerar ganska mycket med 

båda händerna, vänster hand i en 

bärande gest och höger hand 

takterar. Ibland låter jag 

vänsterhanden vila.  

Under detta parti är min höger hand 

fortfarande den som takterar. Jag slår 

tydliga slag, vissa slag har något mer 

legatokaraktär. Min vänsterhand är 

fortfarande mest vänd uppåt som att jag 

”bär klangen” i min hand. Jag visar 

tydligt insatserna och nickar för att 

bekräfta att kören gör rätt. Jag textar 

med.  

00:01:00 

– 

00:01:48 

Min gestik är svepande och jag tittar 

på kören ganska mycket. Jag textar 

med. Slår bort mig lite men kommer 

snabbt tillbaka. Vid ackordet 

Perpetua höjer jag på ögonbrynen 

och min vänstra hand är högt uppe 

som för att få upp intonationen. Jag 

använder luften, pressar ut den 

I detta parti tittar jag alltför mycket ner 

i noterna. Textinsatserna i kören gör att 

min egen textning ser rörig ut. Jag 

markerar ett diminuendo med 

vänsterhanden genom att vänsterhanden 

nästan blir som ett stopptecken. 

Sopranerna håller inte ut sin ton 

tillräckligt länge, vilket gör att de 

https://www.youtube.com/watch?v=TGWG2q3EFXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f_dOz7JxjSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-qRQfeYnIB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vFTqzcSJFaQ&feature=youtu.be
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mellan läpparna, för att få mer 

intensitet.  

Orgelstämman kommer in en takt 

för tidigt och jag tittar snabbt bort åt 

det hållet. Efter några takter slår jag 

av med en avfärdande gest.  

sjunger fel. Jag vänder mig tydligt mot 

dem för att ”fånga in dem rätt igen”, 

mina slag är svepande och jag andas in 

ganska ljudligt vid ett tillfälle. 

 Mina slag blir mindre och markerar en 

mjukare klang och nyans. Jag textar 

med och tittar i noterna. Vänder mig 

mot orgel och cello inför en insats och 

nickar in dem.  

Tid  Repetition Kyrie  Konsert Kyrie  

00:00:00-

00:00:30 

Kyriedelen. Jag gör en gest ner mot 

”stödet”. Det är lågt i intonationen 

så jag gör en gest upp mot taket för 

att kören ska ”hitta rymden” i 

klangen. Och jag på minner om att 

klangen ska sitta ”bakom ögonen”. 

Jag backar några steg från notstället.  

Jag lyfter upp händerna mot taket 

som för att ”bära upp intonationen”.  

Musiken ändrar karaktär och går in i 

Kyriedelen, tempot något rörligare. Jag 

blundar och ändrar kroppshållning. Min 

dirigering blir något mer avslappnad. 

Inför körens insats tittar jag upp och 

markera med en rörelse att jag vill att 

de ska sjunga ”med kroppen”, njuta lite 

av musiken. När kören kommer in visar 

jag ett legato genom att rita i luften att 

jag vill att de ska hålla långa fraser.  

00:00:30-

00:01:00 

Min gestik är svepande och mjuk. 

Jag tittar ömsom på kören och 

ömsom ner i noterna. Det ser något 

flackande ut. Jag knyter mina händer 

för att markera något intensivare 

klang.  

I detta parti är min gestik svepande och 

ibland takterar jag med höger och 

ibland med vänster. Jag blundar ibland 

och ser ut som om jag njuter av 

musiken. Jag markerar avfraseringar 

genom att böja händerna något så mina 

handflator syns. Det ser mer ut som ett 

stopptecken. Inte så sångbart. När jag 

vill ha något intensivare klang knyter 

jag mina händer. Jag har mycket 

kontakt med kören och vid något 

tillfälle nickar jag uppmuntrande.  

00:01:00- 

00:01:30 

Jag markerar tempohöjning och 

karaktärsbyte med att knyta mina 

händer och slå kraftfulla slag. Jag 

kniper ihop munnen. Jag textar med 

och tittar betraktande på kören. 

Ibland kantställer jag handen. Men 

mina slag är relativt svepande och 

runda. Jag tittar upp i taket vid 

höjdpunkten. Ser allvarlig ut. Jag rör 

min överkropp något fram och 

tillbaka.  

Detta parti ”Te Decet hymnus…” 

innehåller en ny karaktär med något 

höjt tempo. Min hand är något 

vertikalare men övergår ganska snabbt 

till svepande slag. I kulminationer så 

bottnar jag inte riktigt men jag ser att 

jag försöker hitta tyngden i slagen så att 

de ska gå djupt ner.  

00:01:30- 

00:01:50 

Jag har ganska låg energi genom 

detta parti. Jag knyter till mina 

händer ibland men ömsom bär jag 

klangen i vänster ömsom har jag 

knuten hand.  

Under ”Exaudi” knyter jag mina händer 

och vänder mig tydligt runt till hela 

kören. Jag textar mycket. När kören ska 

sjunga svagare hamnar min hand ofta 

uppe vid munnen.  

00:01:50-

00:02:30 

Händerna hamnar högre upp och 

gestiken är mjuk när Kyrietemat 

Efter en intensivare del så byter 

musiken karaktär och går tillbaka till 
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kommer tillbaka. Jag ser allvarlig ut 

och tittar på ömsom kören och 

ömsom orkestern.  

Sopraninsatsen blir dålig och jag ler 

kraftigt och bär upp händerna för att 

intonationen ska bli bättre. Jag ger 

en felinsats till altstämman och visar 

dem sedan att det var jag som gjorde 

fel genom att peka på mig själv och 

le lite. 

det smäktande Kyrie-temat. Jag ler 

mycket och visar kören som att ”det här 

känner vi igen”. Herrarna fortsätter 

melodin och sopranerna sjunger en 

vokalis-stämma. Då slutar jag texta 

(Äntligen!) en kort stund  

00:02:30- 

00:03:00 

Jag markerar att Christe-partiet ska 

vara svagare genom att föra handen 

till munnen. Detta parti blir väldigt 

otajt och jag tittar betraktande på 

kören. Min mun är stängd och jag 

dirigerar något oengagerat. (Jag 

bryter efter detta) 

När kören går in i Christe-partiet byts 

karaktär återigen. För att få en exakt 

insats, kniper jag ihop tumme och 

pekfinger. Jag markerar klang i 

vänsterhanden med en bärande gest 

men byter fokus mot sopranerna för att 

be dem sjunga svagare.  

00:03:00- 

00:03:30 

 

 

Tillbaka till Kyrie-temat; jag markerar 

en svagare karaktär genom att föra 

händerna mot munnen och blunda. 

Mina slag är små och högt uppe. 

Slagplanet sjunker något när 

stämmorna har olika insatser.  

00:03:30-

00:04.00 

 Jag vrider kroppen något vid herrarnas 

insats, min hand är något mer 

kantställd. Altarna får ett uppmuntrande 

leende för att deras insats inte ska bli 

intonationsmässigt för låg. Jag slår av 

kören med en stor rund rörelse, och 

visar att orkestern ska ligga kvar på 

tonerna. Jag håller händerna brett isär. 

Mitt ansikte är allvarligt. Och jag tittar 

ner. Avslaget är mjukt. 

 

Den fjärde satsen är Sanctus. Den har en annan karaktär där framförallt orkestern måste spela 

väldigt tajt. Sopraner och tenorer imiterar varandra i höga lägen och det är många olika 

insatser i de olika stämmorna. Kören ”behöver” dirigenten i denna sats för både mod att 

komma in rätt och få kraft till de höga tonerna.    

 

Här nedan följer en analys av videoupptagningen av satsen Sanctus ur Requiem, Rutter: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xppc1HKCLo0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=k7iEBSs8rO0&feature=youtu.be  (Overlay) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xppc1HKCLo0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k7iEBSs8rO0&feature=youtu.be
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Tid  Repetition  Konsert  

00:00:00- 

00:00:30 

Jag slår in orkestern både med 

händerna och med rösten genom att 

säga ett, två. Jag vänder mig mot 

sopranstämman och slår in den 

tydligt med vänster hand i ett högt 

läge. Vidare dirigerar jag mest med 

högra handen, vänster hand är 

väldigt passiv. Jag tittar ner i noterna 

ganska mycket. Avslaget i Sanctus 

sitter mest i axlarna, genom att jag 

gör en liten ryckning med kroppen.  

Jag textar från och till hela tiden. Jag 

slår in de stämmor som sjunger  

kanon med varandra. Jag textar 

fortfarande med, vilket blir lite 

märkligt eftersom de olika  

stämmorna har olika text.  

Jag gör en konsonantmarkering i 

handen för att slå av s:et i Sanctus.  

Mina slag är relativt ”studsiga”. 

Slår in och missar att visa en 

tydlig insats till sopranerna rent 

kroppsligt, vilket man också hör 

på kvalitén på insatsen. Jag textar 

med och tittar ner i noterna. Tar 

kommando och slår ännu 

stadigare och textar ännu mer för 

att få ihop sopranerna och 

orkestern. Slår tydligt in 

tenorinsatsen genom att titta på 

stämman och tydligt markera med 

vänster hand. Jag ser glad och 

uppmuntrande ut.  

 

00:00:30- 

00:01:00 

Något ny karaktär på mina slag,  

lite mer legatodriv i rörelserna.  

Jag ler från och till. Pekar 

uppfordrande på en stämma för att 

de ska sjunga lite starkare. Fortsätter 

att texta med i de olika 

textinsatserna.  

Slår in altarna och slutar texta 

med. Vänder mig mot sopranerna 

och slår in dem. Mina slag är 

relativt lika under detta parti, jag 

takterar mest. Bekräftar herrarnas 

insats ”Pleni sunt celi” med ett 

leende, mina slag blir något 

mjukare.  

00:01:00-

00:01:30 

Det kommer en hög insats i 

sopranstämman och jag vänder min 

kropp mot dem och markerar slaget 

innan kraftfullt med händerna men 

också med rösten. Jag markerar 

tenorinsatsen med att peka på den 

stämman. Mina slag är större och går 

mer neråt än förut. Vänsterhanden 

används mest till att visa klangen 

eller att ”bära klang”. Högerhanden 

takterar mycket i stora slag. 

Tenorinsatsen ligger ganska högt 

upp gestiskt, något mjukare rörelser 

för att få fram en mjukare klang i 

kören. Tittar upp på respektive 

stäminsats. Däremellan tittar jag 

mycket i noterna. Jag ler mycket.  

Markerar kraftfullt sopranernas 

och tenorernas Hosanna-insats 

och ser ganska allvarlig ut med 

rynkade ögonbryn. Mina slag är 

kraftfulla och stora. Jag textar 

med i varje insats. 

00:01:30- 

00:02:00 

 

Ett mjukare parti, min gestik blir mer 

horisontell, framför munnen. Ibland 

lutar jag mig framåt något. Jag ler 

uppmuntrande mot sopranerna. Då 

blir även min gestik mer plastisk. Jag 

Mjukare gestik när musiken får 

mer legatokaraktär. Jag ler mot 

altarna när de kommer in.  
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textar hela tiden. Jag samlar ihop 

kroppen, vänder mig åt organisten 

och markerar crescendot även med 

rösten.  Kraftfullt parti musikaliskt.  

Jag ser mer lyssnande ut. Slår stora 

slag. Textar med. Ser glad ut.  

Markerar crescendot i den takten. 

 

 

Jag ger tydligt tenorernas insats 

vid slutet av crescendot.  

Jag håller i intensiteten med stora 

slag genom hela slutet och i 

slutackordet bekräftar jag och 

manar på med en liten nickning. 

Mitt avslag hamnar ovanför 

huvudet.  

Mina reflektioner   

Jag textar med munnen när jag dirigerar. Till stor del beror det på att jag inte riktigt litar på att 

jag gestiskt ska kunna visa konsonantavsättningar, men också för att jag tror att jag genom 

detta hjälper kören. Jag hjälper också mig själv att följa vissa stämmor som jag tänker behöver 

extra ledning. Vid videoanalysen så ser jag att det vid många ställen är förvirrande att jag 

textar med när inte alla stämmor har samma text.  

Under repetitionen använder jag ibland rösten för att förstärka vissa ställen. Det kan vara 

inräkning verbalt, eller något utrop inför ett starkare parti. Detta upplever jag också beror på 

att jag inte litar på att min gestik ger tillräcklig information. 

Jag takterar mycket med höger hand. Under repetitionen är vänster hand något mer vilande än 

under konserten. Detta ger ett lite avvaktande intryck. Jag upplever att jag ser något lyssnande 

ut även under konsert. Jag ser glad ut, vilket jag tolkar som uppmuntrande, men glädjen 

kommunicerar inte alltid med det musikaliska uttrycket. 

Skillnaden mellan rep och konsert är inte så stor vare sig gestiskt eller uttrycksmässigt.  

Jag vill till nästa produktion: 

- Texta mindre med munnen 

- Vara mer ”i musiken” dvs. att mitt ansiktsuttryck behöver inte vara genomgående 

glatt, utan jag bör visa samma känslor som musiken uttrycker.  

- Vara friare i min gestik 

 

 

4.2.2 Masterkören  

Repetition skedde på eftermiddagen och konserten var några timmar senare på kvällen. 

Konserten var dessutom ett terminsprov så det satt en nämnd på tre personer bakom kören. 

Lokal var Aulan på Musikhögskolan i Piteå.  

Förutsättningarna för instudering av repertoar med Masterkören är att det sker vid två 

repetitionstillfällen varje månad. Det kan vara olika instuderare vid dessa tillfällen eftersom vi 

studenter i dirigeringsklassen turas om att dirigera olika repertoar. 
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Jag har valt två till karaktären olika stycken att analysera. Stycket av Tormis är vokalt vackert 

och kören kunde det bra. Jag valde att dirigera utantill och kände att det fanns förutsättningar 

för att vara friare i gestiken. I stycket av Edlund är partituret delvis grafiskt och inledningen är 

inte markerad med takter eller taktart utan är istället försedd med noteringar om ungefär hur 

många sekunder varje moment är tänkt att låta. Därför blir det viktigt att markera när man 

”byter siffra” och går vidare till nästa moment. Dirigentens roll blir därför mer att 

huvudsakligen markera var sångarna är och när det är dags att gå vidare till nästa ”ljud”.  

 ”On Hilissuvi” av Veljo Tormis 

Jag dirigerade utan noter på konserten. Jag hade aldrig gjort det under repetitionerna, så jag 

var i förväg väldigt koncentrerad på själva memoreringen. Men jag kände mig ändå relativt 

säker när jag gick fram. Det är en skön känsla att flytta bort notstället precis innan kören ska 

börja sjunga. Det kändes som att vi kom närmare varandra. Dessutom upplevde jag en ökad 

koncentration i kören när de såg att jag tänkte dirigera utantill. 

Här nedan följer en analys av video nr 3  

https://www.youtube.com/watch?v=eBaBYAFh1cg&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=jGjyr3gVlUY&feature=youtu.be     (Overlay)  

Tid Repetition  Konsert  

00:00:00- 

00:00:30 

Jag drar ut händerna snabbt till 

inslagsposition. Ler lite snabbt. När 

jag slår in ser jag först allvarlig ut, 

sen ger jag ett litet leende. Tittar 

mycket på kören och nickar lite 

bekräftande. Jag vänder mig åt 

sopranerna inför deras insats. Vänder 

mig bort men vänder mig tillbaka 

igen för att få mer klang. Jag lägger 

händerna något lägre.  

Mina slag är stora och svepande och 

jag försöker markera en tyngd i 

utropen ”On Hilissuvi”. 

Jag slår in stycket tittande på kören 

och har även innan inslaget tagit in 

kören genom att söka ögonkontakt. 

Jag ger ett litet leende. Min gestik är 

mjuk. Jag tittar ömsom på kören och 

ömsom ner i golvet. Min mun är 

halvöppen. Jag nickar bejakande för 

att bekräfta att de sjunger rätt och för 

att hålla i klangen.  Jag vänder mig 

tydligt mot sopranerna vid deras 

insats. Huvudet är lyft och mina 

händer är relativt högt placerade. När 

kören sjunger ”On Hilissuvi” försöker 

jag få fram en tyngd i mina armar och 

slår lågt, jag använder också min 

andning som hörs ljudligt.  

00:00:30- 

00:01:00 

Subito piano; jag lägger slagplanet 

lite högre än tidigare. Under det här 

partiet ser jag väldigt betraktande på 

kören. Lite som att jag bedömer det 

jag hör.  

Jag uppmuntrar altarnas höjdpunkt i 

melodin med en handrörelse och ett 

leende.  

Jag lutar mig framåt. Vänder mig mot 

altarna och är med i deras insats. Lutar 

mig framåt för att markera intensitet i 

de andra stämmorna. Använder 

andningen ljudligt. Har ett allvarligt 

ansiktsuttryck  

00:01:00- 

00:01:37 

Vänder mig mot basarna och sen mot 

sopransidan, slår in de olika 

insatserna, tittar på kören och även 

Slår in basarna på en låg ton. Mina 

händer är kanske något högt placerade 

med tanke på den låga tonen, jag 

https://www.youtube.com/watch?v=eBaBYAFh1cg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jGjyr3gVlUY&feature=youtu.be
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upp i taket.  Vid avslaget tittar jag i 

noterna  

håller istället huvudet neråt. Min mun 

är stängd till ett ”m”. 

Sätter slutackordet.  Jag ”bär” 

ackordet med vänsterhanden och låter 

min högerhand slappna av. Mitt huvud 

och min blick vänds uppåt taket. Men 

jag tittar sen på kören för att samla in 

dem inför avslaget. Avslaget är 

konsonantlöst, så mina händer 

markerar det väldigt mjukt.  

 

Scherzo av Lars Edlund 

Under repetitionen av Scherzo avbröt jag väldigt ofta. Det gjorde att jag fick ett ganska långt 

repetitionsklipp som blev svårt att jämföra med klippet från konserten. Videoupptagningen 

från konserten visar inte heller stycket från början utan börjar några takter in på stycket. På 

grund av det något röriga videoklippet från repetitionen har jag valt att inte analysera den i 

tabellen utan har endast gjort en analys av konserten. Däremot har jag tittat på båda 

versionerna för att få ett helhetsintryck av min gestik och kommunikation.  

Det tog lång tid att få ihop Scherzo på repetitionerna så innan konserten kände jag det som att 

kören inte var riktigt säker på verket. Därför peppade jag kören innan jag ställde mig framför 

den. Jag tog ett varv framför kören och sa. ”Nu kör vi!, bara ge järnet nu!” Jag kände att jag 

behövde gjuta mod i kören nästan som inför ett tävlingslopp. Jag bestämde mig också för min 

egen del att det bara var att köra, att försöka vara så tydlig, kraftfull och strikt som möjligt för 

att undvika att stycket skulle gå isär. 

Nedan följer en analys av videoupptagningen av Scherzo.  

https://www.youtube.com/watch?v=YmpH3_Ckays (Konsert)  

 

Tid Konsert 

00:00:00 – 

00:00:30 

Jag fokuserar på att slå in kören och markera de siffror som står i partituret.  

[00.00.07] Jag viftar med fingrarna för att hålla musiken levande. 

00:00:30-

00:01:00 

Ett parti med en uppåtgående glissandorörelse. Handen landar sen framåt för 

att markera att tenorerna ska fortsätta ljuda på en vokal. 

Jag markerar varje insats med båda händerna. Kören ska vara tillsammans. 

Samtidigt låter en stämma, så ibland låter jag vänsterhanden uppmuntra den 

stämman till att våga lite mer. Jag tittar på varje stämma innan jag slår in den. 

Under detta parti markerar jag varje insats som ska vara rytmiskt tillsammans 

inom varje stämgrupp, samtidigt som en stämma ska fortsätta sjunga på ett 

sss…. Det gör att jag med höger hand sätter igång varje stämma, ibland 

använder jag båda händerna vid 1:an men samtidigt låter jag vänster hand 

markera att musiken fortfarande är igång för tenorerna. Jag ler till lite ibland.  

https://www.youtube.com/watch?v=YmpH3_Ckays
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00:01:00-

00:01:30 

Detta är ett parti med en uppåtgående glissandorörelse på olika ställen i alla 

stämmor. Min gestik markerar varje avslut för respektive stämma. Jag tittar 

på varje stämma innan slaget, men tittar mycket ner i notstället också. Jag 

använder min högra hand för att markera varje siffra och avslut i varje 

stämma, och vänster hand markerar glissandot med en långsamt uppåtgående 

rörelse. Detta är ett parti där kören gör kraftfulla avslut i höga lägen. Min 

gestik är kraftfull. Kören landar på ett ackord. Jag håller mina händer brett för 

att samla ihop kören och få dem att sjunga starkt och våga. Jag ger en 

uppmuntrande nick till sopranerna, för jag hör att de är osäkra på sin ton. Jag 

vänder mig mot sopranerna för att bekräfta dem. Jag takterar en tydlig fyrtakt. 

Tittar ner i notstället. När kören landar på ett nytt stort och runt ackord, tittar 

jag upp och ler mot kören. Innan dess ser man i min kropp att något nytt ska 

hända. Jag förändrar min kroppshållning från rak till något framåthukande. 

Mina slag är svepande och när ackordet sen kommer använder jag vänster 

hand för att ”fånga upp” kören och jag tittar på kören leende. 

00:01:30-

00:02:00 

Ett legatoparti. Mina slag är svepande och runda. Jag vaggar kroppen lite i 

sidled. 

Legatopartiet fortsätter och mina slag fortsätter att vara svepande och mjuka. 

Vid 00:01:58 ändras vokalen till konsonanten ”m” och jag drar ihop handen.   

Jag är ganska framåtlutad. 

00:02:00-

00:02:30 

Stycket går in i en rytmisk del med mycket konsonanter. Jag reser upp 

kroppen och vänder mig mot tenorerna och visar en mindre slagfigur för att 

sätta en ny karaktär. Jag håller ihop höger tumme och pekfinger. Tittar på 

varje stämma vid deras insatser, min kropp rör sig något mer, lite dansant för 

att få en lekfull karaktär på detta parti. Jag tittar ganska mycket ner i 

notstället, men ler mycket. Tittar upp ibland vid vissa insatser. 

00:02:30-

00:03:04 

Min vänstra hand pratar med basar som ändrar motiv, min kropp och 

uppmärksamhet är mer vänd åt herrarna och jag slår av dem med båda 

händerna [00:02:44]. 

Ett kraftigt inslag med båda händerna.  

Jag markerar glissandot med vänster hand och varje ny siffra i notbilden 

markerar jag tydligt med höger och ibland båda händerna till det avslutande 

avslaget/utropet. Båda mina händer är knutna och jag tittar på kören. Jag 

textar med. Håller stilla efter avslaget och ler lite.  

 

Mina reflektioner 

Denna gång textar jag faktiskt inte med. Mitt ansiktsuttryck visar koncentration. Jag är dock 

fortfarande förvånad över att det är så liten skillnad ur ett helhetsperspektiv. Att jag dirigerar 

utantill trodde jag skulle innebära större skillnad mot tidigare än vad jag kunnat se på videon. 

Jag börjar nu fundera på om det är så att jag lär in och memorerar mitt gestiska rörelsemönster 

mer än vad jag hade förväntat mig på förhand. 
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Mitt uttryck i ansiktet är allvarligt. I början ger jag ett litet leende, men annars ser jag 

koncentrerad ut. Jag använder min andning, genom att pressa ut luft genom läpparna, ibland 

för att markera flödet och man kan höra detta vid några tillfällen.  

 

4.2.3 Gaudete 

Repetition kl. 15-17. Konserten äger rum kl. 18. Jag genomför en repetition med enbart 

musikerna en halvtimme innan kören är på plats, vilket gör att jag kan ägna mig mer åt kören 

när den väl kommer. Kören har haft kort repetitionstid och alla stämmorna sitter inte på plats. 

Jag har gjort stycket en gång tidigare med samma musiker i den lilla orkestern men då med en 

annan kör. Musiken är väldigt dansant och inte speciellt komplicerad vare sig rytmiskt eller 

insatsmässigt. Däremot är det viktigt att få fram en tydlig karaktär och att inspirera till ett bra 

sväng. 

Jag har valt ut två satser i min analys, dels den andra och tredje satsen (som hänger ihop) ”In 

dulci jubilo”, dels sats nr 8 ”Se vad glädje nu är här”. Den satsen kommer jag ihåg att jag hade 

en väldigt bra känsla i under konserten. Jag kände att kören var med mig på ett annat sätt än 

tidigare delen av konserten så därför var jag nyfiken på om det är något man kan se i 

videoupptagningen.  

 

Nedan följer en analys av videoupptagningen av”In dulci jubilo” ur Gaudete:   

https://www.youtube.com/watch?v=AQLZzsv-XAk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=m4NbyYVCeRU&feature=youtu.be    (Overlay)  

 

 Tid Repetition  Konsert  

 00:00:00 

– 

00:00:30  

Inledningsvis dirigerar jag mycket  

med vänster hand och låter höger 

hand vila.  

Kroppen svänger med till musiken.  

Ser lyssnande ut och tittar på orkestern  

och ner i noterna. Börjar slå med båda 

händerna i snabb tretakt.  

Aktiv med båda händerna. Takterar 

inte så mycket till en början. Ser 

uppmuntrande på kören. Har ett 

öppet och glatt ansiktsuttryck. 

 00:00:30-

00:01:00 

Låter ibland höger hand vila och följer 

med fraserna med vänster hand. Jag 

tittar upp mot kören och ler lite, men 

mest tittar jag på orkestern och ner i 

noterna.  

Jag dirigerar mycket med båda 

händerna. Slagen är små. Vid 

svagare nyanser lutar jag mig 

framåt något och höjer ögonbrynen. 

Jag har mest kontakt med 

orkestern.  

 00:01:00 

– 

00:01:30 

Jag markerar åt kören att de ska göra 

sig beredda på en insats genom att titta 

upp och sätta upp ett pekfinger i 

luften. Lutar mig framåt i ett 

Jag tittar upp på kören, ler och 

svänger lite på kroppen i en dansant 

rörelse. Jag vill ha kontakt inför 

deras insats och gör detta relativt 

https://www.youtube.com/watch?v=AQLZzsv-XAk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m4NbyYVCeRU&feature=youtu.be
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crescendoparti i orkestern. Jag andas 

in med kören i deras insats. Min gestik 

blir något bredare, dvs. jag breddar 

överkroppen och håller armarna längre 

ut, lite luft under vingarna. Mina slag 

blir större.  Jag textar med munnen. 

Håller upp vänster hand mot 

sopranerna i en inbjudande gest.  

tidigt. Min vänsterhand ligger stilla 

i en bärande gest för att påminna 

om klang när de ska sjunga. När jag 

slår in kören blir mina slag något 

större än tidigare.  

 00:01:30 

– 

00:02:00 

Vänder mig mot altarna och går mot 

dem. Mina slag är luftiga. Jag tittar 

ömsom ner i noterna, ömsom upp på 

kören. Textar intensivt med munnen. 

Vid ett crescendoställe rynkas 

ögonbrynen ihop och slagen blir något 

kantigare.  

Vänder mig ömsom åt sopransidan 

och ömsom åt altsidan för att ta in 

hela kören. Jag ser uppmuntrande 

ut och glad. Vid avfraseringar 

lägger jag mitt slagplan högre. Får 

till en ”snygg” diminuendorörelse i 

slutet 

 00:02:00 

– 

00:02:30 

Kören sjunger i kanon, vilket gör att 

min textning inte stämmor med vissa 

stämmor. Jag ser bekymrad ut. Jag slår 

en stadig 6/8-takt.  

Markerar att jag vill ha lite större 

klang i herrstämman.  

Jag behåller ögonkontakten med 

herrstämman länge efter inslag. Gör 

en uppmuntrande gest med armen.  

 00:02:30 

– 

00:03:00 

Mitt ansiktsuttryck är relativt slutet 

och jag har ett lyssnande/analyserande 

uttryck i ansiktet. 

Jag har mycket ögonkontakt med 

kören under detta parti. Slagen är 

vokala och stora. Jag textar mindre 

än tidigare i detta parti, men textar 

fortfarande med i olika 

stämgruppers insatser.  

 00:03.00 

– 

00:03:30 

 

Min vänsterhand är i vissa stunder 

stilla och min högerhand är aktiv. Jag 

textar med mycket.  

 

 00:03:30 

– 

00:04:05 

Jag böjer mig fram kraftigt under ”Eja 

vor vi där” för att mana på kören. Jag 

har ett lågt slagplan. Blundar vid 

diminuendot. Tittar koncentrerat på 

orkestern och noterna inför avslaget.  

Mina slag är stora och djupa, jag 

böjer mig fram och knäar under 

textraden ” Eja vor vi där” för att 

markera intensitet. Jag har fokus på 

orkestern inför avslutet och efter 

avslag bekräftar jag med en liten 

nick.  

 

 

Här följer en analys av videoupptagningen av Se vad glädje nu är här ur Gaudete  

https://www.youtube.com/watch?v=jlNGYgBvfNE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=uj1THBCVZYM&feature=youtu.be  (Overlay) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlNGYgBvfNE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uj1THBCVZYM&feature=youtu.be
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 Tid Repetition Konsert  

 00:00:00 

– 

00:00:30 

Jag låter musikerna spela utan att jag 

dirigerar så jag står med händerna i 

kors innan jag slår in kören väldigt 

hastigt.  

Jag ser väldigt glad ut innan 

inslaget. Takterar med ömsom 

höger hand och ömsom vänster, 

svänger något på kroppen för att 

markera en dansant karaktär. 

Vänder mig tydligt mot sopranerna 

inför deras insats men tittar ner i 

noterna när de börjar sjunga. Jag 

låter även vänsterhanden ibland bli 

den hand som takterar och jag 

vänder mig ömsom mot sopranerna 

och ömsom mot altarna.  

 00:00:30 

– 

00:01:00 

 

Sopranerna sjunger fel så jag ser 

förvånat åt deras håll och slutar nästan 

dirigera. Inför nästa frasbörjan sjunger 

jag deras toner innan de börjar sjunga.  

Varierar mellan små slag och något 

mer svepande slag. Markerar 

svagare nyans genom att föra 

vänster hand mot munnen, 

slagplanet ligger högre upp och jag 

blundar kort. Jag visar att fraserna 

ska hålla ihop genom att rita en 

båge i luften med fingret.  

 00:01:00 

– 

00:01:30 

Jag markerar herrstämmans insats 

med en bredare kroppshållning. Jag 

försöker visa på en bredare klang med 

min gestik som är väldigt bred och 

svepande. Jag vill ha mer legato. Min 

gestik ligger lågt för att försöka visa 

en mörkare klang.  

Min dirigering hamnar lite högre upp 

när kören går tillbaka till refrängen i 

dur.  

Musiken byter till moll och mitt 

ansikte blir allvarligare. Jag visar 

med min gestik att jag vill att 

fraserna ska vara legato och hålla 

ihop i längre partier. Till slut 

förtydligar jag detta med att visa 

fyra fingrar för att påminna om att 

kören ska hålla hop 

fyrataktersfraser hela tiden.  

Musiken ändrar karaktär och mitt 

slagplan hamnar högre. Jag 

påminner om fyrataktsfrasen 

genom att visa fyra fingrar och dra 

fingret över dem som en legatogest.  

 00:01:30 

- 

00:02:00 

 

Jag visar att kören ska hålla ihop i 

fyrataktersfraser genom att visa fyra 

fingrar och ”rita” en legatobåge i 

luften.  

Något större slag och ännu mer 

svepande. Slagen går nästan som i 

åttor, min kroppsställning är något 

framåtlutande.  

 00:02:00 

– 

00:02:45 

Jag markerar det svagare partiet med 

att blunda och lägga gestiken högt 

uppe och med något mindre 

slagstorlek.  

Svagare nyans ger ett högre 

slagplan och jag håller händerna 

mer ihop. Vid de sista ackorden är 

båda händerna med och ligger stilla 

mellan ackorden.  

Mina reflektioner 

Jag har bättre ögonkontakt med kören på konserten jämfört med repetitionen. På repetitionen 

ser jag ut att ha en mer analyserande uppsyn än under konserten. Jag upplever att jag på fler 
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ställen under konserten hittar en flödande gestik som går bra ihop med musiken. Under 

konserten är jag mer aktiv med båda händerna än under repetitionen, då ofta någon hand blir 

vilande. Vid konserten visar jag på ett tydligare sätt med min gestik om jag vill ha en klanglig 

förändring, eller om någon stämma ska sjunga starkare. Annars finns det stora gestiska 

likheter mellan de båda tillfällena.  

 

4.3 Sammanfattning  

Min analys visar att de gestiska skillnaderna är relativt små och fåtaliga. Mitt helhetsintryck 

av videoupptagningarna är att min gestik är näst intill oförändrad men att min kommunikation 

är något mer riktad till kören, eller visar olika kvalitéer vid de respektive tillfällena. Den 

gestiska likheten som jag kan se under repetition och konsert får mig att tro att det faktiskt är 

så att min kropp ”lär sig” mitt gestiska rörelsemönster under repetitionen, och detta relativt 

snabbt. Jag har framförallt reagerat över att jag ofta vänder mig mot kören vid samma ställen i 

musiken, trots att det inte är några speciella insatser. Jag får det än mer bekräftat när jag ser 

inspelningen ”Se vad glädje” (videoexempel nr 6) där jag på nästan exakt samma ställe visar 

kören att de ska hålla en fras i fyra takter. Detta är ju en gestisk instruktion och inte direkt 

konstnärlig. Den kommer dock tillbaka under konserten på samma ställe som jag har visat på 

repetitionen. Jag tycker att det talar för att kroppen snabbt minns det vi har gjort, om det så 

bara har skett på repetitionen timmen innan. Det gör det än mer viktigt att vara medveten om 

det man gör så att inte för mycket olater sätter sig fysiskt. Detta är ju något som kommer upp i 

intervjuerna också, framför allt med Lone, att det dirigentstudenter inte får med sig från 

början av balans och kroppshållning, är svårt att ”reparera” under tidens gång. I intervjun med 

Erik Westberg pratar han om att han alltid försöker göra något nytt gestiskt på konserten, som 

ett sätt att få kören lite på tårna. Det blir en blandning av att lära sig rent tekniskt hur man ska 

dirigera men att också behålla friheten att överraska. Detta måste komma naturligt och 

spontant och är svårt att öva på. De tydligaste skillnader jag kan se, är att jag är mer aktiv med 

båda händerna under konserten. På repetitionen låter jag ofta vänsterhanden vila, medan 

högerhanden takterar. Mitt ansiktsuttryck signalerar inte så mycket musik, utan man kan se att 

jag lyssnar och tar in saker som händer runt omkring. Ibland kan det verka nästan lite lojt, 

framförallt i videoexemplen med orkester (ex. 1-2, 5-6). På konserten däremot är båda mina 

händer mer aktiva. Jag tittar ofta på körsångarna med en uppmuntrande och ibland 

uppfordrande uppsyn.   

Vid svagare nyanser hamnar ofta mitt slagplan högre upp och ofta när jag ska visa 

diminuendo eller ett piano så håller jag händerna vid munnen. Vid intensivare textning så 

finns det tendenser att mina händer kommer närmare varandra och på ett högre slagplan, detta 

antagligen för att få en fokusering just på aktivitet i artikulationen.  

De gestiska skillnaderna är relativt få. Däremot tycker jag att jag kommunikativt visar större 

skillnader. I projekten med Hjo kyrkokör ser jag ofta glad ut och ler mycket. Jag tror jag gör 

detta för att förmedla trygghet och att ”det här går bra, fortsätt så, kom igen nu!”. När jag 

däremot dirigerar On Hilissuve (videoexempel nr 3) så visar jag mer allvar i mitt ansikte och 

söker inte körsångarnas blick lika mycket.   
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5. Diskussion: Reflektion  

5.1 Diskussion av arbetet utifrån mina forskningsfrågor  

Jag har i detta examensarbete undersökt hur mitt sätt att dirigera skiljer sig åt mellan 

repetition och konsert och då med särskild tonvikt på gestik och kommunikation. Jag har 

också velat se om mitt lyssnande förändras från repetition till konsert.  

Jag gick in i arbetet med en tro att jag förändrar min dirigeringsgestik relativt mycket. Denna 

tro grundar sig antagligen på att jag tänker att jag som dirigent måste vara mer konstnärlig och 

inspirerande på konsert än vad jag är på repetition för att få ut bästa möjliga resultat.  Min 

första forskningsfråga lyder: Hur skiljer sig mitt sätt att dirigera mellan repetition och konsert 

med särskild tonvikt på gestik och kommunikation? Efter detta arbete är svaret på denna fråga 

att min gestik inte förändras nämnvärt, men att min kommunikation gör det något mer. Mina 

videoanalyser visade att skillnaden i gestik var mycket mindre än jag hade föreställt mig på 

förhand.  

Kommunikationen är däremot mer förändrad. Genom videoanalyserna har jag funnit att min 

kommunikation är något mer avvaktande under repetition medan jag på konsert i större 

utsträckning söker körens blick. Däremot reagerar jag snabbt under repetition om intonationen 

faller eller om kören tappar energi. Då blir mitt kroppsspråk något mer framåtlutat och jag 

förändrar min egen energinivå. Det är det där med spegling, att kören ger det som dirigenten 

ger ut. What you give is what you get finns det ett utryck som heter, men i 

dirigentsammanhang är det mer passande med: What you DO is what you get.  

Eftersom en dirigent har olika roller på repetition och konsert kommunicerar jag det som är 

nödvändigt för dessa tillfällen. Att repetera fyller funktionen av att sätta noter på plats, att 

komma så nära den musikaliska visionen att det går att fånga in den lagom till konserten. 

Attityden är mer analyserande på repetition och vid konsert kommunicerar jag att: nu är det på 

riktigt, vi gör konsert! Med en förändring i kommunikation kan vi dirigenter bidra till att 

skapa magi tillsammans med ensemblen. Och detta är ett ögonblicks verk. Vi kan inte 

förvänta oss att skapa magi hela tiden. Det skulle vara tröttsamt för alla inblandade.  

Mitt forskningsresultat att gestiken är relativt oförändrad kändes först som ett tråkigt resultat, 

ett icke-resultat. Men i samtalen med mina lärare och i de intervjuer jag sedan gjorde så 

började mina tankar gå åt ett annat håll. Det började allt mer att handla om lyssnandet. Detta 

ledde till att min andra forskningsfråga tillkom i slutet av arbetet. Från att i början mest ha 

fokuserat på gestik och kommunikation så kom arbetet allt mer att handla om dirigentens 

lyssnande: att det är dirigentens lyssnande som förändras.   

Mina funderingar har rört sig mycket kring ”Vad är det jag dirigerar?”. Är det min inre 

musikaliska vision, eller är det framförallt det klingande som jag dirigerar? Svaret är väl en 

kombination. Jag dirigerar min egen musikaliska vision men det klingande som möter mig 

måste jag reagera på. Eric Ericson utryckte det så här, enligt Lone Larsen (se s.10): ”att ge 

uppskattning till rätt person i rätt tid”. Att det handlar om ett lyssnande som hela tiden är 

närvarande i nuet men där jag inte går in i ett alltför analyserande lyssnande, framför allt 

under konsert. I det senare finns en risk att det blir ett avståndsskapande som körsångarna 

märker av. I intervjun med Jenny uttryckte hon det så: ”Det finns dirigenter som hela tiden 

bedömer det man har hört. Och det märker man. Lyssnar och bedömer. Det syns och det 

känns och det blir något lite trevande då.”  
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Dirigenten måste alltid lyssna men det är när vi signalerar analys och bedömning, när vi 

ställer oss utanför musiken som det kan finnas risk för avstånd och en ökad osäkerhet i kören.  

Att sätta ord på lyssnandet är svårt. Vad är egentligen motsatsen till ett lyssnande som 

bedömer och analyserar? Vad är det för lyssnande som dirigenten bör ha på konsert och vad 

ska vi kalla detta? Lyhört, närvarande, kärleksfullt? Lyssnandet är ju en del av 

kommunikationen. Vad signalerar jag till körsångarna? Hur gestaltar jag musiken? Jag 

upplever att jag lägger större vikt vid kommunikationen än vid gestiken. Kanske jag till och 

med låter musiken stå tillbaka något och istället försöker uppmuntra sångarna genom mitt 

ansikte. Jag söker körens blick och bekräftar ofta med ett leende. 

I mina egna dirigeringsförberedelser bestämmer jag vilka insatser jag ska visa samt avslag, 

fraseringar och andra musikaliska uttryck. Den kommunikativa delen av dirigerandet 

förbereder jag mig inte på samma sätt inför. Denna del fungerar istället mer som en reaktion 

på den faktiska situationen. Kanske det är så, att det som mest förändras mellan repetition och 

konsert är lyssnandet. På repetitionen är lyssnandet huvudsakligen analytiskt. Dessutom går 

mitt lyssnande tillbaka till mig själv som repetitör, vad nästa steg ska bli för att rätta till 

eventuella fel eller vilka förändringar jag är ute efter. På konserten lyssnar jag också, men där 

leder lyssnandet framåt, för att jag hela tiden ska kunna ”ge uppskattning åt rätt person i rätt 

ögonblick”. 

Vid ett bedömande lyssnande analyserar jag det jag precis har hört. Då lever jag i det 

förflutna. En dirigents lyssnande på konsert måste vara närvarande. Ett närvarande lyssnande 

gäller ju också ensemblen eller kören. Det är lika viktigt att de inte analyserar och bedömer 

det som precis hänt då det medför att de är i det förflutna istället för att föra musiken framåt. 

Här har man som dirigent en viktig uppgift i att hjälpa kören och musikerna att fokusera på 

det som händer just nu.  

Dirigenten har olika roller i olika typer av musik. En del musik kräver verkligen en dirigent 

som ser till att stämmorna kommer in samtidigt och hjälper sångarna att orientera sig i 

musiken. I sådan musik kan det till och med vara viktigt att dirigenten inte ändrar sin gestik 

mellan repetition och konsert då det kan stjälpa. Men i viss typ av musik behöver dirigenten 

mer vara en inspiratör och någon som lyfter fram de musikaliska impulserna.  

”En dirigent kan ju trycka på så många bra knappar så att kören blommar. Det 

tror jag inte kan hända utan en dirigent” (ur intervjun med Jenny). 

 

5.2 Diskussion kring mina metodval  

Generellt skulle jag säga att de metoder jag valt för att undersöka mina forskningsfrågor har 

varit relevanta. Jag har analyserat videoupptagningar av mig själv där jag kunnat se båda 

tillfällena (repetition och konsert) i samma bildfönster. Detta var ett bra och tydligt sätt att 

titta på det jag undersökte. Tyvärr behövde jag mixtra något med tempot för att gestiken så 

mycket som möjligt skulle ligga i fas med de olika versionerna. Det var ett val jag gjorde 

eftersom jag ville studera gestiken mer än det klingande resultatet. I alla filmer är det 

konsertljudet som hörs. Det är alltså repetitionen som har tempojusterats. Repetitionerna hade 

genomgående ett högre tempo så de bilderna har alltså saktats ner.   
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Inför analysen av mitt konstnärliga arbete planerade jag att använda mig av dubbla bildfönster 

samt av en overlay av videoupptagningarna. I slutändan analyserade jag enbart videoklippen 

med dubbla bildfönster. Det var stundtals svårt att på overlay-videon se vad som var repetition 

och vad som var konsert. Men jag tänker att det ändå i ett längre perspektiv skulle kunna gå 

att tydliggöra vad man ser och på det sättet kunna använda sig av den tekniken. Jag har dock 

kunnat använda dessa videoexempel för att få ett helhetsintryck och att kunna se 

lägesförändringar i händer och armar eller hur min kropp rör sig. Ansiktsuttryck har dock 

varit svårare att avläsa.  

Vid forskning i gestik behöver man nog använda sig av flera olika tekniska möjligheter för att 

få ett bra analysmaterial. Jag skulle ha kunnat använda mig av fler olika vinklar på kamerorna 

för att kunna se ännu mer detaljer i min gestik och mina uttryck. I en orkester kan min 

slagfigur uppfattas helt annorlunda av de musiker som sitter vid sidan av mig än av de som är 

direkt framför. Jag har själv fått höra av olika musiker i samband med orkesterproduktioner 

att mina slag ibland har en tendens att se likadana ut. En kamera vid sidan av dirigenten skulle 

kunna ge en bild av hur just detta kan uppfattas.  

På de två första videoexemplen (Requiem) flyttade jag mig något vilket påverkade hur jag 

hamnade i bild. Tyvärr hamnar jag därför ibland med halva kroppen utanför bild. Jag tycker 

dock att det går att bilda sig en uppfattning om helheten ändå.  

Jag valde delvis att använda mig av den kör jag arbetar med varje vecka i mitt arbete som 

kyrkomusiker, Hjo kyrkokör, mest av praktiska skäl, men också för att det är den verklighet 

jag befinner mig i och den kör som just nu är ”min”. Två av projekten jag valde att arbeta med 

inkluderade både instrumentalister och kör. Det är möjligt att det skulle bli ett annat resultat 

om jag endast valt rena körproduktioner eftersom orkestern innebär ytterligare en komponent 

att förhålla sig till. Men å andra sidan är situationen med kort repetitionstid i nära anslutning 

till konserten en del av min professionella verksamhet som kördirigent.  

I mitt arbete är intervjuerna en viktig del av materialet. Från början hade jag planerat att 

genomföra intervjuerna tidigare i processen för att på det sättet få med mig dessa tankar in i 

mitt konstnärliga arbete. Nu blev det inte så utan intervjuerna genomfördes efter att mitt 

konstnärliga arbete hade genomförts. Jag tror kanske inte att det hade gjort någon större 

skillnad om jag hade genomfört intervjuerna tidigare. Nu använde jag istället detta material 

som en hjälp i att analysera mitt konstnärliga arbete.  

 

 

5.3 Framtida forskning  

I arbetet med olika ensembler väcktes frågan på vilka sätt jag arbetar gestiskt med dessa 

grupper. På vilka sätt förändras gestiken och kommunikationen när man dirigerar körer på 

olika musikalisk nivå?   

Eftersom en del av mitt arbete handlade om hur lyssnandet förändras skulle en framtida 

forskningsfråga kunna vara: Var ligger lyssnandets fokus hos dirigenten i olika situationer?  
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5.4 Slutord 

Mitt arbete har visat att det i högre grad är dirigentens lyssnande än gestiken som förändras 

från repetition till konsert. Jag har visat att det är i kommunikationen som jag kan påverka 

ensemblen allra mest i samband med konsert och repetition. I min strävan efter att gå från 

repetitör till inspiratör så har min förförståelse varit att jag måste förändra min gestik, eller att 

min gestik förändras för att jag blir inspirerad. Men efter att ha genomfört detta arbete så har 

jag fått en ökad medvetenhet om mitt sätt att kommunicera och mitt inre lyssnande. 

Dirigenten har olika roller i olika typ av musik.  

Det har varit lärorikt att studera mig själv under detta konstnärliga arbete. I efterhand har jag 

insett hur värdefullt det har varit att under en period analysera mitt dirigerande på detta 

ingående sätt. Jag kan bara uppmuntra alla dirigenter att under en period verkligen fundera 

kring dessa frågor och gärna dokumentera sitt eget arbete. Det ökar medvetenheten om både 

styrkor och svagheter.  Det har väckt många tankar som jag kommer att ta med mig under mitt 

fortsatta yrkesliv.  
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