
 

 

 

 

 

 
 

 

Körledning i praktiken 
– en studie om körledares intentioner 

överensstämmer med elevers upplevelser av 

lärande i kör 

 

Författare: Lovisa Dahlström 

Handledare: Pia Bygdéus 

Examinator: Karin hallgren 

Termin: VT-17 

Ämne: Musikpedagogik 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4MUÄ2E 



  
 

i 
 

Titel: Körledning i praktiken – en studie om körledares intentioner överensstämmer 

med elevers upplevelser av lärande i kör. 

 

English title: Choral in practice - a study of the conductor's intentions is consistent with 

pupils' experiences of learning in choir. 

 

Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att undersöka några körledares syn på sin egen 

körundervisning samt hur denna syn förhåller sig till koristernas berättelser. Materialet 

består av enkätfrågor som skickades ut till körledarna innan lektionen, observationer av 

körundervisning samt intervjuer med både körledare och elever efter observationens 

slut. Materialet har sedan analyserats kvalitativt. Resultatet visar att körledarnas syn på 

sin egen undervisning varierar dem emellan, de mål med undervisningen som finns 

överensstämmer förhållandevis väl med elevernas upplevelser av vad de faktiskt lär sig. 

Jämförelserna görs mellan elever och elever, körledare och körledare.  De här 

jämförelserna visar på både likheter och skillnader såsom att båda körledarna har 

liknande övergripande mål för sina körer och de ger eleverna möjlighet till lärande i 

liknande saker trots olika planeringar medan skillnaderna exempelvis består av att 

körledarnas syn på den egna undervisningen skiljer sig markant. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning, aktuell läroplan och syfte 

Min egen resa med körsång började när jag var väldigt ung. Jag har alltid sjungit i kör 

och jag har haft många olika körledare, både duktiga och mindre duktiga, med olika 

stilar och personligheter. Sedan våren 2017 leder jag själv två körer, vilket har gjort att 

mitt intresse för körledning har ökat markant. Jag är nyfiken på vad som driver 

körledarna och på vilket sätt körsång bland annat kan skapa motivation och välmående. 

 

Vi människor lär oss hela tiden. I skolan, på jobbet, i vardagen, när vi reser eller umgås 

med vänner. Lärande är ett stort och vitt begrepp och många forskare och författare har 

skrivit ner vad de anser vara lärande. Däremot kan det diskuteras om lärande utifrån 

musikalitet och ansatsen i denna studie är musikaliskt lärande utifrån körsång. På ett sätt 

är det musikaliskt lärande att vara körledare vilket Johansson (2015:256) beskriver. 

Som körledare uppstår hela tiden situationer där de lär sig saker, exempelvis 

musikhistoria och arrangering. Om kören ska lära in ett speciellt stycke av en speciell 

tonsättare behöver körledaren känna till denne tonsättare, några tonsättare som var 

samtida med den tonsättare som åsyftas och hur musiken kan interpreteras. Johansson 

menar att viljan att musciera bör vara den starkaste drivkraften och att det är musiken 

som lär körledaren det som behöver kunnas. På det viset lär sig både körledaren och 

koristerna något (Johansson, 2015:256). 

 

1.1 Beskrivning av aktuell läroplan 

I den svenska läroplanen för gymnasiet, Lgy 11 (Skolverket.se) slås det fast att 

utbildning ska syfta till att eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper. Utbildning ska 

främja elevernas utveckling, lärande och skapa en livslång lust att lära.  

 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med 

medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och andras 

musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse av 

samband mellan detalj och helhet. (Skolverket.se)  
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I ämnet musik är syftet att eleverna utvecklar kunskaper och en förmåga att gestalta 

musik både solistiskt och i ensemble. Skolan ska arbeta för elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att undersöka några körledares syn på sin egen 

körundervisning samt hur denna syn förhåller sig till elevernas berättelser. Syftet är 

också att undersöka vad som motiverar eleverna under körlektionerna.  De 

forskningsfrågor som formulerats är: 

 

• Vad har körledarna för mål med kören och körrepetionen? 

• Vad säger koristerna att de lär sig på körrepetionen? 

• Vad framträder i jämförelse emellan körledarna samt eleverna på de båda 

skolorna? 

 

 

 



  
 

6 

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning utifrån körledning, musikaliskt lärande, mål 

och motivation. Det finns inte så många svenska studier om körledning vilket gjorde att 

urvalet inte blev så stort. Avgränsningen gjordes till just svenska studier, då den 

föreliggande studien tar sin utgångspunkt i den svenska gymnasieskolan. Däremot finns 

det förhållandevis många studier om musikaliskt lärande, mål och motivation. 

Avgränsningen här gjordes också till svenska studier samt studier om musikaliskt 

lärande, mål och motivation som fokuserar på skola och elever. 

 

2.1 Tidigare forskning om körledning  

En intervjustudie med 25 svenska körledare gjordes för att ge ett perspektiv inifrån på 

det centrala i körarbetet (Johansson, 2015). Frågorna handlade om det viktiga och 

värdefulla med kör och vad som är de viktigaste ingridienserna för att lyckas så bra som 

möjligt med sin kör och som körledare. Det resultat som redovisas menar Johansson är 

några viktiga faktorer för hur framgångsrika körledare formas. Att sjunga i kör är en 

social aktivitet men musiken är både mål och medel. I en kör får den ensamma 

människan en röst och blir som korist en del av helheten. Kören skapar något som är 

mer än vad den enskilda individen kan skapa. Överlag anser de flesta av körledarna att 

samma saker är viktiga, fast de använder olika begrepp. Slagteknik och musikaliskt 

kunskap tas också upp och begrepp som upprepas är exempelvis konstnärlig utveckling 

och att kören får en konstnärlig upplevelse. Det är viktigt att körledaren är engagerad, 

karismatisk, påläst, trygg i sig själv och flexibel. Det är även viktigt att ha en stor 

musikalisk vilja, vara medveten om vad som görs, ha ett bra självförtroende samt en 

god kontakt/relation med koristerna. Körledaren behöver tänka på vilket ansiktsuttryck 

och vilken hållning som förmedlas  samt på vilket sätt armarna rörs. Det viktigaste är 

dock att hitta sitt eget personliga sätt att vara körledare på. Körledarnas mål med de 

olika körerna var olika. En körledare menade att målet var att göra sig umbärlig. Att 

kören ska kunna sjunga utan körledare medan en annan hade målet att hela tiden 

utveckla kören och höja kvalitén, sjunga svårare stycken och prova annan repertoar. En 

tredje körledares mål var att musciera tillsammans och att utveckla formerna för att göra 

bra musik (Johansson, 2015:144:150:237).  

 

Olika handlingsrepertoarer beskriver Sandberg Jurström (2009:108:153) som att en 

körledare använder sig av under repetitioner och konserter. De här olika 
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handlingsrepertoarerna är pantomimisk, performativ, prototypisk, associerande, 

konceptuell samt evaluativ. Oftast använder inte körledare en repertoar i taget utan 

vanligast är att verktygen från de olika repetoarerna blandas. Den pantomimiska 

handlingsrepertoaren (Sandberg Jurström, 2009:109) går ut på att körledaren ljudlöst, 

dramatiserar hur hen tolkar och uttrycker de stycken som kören arbetar med, med hjälp 

av sina händer, armar, ögon och andra kroppsliga uttryck. Pantomimisk står alltså i detta 

sammanhanget för ett ljudlöst och kroppsligt sätt att uttrycka och kommunicera musik   

Den perfomativa handlingsrepertoaren (Sandberg Jurström, 2009:125-126) handlar om 

att körledaren ljudande formar och konstruerar olika musikaliska uttryck med hjälp av 

tecken och teckensystem. Körledaren kan använda sig av pianot eller av sin egen 

sångröst för att stödja och forma koristernas sång. Det kan exempelvis handla om att 

hjälpa koristerna att hitta enstaka rätta toner eller som ett längre stöd exempelvis vid en 

stämgenomgång. Körledaren förevisar förutom tonhöjd, melodi/stämma även rytmer, 

nyanser och andra musikaliska uttryck. I den prototypiska handlingsrepertoaren 

(Sandberg Jurström 2009:129-130) använder körledaren sig själv som förebild och 

verktyg. Detta för att visa olika sätt för koristerna att både sjunga och agera. Det kan 

beskrivas med att körledaren ger en direkt bild med den egna rösten hur de vill att 

koristerna ska hantera rösten när de sjunger. Till skillnad från de andra repetoarerna så 

är den prototypiska repertoaren byggd på körledarens röst och kroppsuttryck i 

kommunikation och gestaltning till koristernas röster och kroppsuttryck. Den 

associerande handlingsrepertoaren (Sandberg Jurström, 2009:135) handlar om att 

körledaren skapar emotionella och upplevelsemässiga tankar hos koristerna utanför 

musiken. Då skapas en musikalisk mening genom att associera till vardagliga ting som 

inte innefattar musik och genom detta vädjar körledaren till koristerna att sjunga med en 

speciell känsla eller ett specifikt uttryck i sina röster. I den konceptuella 

handlingsrepertoaren (Sandberg Jurström, 2009:143) använder sig körledaren av ett 

musikaliskt språk för att sakligt och analytiskt arbeta med det musikaliska materialet. 

Språket är faktainriktat och körledaren fokuserar på strukturen och innehållet i musiken, 

utan att använda sig av några av de andra handlingsrepetoarerna. Körledaren bryter ner 

musiken i beståndsdelar och pratar om sammansättning och hur musiken är uppbyggd 

och strukturerad. Den evaluativa handlingsrepertoaren (Sandberg Jurström, 2009:150) 

innebär att genom beröm och bekräftelse så kan musikaliska uttryck befästas och 

korrigeringar göras av koristernas sång, värderingar och jämförelser används också. 

Denna handlingsrepertoar visar sig genom att körledaren uttrycker olika värderingar av 
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det som precis har sjungits, ger beröm och bekräftelse, jämför med andra sätt att sjunga 

och ger exempel på hur koristerna kan korrigera sin sång. Körledaren kan skapa 

handlingsutrymme genom att agera på olika sätt (Sandberg Jurström, 2009:163). Det 

kan exempelvis handla om hur körledaren placerar sig i rummet eller hur hen förflyttar 

sig mellan pianot och koristerna. Körledaren är den person som är musikaliskt ansvarig 

(Sandberg Jurström, 2009:164) vilket innebär att det är körledarens tolkningar och 

önskningar som dominerar och som ska uppnås. Eftersom det är körledaren som står för 

samordningen av tolkningarna av musiken, blir det också körledaren som fattar alla 

beslut (Sandberg Jurström, 2009:166). Besluten sker ständigt, både verbalt (genom 

förklaringar och anvisningar) och kroppsligt (gestik, blickar, kroppsrörelser och 

pianospel). Som körledare har finns möjlighet att välja mellan en utåtriktad samt en 

inåtvänd kommunikation (Sandberg Jurström, 2009: 169-171). De flesta körledare 

växlar mellan de båda kommunikationerna. Den utåtriktade kommunikationen innebär 

att körledaren är uppmärksam på koristerna och har en närhet till dem och deras sång. 

Körledaren ger koristerna bekräftelse genom ögonkontakt, en nära position till dem och 

verbalt beröm. I den inåtvända kommunikationen har körledaren ingen kontakt med 

koristerna och ger dem varken beröm eller bekräftelse via ögonkontakt. Körledaren kan 

ibland ses blunda för att lyssna in klangerna som uppstår, eller så tittar hen i noterna 

alternativt sveper snabbt med blicken över koristerna. Även koristerna tittar mycket i 

noterna under denna sekvens av övningen. 

 

Körledarens arbete indelas enligt Bygdéus (2015: 111-127) i åtta olika arbetssätt som 

består av många olika kulturella verktyg. Arbetssätt och kulturella verktyg körledare 

använder sig av i den pågående undervisningen i arbetet med körledning. De åtta 

arbetssätten är lyssnande metod, prövande av metoder, musikaliska rutiner, 

förebildande, koncentrerade uttryck, reflektion i praktiken, historieberättande och 

målbilder för de olika körerna. Den lyssnande attityden innebär att körledaren hela tiden 

söker kontakt med gruppen men också med varje individ. Hen lyssnar in vad alla 

deltagare säger och ger ett positivt svar tillbaka, även om det inte passar just vid det 

tillfället. Körledarens strävan är att se och kommunicera med hela gruppen och att höja 

sina korister, så de vågar prova nya och svårare saker. Körledarna i Bygdeus avhandling 

beskriver den lyssnande attityden med begrepp som total närhet och interaktion med 

koristerna. I arbetssättet prövande av metoder använder sig körledaren av olika 

handlingar och aktiviteter och växlar mellan dessa. Körledaren tar in nya sätt att tänka, 
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prova och varierar ofta med olika metoder och övningsmoment, för att inte trötta ut 

koristerna. Växlingen av metoder ses som viktiga, men det kräver också mod av 

körledaren att testa nya metoder. Musikaliska rutiner innebär arbetssätt och metoder 

som återkommer varje lektion. Koristerna behöver veta vad som väntar dem men också 

vad som förväntas av dem. Exempel på rutiner kan vara att körledaren alltid börjar och 

avslutar körlektionen på samma sätt eller att när koristerna övar in ett nytt stycke så 

använder körledaren sig av ”call and response” vilket innebär att hen läser/ sjunger/ 

rytmiserar den nya texten och koristerna härmar. Den förebildande kategorin innebär att 

körledaren arbetar med olika övningar/uttryck med sin egen kropp och röst. 

Förebildande är kommunikation som pågår kontinuerligt under en körövning där 

körledaren konkret förevisar något. Det kan också handla om olika beskrivande bilder 

och metaforer. Pianot används flitigt i förebildande i kör, där frasering, tonhöjd och 

olika stämmor samt karaktären på musiken visas. Koncentererade uttryck är 

kommandon som körledaren snabbt kommunicerar till koristerna, under tiden de sjunger 

eller emellan olika klingande moment. Kommandona är korta, instruktiva och i direkt 

anslutning till ett repetitionsmoment. Det som körledaren förmedlar är hela tiden 

kopplat till det som händer och det som körledaren hör och uppfattar. Exempel på korta 

kommandon kan vara: tänk på, bra, lyssna efter, vi tar det igen och så vidare. I det här 

arbetssättet framkommer också att pianot och dirigeringen är ett instrument för 

körledaren. Det betyder i praktiken att koristerna även tolkar de musikaliska signaler 

som förmedlas utan prat. Reflektion i praktiken handlar om de blixtsnabba beslut, både 

medvetna och omedvetna, som körledare ofta får ta. De korta kommandona är exempel 

på denna kategori där körledaren tar ett snabbt beslut efter att ha sett eller höty något. 

Körledaren tar medvetna beslut om vad som ska övas och hur. Vissa val är medvetna 

och planerade utifrån körledarens egna bakgrund, kunskaper, utbildning mm. Andra 

handlingar sker alltså i stunden beroende på vad som händer under övningen. 

Historieberättande är ett arbetssätt där körledaren använder sig av olika berättelser, 

påhittade eller sanna, för att få koristerna att sjunga med ett speciellt uttryck eller på ett 

speciellt sätt. Det som berättas kan exempelvis vara en historia om sången eller något 

som har hänt före eller efter för att få koristerna att hitta känslan som önskas och 

efterfrågas av körledaren. Det sista arbetssättet är målbilder. Det tar sig uttryck genom 

att körledaren uttrycker måluppfyllelse under tiden något övas. Det kan exempelvis 

handla om att körledaren säger: målet är att vi ska kunna sjunga den trestämmigt eller vi 

sjunger den här låten eftersom [...]. På det sättet kommunicerar körledaren med 
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koristerna vad de gör, varför och vart de är på väg med övningen eller sången. Det 

underlättar arbetet för koristerna om körledaren verbalt kommunicerar vilka visioner 

som finns med ett övningstillfälle eller en speciell sång.  

 

Enligt Balsnes (2009: 214-215) är det viktigt att dirigenten har humor och vågar visa det 

för koristerna. Får dirigenten deltagarna att le har mycket vunnits menar hon. Timingen 

är viktig och även om körledaren inte är bra på allt, exempelvis på att spela piano, så tas 

det igen via kommunikation istället. Det ska också finnas en god disciplin i kören. 

Koristerna ska göra som körledaren säger, då hen är ledaren (Balsnes, 2009: 214-215).   

 

2.1.1 Jämförelse mellan de åtta arbetssätten och de sex handlingsrepertoarerna 

 

Här görs en jämförelse mellan de åtta arbetssätten och de sex handlingsrepertoarerna. 

Detta görs för att se hur forskningen har utvecklats inom körledning i Sverige under sex 

år. Läsaren får också en större förståelse för varför valet gjordes att använda ett 

observationsschema utifrån Bygdéus åtta arbetssätt (2015) och inte Sandberg Jurströms 

handlingsrepertoarer (2009). 

 

En parallell kan dras mellan de åtta olika arbetssätten (Bygdéus, 2015) och de 

handlingsrepertoarer Sandberg Jurström (2009) beskriver att en körledare använder sig 

av. Den pantomimska handlingsrepertoaren innefattar ett ljudlöst och kroppsligt sätt att 

uttrycka och kommunicera musik. I Bygdéus (2015) återfinns den kategorin i 

koncentrerade uttryck där hon också menar att pianot och dirigeringen är en del av de 

många kulturella verktyg för körledaren. Det betyder i praktiken att koristerna tolkar 

musikaliska signaler som förmedlas utan prat. Även Sandberg Jurströms kategori den 

evaluativa handlingsrepertoaren kan kopplas ihop med koncentrerade uttryck. Den 

evaluativa handlingsrepertoaren behandlar beröm, bekräftelse och korrigeringar av 

koristernas sång.  I kategorin koncentrerade uttryck beskriver Bygdéus (2015) även 

arbetssättet som korta kommandon som kommuniceras mellan körledaren och 

koristerna. Detta kan kopplas till Sandberg Jurströms kategori den konceptuella 

handlingsrepertoaren där körledaren använder sig av ett faktamässigt musikaliskt språk, 

gester och dirigering, för att kommunicera med koristerna. Både den performativa och 

den prototypiska handlingsrepertoaren Sandberg Jurström (2009) skriver om utvecklar 

Bygdéus genom arbetssätt som förebildande. Båda forskarna menar att aktiviteten 

praktiskt innebär att körledaren uttrycker sig med hjälp av sin egen kropp och röst. 
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Pianot som kulturellt verktyg (Bygdéus, 2015) används för att stötta eleverna. Den 

associerande handlingsrepertoaren (Sandberg Jurström, 2009) kan kopplas ihop med 

Bygdéus (2015) arbetssätt historieberättande där körledaren skapar en djupare 

musikalisk mening hos koristerna för att de ska sjunga med ett speciellt uttryck eller en 

speciell känsla. Bygdéus (2015) har arbetat fram fler arbetssätt som Sandberg Jurström 

(2009) inte behandlar såsom lyssnande attityd, prövande av metoder, musikaliska 

rutiner, reflektion i praktiken och målbilder. Hon har utvecklat handlingsrepertoarerna 

och analyserat fram handling och aktivitet som arbetssätt med tillhörande kulturella 

verktyg, där hon mer utförligt beskriver hur och på vilket sätt en körledare agerar i 

körundervisningens olika arbetsmoment. 

 

2.2 Musikaliskt lärande, mål och motivation 

Alla lärare ställs inför samma uppgift när de tar sig an läroplanen (Florin Sädbom, 

2015:38-39). Det är samma läroplan, kursplan, allmänna råd och kommentarsmaterial 

som beskriver hur de bör arbeta för att uppnå skolans mål. Tolkningen av läroplanen 

och kursplanen är subjektiv och ser således olika ut på olika skolor. Lärarens uppgift 

utifrån styrdokumenten är att skapa förutsättningar för eleverna så att de att utvecklas så 

mycket som möjligt. Det i sin tur medför att lärarna måste kunna planera sin 

undervisning utifrån alla direktiv som anges här ovan (Florin Sädbom, 2015:38-39). Det 

är av yttersta vikt att läraren konkretiserar sina undervisningsmål. Det sker bäst genom 

att innehållet i undervisningen tydliggörs till kopplingen mellan förmågorna som 

eleverna ska utveckla (Skolverket, 2011a:13).  

 

Det mesta kan göras till ett lärandeobjekt inom musik (Wallerstedt, 2008:136). Själv 

väljer Wallerstedt att fokusera på lyssning då hon anser att lyssningen är central för allt 

som rör musik. Genom att lyssna på musik får individen väldigt mycket information, 

exempelvis tonhöjd, klangfärg,  harmonier, rytmer mm. För att koppla detta till körsång 

kan det tolkas som att lyssningen inte ska hoppas över eller arbetas igenom för snabbt. 

Koristerna behöver ofta lyssningen för att känna sig trygga, vare sig det handlar om 

inspelad musik/sång eller körledaren som sjunger koristernas stämmor (Wallerstedt, 

2008:136. 

 

Körsång är bra för musikaliskt lärande enligt Sandberg Jurström (2009:7-8). Enligt 

amerikanska kvantitativa studier hon läst, så har hon sett att intonationsförmågan och 
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förmågan att läsa noter avista kan förbättras hos körsångare. Enligt en kvalitativ studie 

som Sandberg Jurström själv har genomfört visar resultatet att korister i interaktion med 

andra korister och körledaren använder olika uttrycksmedel för att lära sig. Lärandet 

inom körsång sker stegvis in i en körpraktik och körledaren förmedlar många olika 

budskap under en repetition, som koristerna tar till sig. Ett exempel på dessa budskap är 

bland annat när körledaren förevisar en melodi eller stämma med sin egen röst samtidigt 

som hen visar tempo och dynamik. I kören finns både tyst och uttalad kunskap och 

koristen växer in i detta. Det finns olika strategier som koristerna använder sig av. Den 

individrelaterade strategin är vanlig, det vill säga att lärandet oftast sker individuellt 

genom övande. Det finns också en grupprelaterad strategi, där den enskilde koristen i 

interaktion med de andra koristerna löser utmaningar de ställs inför och den tredje och 

sista strategin är den dirigentrelaterade strategin, där lärande sker med hjälp av 

körledaren (Sandberg Jurström, 2009:7-8).  

 

Motivation och inspiration är viktiga ord för att nå eleverna och för att skapa en god 

lärandemiljö. Edberg (2012:13) diskuterar om att musikämnet är ett lustfyllt ämne där 

möjligheterna är många. Det gäller bara för oss lärare att kunna bemöta eleverna på ett 

sådant sätt att de vill lära sig. För att finna gemenskap och motivation i klassen har 

Edberg (2012:15) tagit fram ordet ÖNSKAN, där Ö står för ödmjukhet, N står för 

närvaro, S står för samtal, K står för kunskap, A står för ansvar och N står för 

nyfikenhet. Dessa komponenter, menar Edberg, kan tillsammans skapa en god 

lärandemiljö där alla är välkomna, oavsett hudfärg, religion eller kultur. 

De flesta studier kring ämnet motivation och lärande handlar om de sociala aspekterna 

av lärandet menar Lo (2014:141-142). Rekommendationen är att variera sina 

undervisningsmetoder, strategier och aktiviteter för att eleverna ska finna 

undervisningen mer lustfylld och öka interaktionen eleverna emellan. Variationsteorin 

har en annan syn på motivation där  fokus istället ligger på förhållandet mellan elever 

och lärandeobjektet men även att göra lärandet relevant och meningsfullt för eleverna. 

Eleverna behöver se en koppling mellan lärandeobjektet och deras vardag för att bli 

positivt påverkade av undervinsingen och ge en god respons (Lo, 2014:141-142).  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskningen kan det konstateras att det är viktigt att körledaren är en 

trygg person som är engagerad och flexibel (Johansson 2015). En stor musikalisk vilja, 
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ett bra självförtroende och en god kontakt med koristerna är andra framgångsfaktorer. 

Johansson (2015) menar att det viktigaste är att hitta sitt eget personliga sätt att vara 

körledare på. Enligt Balsnes (2009) är humor viktigt under körrepetionerna. Både 

Sandberg Jurström (2009) och Bygdéus (2015) beskriver olika metoder och arbetssätt 

som de har kommit fram till att körledare använder sig av. Sandberg Jurström (2009) 

menar att körsång är bra för musikaliskt lärande, då hon har sett att intonationsförmågan 

och avistaläsningen kan förbättras hos körsångare. Lärarens uppgift utifrån 

styrdokumenten är att skapa förutsättningar för eleverna så att de utvecklas så mycket 

som möjligt. Det i sin tur medför att lärarna måste kunna planera sin undervisning 

utifrån läroplan, kursplan, allmänna råd och kommentarsmaterial (Florin Sädbom, 

2015). Lyssningen av musik är viktig enligt Wallerstedt (2008). Hon menar att 

koristerna behöver lyssningen för att känna sig trygga. Motivation och lärande handlar 

om de sociala aspekterna hävdar Lo (2014) och för att motivera elever menar hon att 

variationen i undervisnningen är viktig, såsom metoder, strategier och aktiviteter. 

Eleverna behöver se en koppling mellan lärandeobjektet och deras vardag för att bli 

positivt påverkade av undervisningen och ge en god respons (Lo, 2014).  
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3 Teoretiskt ramverk 

Teoretiskt ramverk har formats med utgångspunkt i variationsteorin. Utifrån 

enkätfrågor, observationer och intervjuer används variationsteorin som grund för denna 

studie. Här beskrivs vad som utmärker teorin och vad den  innefattar. Det finns mycket 

forskning gjord om variationsteorin och med variationsteoretisk utgångspunkt. Valet av 

forskningen som redovisas har gjorts utifrån det som anses relevant för föreliggande 

studie. Samtliga forskare beskriver variationsteorin utifrån samma aspekt fast med lite 

olika tankar.  

 

Variationsteorin kommer ursprungligen från fenomenografin som innefattar hur 

människor upplever ett visst fenomen (Lo, 2014:129; Marton & Booth, 2000). 

Fenomegrafin fokuserar enbart på hur människor erfar fenomen i sin omvärld medan 

variationsteorin vill utveckla lärandet (Marton & Booth, 2000). Lo (2014:127-129) 

beskriver att variationsteorin utgår ifrån att alla människor tolkar och uppfattar ett och 

samma objekt på olika sätt. När Marton & Booth (2000: 225) diskuterar variation gör de 

det utifrån den variation som olika klasser kan uppleva beroende på lärares olika 

undervisning. De menar att lärare har ganska fria tyglar till vad som händer i 

klassrummet  och då är det alltså inte konstigt att det blir skillnad och variation i 

undervisningen. Lärandets mest kritiska aspekt är de lärandes sätt att erfara och förstå 

något och hur de ska gå tillväga för att lära sig det. På grund av detta så bör lärares 

uppfattning om den egna undervisningen utgå från att ”vad” och ”hur” är viktiga 

aspekter och inom variationsteorin anses ”vad” och ”hur” vara nyckelord (Marton & 

Booth, 2000:225; Lo, 2014:127-129). För att ett få veta vilken undervisningsstrategi 

som lärare bör använda, det vill säga vilken ”vad-aspekt” som är mest effektiv så måste 

fokus även ligga på ”hur-aspekten”. Lo (2014: 127-129) menar att lärare behöver göra 

eleverna uppmärksamma på hur ”vad-aspekten” kan lyfta fram det bästa ur elevernas 

medvetande. Hon beskriver vidare att ingen undervisningsmetod fungerar effektivt 

förrän läraren har funderat över lärandeobjeketet, alltså det stoff som ska undervisas om. 

Efter att läraren har funderat över lärandeobjektet hävdar Lo att läraren kan ställa sig ett 

antal frågor för att se till att eleverna lär sig det som läraren har för avsikt att lära ut. 

Några av dessa frågor är: vilka undervisningsmetoder är bäst för att eleverna ska lära sig 

det som har planerats?, hur kan elever få bästa möjliga hjälp med att utveckla den 

kompetens som efterfrågas och vilken undervisningsmetod eller strategi är bäst för att 
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hjälpa elever att utveckla en relevansstruktur så att de kan uppfatta lärandet som 

meningsfullt och delta helhjärtat i aktiviteten  (Lo, 2014: 127- 129). 

 

Lärare har ofta en tanke om vad de vill att eleverna ska lära sig under varje lektion. 

Lärandeobjektet inom variationsteorin kan ses utifrån tre olika perspektiv vilka är det 

planerade lärandeobjektet, det iscensatta lärandeobjeketet samt det erfarna 

lärandeobjektet. I en praktisk undervisningssituation innebär det planerade 

lärandeobjektet lärarens intentioner med lektionen, alltså vad läraren vill att eleverna 

ska lära sig. Det iscensatta lärandeobjektet är själva lektionen där eleverna får möjlighet 

att lära sig det som är lärarens intentioner. Det erfarna lärandeobjektet handlar om det 

eleverna upplever att de faktiskt lärde sig under lektionen (Wernberg, 2009:53-54, 

Wallerstedt, 2010).  

 

 

Bilden visar relationen mellan lärandeobjektets tre perspektiv (Wernberg, 2009:54) 

 

Ovanstående bild visar på en överlappning mellan de tre perspektiven: intentionellt 

lärandeobjekt, iscensatt lärandobjekt och erfaret lärandeobjekt. Där överlappningen 

omfattar alla tre cirklarna kommer lärarens intentioner att återspegla hur undervisningen 

ser ut och vad eleverna ges möjlighet att lära sig (Wernberg, 2009:54). Enligt Wernberg 

framkommer det i denna bild och beskrivning att undervisningen inte enbart bygger på 

vad läraren har för intentioner med en tänkt lärandesituation. 

 

Styrkan i variationsteorin är att den bygger på den lärandes perspektiv (Wallerstedt, 

2010:62). Hon menar, med stöd av andra forskare, att variationsteorin är en tradition 

som i över 30 år har använts för att studera hur lärarna agerar och vad barnen lär sig i 
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skolan. Förr menar Wallerstedt att variationsteorin främst arbetade för att beskriva de 

variationer människor upplevde i en speciell situation medan teorin numera vill förstå 

hur människor upplever situationen. Variationsteorin handlar alltså om undervisning 

och elevernas lärande. Hur lärarna kan hjälpa eleverna att förstå något på ett visst sätt. 

Det är av yttersta vikt att läraren försöker ta den lärandes perspektiv för att 

undervisningen ska bli så tillfredsställande som möjligt (Wallerstedt, 2010:62). 

 

Alla elever lär sig och förstår saker på olika sätt, vilket Marton och Booth (2000:34-36) 

fokuserar på. De menar att bara för att eleverna läser samma text innebär det inte att 

eleverna förstår texten på samma sätt. Det beror helt och hållet på vad eleverna 

fokuserar på när de läser. De beskriver detta  med: ”Även om lärarna tror att eleverna 

lär sig om någonting, kan de mycket väl lära sig om någonting annat” (Marton & 

Booth, 2000: 201). Detta innebär att lärare behöver veta om, ta hänsyn till och förstå 

vikten av att anpassa undervisningen, exempelvis genom att belysa samma problem från 

olika vinklar. Marton och Booth (2000:34-36) diskuterar också vikten av att 

undervisningen bör höra ihop med verkligheten för att lärandet ska hålla i sig i längden. 
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4 Metod och design 

Det här kapitlet inleds med en överblick av de val av metoder som använts i uppsatsen, 

därefter beskrivs deltagare samt hur urvalet gjordes. Kapitlet avslutas med etiska 

aspekter och genomförande. 

 

4.1 Val av metoder 

Metoderna som kommer att användas för den här studien är enkätfrågor som skickas ut i 

förväg, observationer av körlektioner samt intervjuer med de berörda körledarna och 

gruppintervjuer med elever efter undervisningen. En metodkombination är att 

rekommendera vilket ger en större tilltro och en ökad träffsäkerhet av resultaten 

(Denscombe, 2009:151-152). Han menar att olika metoder kan göra forskaren mer 

övertygad om sitt resultat. Forskaren får alltså en mer komplett och fullständig bild av 

vad det är som har studerats. Undervisningen kommer att observeras utifrån ett visst 

antal frågeställningar men framförallt utifrån ett observationsschema som enligt 

Denscombe (2009:274) används för att minimera risken för subjektivitet. 

Observationsschemat är uppbyggt utifrån de åtta arbetssätt Bygdéus (2015:111) tagit 

fram. Arbetssätten är lyssnande metod, prövande av metoder, musikaliska rutiner, 

förebildande, koncentrerade uttryck, reflektion i praktiken, historieberättande, målbilder 

för de olika körerna och de beskrivs här ovan. Alla dessa arbetssätt är påtagliga, öppna 

och relevanta vilket Denscombe (2009:276-277) menar är av yttersta vikt. Efter 

undervisningen kommer det också att genomföras gruppintervjuer med några av 

eleverna för att ta reda på vad de faktiskt lärde sig. Varför valet föll på gruppintervjuer 

handlar delvis om tidsaspekten, då det är ganska tajt om tid för studien  men också om 

att jag på det viset når fler deltagare och att innehållet som ska diskuteras inte är 

känsligt. Denscombe (2009:236-237) hävdar att genom en gruppintervju nås fler 

människor, reslutatet blir mer tillförlitligt och deltagarna får lyssna på alternativa 

synpunkter och det är större chans att det blir en diskussion istället för bara fråga-svar 

mellan intervjuaren och den intervjuade. Intervjun med körledarena kommer att bli en 

enskild intervju. Enskild intervju ger privilegierad information (Denscombe, 2009:233) 

vilket innebär att forskaren får kontakt med deltagare som är proffs på det de gör och 

kan anses vara nyckelpersoner. På det viset får forskaren tillgång till viktig information 

som inte vem som helst kan delge. Intervjuerna är tänkta att vara semistrukturerade 
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(Denscombe, 2009:234-235) vilket betyder att intervjuaren har en färdig lista med 

ämnen som ska diskuteras men att flexibilitet är viktigt för forskaren. Den som blir 

intervjuad får utveckla sina idéer och har möjlighet att prata mer utförligt om de ämnen 

som tas upp. Både frågorna och svaren är öppna. Med öppna frågor menas att de är 

formulerade på ett sådant sätt att så att deltagaren själv får formulera svaret 

(Denscombe, 2009: 221).  

 

4.2 Deltagare och urval 

Två gymnasieskolor deltar i denna studie. Dessa skolor ligger i vardera två olika städer 

men geografiskt sett ganska nära varandra. De har båda två ett estetiskt program med 

inriktning musik. Planen är att utforska hur de olika skolorna arbetar med sin 

körundervisning. Skolorna valdes ut med utgångspunkt i att ligga i två olika städer och 

geografiskt nära för att möjliggöra resa emellan under perioden för datainsamlingen. 

Urvalet av körledarna innebär den körledare som arbetar på respektive skola. Urvalet av 

körsångarna sker något slumpmässigt (Denscombe, 2009:33), beroende på vilka elever 

som är lediga och inte behöver gå till nästa lektion. Intervjuerna har genomförts med 

båda körledarna samt tre elever från vardera skola. I resultatredovisningen diskuteras 

det utifrån körledare 1 som är en kvinna i 30 års åldern och körledare 2 som är en man i 

55 års åldern. De sex elever som har intervjuats är i åldrarna 16-18 år. I föreliggande 

studie redovisas inte eleverna individuellt, utan de är avidentifierade. 

 

4.2.1 Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet (2009) ställer fyra krav, vilka har tagits hänsyn till i studien. Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav innebär i praktiken att deltagarna, i detta fall körledarna och 

koristerna, är anonyma genom hela studien och att de förstår sin uppgift som deltagare. 

Körledarna  har gett sitt samtycke till att bli filmade under hela observationen och då 

filmerna endast visar körledaren behövs inget samtycke från eleverna. Svaren från 

intervjuerna spelas in och sparas vilket deltagarna är medvetna om och de vet också att 

de kan avsluta intervjun när helst de vill. Information har också getts till deltagarna att 

det insamlade materialet inte kommer att användas i något annat syfte än som underlag 

till studien. 
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4.3 Genomförande 

Allra först togs kontaken med rektorer vid de båda skolorna. Därefter blev jag kontaktad 

av berörda lärare och då bestämdes när och var vi skulle ses. Det bestämdes att 

observationeerna skulle ske på två körlektioner, veckorna efter varandra, på respektive 

skola under vårterminen 2017. Intervjufrågor skrevs och inför besöken på de båda 

skolorna skickades ett antal frågor ut till körledarna, som de besvarade innan lektionen. 

Där beskrev de målbeskrivning för kören i allmänt men också för lektionen som skulle 

komma att observeras samt ett antal frågor om hur de bedrev sin undervisning 

exempelvis om arbetssätt/metoder, historieberättande och motivation för eleverna 

Därefter skrevs ett observationsschema utifrån de åtta arbetssätt som Bygdéus har 

arbetat fram. När det var dags för observationerna hade även en filmkamera ordnats för 

att kunna filma och observera samtidigt. Datan innefattas således av enkätfrågor, 

intervjuer och observationer utifrån lärarnas egen körundervisning. Observationerna och 

intervjuerna genomfördes.  Under intervjuerna intog jag till största delen en ganska 

avvaktande attityd. Deltagarna fick prata fritt utifrån de frågor som ställdes. Ett par 

gånger gick jag in och lade till något, en efterföljande fråga eller tog upp något som 

deltagarna glömde att diskutera, som jag ansåg vara viktigt. Detta gör att viss 

information som kommer fram ibland beror på min styrning. I största möjliga mån har 

jag däremot försökt att hålla mig utanför och låta deltagarna prata fritt. Efter 

intervjuerna transkriberades materialet och filmerna analyserades. Därefter bearbetades 

resultatkapitlet och till sist skevs en diskussion utifrån vad som kommit fram i 

resultatet.  
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas och presenteras resultat bestående av analys av 

datainsamlingen. Först presenteras målbeskrivningar, därefter lärandebeskrivningar, 

observationerna, jämföresler mellan skola 1 och skola 2, körledarnas syn på den egna 

undervisningen samt en avslutande sammanfattning. 

 

Under intervjuerna har det framkommit en mängd fakta, även en hel del fakta som har 

valts bort, då den inte var relevant för studien. Det som presenteras nedan är alltså det 

som har framkommit under intervjuerna som är relevant för de forskningsfrågor som 

ligger till grund för studien. 

 

5.1 Målbeskrivningar  

I detta avsnitt redovisas de målbeskrivningar som körledarna och eleverna har. I 

resultatet framkommer att körledarna både har egna mål samt mål för kören. Eleverna 

själva visar att de har mål för sin egen utveckling. 

 

5.1.1 Skola 1 

Inför de två besöken på den första skolan beskriver körledaren att hennes mål med 

lektionerna som kommer att observeras är att eleverna ska lära sig om livskunskap, 

röstvård (i samband med uppvärmningen där de ska få kunskap om hur röstinstrumentet 

fungerar), metod för att träna notläsning, arrangeringskunskap, gehörsträning, genre - 

latin, grundläggande repertoar och att de ska lära sig sina stämmor bättre.  

 

5.1.2  Körledarens mål uttalade mot eleverna 

Läraren uttrycker att ett av hennes mål är att börja varje lektion med någonting som gör 

att eleverna kommer närmare varandra, ”jag vill börja varje lektion med att göra 

någonting som liksom sätter stämning och gör att de lär känna varandra och har kul”. 

Här beskriver läraren att hon anser relationer vara viktigt.  

 

Körledaren beskriver att hon arbetar mycket utifrån kursplanen och därför erbjuder hon 

eleverna att hålla i en uppsjungning för att få ett högre betyg. Under uppsjungningen 
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försöker läraren alltid att prata om vad de gör och varför. Hon anser att eleverna bör 

veta lite om rösten som instrument. 

 

Hon menar att hon fortfarande är ganska ny som lärare och testar sig fram med olika 

metoder för att eleverna ska bli bättre på och lära sig vissa saker exempelvis så får 

eleverna sjunga varandras stämmor för intonation och träning på notläsning. 

 

Läraren arbetar mot den måluppfyllelse hon har för kören. Här beskriver hon att hon vill 

göra sopranerna till bättre notläsare samtidigt som det är bra för intonationen att kunna 

varandras stämmor och tenorerna får lite extra hjälp, så de inte övar in stämmorna fel.  

 

I början av den andra lektionen håller läraren ett tal där hon tydliggör för eleverna att 

hon kommer att ändra på undervisningen och hon berättar även varför hon gör det. Hon 

beskriver att hon har funderat på vad hon vill göra med kursen och hur eleverna ska lära 

sig det som hon vill att de ska lära sig. Det är viktigt för henne att utgå från hennes egna 

styrkor som lärare. Läraren visar att hon kan rannsaka sig själv samtidigt som hon gör 

eleverna delaktiga i sin planering. 

 

5.1.3 Körledarens egna mål outtalade mot eleverna 

De övergripande mål som körledaren har med kören är att eleverna ska tycka om att 

sjunga tillsammans, utvecklas musikaliskt, träna samarbete och kommunikation med 

publiken samt att varje elev ska vara nöjd med sitt betyg. 

 

Ett eget mål som dyker upp under intervjun är att hon vill bli bättre på att spela piano. 

Hon refleketerar också över att hon inte är så duktig på dirigering och att ett mål är att 

bli bättre på det.  

 

En elev kom med ett förslag på en låt som han ville sjunga i kören. Detta tog läraren till 

sig av och skrev ett arrangemang till nästa körlektion. Målet med denna låt som också 

beskriver hon såhär: ”nu gör jag den lite i bossastuk och då kan jag samtidigt lära dem 

lite om arrangering så att de också förstår varför det låter bossa om det här liksom”. Här 

arbetar hon med genre och målet är att eleverna både ska få en förståelse för varför det 

låter bossa om deras låt samtidigt som de får lära sig om arrangering. 
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5.1.4 Elevernas mål och berättelser 

När eleverna reflekterar över måluppfyllelser och ansvar anser de att läraren och de 

själva har lika mycket ansvar för att se till att målen uppfylls. Eleverna menar att de 

måste respektera sin lärare, ta ansvar för att de övar sina stämmor samt att effektivitet på 

lektionerna är viktigt.  

 

Eleverna anser att det är bra när de får en genomgång av läraren och får sjunga alla 

tillsammans ”man får höra hur det ska bli sen, så vi vet vad vi strävar efter”. Det verkar 

viktigt för eleverna att få höra en helhet, så de vet vad målet är. 

 

De inser samtidigt att det finns saker de behöver arbeta mer med exempelvis att sjunga 

mer tillsammans för att bli bättre. De menar också att det är en del småsaker som 

behöver arbetas mer med ”som att alla kommer på 1an i takten eller om vi ska komma 

på synkopen”.  

 

De diskuterar vad som är viktigt i gruppen och beskriver att målet, som de tycker är 

uppnått, är den ömsesidiga respekten. Eleverna beskriver att de känner sig trygga i 

gruppen och med sin lärare, vilket även var lärarens mål. 

 

Det eleverna anser motiverar dem är när stämmorna sitter och det börjar låta bra. De 

menar att när de kan släppa noterna motiveras de till att arbeta med finslipningar. När 

det gäller låtvalen menar eleverna att en varierad repertoar motiverar och att svårare 

tekniska utmaningar utvecklar dem. Eleverna anser att körledaren bör vara entusiatisk 

och ha en tilltro till eleverna för att de ska motiveras. Det körledaren anser motiverar 

eleverna är att hon som lärare har en tydlig plan och ett lagom högt tempo. Hon anser 

också att en blandad repertoar med roliga låtar och lagom stora utmaningar är något som 

motiverar dem. Eleverna beskriver att körlektionerna upplevs som strukturerade och 

effektiva samtidigt som de får lov att ha roligt tillsammans. Ibland menar de att det kan 

bli lite pratigt men att de ändå fokuserar när körledaren kräver det av dem.  

 

5.1.5 Konklusion: skola 1 

Körledaren på skola 1 uttrycker mål för både kören och för sin egen utveckling. Vissa 

mål är uttalade medan andra är personliga. Hennes övergripande mål är att eleverna ska 

tycka att det är roligt att sjunga tillsammans, att de ska utvecklas musikaliskt, träna 



  
 

23 

samarbete och att ha en kommunikation med publiken samt att varje elev ska vara nöjd 

med sitt betyg. Kursplanen är viktig för henne och hon arbetar mycket emot den. Hon 

vill att eleverna kommer närmare varandra. Eleverna får sjunga varandras stämmor för 

intonationens skull. De mål hon uttrycker inför de båda tillfällena som observeras är 

livskunskap, röstvård, notläsning, arrangeringskunskap, gehörsträning, genre - latin, 

grundläggande repertoar och stämrep. De egna outtalade målen är att hon vill bli bättre 

på att att spela piano och dirigera. 

 

Elevernas mål är att sjunga mer tillsammans för att bli bättre, att respektera både 

varandra och sin körledare, att de övar på sina stämmor samt att lektionerna blir 

effektiva. De behöver få uppleva en helhet medan de övar för att veta vart de är på väg. 

Motivationen hittar de genom att de kan sina stämmor, arbete med finslipningar av 

styckena och en blandad repertoar. De uppskattar en lärare som är entusiastisk och tror 

på dem. Lektionerna är enligt eleverna strukturerade och effektiva men lite för pratiga 

ibland och de menar att det är lika mycket körledarens ansvar som deras att se till att 

målen uppfylls. 

 

5.1.6 Skola 2 

Här beskrivs körledarens och koristernas mål på skola 2. 

 

5.1.7 Körledarens mål uttalade mot eleverna 

Inför de två besöken på den andra skolan framträder vissa mål från körledaren genom 

enkätfrågorna som skickades ut innan observationerna genomfördes. Dessa mål är 

röstvård genom uppsjungning, hitta klangen, lyhördhet och samsjungning. Han hävdar 

att då ribban höjs, kräver sångerna som ska repas in ganska mycket tid. Målet för de 

båda lektionerna som kommer att observeras är att tillsammans repeterna in stämmorna 

och att titta över det som inte blev bra på konserten. Ett konkret delmål som finns är att 

kören ska jobba mot att att framföra fler stycken utantill. 

 

5.1.8 Körledarens mål outtalade mot eleverna 

Körledarens övergripande mål med kören är att det ska vara en så bra förberedelse som 

möjligt inför högre musikaliska studier. Hans mål är att kören ska nå ett så ett så bra 

musikaliskt resultat som möjligt och han har märkt att ju duktigare eleverna blir, desto 

högre krav ställer även de. 
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5.1.9 Elevernas mål och berättelser 

I lärandeprocessen upplever eleverna att svåra stycken motiverar dem till att arbeta 

hårdare. ”att vi får nåt att jobba för och emot, för när vi vet att vi klarar det, så låter det 

bra”. Eleverna anser att gruppkänslan är viktig för deras motivation. De tycker det är 

roligt att öva och tillsammans få stämmorna rätt och de motiveras när det låter bra om 

dem. De anser att låtvalet är viktigt men de förstår också att kunskapskraven säger att de 

ska sjunga i olika genrer. Det läraren menar motiverar eleverna är att alla blir 

engagerade så mycket som möjligt under lektionen, att väntetiden för de olika 

stämmorna inte är så lång och att hitta en fin samklang med andra.  

 

Eleverna beskriver att körlektionerna ser ganska lika ut vecka från vecka. De vet vad 

som förväntas av dem och de vet vad körledaren kräver. Han förespråkar disciplin även 

om eleverna själva anser att det kan bli ofokuserat och pratigt medan de får vänta på de 

andra stämmorna.  

 

5.1.10 Konklusion: skola 2 

Körledarens övergripande mål med kören är att förbereda eleverna för högre 

musikaliska studier och att de ska nå ett så bra musikaliskt resultat som möjligt. Ett 

konkret delmål som han har är att kören ska framföra fler stycken utantill. Röstvård, 

lyhördhet, öva in stämmor och samsjungning är målet med de lektioner som observeras.  

 

Eleverna uttrycker att svåra stycken får dem att arbeta hårdare och bli mer motiverade. 

Motivationen ökas av en god gruppkänsla samt roliga stycken att sjunga. Lektionerna är 

enligt eleverna ganska lika vecka från vecka, vilket gör att de vet vad som förväntas av 

dem. De upplever att i samband med att de har stämgenomgång kan det bli ofokuserat 

och pratigt. 

 

5.1.11 Sammanfattning av målbeskrivningar 

Det blir tydligt att körledarna har övergripande mål för sina körer vilka de båda ger 

uttryck för. På skola 1 har körledaren personliga mål vilket inte har framkommit att 

körledaren på skola 2 har. Båda körledarna uttrycker en önskan att lära eleverna om 

röstvård, samsjungning, stämsång och att de ska bli så musikaliskt duktiga som möjligt. 
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Sedan framkommer ett antal mål som beskriver den undervisning som körledarna 

bedriver. Dessa mål blir personliga då deras planeringar ser olika ut.  

 

Elevernas mål ser lite olika ut. På båda skolorna är målen att sjunga mer tillsammans 

och att hitta gruppkänslan och på det viset utvecklas och bli bättre. På skola 1 pratade 

eleverna om respekten till körledaren och varandra, vilket inte nämndes på skola 2. 

Vikten av effektivtet var också en sak som togs upp på skola 1. Låtvalet diskuterades på 

båda skolorna och alla elever som intervjuades var överens om att det var viktigt för 

deras motivation. På båda skolorna upplevde eleverna att det kunde bli pratigt och 

ofokuserat när stämmor gicks igenom.  

 

5.2 Lärandebeskrivningar   

I detta avsnitt redovisas de lärandebeskrivningar som eleverna på båda skolorna 

upplever att de har.  

 

5.2.1 Skola 1 

Efter båda lektionerna intervjuades några av eleverna som deltagit i körlektionen. Det 

var samma elever som intervjuades båda gångerna.  

 

Eleverna börjar att prata om pulsleken som de gjorde i början av den första lektionen. 

De reflekterar kring att den troligen gjordes för att de skulle ha lite roligt och komma 

närmare varandra. En av eleverna menar att hon släpper loss under den första 

aktiviteten. ”man vågar släppa loss och ha lite kul”. 

 

Eleverna anser att den så kallade ”mångträningen” är bra och att de lär sig mycket av 

den. Begreppet ”mångträning” innebär att eleverna sjunger samma låt/del av låt många 

gånger, medan läraren går igenom stämma för stämma. Samtidigt så övar de andra 

eleverna på sina stämmor. ”då kan man testa sin stämma under tiden för att se om man 

hittar”. De menar att de hela tiden får en helhetskänsla för låten då alla stämmor sjunges 

samtidigt.  

 

I själva lärandeprocessen upplever eleverna att det är bra när läraren övar stämmorna 

noga med dem. ”Och så säger hon att vi tar från takt 23, för där lät det inte bra. Så man 

hinner verkligen gå in på det. Istället för att bara sjunga igenom”. Elevernas reflektioner 
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visar att de verkar tycka det är bra att nöta en låt ganska länge och på det viset lära sig 

sin stämma. 

 

När eleverna har stämrep, vilket innebär att tjejerna övar för sig och killarna för sig, har 

läraren delat ut lite extra ansvar till vissa elever och de är då så kallade stämledare. En 

av stämledarna upplever att hon inte har fått tillräcklig hjälp för att veta hur hon ska ta 

sig an den rollen.  

 

På den direkta frågan vad eleverna upplever att de har lärt sig under de båda lektionerna 

konstaterar eleverna att de har lärt sig lite koreografi och stämmor till sin slutkonsert 

som är i maj.”vi satte lite koreografi och lite mer stämmor”. Det eleverna verbalt 

uttrycker att de har lärt sig efter den andra lektionen är två nya låtar ”vi har lärt oss två 

nya låtar ganska fort”, de tycker att de har blivit lite bättre på avistasång, vilket innebär 

att man utan övning sjunger noterna direkt ifrån bladet ”siffersången va väldigt bra, då 

jag inte är jättebra på avistasång” och tiden det tar för dem att lära in nytt material ”vi är 

snabba på att lära oss”. Jag erinrar mig att eleverna även fick arbeta med notläsning 

under lektionen, eftersom de sjöng en stämma som inte var deras egen. Eleverna 

instämmer i min erinran och säger att ”som sopran är det bra att öva notläsning”.  

 

Eleverna upplever att läraren arbetar mycket emot kursplanen och att de har fått en 

tydlig genomgång av den och kunskap om den. ”kursplanen har hon ju gått igenom rätt 

mycket och hon håller väldigt starkt emot den så att säga”. 

 

Eleverna tycker att lärarens tal var väldigt bra och de kände att det gav dem en djupare 

förståelse för vissa saker såsom att jämföra sig med andra ”det är skönt på nåt sätt att 

veta att hon också kan ha det lite tufft. Typ såhär att hon jämför sig med andra och så” 

och att det inte alltid är så lätt i livet bara för att individen är vuxen. ”skönt att veta att 

bara för att man är äldre, så kommer det inte mindre hinder i vägen eller så”. Det läraren 

ville lära eleverna var livskunskap vilket eleverna upplevde att de faktiskt lärde sig. 

 

När eleverna reflekterar över egenansvaret de har gentemot sin körledare och de andra 

koristerna genom att öva hemma så tror de att körledaren har god koll på vilka som tar 

det ansvaret eller inte. ”Lämnar man liksom in noten eller tar man hem och övar?” 
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Eleverna upplever att de behöver öva mer än bara det som lärs ut på lektionen för att det 

ska bli så bra som möjligt. 

 

5.2.2 Konklusion: skola 1 

Eleverna uttrycker att deras lärande behandlar olika aspekter. Dessa aspekter kan sättas 

in i teman. De olika temana kan sammanfattas i trygghet, inövande av stämmor, 

kunskap om kursplan och egenansvar. Under aspekten trygghet hamnar den aktivitet 

som eleverna alltid börjar lektionen med. Under denna aspekt finns också körledarens 

tal vilket lärde eleverna mer om livet. Nästa aspekt är inövande av stämmor vilket 

innefattar lärandet genom mångträningen, tragglandet av stämmorna, avistaövning, 

stämrep samt notläsning. Kunskap om kursplan är nästa aspekt och här framträder 

elevernas goda kunskaper om kursplanen vilken körledaren arbetar mycket emot. Den 

sista aspekten är egenansvaret där eleverna diskuterar om att ta med sig noterna och öva 

hemma samt att se till att lektionen blir effektiv. 

 

5.2.3 Skola 2 

Efter båda lektionerna intervjuades några av eleverna som deltagit i körlektionen. Det 

var samma elever som intervjuades båda gångerna. Även eleverna fick ett antal frågor 

som bland annat handlade om vad de upplevde att de hade lärt sig och vad som 

motiverar och inspirerar dem. 

 

Eleverna börjar med att berätta att de nyligen har haft en konsert och att det var en del 

insatser under konserten som inte blev bra. De övade dem under lektionerna och menar 

efteråt att de har lärt sig var de gjorde fel och hur de skulle rätta till det. ”jag kände att vi 

fick till det som vi missade på konserten”. 

 

Därefter diskuteras de nya låtar som var huvudtemat för lektionerna och eleverna 

beskriver att de kom långt och att de har lärt sig mycket på de låtarna. 

 

På den direkta frågan vad de upplever att de har lärt sig under de båda lektionerna 

konstaterar eleverna att de har arbetat mycket med avistaövning, vilket de anser vara bra 

för att utvecklas. Eleverna upplever att de utvecklas av avistaträning men att en 

kombination av  att läraren spelar och förevisar och att de får arbeta avista är bäst. De 
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upprepar också att de har fått mer koll på de låtar som var huvudtemat för lektionerna. 

Eleverna menar att de mest har lärt sig de nya låtarna bättre med rytmer och noter.  

 

De beskriver att de inte har gått igenom kursplanen, så de har inte så god koll på den 

men de upplever att de lär sig genom att delta aktivt, göra sina läxor och att våga 

utmana sig själva.  

 

Eleverna menar att för att lärandet ska bli så effektivt som möjligt, så behöver de öva 

mer än det som lärs ut på lektionerna. De beskriver att körledaren ofta går igenom 

särskilda stämmor om alla hakar efter, men om det är enstaka korister som inte hänger 

med, så är det ett egenansvar att öva hemma. ”man får lägga ner egen tid utifrån ens 

eget behov typ”. Eleverna säger att för att det ska bli riktig musik av det, så behöver de 

lägga ner tid på det. 

 

5.2.4 Konklusion: skola 2 

Eleverna uttrycker att deras lärande behandlar olika aspekter. Dessa aspekter kan sättas 

in i kategorier. De olika kategorierna kan sammanfattas i övning efter konsert, inövande 

av stämmor, kunskap om kursplan samt egenansvar. Under aspekten övning efter 

konsert gick de kategoriskt igenom vad som blev fel på konserten och frågetecken 

reddes ut. Inövande av stämmor innefattar avistaträning och tragglande av stämmor av 

de nya låtarna där eleverna upplevde att de hann långt. Kunskap om kursplanen kanske 

egentligen skulle kallats för okunskap om kursplan. Eleverna beskriver att de inte har 

någon aning vad kursplanen säger. Den sista aspekten är egenansvar där eleverna 

diskuterar om vikten av att öva hemma samt att se till att lektionen blir effektiv.  

 

5.2.5 Sammanfattning av lärandebeskrivningar 

De båda skolornas kategorier är snarlika och inövandet av stämmor samt egenasvaret är 

helt lika. Egenansvaret består av att öva hemma och se till att lektionen blir så effektiv 

som möjligt. Skola 1 har lite fler aspekter under kategorin inövandet av stämmor, såsom 

mångträning, stämrep samt notläsning, men annars överensstämde de varandra bra. 

Under kategorin kunskap om kursplanen skiljer det sig däremot rejält. På skola 1 har 

eleverna god koll på kursplanen och vet vad den kräver av dem, medan eleverna på 

skola 2 uttrycker att de inte har någon kunskap om den alls. På skola 1 finns kategorin 
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trygghet, vilket inte förekommer på skola 2. Där arbetade de istället med att rätta till det 

som blev fel efter konserten i kategorien övning efter konsert.  

 

5.3 Observationerna  

I detta avsnitt beskrivs och presenteras de filmade körobservationerna. 

 

5.3.1 Skola 1 

All undervisning som observerades filmades också. Utifrån filmerna och de observerade 

lektionerna kan det ses att eleverna har getts tillfälle att lära sig mer om livet genom 

hennes tal, röstvård eftersom att läraren frågar varför de gör vissa 

uppsjungningsövningar, arrangering då körledaren tillsammans med eleverna skrev en 

basgång i bossastuk med tillhörande överstämmor, musikteori med steganalys i 

samband med arrangeringen, avistaläsning då eleverna fick sjunga en siffersång, 

accapellaträning vilket innebär att eleverna sjunger utan instrument, gehörsträning då 

eleverna inte fick några noter på bossalåten, olika genrer i detta fallet bossa, notläsning 

som övas kontinuerligt i de flesta sånger som sjungs, intonation och klang genom att 

eleverna får sjunga varandras stämmor, olika stilar på låtar då de sjöng en psalm, en 

poplåt, en svensk folkvisa och en jazzlåt. Eleverna gavs också tillfälle att bli bättre på 

intervall då läraren lät eleverna hitta rätt toner på egen hand, pulsträning i samband med 

pulsleken, koreografi främst då för flickorna samt att bli bättre på sina stämmor med 

hjälp av stämövning. 

 

Allmänt om lektionerna som observerades genom filmerna: det är en avslappnad miljö. 

Där eleverna tillåts att skratta och flamsa (på en lagom nivå) samtidigt som de jobbar på 

bra och verkar motiverade. Läraren är pigg, glad, lyhörd, engagerad och skojar mycket 

med eleverna. 

 

5.3.2 Skola 2 

All undervisning som observerades filmades också. Utifrån filmerna och de observerade 

lektionerna kan det ses att eleverna har getts tillfälle att bli bättre på och lära sig mer om 

att sjunga accapella, att sjunga i kanon vilket de gjorde under uppsjungningarna, öva på 

att sjunga efter dirigerat fermat vilket innebär att körledaren stannar en kort stund på 

vissa toner för att sedan fortsätta och eleverna följer det och avistaträning vilket de 

gjorde ganska mycket under lektionerna. Efter en del avistaträning går läraren igenom 
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stämma för stämma och det blir många genomsjungningar av materialet, vilket gör att 

de får en helhet för sången samtidigt som det ger möjlighet till större lärande på sin 

egen stämma. De alternerar att stå och sitta och läraren pekar på skillnaden rent 

klangmässigt, vilket ger eleverna möjlighet till lärande inom röstvård. De arbetade 

också med att rätta till det som blev fel på konserten.  När det kommer till rytminlärning 

så har eleverna möjlighet att lära sig rytmerna på olika sätt. De klappar, läser och 

sjunger tillsammans de rytmer som är krångliga. Körledaren använder sig av begreppet 

”långsam läsning” vilket innebär att eleverna inte lägger vikt vid text utan de sjunger 

långsamt ton för ton på ooo. Detta görs för att sätta rätt tonhöjden. För att hitta rätt toner 

får eleverna själva testa att hitta tonen först, sedan lägger läraren tonerna på pianot, 

vilket ger eleverna möjlighet till lärande inom intervall. De arbetar i olika tempon, olika 

stämmor tillsammans för intonation och läraren gick igenom en del textmaterial och hur 

det skulle uttalas.  

 

Allmänt om lektionerna som observerades genom filmerna. Han är en duktig körledare 

men ganska bunden vid pianot. Han peppar och uppmuntrar eleverna och det låter bra 

om kören. Det är dock inte någon tillåtande miljö utan eleverna blir tystade snabbt och 

de är lågmälda.  

 

5.3.3 Sammanfattning av observationerna 

Utifrån de filmade observationerna kan det konstateras att båda körledarna ger eleverna 

möjlighet att lära sig mer om accapellaövning, avistaträning, röstvård, stäminlärning, 

notläsning intervallträning samt intonationsövningar. Det övriga som lärarna ger 

möjlighet för är inte lika på skolorna vilket inte är så konstigt då körledarna har olika 

mål med körlektionerna som observeras. På skola 1 ger körledaren möjlighet för mer 

kunskaper inom gehörsträning, musikteori, genrekunskap, pulsträning och koreografi 

medan körledaren på skola 2 istället ger möjlighet för lärande inom textmaterial, 

kanonövning och att sjunga efter dirigerat fermat. På skola 1 kan en tillåtande miljö med 

mycket skratt och motiverade elever observeras medan det på skola 2 är en strängare 

men uppmuntrande miljö som möter eleverna.  

 

5.4 Jämförelser mellan skola 1 och skola 2 

Här beskrivs först vilka likheter som framträder mellan skolorna och därefter diskuteras 

även vilka skillnader som synliggörs genom observationerna och intervjuerna.  
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5.4.1 Likheter 

De likheter som framträder i körledarnas övergripande målbeskrivningar är att eleverna 

ska lära sig mer om röstvård genom uppsjungning, samsjungning, att eleverna ska 

utvecklas musikaliskt samt deras önskan om att eleverna ska lära sig sina stämmor 

bättre.  

 

Elevernas målbeskrivningar är lika på vissa punker. På båda skolorna har eleverna 

målen att sjunga mer tillsammans och att hitta gruppkänslan och på det viset utvecklas 

och bli bättre som en helhet. 

 

När lektionernas innehåll diskuteras bland eleverna framträder likheter genom att de 

anser att låtvalet är viktigt för deras motivation. På båda skolorna upplever också 

eleverna att det kan bli pratigt och ofokuserat när stämmor gås igenom.  

 

Båda körledarna erbjuder sina elever att hålla i uppsjungningar för att de ska kunna få 

ett högre betyg.   

 

När elevernas eget lärande behandlas genom kategorierna så framträder vissa likheter. 

Det som är gemensamt för båda skolorna är att  eleverna upplever att de lär sig 

egenansvar samt inövande av stämmor. Under kategorin egenansvar är eleverna således 

överens om att de även behöver öva hemma på materialet som lärs ut under 

körlektionen samt att de har ett ansvar att se till att lektionen blir effektiv. Eleverna 

verkar också vara överens om att de vill att det ska låta så bra som möjligt om kören. 

Under kategorin inövande av stämmor är några aspekter lika såsom avistaträning och 

tragglande av stämmor. 

 

Jämförelser kan göras emellan körledarnas metoder och de möjligheter till lärande som 

de erbjuder. Körledarna har arbetat på olika sätt med olika material och då är det svårt 

att ge en fullvärdig bild av vilka möjligheter till lärande som är lika. Trots att körledarna 

arbetar med olika material framträder ändå ganska många likheter såsom avistaträning, 

röstvård, stäminlärning, notläsning, intervallträning, intonationsövningar samt att låta 

eleverna sjunga både accapella och med komp. Körledarna alternerar också att låta 

eleverna stå och sitta under körövningen. Båda körledarna använder sig också av 
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begrepp som eleverna är väl bekanta med. På skola 1 var begreppet ”mångträning” och 

på skola var det ”långsam läsning”. Begreppen innebär i sig en skillnad men likheten är 

att eleverna vet vad som ska hända samt vad som förväntas av dem.  

 

5.4.2 Skillnader 

Tidsaspekten kan tydliggöras som en skillnad. På skola 1 har körledaren en timme och 

tio minuter till sitt förfogande varje vecka. På skola 2 är lektionen däremot två timmar. 

 

Skillnader som framträder skolorna emellan är att på skola 1 är det fler mål som 

uttrycks verbalt än på skola 2. Utifrån intervjuerna kan det konstateras att på skola 1 ger 

eleverna uttryck för flera mål medan eleverna på skola 2 inte diskuterar måluppfyllelse 

på det viset. Körledaren på skola 1 ger mer uttryck för måluppfyllelse genom 

intervjuerna än vad körledaren på skola 2 gör. Körledare 1 beskriver personliga mål 

vilket inte körledare 2 gör. Detta behöver dock inte betyda att målbilderna inte finns, 

utan det är vad som har framkommit genom två intervjuer.  

 

En skillnad som har synliggjorts är att eleverna har stämrep ibland på skola 1 medan de 

alltid sjunger i helklass på skola 2.  

 

En annan skillnad som uttalades från elevernas sida var att körledaren på skola 1 var 

noga med och arbetade mycket utfrån kursplanen. Eleverna verkade ha god kunskap om 

kursplanen och visste varför de gjorde vissa moment. På skola 2 uttryckte eleverna att 

de inte hade gått igenom kursplanen eller visste vad den krävde av dem.  

 

Eleverna på skola 1 tycker att avistaträning är bra men de har hellre en genomgång där 

läraren går igenom stämma för stämma. Eleverna på skola 2 tycker däremot att 

avsitaträningen utvecklar dem mer och ger uttryck för att de gärna arbetar med det.  

 

På skola 1 kan en tillåtande miljö med mycket skratt och motiverade elever observeras 

medan det på skola 2 är en strängare men uppmuntrande miljö som möter eleverna. 

 

Körledarna ger eleverna olika möjligheter till lärande inom olika aspekter. Detta är inget 

konstigt då de arbetar med helt olika material. Körledare 1 arbetar med gehörsträning, 

musikteori, genrekunskap, pulsträning och koreografi medan körledare 2 istället ger 
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möjlighet för lärande inom textmaterial, kanonövning och att sjunga efter dirigerat 

fermat. 

 

En skillnad som upptäcktes var att på skola 1 arbetar körledaren med kategorin trygghet 

där relationer är inkluderade. Hon börjar varje lektion med en aktivitet som gör att 

eleverna kommer närmare varandra. Detta görs inte på skola 2 utan där läggs mer tid på 

uppvärmning och uppsjungning istället. 

 

5.5 Körledarnas syn på den egna undervisningen 

Här beskrivs körledarnas syn på den egna undervisningen samt en bättre bild av vilka 

körledarna är. 

 

5.5.1 Körledare 1 

Körledare 1 är en kvinna som är ganska ung. Hon ser sig fortfarande som ny lärare 

vilket innebär att hon fortfarande testar sig fram, som hon själv beskriver.  Hon arbetar 

för att eleverna ska känna sig trygga med både varandra och med henne. Hon anser att 

kursplanen är viktig och arbetar mycket emot den. Körledarens syn på den egna 

undervisningen förändras under tiden den här studien skrivs, vilket är en spännande 

utveckling. Första lektionen som observeras är en lektion där hon själv beskriver att hon 

ser undervisningen med andras ögon. Hon anpassar alltså undervisningen till hur det var 

när hon själv gick i skolan och hade kör samt att hon jämför sig med andra körledare 

och försöker ta efter deras undervisningsmetoder. Till den andra lektionen som 

observeras har hon funderat mycket över körlektionerna och insett att hon inte bedriver 

undervisningen på det sätt som hon egentligen vill. Hon menar att hon inte har tagit 

tillvara på sina egna styrkor och körlektion nummer två ser ganska annorlunda ut 

jämfört med den första lektionen. Hon blandar olika metoder och arbetssätt och det blir 

en varierad lektion med olika moment. Hon uttrycker att hon börjar hitta sig själv och 

närma sig det resultat hon vill ha med körundervisningen.  

 

5.5.2 Körledare 2 

Körledare 2 är en man i övre medelåldern. Han beskriver själv att han har arbetat med 

kör och körundervisning i många år. Han är en körledare som inte ger uttryck för några 

tvivel kring den egna undervisningen. Hans syn på den egna undervisningen är att han 
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tror på sina metoder och inte låter sig styras av eleverna. Han beskriver att han har hittat 

ett sätt att arbeta som han tycker fungerar bra och det är det som möter eleverna under 

körlektionerna. Han anser att rutiner är viktiga och ändrar därför inte sitt upplägg på 

lektionerna. Det som möter eleverna varje vecka är uppvärmning och uppsjungning, ett 

eller två stycken som är kända sedan tidigare för eleverna. Detta för att de ska komma 

igång. Därefter kommer ett pass med tragglande av nytt material. På slutet av lektionen 

sjunger de något som inte är helt färdigt än men som de ändå har kommit en bit på.  

 

5.5.3 Konklusion: körledarnas syn på den egna undervisningen 

Körledarnas syn på den egna undervisningen skiljer sig markant. Körledare 1 arbetar för 

att hitta sig själv och sitt eget sätt att undervisa. Hon provar och testar sig fram med 

olika metoder och arbetssätt vilket skapar en varierad lektion. På hennes andra lektion 

beskriver hon själv att hon närmade sig det resultat på undervisningen som hon vill ha.  

Körledare 2 verkar mer säker på sig själv och är övertygad om att hans sätt att undervisa 

är bra. Han har hittat det sätt som fungerar för honom och uttrycker inga tvivel kring sin 

undervisning. Hans lektioner ser likadana ut vecka efter vecka vilket han anser vara bra.  

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis har resultatet visat att körledarnas övergripande mål är 

förhållandevis lika. Båda körledarna uttrycker en önskan att lära eleverna om röstvård, 

samsjungning, stämsång och att de ska bli så musikaliskt duktiga som möjligt. På skola 

1 har körledaren personliga mål vilket inte har framkommit att körledaren på skola 2 

har. Det behöver inte betyda att målen inte finns för körledare 2, utan det är vad som har 

framkommit av två intervjuer. Därtill framträder också ett antal mål som beskriver den 

undervisning som körledarna bedriver och de här målen blir personliga då deras 

planeringar ser olika ut.  

 

Eleverna på skola 1 uttrycker fler mål än vad eleverna på skola 2 gör. Det som kan 

utläsas av resultatet är att de gemensamma målen de båda skolorna emellan är att  

sjunga mer tillsammans och att hitta gruppkänslan och på det viset utvecklas och bli 

bättre.  På skola 1 pratade eleverna om respekten till körledaren och varandra, vilket inte 

nämndes alls på skola 2. På båda skolorna framkom det att låtvalet var viktigt för 

elevernas motivation och att det kunde bli pratigt och ofokuserat när stämmor gicks 

igenom.  
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När det handlar om elevernas eget lärande delades det in i fyra olika kategorier på 

respektive skola. De båda skolornas kategorier blev snarlika och inövandet av stämmor 

samt egenasvaret är helt lika. Egenansvaret består av att öva hemma och se till att 

lektionen blir så effektiv som möjligt. Skola 1 har lite fler aspekter under kategorin 

inövandet av stämmor, såsom mångträning, stämrep samt notläsning. I katergorin 

kunskap om kursplanen skiljer det sig däremot rejält emellan de båda skolorna. På skola 

1 ses eleverna ha god koll på kursplanen och de vet vad den kräver av dem, medan 

eleverna på skola 2 uttrycker att de inte har någon kunskap om den alls. På skola 1 finns 

kategorin trygghet, vilket inte förekommer på skola 2. Där arbetade de istället med att 

rätta till det som blev fel efter konserten i kategorien övning efter konsert. 

 

Utifrån de filmade observationerna kan det konstateras att båda körledarna ger eleverna 

möjlighet att lära sig mer om acapellaövning, avistaträning, röstvård, stäminlärning, 

notläsning intervallträning samt intonationsövningar. På skola 1 ger körledaren 

möjlighet för mer kunskaper inom gehörsträning, musikteori, genrekunskap, pulsträning 

och koreografi medan körledaren på skola 2 istället ger möjlighet för lärande inom 

textmaterial, kanonövning och att sjunga efter dirigerat fermat. På skola 1 kan en 

tillåtande miljö med mycket skratt och motiverade elever observeras medan det på skola 

2 är en strängare men uppmuntrande miljö som möter eleverna. 

 

Körledarnas syn på den egna undervisningen skiljer sig markant. Körledare 1 arbetar för 

att hitta sig själv och sitt eget sätt att undervisa med hjälp av olika arbetssätt. Körledare 

2 verkar mer säker på sig själv och har hittat det sätt att undervisa som fungerar för 

honom. Hans lektioner ser alltid likadana ut vilket han anser vara bra. 

 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras synen på körledarnas undervisning, målen, lärandet, de åtta 

arbetsätten i mötet med den studerande praktiken, i mötet med tidigare forskning. En del 

egna kommentarer lyfts fram i diskussionen då jag själv har reflekterat och analyserat 

en hel del utifrån körledarnas olika metoder och arbetssätt.  
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6.1 Synen på den egna undervisningen 

Körledarnas olika syner på sin egen undervisning tar sig uttryck genom att körledare 1 

ses som lite osäker och verkar inte riktigt ha hittat sig själv och sin plats än. Hon är 

fortfarande ganska ung och tar till sig av vad andra körledare har sagt och gjort under 

hennes egen uppväxt. Under den andra delen av observationen verkade hon växa och 

börja hitta sig själv. Körledare 2 är i medelåldern och menar att han har arbetat med kör 

och körundervisning i många år. Körledare 1 testar och provar sig fram medan körledare 

2 är övertygad om att hans undervisning fungerar bra.  

 

Eleverna på skola 1 kommer troligen att mötas av en körledare som varierar sina 

lektioner mycket och på det viset blir undervisningen aldrig tråkig. Det finns dock en 

risk med att metoderna och arbetssätten blir för många och gör eleverna förvirrade då 

det händer för mycket under en lektion.  

 

Som en parallell till körledare 1 kan körledare 2 diskuteras. Här ser varje lektion likadan 

ut och inga överraskningar dyker upp. Körledare 2 menar att rutiner är bra. Frågan är 

om körundervisningen gör eleverna uttråkade under tre år, när de möts av samma 

lektionsupplägg vecka efter vecka? Körledare 2 verkar inte intresserad av att ändra på 

eller anpassa sitt lektionsupplägg. Att mötas av exakt samma upplägg vecka efter vecka, 

fast med olika innehåll kan göra eleverna uttråkade och resultatet blir då trötthet och 

omotiverade elever. För att eleverna ska hållas motiverade beskriver Lo (2014:141-142) 

att läraren varierar sina undervisningsmetoder, strategier och aktiviteter för att eleverna 

ska finna undervisningen lustfylld. Detta sätt att undervisa ökar också interaktionen 

eleverna emellan. Utifrån denna tidigare forskning kan det konstateras att körledare 1 

anpassar sig bättre än körledare 2.  

 

Det är viktigt att som körledare vara medveten om vad som görs, att ha ett gott 

självförtroende och att vara trygg i sig själv (Johansson 2015). Körledare 1 verkar 

reflektera mycket över vad och hur hon gör och anpassar sig därefter. Hon ses som lite 

osäker och inte helt trygg i sig själv men hon verkar vara på rätt väg. Körledare 2 ses 

däremot ha ett gott självförtroende, väldigt trygg i sig själv och verkar medveten om vad 

han gör. Johansson (2015) menar att det viktigaste är att hitta sitt eget personliga sätt att 

undervisa på. Körledare 1 är på väg dit medan körledare 2 verkar ha hittat det för 
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längsedan. Det känns däremot som att körledare 2 skulle behöva reflektera över sin 

körundervisning av och till och inte bara ”köra på” i gamla hjulspår.  

 

Enligt Balsnes (2009: 214-215) är det viktigt att körledaren har humor och vågar visa 

det för koristerna. Körledare 1 skrattar tillsammans med eleverna och det finns en 

tillåtande miljö. Körledare 2 är strängare och disciplinen verkar vara viktig. På skola 2 

är körledaren uppmuntrande men samtidigt ger han inte uttryck för någon humor. Under 

fyra timmar som observerades sågs han inte le en enda gång medan körledare 1 ständigt 

hade ett léende på läpparna. För körledarna gäller det att kunna bemöta eleverna på ett 

sådant sätt att de vill lära sig.  

 

För att finna gemenskap och motivation beskriver Edberg (2012:15) ordet ÖNSKAN, 

där ö står för ödmjukhet, n står för närvaro, s står för samtal, k står för kunskap, a står 

för ansvar och n står för nyfikenhet. Utifrån de observationer och intervjuer som har 

genomförts anser jag att körledare 1 uppfyller samtliga kriterier. Hon visar sig ödmjuk 

inför eleverna och hon är närvarande i sin undervisning. Hon samtalar med eleverna och 

gör dem delaktiga i processen, kunskapen har hon och hon tar ansvar. Hennes största 

styrka är nog nyfikenheten. Hon vill att undervisningen ska bli så bra som möjligt och 

testar och provar sig fram, vilket tyder på en stor nyfikenhet för det hon ännu ej känner 

till. Körledare 2 uttrycker verbalt en ödmjukhet gentemot eleverna men detta kommer 

inte riktigt fram i själva undervisningsprocessen, han är närvarande under hela lektionen 

men samtalar inte så mycket med eleverna för att inkludera dem. Kunskapen besitter 

han och han tar ansvar. Däremot är hans nyfikenhet inte så stor. Han arbetar vidare i 

samma hjulspår som alltid och ger inget sken av att vilja testa något nytt. 

 

6.2 Målen 

Båda körledarna har mål för sina körer. Körledare 1 uttrycker fler mål verbalt, både 

personliga och andra, än vad körledare 2 gör. Det har problematiserats tidigare i studien 

att körledare 2 likväl kan ha fler mål som han väljer att inte uttrycka. Alla lärare möter 

samma läroplan, kursplan, allmänna råd och kommentarsmaterial som beskriver hur de 

bör arbeta för att uppnå skolans mål (Florin Sädbom, 2015:38-39). Lärarens uppgift 

utifrån styrdokumenten är att skapa förutsättningar för eleverna så att de utvecklas så 

mycket som möjligt. Detta görs bäst genom att läraren konkretiserar sina 

undervisningsmål och enligt min mening även inkluderar eleverna i sin planering. Om 
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körledarna verbalt berättar och förklarar för eleverna varför de gör vissa moment, anser 

jag att förståelsen ökar hos eleverna. Att  arbeta utifrån kursplanen som på något sätt 

byggstenen i undervisningen anser jag vara viktigt. Körledare 1 tydliggör mål för 

eleverna genom att prata om och arbeta utifrån kursplanen. På detta sätt får eleverna 

veta varför de gör vissa saker vilket kanske ökar motivationen hos eleverna. 

 

 Körledarnas övergripande mål ser förhållandevis lika ut. Båda körledarna uttrycker en 

önskan att lära eleverna om röstvård, samsjungning, stämsång och att de ska bli så 

musikaliskt duktiga som möjligt. Intonationsförmågan och förmågan att läsa noter 

avista kan förbättras hos körsångare har Sandberg Jurström (2009:7-8) kommit fram till, 

vilket är mål som körledarna ger uttryck för. I Johanssons (2015:144:150:237) studie 

framkommer olika mål hos de olika körledarna. Att utveckla kören, höja kvalitén, 

sjunga svårare stycken, prova olika repertoarer och att musicera tillsammans och göra 

bra musik var några av de mål som resultatet visade. Dessa mål stämmer väl överens 

med körledarnas mål på de båda skolorna som har observerats.  

 

Att sjunga i kör är en social aktivitet menar Johansson (2015) och musiken är både mål 

och medel. I en kör får den ensamma människan en röst och individen blir en del av 

helheten. Kören skapar något som är mer än vad den enskilda individen kan skapa. 

Eleverna på de båda skolorna uttrycker att deras mål är att sjunga mer tillsammans och 

att hitta gruppkänslan, vilket är precis vad Johansson (2015) hävdar är en viktig aspekt 

av körsången. Johansson (2015) beskriver också att det viktigt att ha en god kontakt och 

relation med sina korister. Båda körledaren och eleverna på skola 1 uttrycker verbalt att 

respekten och tryggheten dem emellan är viktig medan det endast är körledaren som 

nämner respekten på skola 2.  

 

6.3 Lärande 

När eleverna uttrycker sitt lärande överensstämmer deras upplevelser förhållandevis väl 

med körledarnas planerade intentioner. Som beskrevs i resultatet missade både 

körledarna och eleverna vissa aspekter av det som observerats utifrån filmerna, av det 

som eleverna ges möjlighet att lära sig, vilket troligen handlar om att de inte tänker på 

att allt de gör är en form av lärande. Dessa aspekter, exempelvis att sjunga accapella är 

troligen så vanligt för både körledaren och eleverna att de inte reflekterar över att det är 

ett lärandemoment.  
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För övrigt uttrycker eleverna flertalet av de lärandemoment som körledarna beskriver att 

de vill arbeta med vilket svarar för att körledarnas planerade undervisning. Elevernas 

lärande delades in i fyra kategorier vardera på de båda skolorna. Två av dessa kategorier 

var likadana på skolorna och det var kategorierna inövandet av stämmor och 

egenasvaret. Att två kategorier är likadana på de observerade skolorna innebär att 

undervisningens innehåll är förhållandevis lika trots olikheterna som observerats i 

arbetssätt/ metoder samt körledarnas personligheter. Eleverna upplever att lyssningen av 

musiken/sången är viktig. De menar att de behöver få en helhet, dels för motivationen 

men också för att få veta vart de är på väg och hur stycket kommer att låta så 

småningom. Detta diskuterar Wallerstedt (2008:136) där hon beskriver att lyssningen är 

en central del av körsången. Körledarna på de båda skolorna använder sig ofta av 

helheten då de antingen spelar eller sjunger stycket för eleverna. Körsång är bra för det 

musikaliska lärandet enligt Sandberg Jurström (2009:7-8). Det finns olika strategier som 

koristerna använder sig av och den individrelaterade strategin är vanlig, det vill säga att 

lärandet oftast sker individuellt genom övande. Detta beskriver eleverna är ett led i 

kategorin egenansvar, att ta hem noterna och öva på ledig tid. Den grupprelaterade 

strategin, där individen i interaktion med de andra koristerna löser utmaningarna de 

ställs inför, kan kopplas till stämövningarna på skola 1. Den tredje och sista strategin är 

den dirigentrelaterade strategin, där lärande sker med hjälp av körledaren (Sandberg 

Jurström, 2009:7-8). Den yttre och inre motivationen (Lundberg & Lökholm, 2006: 46-

47) omfattar eleverna i föreliggande studie. Den yttre motivationen inkluderas av det 

yttre tryck som andra människor kan ge oss för att påverka den inre processen. Betyg är 

ett bra exempel på yttre motivation där elever utför handlingar för att bli belönade. För 

att eleverna ska få ett högt betyg i körsång kräver kursplanen att de håller i en 

uppsjungning, vilket många verkar ha valt att göra. Den inre motivationen handlar 

däremot om att vi gör något för att vi tycker om det. För elevernas del kan det handla 

om att de övar för att de tycker det är roligt samt att de vill att kören ska låta så bra som 

möjligt, vilket var ett gemensamt mål för eleverna på de båda skolorna. 

 

6.4 Åtta arbetssätt i mötet med den studerade praktiken 

 

De åtta arbetssätten lyssnande attityd, prövande av metoder, musikaliska rutiner, 

förebildande, koncentrerade uttryck, reflektion i praktiken, historieberättande och 

målbilder (Bygdéus, 2015), har använts i denna studie för att strukturera upp 
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observationerna. De blev till ett observationsschema, där det kunde utläsas hur och på 

vilket sätt körledarna interagerar med eleverna, vilka metoder och rutiner som används, 

hur de uppträder i samband med undervisningen samt vilka verbala målbilder de ger 

uttryck för. De här åtta arbetssätten gjorde det lättare att besvara studiens frågor då 

några av arbetssätten, exempelvis målbilder vidrör frågorna. 

 

6.4.1 Skola 1 

De åtta arbetssätt som Bygdéus (2015) upptäcker i sin avhandling användes vid 

observationerna som observationsschema. Dessa arbetssätt är lyssnande attityd, 

prövande av metoder, musikaliska rutiner, förebildande, koncentrerade uttryck, 

reflektion i praktiken, historieberättande och målbilder. Nedan följer en redovisning av 

hur körledaren på skola 1 använde sig av dessa arbetssätt utifrån de lektioner som 

observerats. 

 

Under lektionerna har körledaren en lyssnande attityd där hon hela tiden söker kontakt 

med gruppen genom att fysiskt vara nära dem. Hon befinner sig enbart vid pianot när 

hon spelar. Hon har hela tiden en dialog med eleverna och frågar hur det går för dem 

och om något av det som övas är svårt eller krångligt. De frågor som eleverna har 

besvaras på en gång. De sjunger bossalåten för att det var ett önskemål från en elev. En 

annan elev vill sjunga låten i swing vilket hon berättar att de ska göra vid nästa 

lektionstillfälle.  

 

De metoder/arbetssätt (prövande av metoder) som läraren själv beskriver att hon 

använder sig av är blandad. Hon anser att en variation är viktigt men att hon kommer 

använda sig av uppsjungning, gehörsträning, notövning och avistaövning. Rent praktiskt 

använder hon sig av tavlan för att förevisa och hon menar att hon använder korta fraser i 

respektive stämma för att minimera väntetiden. De metoder/arbetssätt som eleverna 

upplevde att de använde sig av var att de sjöng i helklass först för att därefter dela upp 

sig i pojkar och flickor. Eleverna beskriver också att läraren använde sig av 

mångträning. ”Hon gick igenom varje stämma med mångträningen. Den blev väldigt 

givande”. De beskriver också att läraren använde sig av ”call and response”, vilket 

innefattas av att läraren sjunger först och eleverna härmar. Utifrån filmen och de 

observerade lektionerna kan det konstateras att läraren använder sig av mångträning, 

pulsträning, musikteori, arrangering, rytmläsning, gehörsträning, notläsning, call and 
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response, att eleverna skulle stå eller sitta, de sjöng accapella och med komp, varje 

stämma för sig, alla tillsammans i helklass och stämdelning. 

 

De musikaliska rutiner som läraren gav uttryck för att hon använder sig av är 

uppsjungning och att hon börjar varje lektion med en aktivitet ”för att tighta ihop 

gänget”. Det som kunde observeras utifrån filmen var just pulsleken och 

uppsjungningen. 

 

Körledaren är förebildande i sitt ledarskap. I uppsjungningen visar hon övningar och 

uttryck  med både röst, kropp och piano. Hon sjunger och spelar före under hela 

lektionen, hon håller pulsen genom att knäppa med fingrarna och när hon säger att en låt 

börjar i mezzo forte för att sedan svälla, så visar hon vad hon menar med begreppet 

”svälla”. 

 

Koncentrerade uttryck är ett moment som körledaren också använder sig av. Under 

lektionerna kommunicerar hon med kören genom korta kommandon. Exempel på dessa 

kommandon är ”fortsätt ni som kan”, ”oktavera”, ”andas inte”, ”avspänd i käken”, 

”sjung i högt läge sopraner”, ”vi börjar om” och ” sjung utan mig”. Eleverna tolkar och 

följer också den ordlösa kommunikation som körledaren förmedlar via piano och 

dirigering. 

 

Körledaren använder sig av reflektion i praktiken vilket innebär att hon tar snabba beslut 

som förmedlas till eleverna under körlektionen. Några av de beslut som fattades var ”nu 

kör vi med mångträning”, ”vi testar att sänka låten”. Det blev inte bra, vilket gjorde att 

hon tog tillbaka sången till originaltonart, ”vi testar kompstämmorna tillsammans” och 

”jag sjunger med altstämman nu”. 

 

Angående historieberättandet så berättade läraren att hon inte har använt sig av det 

hittills i sin undervisning. Utifrån filmerna och observationerna som genomfördes sågs 

inte något historieberättande till heller. 

 

Under lektionerna gav körledaren verbala målbilder till eleverna där hon beskrev vart 

de var på väg. Exempel på dessa verbala målbilder är ”det här är förberedelse för att 

träna att läsa noter avista”, ”lära er om arrangering och genretyper samtidigt”, ”nästa 
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gång blir det läxförhör på era stämmor” och ”bra för intonationen att kunna andra 

stämmor än bara sin egen”.  

 

6.4.2 Skola 2  

Under lektionerna observeras en lyssnande attityd hos körledaren där han söker kontakt 

med eleverna. Vid uppsjungningen befinner han sig i närheten av eleverna och pratar 

med dem om helgen som varit samtidigt som de värmer upp kroppsligt. Han ställer 

frågor till eleverna om var och varför det gick fel på konserten och lyssnar in svaren. De 

frågor som eleverna har besvaras på en gång. Körledaren är ganska låst vid pianot under 

själva övningarna men söker ofta ögonkontakt med eleverna.  

 

De metoder/arbetssätt (prövande av metoder) som läraren själv beskriver att han 

använder sig av innefattas av två etapper. Först är det hans egen förberedelse vilket 

innebär en kombination av inläsning av notbilden, han lyssnar in klanger för att få en 

grunduppfattning av stycket. I den mån det finns möjlighet lyssnar han på inspelningar 

av stycket. Under lektionen använder han sig av uppvärmning och kroppslig 

uppvärmning, Det leder över till sångövningar, samsjungning och till sist sånger. 

Metoderna anpassar han efter situation men avista använder han sig mycket av. Det är 

också vanligt att han använder sig av call and response, ett enkelt pianostöd och att han 

själv sjunger tillsammans med dem. De metoder och arbetssätt som eleverna upplevde 

att de använde sig av var avistaträning, call and response och rytmövningar på olika sätt. 

Utifrån filmerna och de observerade lektionerna kan det konstateras att läraren använde 

sig av accapellaövning, genomsjungning med både enkelt pianostöd och fullt komp i 

olika tempon, varje stämma var för sig och sedan tillsammans, rytmövningar, 

avistaträning, call and response, notövning då altarna sjöng tenorstämman, körledaren 

spelar och eleverna lyssnar bara och intervallträning eftersom eleverna ibland själva fick 

hitta sina toner. Eleverna alternerade mellan att stå och sitta.  

 

De musikaliska rutiner som läraren beskriver att han alltid använder sig av är 

uppvärmning, uppsjungning och tonbildning vilket han menar att eleverna vet. Därefter 

sjunger de alltid ett för eleverna känt stycke, för att komma igång och hitta klangen 

tillsammans. Han menar också att det varje vecka kommer ett pass med tragglande av 

nytt material. Det som kunde observeras utifrån filmerna var det ovan beskrivna. 
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Körledaren är förebildande i sitt ledarskap. Han visar övningar med både röst, kropp 

och piano. Han förevisar rytmer genom att klappa eller sjunga dem. I själva inarbetandet 

av nytt material sjunger han tillsammans med de olika stämmorna samtidigt som han 

spelar de olika stämmorna. Han beskriver hur han vill att kören ska sjunga exempelvis 

”dunsa” och sedan visar han med sin egen röst hur han menar.  

 

Koncentrerade uttryck är ett moment som körledaren också använder sig av. Under 

lektionerna kommunicerar han med kören genom korta kommandon. Exempel på dessa 

kommandon är ”lite mer volym i varje stämma”, ”pressa inte”, bind över”, ”full klang”, 

”tydlig, distinkt på slaget” och ”bra jobbat, dock inte felfritt”. Eleverna tolkar och följer 

också den ordlösa kommunikation som körledaren förmedlar via piano och dirigering. 

 

Körledaren använder sig av reflektion i praktiken vilket innebär att han tar snabba beslut 

som förmedlas till eleverna under körlektionen. Några av de beslut som fattades var ”vi 

tar om den starten”, ”nu sjunger bara basar och sopraner”, ”vi läser den här frasen 

rytmiskt tre gånger” och ”nu sjunger tjejerna själva”. 

 

Körledaren beskriver själv att han använder sig av historieberättande i undervisningen,. 

Han menar att om det är ett välkänt stycke behövs ingen presentation men när de 

sjunger för eleverna okända stycken kan det vara bra att tillsammans skapa en känsla 

eller kunskap kring materialet. Antingen har han en historisk presentation eller så 

diskuterar de olika budskap som finns i texterna. Det som kunde observeras utifrån 

filmerna var att han pratade med eleverna om budskapet i ett stycke som skulle sjungas 

”ta vara på dagen som den är. Den kommer aldrig igen”.  

 

Under lektionerna gav körledaren verbala målbilder till eleverna där han beskrev vart 

de var på väg. Exempel på dessa verbala målbilder är ”den här ska sjungas utantill sen”, 

”den här sången ska sjungas på examenskonserten” och ”vi måste jobba med 

vokalljuden men det tar vi nästa vecka”.  

 

6.4.3 Konklusion: åtta arbetssätt i mötet med den studerade praktiken 

När det kommer till Bygdéus åtta arbetssätt framkommer det att alla kategorier utom en 

används och behandlas av båda körledarna. Det som skiljer dem åt är att körledaren på 

skola 1 inte använder sig av historieberättande medan körledaren på skola 2 beskriver 
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att han gör det. De andra kategorierna används praktiskt på båda skolorna fast vissa av 

dem används på skilda sätt. I kategorin lyssnande attityd är körledare 1 mycket fysiskt 

nära eleverna. Hon befinner sig enbart vid pianot när hon spelar. Körledare 2 är däremot 

ganska bunden till pianot men söker istället ögonkontakt med eleverna. De metoder och 

arbetssätt (prövande av metoder) som körledare 1 beskriver att hon använder sig av är 

uppsjungning, gehörsträning, notövning och avistaövning. Rent praktiskt använder hon 

sig av tavlan för att förevisa och hon menar att hon använder korta fraser i respektive 

stämma för att minimera väntetiden. Körledare 2 menar däremot att han anpassar 

metoden efter situationen men att han använder sig mycket av avista. För övrigt 

använder han call and response, ett enkelt pianostöd och att han själv sjunger 

tillsammans med dem. De musikaliska rutiner som körledare 1 använder sig av är 

uppsjungning och att hon börjar varje lektion med en gemensam aktivitet för 

sammanhållningens skull. Körledare 2 beskriver däremot att hela hans lektioner består 

av musikaliska rutiner, då de ser likadana ut varje vecka. Han använder sig av 

uppvärmning, uppsjungning och tonbildning. Därefter sjungs ett välbekant stycke för att 

sedan traggla nytt material. Både körledare 1 och 2 är förebildande i sitt ledarskap. De 

visar övningar med både röst, kropp och piano. Båda körledarna sjunger före och 

tillsammans med eleverna och de ger exempel på hur de vill att eleverna ska sjunga 

samt förevisar med sina egna röster vad de menar. I kategorin koncentrerade uttryck 

använder sig både körledare 1 och 2 av korta kommandon i direkt anslutning till att 

något sjungs. Båda körledarna använder sig också av en ordlös kommunikation via 

piano och dirigering vilken eleverna tolkar och följer. Reflektion i praktiken innebär att 

körledarna tar snabba beslut som förmedlas till eleverna under körlektionen. Detta är 

något som båda körledarna använder sig av. Under lektionerna gav båda körledarna 

uttryck för verbala målbilder om vart de var på väg med ett stycke eller en övning. 

 

6.5 Metoddiskussion 

 

De metoder som har använts är enkätfrågor som skickades ut i förväg, observationer av 

körlektioner samt intervjuer med körledarna och gruppintervjuer med elever efter 

undervisningen. Den här metodkombinationen visade sig vara väldigt användbar, då jag 

har kunnat samla in mycket material som har pekat och visat på både lika och olika 

saker. Resultatet känns övertygande och jag har en ganska stor tilltro till mitt material 

och de slutsatser som har kunnat dras vilket en metodkombination kan ge. Enligt 

Denscombe (2009:151-152) får forskaren en mer komplett och fullständig bild av vad 
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det är som har studerats. Jag har inte upplevt några problem alls med metoderna. 

Däremot är studien i en så liten skala att det är svårt att generalisera resultatet. 

 

6.6 Motivering av uppsatsen utifrån ett musikpedagogiskt perspektiv 

 

Föreliggande uppsats är av intresse för musikläraryrket och ämnet musikpedagogik 

därför att det är av yttersta vikt att intentionen hos musiklärarna stämmer överens med 

den kunskap som faktiskt implementeras hos eleverna. Det är ingen hemlighet att 

ungdomar idag mår ganska dåligt och att många elever upplever stress och press av 

kraven i skolan (skolverket.se). Uppsatsen kan även belysa aspekter som motivation, 

välmående och körsång, för musiklärare i egenskap av körledare inom skolväsendet. 

 

6.7 Förslag på vidare forskning 

Den här studien skulle kunna ses som en pilotstudie alternativt fallstudie. Det skulle 

vara intressant att forska vidare om det som är påbörjat i den här studien, det vill säga 

observationer av körundervisning samt intervjuer med körledare och elever, för att se 

hur körledare agerar i större utsträckning och på fler skolor. Låta fler körledare och 

körer observeras under mer än två lektioner på varje skola i syftet att arbeta vidare med 

vilka metoder/arbetssätt körledarna använder sig av eller hur de arbetar utifrån 

genus/kön.   
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

Skriftligt till lärare innan lektionen: 

1. Vad ska nästa körlektion innehålla? 

2. Vad är du tänkt att eleverna ska lära sig? 

3. Vilka arbetssätt tänker du att du använder dig av när du förbereder och genomför 

lektionen? 

4. Vad använder du för musikaliska rutiner under körlektionen? (Med musikaliska 

rutiner menas arbetssätt som återkommer varje lektion, så eleverna vet vad som 

väntar dem men också vad som förväntas av dem.) 

5. Använder du dig av ”historieberättande” i kören och hur kan detta isåfall gå till? 

(Med historieberättande menas att man berättar en historia, sann eller inte, för att 

eleverna ska hitta ett speciellt uttryck i sången) 

6. Vad menar du motiverar eleverna i körlektionen? 

7. Vad är din erfarenhet av vad som inspirerar eleverna? 

8. Vilka medvetna arbetssätt använder du dig av för att motivera och inspirera 

eleverna? 

9. Vad har du för mål med kören? 

 

Under lektionen – jag som utforskare: 

 

Observationsschema med utgångspunkt från Bygdéus åtta arbetssätt.  

 

Efter lektionen: 

 

Muntliga frågor till eleverna: 

 

1. Hur började lektionen? 

2. Hur fortsatte lektionen? 

3. Vad blev bra under lektionen? 

4. Vad fungerade mindre bra? 

5. Vad har du lärt dig idag på körlektionen? 

6. Vilka arbetssätt använde ni er av för det som du lärde dig under körlektionen? 

7. Finns det något annat arbetssätt som skulle kunna komplettera det sätt ni arbetat 

på idag för att lära än mer, att gå vidare med? 

8. Vet du vad som förväntas av dig under körlektionen? Hur vet du det isåfall? 

9. Vad motiverar dig under körlektionen? 

10. Hur/på vilket sätt blir du motiverad i en körlektion? 

11. Vad, tänker du, är din del i din lärandeprocess och vad är lärarens del i din 

lärandeprocess? 

 

Frågor till lärarna, efter lektionen: 

Skriftligt och/eller muntligt, beroende på tid. 

1. Hur började lektionen? 

2. Hur fortsatte lektionen? 

3. Vad blev bra under lektionen? 

4. Vad fungerade mindre bra? 

5. Vad vill du förändra/förbättra? 

6. Vad kom du att tänka på i övrigt om lektionen? 


