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1 Inledning 

”Sjung”, ”Sjung starkare”, ”Ta in luft för att få mer kraft i sången” är typiska 
instruktioner som körledare ger barn vid en sångövning. Utifrån ett traditionellt 
språkvetenskapligt perspektiv skulle man kunna analysera yttrandenas 
morfologi och syntax, såsom komparativ eller imperativ. Man skulle även 
kunna utforska tilltal och upprepning. Satsens struktur och form utgör ett 
underlag för analys av muntliga instruktioner. Länge har talat språk undersökts 
inom språkvetenskapen (Norrby 2014) utifrån olika strukturer (Lindström 1999; 
Sahlström 2003; Karlsson 2006; Näslund 2013) och stor kunskap finns om hur 
vi instruerar med rösten i olika kontexter. Hur människor förstår varandra med 
hjälp av olika resurser är inte lika utforskat. Under en körövning ges 
instruktioner förhållandevis ofta på andra sätt än just med talat språk och enbart 
rösten. Kördeltagare är vana vid att tolka stora och små signaler såsom kroppens 
hållning, en uttryckt kroppsposition, en använd gest, en riktad blick och 
ansiktets mimik hos körledaren (Bygdéus 2015, Sandberg Jurström 2009) för 
att förhålla sig till instruktioner om att sjunga på ett specifikt sätt. Men vill vi 
förstå handlingar som delvis utförs med kroppen och vilka konsekvenser detta 
får för kommunikation måste kroppen läggas till i analysen. Denna uppsats som 
syftar till att förstå interaktionen mellan en körledare och barnkör, specifikt 
instruktioner om luft och andning, måste därför inkludera kroppen och andra 
resurser. 

Samspel människor emellan är multimodalt och sker i sociala sammanhang 
(Goodwin 2000a; Mondada 2016). Verbalt språk kan i vissa sammanhang vara 
dominerande men det finns en rad andra kontexter där kroppen i högre grad 
spelar roll för samspelet, exempelvis olika musikaliska sammanhang (Keevallik 
2020:76). En sådan musikalisk kontext är aktiviteten barnkörövning, där 
deltagare lär sig att sjunga. Flera resurser, förutom verbalt språk, orienteras 
emot i kontexten. Sång uttrycks med hela kroppen där rösten, andningsorganen, 
inre muskulatur, munhålan arbetar för att skapa ett sjungande uttryck med en 
specifik klang. Körledaren använder sin kropp för att förmedla vad och på vilket 
sätt barnen ska sjunga. Instruktioner om hur sången ska uttryckas förmedlas till 
kördeltagarna med stöd i resurser som körledarens kropp, röst, gest, blick och 
mimik. Genom olika rörelser, positioner och varierade förkroppsligade uttryck 
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sker undervisningen i körkontexten. Hela samspelet är multimodalt och i 
stundens utförande behöver deltagarna även tolka varandras multimodala 
aktivitet för att uppnå en samsyn i sången. Förutom med kroppens olika resurser 
förmedlar körledaren innehåll i form av klaviaturspel, taveltext och notpapper. 
Objekt som ingår i en social interaktion är sammanlänkat med kroppsliga 
handlingar i kontexten och därför är de också relevanta att studera (Ekström & 
Lindwall 2020:183, Lindwall & Ekström 2012). Sångövningen är en kontext 
där undervisning sker genom olika uttryck (Bygdéus 2015) i ett samspel mellan 
körledare och kördeltagare. Instruktioner om förmågan att uttrycka sång med 
stöd i andningsapparaten är i fokus i denna uppsats. I andningen möts kroppens 
fysiologi med tal och sång. 

 Utan luft – ingen sång! Som i alla fysiska aktiviteter finns kunskap om 
utförandet av aktiviteten. Efter inandning strömmar luften på utandning från 
lungorna, via stämbanden och genom munnen. Inandningen ska inte ljuda men 
understödja sången med luft genom utandningen. Processen ska vara medveten 
och ge välljudande sång. I kontexten använder kördeltagare rösten på flera sätt. 
Med talröst betonar barnen en rytm och artikulerar och med sångröst sjunger de 
melodi. Verbalspråket varierar således och har olika uttryck i en körkontext. 
Anspänning och avslappning i muskler som används ger olika ljudande uttryck. 
Kördeltagare får genom undervisning stöd i att hantera luftflödet för att sången 
ska uttryckas med ett förväntat ljudande. I körkontexten som studeras där jag 
undersöker instruktioner om just luften lär sig barn om sång och de lär sig från 
grunden. Undervisningen är därför extra tydlig om hur andningen ska ske och 
om hur luften ska användas. 

Att se människors sociala samspel som multimodalt i ett socialt sammanhang 
av olika handlingar utgår från forskningsinriktningen Ethnomethodological 
Conversational Analysis, fortsättningsvis EMCA (se exempelvis Mondada 
2010; Nevile 2015). Inriktningen lämpar sig väl för analys av interaktion i en 
barnkör. På ett vetenskapsteoretiskt plan har studien ett interaktionsanalytiskt 
perspektiv med ett etnometodologiskt förhållningssätt (Goodwin 2007) och är 
en metod som också kommit att kallas multimodal interaktionsanalys (se Broth 
& Keevallik 2020). Interaktionsanalytiker, oavsett om de är sociolingvister eller 
samtalsforskare, utforskar mönster i tillvaron och menar att språkande är starkt 
kontextbundet. Vidare ses mönster som framträder vara kopplade till 
kommunikativa verksamhetstyper och därför bör olika typer av naturliga icke-
arrangerande samtal vara föremål för analysen (Bockgård 2015). Att ha ett 
etnometodologiskt förhållningssätt innebär att forskaren samlar in material med 
hjälp av videoinspelning, utifall att deltagare i aktiviteten är fysiskt närvarande, 
och fältanteckningar samt har ett iakttagande perspektiv på den multimodala 
aktiviteten. 

I köraktiviteten, där ett naturligt samspel sker mellan körledaren som lär ut, 
och kördeltagare som utvecklar sin kunskap om sång, använder körledaren 
kroppen och uttrycker sig med tal och sång. När ledaren undervisar deltagarna 
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om sång erhåller de ny kunskap. Hela kroppen behöver aktiveras vid sång och i 
köraktiviteten lär sig deltagarna hur. För barnen är det avgörande att förstå den 
förkroppsligade undervisningen för att själva kunna sjunga och använda sin 
andningsmuskulatur på ett sätt som resulterar i önskvärt ljudande.  

En anledning till att studera en körkontext och samspelet där barn lär sig att 
sjunga är att en sådan aktivitet inte har studerats utifrån hur instruktioner till 
barnen i detalj ser ut. Musikpedagogisk forskning har exempelvis visat att i 
musikaliska kontexter erbjuder läraren förståelse genom varierande arbetssätt 
och skapar mening i sammanhanget (Falthin 2015:176ff). Forskning om 
körledarens roll har visat ett komplext ledarskap med flertalet olika arbetssätt 
genom många såväl kroppsliga som fysiska verktyg i körledarpraktiken 
(Bygdéus 2015). Där elever utvecklar kunskap om musik är undervisningen 
multimodal och åstadkoms genom att både kropp, gest och röst är med och 
skapar mening (Sandberg Jurström 2009, 2016). Vidare har musikpedagogisk 
forskning visat att körledare kommunicerar genom gester, kroppsrörelser och 
blick under körsång (Bygdéus 2015; Sandberg Jurström 2011). Samtidigt 
saknas undersökningar om hur förkroppsligade instruktioner exakt går till, 
vilket kan analyseras med hjälp av den materialnära EMCA-metoden genom att 
dokumentera hur olika resurser koordineras. Studier om språk i 
sångövningssessioner visar att instruktionerna är både fokuserade till kroppen 
och till rösten (Szczepek Reed 2020). Vi som studerar språkets uttryck och 
innehåll behöver lära oss mer om vårt förkroppsligade beteende i olika 
kontexter, inklusive fysiska aktiviteter. Därför är en körkontext också relevant 
att studera. Jag vill i den här studien synliggöra hur förkroppsligade och andra 
multimodala resurser används i en instruerande kontext där samspel mellan barn 
och körledare sker. 

Föreliggande studie fokuserar på instruktioner om luft och andning under 
körövningar där barn på frivillig basis lär sig att sjunga. Körkontexten är en 
delvis institutionell verksamhet och för att bättre förstå och iaktta verksamheten 
är ett etnografiskt förhållningssätt med deltagande observation relevant vid 
insamling av data. En sådan kvalitativ metod är en förutsättning för förståelse 
av en sådan materialnära analys.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Luftflöde och andning är grunden i såväl talat språk som vid sång. Röstuttrycket 
kan påverkas eftersom rösten uppstår när luften passerar stämbanden och dessa 
klämmer ihop luftströmmen på väg ut ur kroppen med stöd i 
andningsmusklerna. Genom att reglera luftstyrkan kan rösten låta starkare eller 
svagare, mer eller mindre ljuda på en specifik ton, framkalla en viss intonation 
och vara melodiös. Syftet för studien är att visa hur en körledare instruerar om 
luft och andning genom att studera verbalt och förkroppsligat språk i en barnkör 
när deltagare lär sig att sjunga. Följande forskningsfrågor har formulerats: 
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• Hur ser instruktioner om luft och andning ut? 
• Vilka resurser använder en körledare för instruerandet? 
• När under körövningen instrueras det om luft och andning? 

1.2 Licentiatuppsatsens disposition 
Efter introduktionen i kapitel 1, behandlar kapitel 2 bakgrund och tidigare 
forskning från musikaliska kontexter, specifikt körundervisning där deltagare 
instrueras av en ledare. Kapitel 3 handlar om teoretiska utgångspunkter för 
studien. Kapitel 4 beskriver och diskuterar vald metod och material när det 
gäller insamling, bearbetning och analys. I kapitel 5 presenteras och beskrivs 
resultatet. Därefter följer kapitel 6 som är en teoridriven diskussion om 
resultatet och avslutas med förslag på fortsatt forskning. Kapitel 7 är en engelsk 
sammanfattning. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om körövning, körsång och 
körinstruktioner med relevans för den här studien. Studiens intresse är 
körövningskontext och verbalspråkliga såväl som förkroppsligade instruktioner 
däri. Kapitlet rör forskning om fysiska aktiviteter i musikaliska kontexter. 
Kroppen är sångarens instrument och kroppen är musikerns möjlighet för att 
uttrycka sig, vilket innebär att den också måste involveras i undervisningen. 
Urvalet i ”Bakgrund och tidigare forskning” med betydelse för den här studien, 
rör aktiviteter där kroppen involveras och en orientering sker mot kroppen. 
Urvalet av körforskning visar forskning om körledares praktik och synliggör 
handlingar där kroppen förutom verbalspråket bär mening. I en kontext där 
körinteraktion sker, är kroppens multimodala resurser såsom uttryck av musik 
och ljudande sång, något som deltagarna förhåller sig till. Hänsyn tas till det 
musikaliska uttrycket med spel från instrument och intonation eller rytmen i 
uttrycket genom pulsslag. Musikuttryck, ljudande och sång är en helhet och när 
deltagare interagerar och lär av varandra förhåller de sig till ljudandet. Därför 
är det relevant att se vad studier har visat om instruktioner både från den som 
ger instruktionerna och närvarande deltagare som övar och lär sig. 

Språkvetenskaplig forskning om instruktioner synliggör hur instruktionen 
yttras och när den yttras, (se exempelvis Stivers 2008). Studier om 
sångundervisning visar att instruktioner kan vara både kroppsfokuserade och 
konceptfokuserade (Szczepek Reed 2020). I en ensembleövning (Haviland 
2011) förhåller sig deltagarna till instruktörens kropp. Deltagare organiserar sig 
i förhållande till varandra såväl som till instruktören när det gäller 
kroppshållning, blick, mimik och gest (Haviland 2011:303f). Instruktörens 
uppdrag är att undervisa om sång, röst- och framförandekunskaper såsom 
sångteknik, andningskontroll eller artikulation. Dessutom undervisas om olika 
koncept, såsom förmåga att tolka sång, utifrån känslor och framförandeform. 
Att undervisa utan att använda kroppen är inte möjligt hävdar lingvisten 
Szczepek Reed (2021:1). Bresler (2013) har i sin forskning visat just att 
undervisning i musikaliska sammanhang innebär att hela kroppen är en resurs 
för instruktioner. 

Vid musicerande kan mimiken förmedla relevant innehåll. Vid ensemblespel 
har ansiktsuttryck visat sig ha mening och uttrycket harmonierar med kroppsliga 
rörelser när två musiker spelar tillsammans. Deltagarna utvecklar koordinerad 
gestik såväl som ögonkontakt (Williamon & Davidsson 2002:53). I 
ensemblespel har deltagarna visats påverka varandra genom mimik. Mimiken 
deltagarna uttrycker avspeglar känslor och stämningar i musiken som framförs. 
Inom ensemblen sker en likriktning i känsloyttringar under aktiviteten 
(Davidson 2005, 2012). I tillsammansaktiviteter, såsom ett ensemblespel, visar 
Haviland (2007) att deltagare orienterar sig mot andra i rummet och mot ledaren 
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och att samtliga koordinerar sina rörelser för ett gemensamt uttryck. Haviland 
(2011:290) menar att just tillsammansaktiviteten är komplex eftersom 
deltagarna orienterar sig dels mot orkesterledarens multimodala beteende, dels 
sitt notpapper och dels övriga deltagare i ensemblen. Särskilt gester är 
dynamiska och tydliggör för deltagarna vad som är relevant i sekvensen 
(Haviland 2007:170). Ett sådant fokus kräver lyssnande och lyhördhet hos 
deltagarna i flera lager. Schütz benämner redan 1951 att deltagare i musikaliska 
sammanhang ska förhålla sig till både blick, mimik, gest och andra uttryck med 
kroppen och att emellan deltagarna inom en aktivitet med musik och sång sker 
en process han benämner ´tuning-in`, vilket innebär att deltagare 
sammansvetsas, för att tillsammans skapa ett gemensamt musikaliskt uttryck 
(Schütz 1951). För att skapa önskad klang i musicerandet med en kör menar 
Ludwa (2012) att körledarskapet dels bör innehålla en förmåga att uttrycka sig 
med olika kroppsrörelser och röst, dels bör innebära att pedagogen får med 
kören i skapandet. Sandberg Jurström (2009) visar att det är körledaren som 
designar samspelet med kören under övningen. Musikvetare Williamon och 
Davidson (2002:54) menar att samspelet utgår från gester som visar en intention 
och en idé och symboliken behöver introduceras och sedan användas 
återkommande för att ge mening till eleverna i en viss musikalisk 
övningskontext. 

Att spegla en annan deltagare i en social gemenskap för att nå 
överenskommelse är också användbart för deltagare som erhåller instruktioner. 
Spegling, så kallad mirroring har visats vara en resurs för att producera ett visst 
ljud (Szczepek Reed 2020:133). Studien visar att ett beteende med spegling, 
ljudhärmande av en intonationskurva, prosodi, utvecklar interpersonell relation 
och åstadkommer progression i aktiviteten. Spegling sker inte med automatik 
utan deltagare väljer huruvida de speglar instruktören eller inte (2020:132). 
Förutom att imitera en deltagare genom att spegla ett ljudande kan kroppen 
spegla en annan kropp såsom vid rörelsemönster i kroppsliga aktiviteter 
(Keevallik 2010, Douglah 2021).  

Att instruera innebär att någon med kompetens inom ett område lär en 
deltagare i kontexten med begränsad kunskap. Instruktioner kan ske steg för 
steg (Goffman 1974) eller enligt en instruktionsmanual (Garfinkel 2002). 
Forskningen inom språkvetenskap visar att direktiv och instruktioner kan vara 
både verbala och icke-verbala och ske stegvis med respons till det uttryckta. 
Forskning om körkontextens instruktioner är begränsad men det finns 
avhandlingar om körledarens praktik inom andra forskningsdiscipliner. Studier 
visar att körövningen som aktivitet är en komplex lärmiljö (Bygdéus 
2015:204ff; Durrant 2009; Grimland 2005) med relationella krav på körledaren 
där fler resurser än röst bär mening och orienteras emot (Bygdéus 2015:208ff; 
Sandberg Jurström 2009). Att körledarpraktiken innebär både visande i olika 
skeenden av aktiviteten liksom hörande och lyssnande gör körledarrollen 
komplex (Durrant 2009).  
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Körledarens relation till sin kör och roll i körledarpraktiken utforskas inom 
körforskning. Bygdéus (2015) visar att i körledarskapet med barn och unga 
använder körledaren flertalet olika arbetssätt och verktyg. Med en ingång att 
musik skapas tillsammans synliggör hon både inre och yttre kulturella verktyg 
i körledarens handling. Körledarens kropp, talröst, sångröst, gestik och blick, 
såväl som kognitiva förhållningssätt i relationen med kören synliggörs. 
Körledarskapet innebär att visa respekt, ha en musikalisk vision och en 
målformulering. I körledningen använder körledaren exempelvis sig av 
artefakter såsom piano, en skrivtavla med pennor och olika noter. Bygdéus 
(2015:239) visar att körledare arbetar med att hantera musikaliska rutiner i en 
körpraktik, koncentrera förekommande musikaliska uttryck och att körledare 
själv är förebildande och behöver vara lyssnande vid körledning. I studien 
synliggör Bygdéus (2015) att körledare berättar historier, skapar målbilder, 
prövar olika metoder och att reflektion är en bärande och genomgående 
drivkraft hos körledaren. Körledare använder alla arbetssätt genom sin kropp, 
hand och gestik. Det är tydligt att körledarens kunskap delvis är en tyst kunskap 
och att insikter kan vara intuitiva (Bygdéus 2015:61). Bygdéus synliggör en 
komplex professionsutövning och tydliggör att professionskunskap inte alltid 
verbaliseras i utövandet av yrket (Bygdéus 2015, 2018). 

Musikpedagoger uppmärksammar hur kroppen är meningsskapande i 
undervisning där sång övas och uttrycks. I musikpedagogisk forskning om 
sånglektioner synliggörs olika explicita och implicita handlingar ledaren utövar 
där kroppen är med och skapar innehåll såsom att visualisera eller illustrera 
(Sandberg Jurström 2009). I sångundervisning använder ledaren kroppsliga 
representationer (Sandberg Jurström 2016:167ff). I sådana sammanhang finns 
ett musikaliskt lärande i själva kroppen vilket innebär att alla kroppens resurser, 
såväl blick, gest som andra rörelser representerar, gestaltar och formar 
musikalisk mening (Sandberg Jurström 2011, 2016:169). Även andra studier i 
undervisningssammanhang med musik visar att gester underlättar för 
deltagarnas förståelse både i kommunikation om hur ett instrument spelas och 
när musik gestaltas eller tolkas (Simones, Rodger och Schroeder 2015). Studien 
synliggör att det finns ett samband mellan vad ledaren vill lära ut och hur gester 
formas och att gester där den egna kroppen vidrörs används som lotsande för att 
tydliggöra mening när deltagare kan mindre än den som leder (2015:732f). 
Deltagare följer ledarens kroppsspråk och speglar dess kroppsuttryck. Sådana 
instruerande aktiviteter i musikaliska sammanhang har bland annat studerats i 
showdansaktiviteter (Douglah 2021) och i Lindy hop-undervisning (Keevallik 
2014a). Också i andra kontexter där kroppen är förevisande, träningsformen 
pilates, visar Keevallik (2020) att kroppen uttrycker handlingar.  

Utöver andra förkroppsligade resurser återfinns särskilda körledargester, 
eller så kallade körslag. Dessa har visats ha en positiv effekt och underlättar för 
att få en barnkör att sjunga rätt ton i en melodislinga (Liao & Davidson 2016). 
Just intonation, melodislingan som uttrycks, är en svårighet för unga korister 
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och också svårt att rätta till (Sandberg Jurström 2016). Liao (2008) har visat att 
barn som själva använder gester under ljudövningar förbättrar sin intonation. 
Vidare har Liao (2008) synliggjort att gester har en effekt för att skapa 
musikaliska mönster. Jag har inte funnit några språkvetenskapliga studier om 
instruerande intonation med stöd i körgester. Samtidigt har Szczepek Reed, 
Reed och Haddon (2013) visat att gester är relevanta i musikklasser. De visar 
att en aktivitet med intonation initieras genom direktiv, anslag och 
uppmärksamhetssignal vilket kan ske i form av en gest (Szczepek Reed, Reed 
& Haddon 2013).  

Det finns stor kunskap om instruktioner i sammanhang där rösten bär mening 
(Sidnell & Stivers 2012) och flertalet studier som i detalj visar instruktioner i 
olika kontexter och i fysiska aktiviteter där både röstuttryck och kroppsuttryck 
instruerar (Sidnell 2006, Ekström & Lindwall 2014). När en som kan mer 
instruerar en annan deltagare som kan mindre följs en dagordning mot ett 
specifikt mål eller så sker instruktionen steg för steg (Garfinkel 1967, Goffman 
1974). Instruktioner kan vara både verbala och icke-verbala och är praktiska 
strukturer i en socialisationsprocess mellan någon som vet mer, och en som vet 
mindre. Icke-verbala instruerande handlingar bär mening och återkopplar eller 
uppmuntrar genom nickningar, huvudskakningar eller genom hur ögonen 
bekräftar och följer en deltagare eller avfärdar en handling när blicken vänds 
bort (Sidnell & Stivers 2012:124ff). Att korrigeringar sker vid instruktioner och 
att dessa i musikaliska sammanhang kan yttras genom så kallat ljudande som 
inte är lexikala ord har tidigare synliggjorts (Tolins 2013). I musikundervisning 
har Tolins (2013:61) visat att instruktioner kan bestå av icke-lexikalt ljudande 
och att nonsensord kan bära mening såsom att bedöma och kritisera deltagare 
men att tolkning av ljudandet sker i den specifika kontexten. Instruktioner i en 
barnkör där deltagare tillsammans lär sig att sjunga är inte i detalj studerat.  

Även i andra lärkontexter visar studier med fokus på instruktion att 
förkroppsligade resurser används av den som leder (Keevallik 2010, 2014b; 
Lindwall & Lymer 2014; Douglah 2021). I lärsituationer är kontrastiva par, med 
att antingen göra rätt eller fel, ett sätt att synliggöra alternativ för ett visst 
handlande och tydliggöra den negativa kritiken. Genom att parodiera och 
överdriva klargör läraren instruktionen. Danslärare använder sig av en sådan 
teknik i dansklasser (Keevallik 2010). Jag kommer att utgå ifrån denna tidigare 
kunskap om körledare, körövning och kroppen som resurs i fysiska aktiviteter i 
studiens ambition att visa hur instruktioner genom olika resurser orienteras mot 
när barn lär sig att sjunga.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I studien appliceras etnometodologisk interaktionsanalys (EMCA) med ett 
multimodalt fokus på materialet. Det innebär att studiens teoretiska perspektiv 
och metodiska genomförande utgår ifrån EMCA. Sådan analys benämns 
multimodal interaktionsanalys (Broth & Keevallik 2020) men fortsättningsvis 
används akronymen för perspektivet i studien. I följande kapitel presenteras en 
kort historisk översikt om teoribildningen som lett fram till EMCA (3.1) några 
centrala begrepp (3.1.2) och relevanta perspektivskiften (3.1.3) och det 
etnografiska arbetssättet (3.1.4). Därefter beskrivs förhållningssättet till 
multimodalitet i studien (3.2) och körövning som aktivitet (3.3). Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av instruktion i aktivitet. 

3.1 EMCA som teori 
EMCA (Mondada 2010, 2018; Nevile 2015) har både etnometodologi, EM 
(Garfinkel 1967) och conversation analysis, CA, (Sacks m. fl. 1974) som grund 
och i teorin utgås därmed från två perspektiv som rör tillvägagångssätt och vad 
som utgör innehåll. På svenska beskrivs idag teorin som etnometodologisk 
multimodal interaktionsanalys (Broth & Keevallik 2020:35) men jag föredrar 
akronymen eftersom dessa två perspektiv tydligt hänvisar till ursprunget om vad 
studiens genomförande rör och innehållet för studien. För förståelse av teorin 
görs först en kortfattad bakgrund utifrån den historiska utvecklingen och 
relevanta perspektivskiften som skett.  

3.1.1 Bakgrund till etnometodologisk konversationsanalys  
Etnometodologisk konversationsanalys har två forskningsinriktningar som 
grund. Första inriktningen, EM, står för etnometodologi med bakgrund i 
sociologin och studerar människors tillvaro i en social gemenskap med olika 
aktiviteter. Aktiviteten har en strukturell ordning vilken forskaren studerar. Som 
grundare för inriktningen brukar Garfinkel (1967) uppmärksammas med sitt 
forskningsintresse av att undersöka människor i verkligheten och synliggöra hur 
de organiserar sina handlingar. Grundantagandet är att verkligheten ständigt 
skapas och omskapas i möten människor emellan. Människor förhåller sig till 
den sociala ordning som uppstår och därför studeras social interaktion för att 
synliggöra, uppmärksamma och tydliggöra mänskligt samspel. 

Andra forskningsinriktningen för EMCA är konversationsanalys, CA, vilken 
uppstod ur EM. Genom föreläsningar av Sacks på 1960-talet tog arbetssättet i 
inriktningen form och utvecklades vidare med stöd av Jefferson och Schegloff 
(Sacks m fl 1974; Norrby 2014). Utvecklingen har utgått ifrån dessa pionjärers 
tidiga studier av telefonsamtal för att synliggöra organisationen i talat språk. 
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Teoribildningen kom att inbegripa ett intresse för hur samtal organiseras men 
också för deltagarna i samtalet (Sidnell & Stivers 2014). Forskning inom CA 
har visat strukturer för social interaktion och hur samtal organiseras och ordnas 
mellan deltagarna. I vår sociala värld återfinns sådan social ordning och vi lyder 
under regler och strukturer såsom förväntningar som deltagare i strukturen 
förhåller sig till (Sidnell 2010). 

Ett särskilt intresse för struktur och handlingar i interaktionen vid vardagliga 
sammanhang har Garfinkel (1967) men också Goffman (1983) när de utgår från 
deltagare som när de är del av interaktionen deltar och orienterar sig mot 
varandra utifrån en specifik ordning (Goffman 1983). Genom att studera sociala 
handlingar i olika kontexter med olika deltagare synliggörs deltagares 
interaktion (Sidnell & Stivers 2014; Stivers & Sidnell 2016). En sådan 
interaktion har ett ramverk där deltagarna har sin uppmärksamhet mot ett 
gemensamt fokus (Broth & Keevallik 2020:27). Ramverket har regelstrukturer 
som deltagarna blir en del av men också förhåller sig till genom att följa 
strukturerna eller bryta mot dem (Sidnell & Stivers 2014:2; Norrby 2014:32f). 

För att tydliggöra att det inom konversationsanalysen finns ett arv att studera 
innehåll med etnometodologisk ansats där deltagarnas uppfattning och 
förståelse är relevant används termen EMCA. Nutida studier inom fältet 
innefattar metodologiskt oftast filminspelning. Relevant för teorin är att 
videoinspelat material ger möjlighet till observerbarhet av detaljer i 
interaktionen som visar på samspel i den specifika praktiken. Eftersom 
interaktionen är multimodal behöver filminspelning ske för att synliggöra alla 
detaljer i samtal. I interaktionen används förutom talat språk också andra 
resurser vilket jag senare i avsnitt (3.2) återkommer till. Vissa relevanta begrepp 
återkommer och förklaras i nästa avsnitt. 

3.1.2 Grundläggande begrepp  
I EMCA är fokus på deltagarnas praktiker och praktikernas sociala ordning. I 
praktiker finns deltagare som utför handlingar på ett visst sätt. Dessa handlingar 
visas genom praktikens organisation och de sociala handlingarnas uppbyggnad 
såsom ordningen i sekvensen och genom talturer i sekvensen (Schegloff 1988). 
Beteenden inom en praktik gör att deltagare förstår varandra. Beteenden skiljer 
mellan olika praktiker. Genom att studera hur vi utför och konstruerar 
handlingar i en social gemenskap låter det oss veta hur medlemmar inom 
praktiken förstår varandra. När människor utför handlingar i tur och ordning 
talar vi om att en viss sekventialitet uppstår. Med Garfinkels (1967) och 
Goffmans (1983) synliggörande av en deltagarorientering kan vi förstå en 
specifik praktik genom hur deltagare upprätthåller eller konstruerar den sociala 
ordningen däri. Det är möjligt genom att titta på nästa handling och därigenom 
tolka föregående handling. Avgränsningen för en igenkännbar praktik är 
deltagarnas upprepade handlingar såsom gester, mimik, kroppsspråk och ordval 
när handlingar utförs på liknande sätt (Broth & Keevallik 2020:28) i en specifik 
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kontext. I en praktik kan exempelvis gränser för deltagarnas skyldigheter i den 
strukturella ordningen iakttas utifrån hur deltagarna upprätthåller normen om 
att svara eller inte (Heritage 1989; Broth & Keevallik 2020:26). 

Centralt för EMCA är att vi använder oss av olika metoder för de handlingar 
som utförs där vissa är mer igenkännbara inom en viss kontext (Heritage 1989; 
Sidnell 2010:59ff). Observerbara, hörbara och synliga beteenden har 
meningspotential (Linell 2011; Broth & Keevallik 2020:28f) och ska därför 
tolkas i det specifika sammanhanget. Handlingar kan formas genom en viss 
orientering av kroppens position, använd mimik, gester och ordval. 
Handlingarna revideras, prövas och omprövas i den sociala interaktionen som 
sker. Deltagarperspektivet innebär bland annat att nästa talare alltid kan 
ompröva en föregående handling (Broth & Keevallik 2020:27ff).  

Interaktionsanalys är förhållandevis nytt i Sverige vilket den första boken på 
svenska Multimodal interaktionsanalys (Broth & Keevallik 2020) vittnar om. 
Positioneringar utifrån hur multimodalitet i mänsklig interaktion beskrivs och 
kan ges meningspotential förekommer på olika sätt inom flera forskningsfält. 
Fortsättningsvis följer några relevanta perspektivskiften inom EMCA. 

3.1.3 EMCAs perspektivskiften 
Videoinspelat material är norm för materialinsamling inom EMCA. En pionjär 
som innan den så kallade digitala revolutionen var tidig med att videoinspela 
och använda innehållet för presentation av sin analys är Charles Goodwin. 
Begrepp för mänskligt samspel och resurser synliggjorda i samarbete i lärande 
härrör ifrån honom (Goodwin 2000a, 2012). Inte bara talet är resurser vilket han 
också visar i analyser (Goodwin 2018a). Koordinerat samspel mellan 
människor inom en viss specifik praktik synliggör samspelta handlingar när vi 
lär tillsammans (Goodwin M. H. 2007, Goodwin 2018a:240). Ett intresse för 
interaktion och specifikt gester hade Kendon redan tidigare påtalat (1990, 2004) 
men också McNeill genomför en struktur för hur gester kan förstås och 
beskrivas (McNeill 2008). Goodwin visar på samband mellan gester och 
resurser i interaktionen redan på 1970-talet (Majlesi, Jansson & Rydell 2020). 

Särskilt viktig för EMCA är interaktionsforskaren Mondadas metodologiska 
utveckling av att kroppen i detalj studeras genom att video används (se 
Mondada 2016a, 2016b, 2018). När det blev möjligt att spela in video i stor 
skala, sker perspektivskiften från när data genom inspelat tal med stöd av en 
bandspelare i stället övergår till data vid inspelning med videokamera och det 
innebär förutom byte av inspelningsutrustning också ett nytt fokus på 
multimodalitet i praktiken (Mondada 2019). Interaktionsforskaren Deppermann 
(2013) benämner skiftet ”multimodal turn” vilket innebär att ”video turn” ger 
möjlighet att iaktta kroppen (Nevile 2015). Den förkroppsligade vändningen är 
ett uttryck för förändringen och innebär att genom videogranskning kunna 
studera exempelvis kroppens positionering, ansiktets mimik eller bruk av objekt 
om och om igen. Sådana undersökningar med videoinspelat material 
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närstuderar specifika sociala praktiker och skiftet är väl belagt inom EMCA 
(Nevile 2015; Mondada 2016a, 2016b, 2018). Kroppen och förkroppsligade 
handlingar studeras i högre grad än tidigare vilket publicerade studier om 
kroppen synliggör när de sammanfattas av Nevile (2015). Sådan detaljerad 
granskning av interaktionen uppmärksammas också genom två andra skiften i 
att kunna studera människors rörelsemönster och mobilitet (Haddington, 
Keisanen, Mondada & Nevile 2014) men också att synliggöra användning av 
objekt (Haddington m.fl 2014). Flera kameror i olika rum synliggör människors 
rörelse i olika praktiker och rörelse som handling i interaktion (exempelvis 
Broth & Mondada 2013; Haviland 2011; Reed 2015). I interaktion används 
också objekt specifika för lärandet i praktiken (Keevallik 2014; Ekström & 
Lindwall 2014), benämns också artefakter (Lindström och Norrby 2020) och 
objekt relevanta för samspelet i kontexten (Haddington, Mondada & Nevile 
2013). En gren av EMCA utforskar olika slags lärpraktiker där handlingar 
formas genom flera olika resurser.  

Som nämnts utgick tidiga multimodala analyser ifrån talet som primär verbal 
handling i en praktik. Sammanfattningsvis kan idag datainsamling med stöd av 
videoinspelning visa på flera resurser i interaktionen och synliggöra samspel 
utifrån såväl kropp, rörelse som objekt. Genom att forskaren om och om igen 
kan detaljstudera interaktionen i sin data synliggörs handlingar i en praktik. På 
så vis kan deltagarnas orientering visa på vad som relevantgörs i den specifika 
kontexten. Olika resurser har olika roll i olika kontexter vilket är något som 
M.H. Goodwin (2007, 2020) uppmärksammat, och just en verbal handling 
behöver inte nödvändigtvis vara viktigare än andra resurser. I min studie vill jag 
visa vilka resurser som körledaren använder och vad som orienteras emot när 
körledaren instruerar kören. 

3.1.4 Etnografisk utgångspunkt 
I en etnografisk studie ingår forskaren som en del i praktiken vid 
datainsamlingen men deltar själv inte. Forskaren har en betraktande åskådande 
mobilitetroll. I EMCA-tradition införskaffas kunskap om praktiken genom att 
forskaren är närvarande i verksamheten. Även om själva inspelningen är 
viktigast för datainsamling kan du också genom närvaro i en verksamhet erhålla 
etnografisk information (Hutchby & Wooffitt 2008). Genom att studera och 
nedteckna noteringar om verksamheten lär forskaren om praktiken och genom 
att studera datamaterialet kombineras detta till kunskap om aktiviteten. 
Iakttagelser och noteringar utifrån vad som sker bildar en grund för förståelse 
och genom närvaro erhålls en sådan insyn i den specifika verksamheten. 

I en körövningskontext kan EMCA-studier tillsammans med en etnografisk 
ansats i datainsamlingen utgöra underlag så att forskaren kan förstå lager av 
innehåll. På så sätt kan forskaren förstå vad som orienteras mot i aktiviteten och 
synliggöra skeenden i interaktionen (Hutchby & Wooffitt 2008). Ytterligare 
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metodiskt innehåll om hur processen med insamling av material sker och om 
inspelning i körkontexten återfinns i kapitel 4 Metod.  

3.2 Multimodalitet  
Människor i interaktion uttrycker sig i det sociala samspelet. Hur uttryckssätten 
benämns varierar men inom EMCA talas om kommunikativa resurser (Broth & 
Keevallik 2020) och modaliteter (Mondada 2018) och båda avser de medel som 
deltagare interagerar med. Resurser benämner uttryckssätten utan inbördes 
hierarki och både språkliga såväl som förkroppsligade uttryckssätt kan 
organisera handlingar i mänsklig interaktion. 

Multimodalitet som begrepp innebär att flera resurser exempelvis tal, ansikte 
och övrig kropp – olika modaliteter – används parallellt för att uttrycka en 
handling i en aktivitet (Broth & Keevallik 2020:19). Modaliteter kan vara såväl 
verbala (grammatik och prosodi) som icke-verbala (blickar och gester) och även 
innefatta rörelse, orientering och objekt i rummet (Goodwin 2000ab, 2007b). 
Att förklara begreppet icke-verbalitet – vad som ingår i begreppet och hur det 
ska förstås i olika sammanhang är fortsatt komplext (Nevile 2015:130f; Kendon 
2004:7ff; McNeill 2008:1ff). Här avses vad som uttrycks på andra sätt än just 
verbalt med rösten i kontexten.  

Vid undersökning av gester inom pragmatisk forskning förekommer två 
beskrivningssystem; Kendons (1975, 2004) och McNeills (2008). Båda har 
fokus på vad som kommuniceras med kroppen i specifika situationer och har 
beröringspunkter men också olikheter i hur indelning och kategorisering sker. 
Vid interaktionsanalys förekommer både McNeills och Kendons 
beskrivningssystem och i flera analyser lyfts McNeills system vid så kallade 
talkopplade gester (se bl a Keevallik 2014; Cienki & Müller 2008). Talkopplade 
gester kan vara relevant benämning för de gester körledaren i undersökningen 
använder specifikt för just den här kören i just den här musicerande situationen. 
Gesterna är kopplade till talet och till sången och är en del av interaktionen. 

Gestkategoriseringar i både Kendons (2004:7) och McNeills (2008) system 
ser gesten som uttryck för visuella handlingar i interaktionen vilka utgör ett 
yttrande eller är del av ett yttrande. Vad gesten i sig signalerar, eller medvetet 
eller omedvetet ger uttryck för, ses något olika på beroende på 
forskningsinriktning. Är du semantiker, pragmatiker, semiotiker, sociolingvist, 
kognitionsvetare eller retoriker kan termer variera. Eftersom gester är ett starkt 
intresseområde för samtliga nämnda, finns stor kunskap om gester i olika 
kontexter. Gester specifikt uttryckta i en viss instruerande situation har studerats 
av bland annat Keevallik (2010), Mondada (2007) och Streeck (2009) och 
sådana gester kan klassificeras som pantomimer, gester vilka i sig uttrycker 
innehåll men utan några ord (McNeill 2008). I föreliggande studie studeras 
interaktionen med instruktioner om luft och andning och resurser som 
körledaren använder i köraktiviteten. Det är ett sätt att se på gester och andra 
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resurser såsom specifikt uttryckta och designade för de här barnen i den här 
situationen och därför kräver gesterna också en situationell tolkning. 

När Goodwin (2010:101) talar om multimodal interaktion och specifikt om 
gester markerar han att de är kopplade till olika organisationsnivåer och kan 
vara av olika handlingsslag. ”Gester, inklusive ikoniska representationer som 
de numeriska handformer och de deiktiska pekningar kan bära propositionell 
information och fungera som individuella handlingar eller som beståndsdelar av 
multimodala handlingar” och menar att det är flera olika typer av handlingar 
som byggs med gester såväl som med tal och prosodi (Goodwin 2010:102, 
Majlesi, Jansson & Rydell 2020). Det är därmed många olika typer av språkliga 
fenomen i interaktionen som behöver studeras vid interaktionsanalys. 

Studier med kognitiva förtecken visar att gester är lika systematiserade som 
språket (Martinec 2004) och att gester underlättar för talare själva att planera 
vad som ska sägas (Hostetter & Alibali 2004) eller för att hitta rätt ord (Krauss 
& Hadar 1999). ”Neurokognitiva studier tyder också på att hjärnan bearbetar tal 
och gester som en enhet och på samma sätt som tal” (Gullberg 2012:43). 

I videoinspelning av naturliga sammanhang har interaktionsforskaren 
Streeck (2009) visat hur barn på ett förkroppsligat vis synliggör vad som är 
kontextuellt relevant genom hur kropparna positioneras och används. Barnen 
konstruerar aktivt och förkroppsligat vad som är relevant i 
tillsammansaktiviteten.  Streeck är inte intresserad av att tillgodose världen med 
en gestrepertoar men däremot att synliggöra hur gesterna används i en 
gestpraktik. Han markerar att inte enbart gesten bär innehåll utan att hela 
kroppen deltar i interaktionen. 

Att multimodalt genomföra mer än en social och interaktiv aktivitet vid 
samma situation med språket, förkroppsligade handlingar och orientering av 
objekt eller användning av andra resurser benämner Haddington med flera för 
multiaktivitet (Haddington, Keisanen, Mondada & Nevile 2014:3ff). Det är ett 
mer analytiskt sätt att se på multitasking. Människan i interaktionen förflyttar 
perspektiv utifrån både en tidsmässig och social aspekt i interaktionen 
(Haddington, Keisanen, Mondada & Nevile 2014). En sådan multiaktivitet kan 
innebära att du ger instruktioner i ett moment där du är instruktör för att sedan 
byta perspektiv och genomföra det du bad om med övriga. Ett sådant skifte 
innebär att du byter roll genom att växla mellan olika aktiviteter i realtid.  

Det verbala språket är ofta relevant i aktiviteter som undersöks i data och i 
många fall är det avgörande för vad som sker i aktiviteten deltagare emellan. I 
andra fall är andra resurser avgörande för skeenden och där är språket 
underordnat vad som orienteras mot i aktiviteten (Mondada 2014). Särskilt vid 
olika fysiska aktiviteter utgår handlingar ifrån andra resurser än det verbala 
språket och dessa är också mindre undersökta (Mondada 2019a). 

Kroppen positioneras i interaktionen och är genom hållning en resurs. Sådan 
förkroppsligad resurs är genom hur kroppen förhåller sig till andra deltagare 
meningsskapande. Kroppen kan exempelvis orienteras mot det centrala i en 
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aktivitet och genom att vända sig bort förändras fokus i interaktionen. Enligt 
Nevile (2015:130ff) är förkroppsligade handlingar inte detsamma som uttryck 
med tal- eller sångröst, icke-lexikalt ljudande eller röstresurs utan handlingar 
som sker med just kroppen som redskap. Vanliga sådana resurser är hållning, 
positionering, men också blickar. Blickar undersöker Goodwin tidigt (1981) 
jämte språk, prosodi, gester och objekt. I interaktion mellan deltagare i en 
aktivitet visar blicken vad som orienteras emot. Förutom att synliggöra fokus 
genom blickriktning kan exempelvis en nedslagen blick visa på att annat i 
kontexten är relevant. Blick och oral aktivitet är något som utgår från kroppen 
som förkroppsligat men inom EMCA skiljs resurser som hållning, blick och 
gester åt, för att tydligt visa på att kroppen är en egen resurs. 

Rörelser i rummet är en annan aspekt på multimodalitet och i särskilt fysiska 
aktiviteter som träning av olika slag såsom ridning, pilates och dans är 
förflyttning i rummet meningsbärande vilket flertalet studier visat (Broth & 
Keevallik 2020; Lundesjö Kvart 2020; Broth 2018; Keevallik 2020). Sådan 
förflyttning är också i körövningar relevant då körledare rör sig mellan flygel, 
tavla, deltagarcirkel och ömsom är synlig framför kören eller förflyttar sig 
bakom flygeln. Materialet från körövningskontexten kan visa eventuella 
resursbyten på grund av att kroppen helt eller delvis är skymd. 

Människor i samverkan har kontakt med varandra och rör vid varandra. Att 
beröra och bli berörd kan handla om mentala processer men inom EMCA 
undersöker forskare beröring människor emellan som en resurs för exempelvis 
samförstånd, kontakt, makt och kontroll (Cekaite 2017). Människors rörelser i 
rummet förklaras av Broth och Keevallik (2014) som kollektiv mobilitet. 
Mobilitet är rörelse och lägesförändring eller byte av hållning vid förflyttning i 
ett rum. Förflyttningen innebär att flera människor rör sig och tar hänsyn till det 
rum de befinner sig i (Haddington, Mondada & Nevile (2013). I kollektiv 
mobilitet inom dans rör sig deltagarna i förhållande till varandra, rummet och 
till musiken. Hur kollektiv mobilitet i en körövning sker kan materialet visa. 
Den beröring som förekommer i sångkörövningen är när körledaren vill att 
deltagarna skiftar fokus eller en beröring på den egna kroppen. Beröringen på 
den egna kroppen kan få deltagarna att uppleva både kroppen och rörelser inuti 
och om en sådan egenkontakt har jag inte funnit några studier. 

Olika fysiska föremål är specifika för olika kontexter i en aktivitet. Sådana 
resurser förklaras av Lindström och Norrby (2020) som så kallade artefakter. 
Keevallik (2014a) har bland annat visat hur immateriella objekt, en boll, 
orienteras mot och visar hur en danslärare drar nytta av redan kända rörelser i 
en dansundervisnings lärkontext. Jag kommer att titta på vilka objekt eller 
artefakter som är relevanta och innehar mening i körkontexten.  

I multimodala studier liksom i denna studie är synsättet att en resurs ses som 
relevantgjord när den ingår i interaktionen och deltagarna orienterar sig mot 
den. Används resursen inte är den potentiell (Broth & Keevallik 2020:422) och 
genom att i detalj studera aktiviteten och vad deltagare förhåller sig till, vad som 
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är synligt, hörbart och vad deltagarna talar om synliggörs lokala resurser i 
körövningspraktiken. 

3.2.1 Multimodala handlingar 
Vad deltagarna gör och hur de skapar samvaro i en viss kontext är utgångsläge 
för analys i en EMCA-studie. Analys av interaktionen visar flera resurser som 
bär mening. Mondada (2014:140f) talar om en komplexitet eftersom resurser i 
interaktionen kan verka samtidigt eller parallellt och tillsammans bli till ett 
innehåll. Hon benämner fenomenet som komplex multimodal gestalt. Goodwin 
uttrycker att samverkan genom sociala handlingar är en kontextuell 
konfiguration (Majlesi m. fl. 2020) och den är multimodal (Goodwin 2018 Co-
Operative Action). I körkontexter – liksom i andra aktiviteter – använder 
deltagarna flera resurser och deras samverkan gestaltar ett innehåll. När en som 
leder använder flera förkroppsligade resurser parallellt benämner Goodwin 
sådant handlande som ”co-operative actions” (2018). En resurs i taget kan 
därför inte undersökas i aktiviteter med förkroppsligat språk, utan flera 
multimodala resurser verkar parallellt. Goodwin (2018:23ff) benämner dessa 
lager av innehåll för laminering och de är sammantaget multimodala samtidiga 
resurser inom en kontext (Goodwin 2018). 

I en aktivitet med flera resurser vilka gestaltar ett innehåll för deltagarna, är 
kontexten aktiviteten sker i relevant. Kontexten är unik och del av aktiviteten. 
Flertalet EMCA-studier där kontexten relevantgörs visar att inom olika 
yrkeskategorier bildas specifikt innehåll (Streeck Goodwin & LeBaron 
(2011:7ff). I musikaliska sammanhang tydliggör Haviland (2011:289ff) att 
formationer för sittande deltagare och centrering mot ett visst instrument eller 
notställ är relevanta resurser och utgör en anpassning till den särskilda 
aktiviteten. 

3.3 Körövning som aktivitet 
Körövning är en institutionell verksamhet vilket innebär att där finns en uttalad 
hierarki med en ledare som har tolkningsföreträde. Om du deltar förutsätts du 
följa den hierarkiska struktur som finns. Det innebär att deltagarna förhåller sig 
till ledarens handlingar och tillsammans skapar de en asymmetrisk social 
ordning. Orienterar barnen sig bort från körledarens instruktioner bryts 
ordningen. Det är att se som en verksamhetstyp med en specifik social struktur 
(Linell 2011). 

I lärandemiljöer kan EMCA-studier synliggöra lärandet och de handlingar 
som däri ingår (Melander & Sahlström 2010). I praktiken körövning sker ett 
lärande där flertalet olika resurser orienteras emot. Genom studerandet av 
miljön med en metod som tar hänsyn till körmiljöns komplexitet synliggörs 
verksamhetspraktiker.  
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Deltagare i en verksamhet samkonstruerar aktiviteten. I föreliggande studie 
sker deltagandet på frivillig basis men väl på plats som deltagare i aktiviteten 
ingår att förhålla sig till den som styr och leder. Förflyttningar i aktiviteten styrs 
av körledaren och vad som görs och i vilken ordning likaså. Exempelvis är 
deltagarna, barnen, inte fria att förflytta sig under körövningen men körledaren 
är som ledare fri att röra sig i rummet eller att be kördeltagarna att omgruppera 
sig inför en viss aktivitet. I körövningen är det särskilt relevant att förhålla sig 
till körledaren, notpapper och klaviatur förutom till övriga i gruppen.  

Kördeltagaren bildar tillsammans med övriga närvarande deltagare i kören 
en unison röst när de sjunger tillsammans. Röst är exempelvis talröst, sångröst, 
icke-lexikalt ljudande vilket sammantaget fungerar som oral resurs i aktiviteten. 
I en körövning är körledaren central som ömsom gestaltar och omskapar 
innehåll med flertalet förkroppsligade resurser, såväl som specifika objekt, till 
stöd för processen att öva in en sång med ett visst uttryck. I interaktionen 
förhåller sig deltagarna till körledaren och genom att placera sig i en halvcirkel 
runt körledaren med klaviatur centralt underlättar de aktiviteten. 

Körledaren står för att lotsa deltagarna med en musikalisk tajming och en 
regelbunden rytm där en önskvärd puls dirigeras utifrån den specifika låtens 
krav. Flygel används för att illustrera och ackompanjera det musikaliska 
uttrycket. Körledarens ljudande och sång är förevisande vilket kören kan 
orientera sig emot och förhålla sig till. Hur deltagarna koordinerar sig i enlighet 
med körledarens lotsning visar studiens resultat. Övningens procedur med 
exempelvis en initial uppvärmning, och använda resurser genom exempelvis en 
gestrepertoar, återkommer från övning till övning. Liksom i andra fysiska 
aktiviteter med musik, dans eller kroppslig rörelse bygger lärsekvenser del för 
del upp en sammanhängande helhet. Korta ljudande sekvenser övas in och sätts 
därefter ihop till en melodi.  

3.4 Instruktion i aktivitet 
Vid en instruktion lär en deltagare med mer erfarenhet och kunskap ut något till 
en eller flera deltagare med mindre erfarenhet (Goffman 1974). I ansikte-mot-
ansikte situationer utgörs instruktioner av expertens handlingar men de kan även 
innefatta användning av manualer eller andra objekt som förevisar ett innehåll. 

EMCA-forskning med fokus på instruktioner är omfattande och flertalet 
studier har ett tydligt fokus på verbal resurs. Vid exempelvis slöjdlektioner 
(Ekström & Lindwall 2014) såväl som när bilskoleelever tar lektioner (Broth 
2017) orienterar deltagarna sig mot vad instruktören säger men också mot det 
som visas med kroppen, som del av demonstrationen. Att utföra en handling 
kan vara förevisande. Den som leder aktiviteten demonstrerar en handling och 
deltagare följer och imiterar handlingen. En demonstration sker och deltagaren 
själv är genom sin kropp del av aktiviteten. Studenterna speglar lärarens 
kroppsposition. Också genom att begå fel och använda resursen förevisande 
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men felaktigt är kroppen resurs i demonstrationen. På ett sådant sätt visar 
läraren en tydlig kontrast mellan rätt och fel.  

Vid fysiska aktiviteter där kroppen och rösten är i fokus för lärandet är den 
som lär andra i behov av att använda flera resurser. Ibland omtalas sådana 
processer som demonstrationer och ibland som instruktioner (Råman 2019).  
Inom EMCA pekar begreppet kroppslig demonstration (Keevallik 2010; Råman 
2019; Douglah 2021) på instruktioner där verbal såväl som förkroppsligad 
resurs är relevant för den instruerade aktiviteten. Interaktionsforskaren 
Keevallik (2014b) benämner det “bodily-vocal demonstration”. Ibland ges 
innehåll med röst och ibland ges innehåll med kropp och centralt för 
användningen av begreppet är att kroppen används i instruktionerna. Keevallik 
(2010) visar att i en dansinstruktion kan en klass följa både en kropp som 
instruerar eller en röst som instruerar. I dansaktivitet kan både verkliga objekt 
och imaginära vara resurser. Artefakter behöver inte vara fysiska utan kan 
förhållas till också i form av uttalade metaforer (Keevallik 2014a). Om 
instruktioner som utgör innehåll i en aktivitet där kroppen spelar roll talar 
Goodwin (2000b). Resurser utgör underlag för tolkning och bidrar till förståelse 
och innebörd av ett innehåll. 

Vid aktiviteten när deltagare ingår i en körövning och övar sång är inte 
EMCA-studier om instruktioner genomförda vilket den här studien vill ändra 
på. Aktiviteten körsång är verbal även om röstuttrycket förändras när rösten 
uttrycker tal och sång. Talröst och sångröst är båda orala resurser men skiljer 
sig åt i utövningen och synliggörs också i data. Körsångsövningen är en 
multimodal kontext med flera relevanta resurser som verkar parallellt. 
Förkroppsligat språk, gester och mimik såväl som blick orienteras mot när 
deltagarna i interaktionen uppmärksammar körledaren. Både talat språk, sjunget 
språk och förkroppsligat språk använder hon och i interaktionen är gester, 
mimik och andra uttryck innehåll i aktiviteten. Det talade språket är ett uttryck 
i kontexten som deltagarna använder och orienterar sig emot och hierarkin dem 
emellan varierar. 

Vid sång såväl som vid tal använder talaren verbala/vokala resurser. Ljud bär 
mening vid körsångsövning även om de är att betrakta som hummanden eller 
puffanden – alltså uttryck som är svåra att härleda till ett svenskt lexikon. Dessa 
ljud kan fungera som verbala handlingar i körkontexten (Emerson, Williamson 
& Wilkinson 2017) och Keevallik och Ogden (2020) kallar ljud som inte i 
semantisk och lexikal mening är ord, för icke-lexikalt ljudande. Sådan oral 
resurs är relevant i sammanhang med fysiska handlingar där hela kroppen är 
med i aktiviteten. Olika orala resurser; såsom icke-lexikalt ljudande, tal- eller 
sångröst, kan användas samtidigt som andra förkroppsligade resurser eller 
objekt. I många dataexempel från körkontexten förekommer ett 
meningsbärande icke-lexikalt ljudande. Eftersom sådana ljud orienteras emot är 
de att se som just oral resurs. I studien använder jag övergripande begreppet 
talröst men oral resurs när själva aktiviteten omtalas. I studiens transkriptioner 
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markeras talröst från sångröst, vilket är relevant i instruerandet till kören när 
körledaren använder rösten på alternativa sätt. 

I den här studien används begreppet instruktion när barnkörläraren 
undervisar kördeltagarna. Både förkroppsligade resurser, olika objekt såväl som 
verbala resurser, används för att instruera barn i kören. 
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4 Metod och material 

I detta kapitel följer en presentation av metod i undersökningen samt en 
diskussion om dess tillämplighet på undersökningsmaterialet med 
körinteraktion. EMCA är övergripande metod och för att visualisera materialet 
för läsaren används bilder. Ett tillägg i insamlingsfas är observationsscheman i 
form av fältanteckningar. Metoden EMCA befinner sig inom ett forskningsfält 
med fokus på vad som kommuniceras och ”som syftar till att förstå människors 
agerande […] genom att studera deltagare som gör något tillsammans” (Broth 
& Keevallik 2020:19). Interaktionsstudier bidrar till förståelsen av ett socialt 
sammanhang och information om hur människor delar kunskap med varandra 
(Goodwin 2018). Fältet för undersökningen är inom allmän CA och rör ett 
generiskt undersökande om hur det går till att göra sig förstådd inom en viss 
kontext. Flera multimodala resurser används i körsångskontexten varför en 
multimodal analys är relevant. I första hand är samtalsforskare inom 
communicational-kategorin relevanta att referera till med ett intresse för 
kommunikativa resurser. Fältet EMCA växer snabbt och tekniska innovationer 
med metodologiska genombrott grundar för flertalet studier där ny kunskap om 
interaktion tydliggörs. Vid multimodala perspektiv i metoden hänvisas framför 
allt till Goodwin (2000, 2018), Keevallik (2014ab, 2018), Due (2017) och 
Mondada (2016, 2018). Eftersom körinteraktion hitintills inte utforskats med 
interaktionsanalytiska metoden syftar studien till att belägga interaktiva 
mönster i denna specifika kontext (jfr. Mondada 2013; Broth 2018). 

Först diskuteras metodvalet i undersökningen och därefter följer en 
redovisning av metoden följt av resonemang om undersökningens 
insamlingsmetod, bearbetningsmetod och analysmetod för att klargöra den 
praktiknära interaktionsanalys som har varit modell för undersökningen. 
Materialurvalet, liksom etiska aspekter, presenteras. Avslutningsvis redovisas 
några möjliga slutsatser av insamlingsmetod, bearbetningsmetod och 
analysmetod som tillämpning på materialet. 

4.1 Val av metod 
Idag finns det ett antal forskningsgrenar som använder sig av bilder och 
filminspelningar såsom socialsemiotiker med systemfunktionell lingvistik (jfr 
Nord 2017). Även etnografiskt inspirerad forskning återfinns inom olika 
vetenskapsinriktningar, till exempel inom ämnesdidaktisk forskning (Krogh 
2015). Vad Mondada inom EMCA-fältet lyfter fram som relevant skillnad 
mellan SFL och EMCA är, att analysen sker med utgångspunkt i att undersöka 
interaktionen utan att specifikt studera den språkliga strukturen och relationen 
med bild, vilket SFL mer tydligt gör. För att fånga den specifika situationen, 



23 

samt detaljer i interaktionen mellan körledare och barn, har jag gjort 1) 
observationer med fältanteckningar och 2) spelat in körövningar på video. 
Metoden gör det möjligt att undersöka vad som sker i interaktionen och hur 
multimodalitet används i en komplex kommunikativ situation. 
Interaktionsanalys passar därmed bättre in på syftet med studien. En sådan 
analys visar kontextens instruktioner genom detaljerade transkriptioner över 
interaktionens temporalitet och synliggör rummet genom bilder för att i detalj 
visa hur instruerandet sker. Just för att interaktionens instruktioner i det sociala 
samspelet och inte texten är i centrum väljs interaktionsanalys och EMCA som 
övergripande metod och observation med fältanteckning och filminspelning 
som insamlingsmetod. 

EMCA måste särskiljas från annan multimodal forskning. Kress och van 
Leeuwen (2006) visar på konkreta bildanalysredskap och iakttar multimodala 
förekomster i sammanhang men fokuserar inte på social interaktion som 
synliggörs i ett inspelat videomaterial. Därför är inte heller deras strukturer för 
analys aktuella i körövningsmaterialet. Fältet Design för lärande (Selander 
2017; Leijon & Lindstrand 2012) synliggör multimodala resurser i kontexter 
där form och funktion återfinns. Ett socialsemiotiskt perspektiv visar dock inte 
interaktionen eller hur turtagning i tillsammansaktiviteter går till. Ett perspektiv 
som undersöker instruktionerna i interaktionen och möjliggör för att 
detaljstudera körövningarna genom video är därför lämpligt i studien. Due 
(2017) noterar att EMCA-metoden baseras på ontologiska antaganden om 
världen och hur den epistemologisk erkänner världen, nämligen genom att 
använda videokameran som ett socialt mikroskop för analys av samhället. 
Metoden kan kallas postpositivism då den styrs av intresset av att närma sig en 
social verklighet genom autentiskt material av interaktionen människa till 
människa. Analytikern behöver därmed ha ett reflexivt förhållningssätt till 
studiens sociala verklighet och finkornigt etablera insikter om specifika möten 
mellan människor (Due 2017:13ff). 

Etnometodologisk interaktionsanalys (EMCA) är passande vid analys av 
social interaktion eftersom den tar hänsyn till olika multimodala uttryck i 
interaktionen. Arbetssättet kombinerar näranalys av materialet med 
datasessioner under analysfasen, vilket har visat sig fungera bra för att 
synliggöra hur språk och kropp används i social interaktion (Mondada 
2016:336). En sådan metod är vad den här studien behöver för att visa hur 
körledaren instruerar om kroppsliga processer såsom luftflöden och andning 
under körövningar. 

4.2 EMCA metod och dess tillämpning 
EMCA analysen är materialnära och videofilm, observation med 
fältanteckningar samt transkription utgör material. Processen kännetecknas av 
tre steg: insamlingsmetod, bearbetningsmetod och analysmetod, som beskrivs i 
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detalj nedan. Interaktionsanalys är lämplig för att undersöka vad människor gör 
i interaktion med andra människor med tal och kroppsspråksrörelser eftersom 
analysen både påvisar detaljer i interaktion och tar hänsyn till social kontext. 
Processen med insamlingsmetod, bearbetningsmetod och analysmetod är ett 
arbetssätt som forskare med intresse för EMCA-studier använder (Mondada 
2013; Keevallik 2014ab; Ottesjö 2015; Broth 2017; Majlesi & Ekström 2016). 
Utgångspunkten är att människor samspelar i ett socialt sammanhang och 
förhåller sig till omgivande kontext.  

Analysen fokuserar återkommande mönster i interaktionen mellan 
körledaren och barnen och som illustrerar hur kören ska sjunga. 
Förkroppsligande är ofta relevant i interaktionen (Goodwin 2018). När 
Goodwin (2010:101) talar om kroppen visar han att gester och innehåll uttryck 
med kroppen jämte tal och prosodi används för att bygga olika sociala 
handlingar (2010:102).  Exempelvis kan gester ses som visuella handlingar ifall 
de används som ett yttrande eller som en del av ett yttrande (McNeill 2008). 
Kroppsspråksuttrycket, inom interaktionsanalys beskrivet med termen 
förkroppsligande (eng. embodiment), är en del av interaktionen och deltagare 
använder det för att tillsammans bygga meningsfulla aktiviteter (Mondada 
2013a).  

4.2.1 Insamlingsmetod 
Studieobjektet körövning kräver en insamlingsmetod som beaktar både verbalt 
språk och kroppsliga resurser. Den måste också kunna dokumentera 
interaktionen i en grupp. Dessutom är det viktigt att fånga in naturligt 
förekommande interaktionstillfällen som hade ägt rum även utan en inspelning. 
För att fånga den specifika situationen samt detaljer i interaktionen mellan 
körledare och barn har jag gjort 1) observationer med fältanteckningar och 2) 
spelat in körövningar på video. 

Observation och filminspelning ger tillsammans en bild över interaktionen 
vid körövningstillfället och möjlighet för forskaren att ständigt återvända till 
materialet under analysarbetet. Enligt Ottesjö (2015:76) är det praktiska arbetet 
med inspelning och observation delar av analysarbetet och en etnometodologisk 
inspirerad forskning där forskaren närmar sig materialet förutsättningslöst. Det 
innebär att noteringar och nedskrivna observationer är en del av 
forskningsmaterialet och därmed också ett underlag för analys. 

Fältanteckningar är vanligt förekommande vid etnografiskt inspirerad 
forskning. Krogh och Hobel (2012:143) visar på en matrismodell för 
fältanteckningar där den närvarande forskaren skriver in vad som sker i tre olika 
tabeller. Initialt använde jag en färdig matris liknande Kroghs men detta visade 
sig inte fungera optimalt under första observationstillfället, så exempelvis 
skisser och en hel del kommentarer hamnade utanför tabellerna. Ett mer 
dynamiskt arbetssätt har utrymme för både skisser av gester och noteringar. Vid 
efterföljande observationer genomförde jag i stället noteringar på ett vanligt 
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randat papper. Noteringar och skisser kan därmed intuitivt fyllas på och innehåll 
i observationen begränsas inte till att passa in i en förutbestämd matris. Ett 
exempel på hur en sådan mer dynamisk fältanteckning kan se ut visas i figur 1. 

 
Figur 1. Mönster – en fältanteckning från körövning 20160315. 

Filminspelningar skedde under ett halvt års tid (från oktober 2015 till mars 
2016) och omfattade sex övningstillfällen om vardera en timmes körövning. 
Platsen för inspelning är i en sidobyggnad anpassad för sång intill en domkyrka. 
I rummet finns white-board på en vägg, flygel mitt i rummet, elpiano i ett hörn 
och stolar vilka är placerade i en halvcirkel mitt i rummet vänt mot flygeln. Nya 
notblad ligger på flygeln och övriga finns i pärmar bredvid. Stolarna i 
halvcirkeln är placerade så att körledaren kan se barnen samtidigt som hon 
spelar på flygeln (se bild 10). Vid sånglektionen placerar sig barnen på stolar 
närmast flygeln.  

Samtliga ljudinspelningar genomförs med en Sony HD Handycam 7,1 
megapixel kamera. Filminspelningen genomförs med närvarande forskare men 
där forskaren inte interagerar med informanterna. Det händer att filmvinkel byts 
och att filminspelningen avbryts på grund av positionsbyte för kameran. 
Filmvinkel varieras beroende på var det är lämpligt att placera kameran i 
rummet och placering i förhållande till elkontaktuttag. Optimalt hade varit ifall 
flera kameravinklar fångat både körledare och barngrupp i interaktionen. Fler 
kameror hade i större utsträckning synliggjort mer av interaktionen men jag bad 
om lov för en kamera och ville inte omförhandla inspelningssituationen 
eftersom jag var tacksam för det material jag erhöll och fick del av. Ljudet tas 
upp av kameran och ljudinspelningen möjliggör för efterföljande transkription. 
Ljudet är tydligt men eftersom videokameran är nära körledaren och 
inspelningens enda mikrofon hörs inte alla barnens kommentarer i samma 
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utsträckning. Fler mikrofoner hade varit önskvärt för att i högre utsträckning 
möjliggöra för enklare analys av barnens röster i interaktionen. I analysfasen av 
inspelningarna behöver jag höja och sänka ljudvolymen utifrån vem som talar. 

De två metoderna för att samla in materialet behövs för att interaktionen är 
komplex och jag som observatör inte har möjlighet att lägga märke till allt som 
sker på plats. Som observatör i en etnografisk studie behövs objektet därför 
studeras vid flera tillfällen vilket insamlingsmetoden ger möjlighet till. 

Jag har talat med körledaren utanför övningslektionen, både inför och efteråt, 
men under själva lektionen som spelas in väljer jag att inte prata med vare sig 
henne eller körbarnen. 

 
4.2.2 Bearbetningsmetod 
I en EMCA-inriktat arbetsgång tas utgångspunkt i fältanteckningar och 
filminspelning inför bearbetningsmetodens transkription med videoanalys. 

Inom EMCA så utgörs bearbetningsmetoden av granskning samt 
transkription av videomaterialet. Multimodalt beteende kan synliggöras både 
med hjälp av transkription – som tillåter exakt markering av företeelser i tiden 
– och med bilder. Ottesjö (2015:75ff) poängterar vikten av forskarens frihet i 
transkriptionen för att kunna fånga det som utgör ett analytiskt fokus och att 
samtidigt förhålla sig till EMCA-traditioner inom forskningsfältet (Mondada 
2013a:53f). Utdrag 1 och 2 visar hur transkription med multimodalt perspektiv 
kan tydliggöras med specifik ortografi. I den här fasen av bearbetningen är 
flygelspel understruket och körsång uttryck med fetstil. Gul markering 
synliggör att gester adderas till verbalrösten. I materialet spelar musiken roll 
och för att synliggöra musiken är spelandet därför synliggjort i 
transkriptionerna. 

 
 Utdrag 1. Multimodal transkription: sång är fetstil, gest är gul, flygelspel understruken 
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Utdrag 2. Multimodal grovtranskription i en fas där gester är gulmarkerade 

 
Transkriptionen utvecklas under tiden bearbetning av materialet fortskrider och 
nästa utdrag (utdrag 3) förevisar också en kroppspositionering genom att en 
inklippt skärmdump integreras. I stället för rak understruken text vid flygelspel 
är i innevarande fas flygelspel vågformat. Sång är, förutom uttryck i fetstil, 
också nu kursiv. Vågformen i transkriptionen är ett exempel på hur flygelspel 
revideras efter en kommentar vid en datasession. Den gula markeringen är 
exempelvis borttagen eftersom valda transkriptionsprinciper markerar 
förkroppsligat språk på egen rad under tal. I resultatet, kapitel 5, är flygelspel 
därför vågformat och sång kursiva eftersom deltagare vid mina datasessioner 
föredragit detta metodologiska förtydligande.  

 
Utdrag 3. Presentation vid ett samtalslabb 2016 där sång är fetstil, flygelspel är vågformat 
och skärmdump med kroppsuttryck är en inklippt bild bredvid transkriptionen 

 
Forskarens frihet med transkriptionsarbetet medför att återgivning av data ser 
olika ut i olika arbetsfaser. Presentationer där materialet analyseras tillsammans 
med andra innebär progressionen genom deltagarnas kommentarer. En 
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utveckling i analysarbetet innebär att vissa detaljer från data synliggörs, förfinas 
eller förklaras i transkriptionen. Till transkriptionerna, återgivna i kapitel 5 i 
uppsatsens resultat, följer en transkriptionsnyckel för att underlätta läsningen 
(se bilaga 2). 

Mycket av analysarbetet sker vid transkription eftersom det innebär att 
forskaren om och om igen, lyssnar på filminspelning för att nedteckna och 
återge materialet så exakt som möjligt. Transkriptionsarbetet är tidskrävande 
men skapar ett utrymme för att upptäcka mönster och se samband vilket 
interaktionsforskare i metodartiklar samstämmigt ger uttryck för (Mondada 
2013b; Ottesjö 2015; Broth & Keevallik 2020, kap. 2). Inom EMCA-fältet har 
Nevile (2015) och Streeck, Goodwin och LeBaron (2011) diskuterat hur ny 
teknik möjliggör för ökad precision om exempelvis paus på millisekunden, 
vilket skapar dilemman i urvalsfas om hur exakt återgivning av valt innehåll bör 
ske.  

För att lägga fram analysen används redigeringsprogrammet PicSketch för 
Mac vilket möjliggör att skärmdumpar av stillbilder används. Informanterna 
görs synliga men avidentifieras samtidigt. Genom att skärmdumpa från 
videoinspelningen och därefter bildbearbeta i PicSketch erhålls en skissartad 
bild som tydliggör relevant innehåll utan att informanterna i alltför hög grad 
avbildas. Nedanstående utdrag 4 exemplifierar hur rumslighet och 
kroppsposition hos körledare och kördeltagare kan återges med hjälp av en 
PicSketch-redigerad skärmdump från det empiriska materialet. 

 
Utdrag 4. Skärmdump med exempel på en kroppsställning som körledaren inte föredrar att 
kördeltagarna har vid sång 
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En transkription kan tydliggöra olika resurser med utgångspunkt i materialet 
och hur återgivandet ser ut är avhängigt vad forskaren väljer att fokusera i 
analysen. I denna studie har jag valt att transkriberingen av pauser anges i hela 
sekunder inom parentes och paus under en sekund med (.), taluttryck är rak 
ställt, kursiv stil står för ett sånguttryck; det vill säga ett melodiskt ljudande 
uttryck genom sång, och vågformad understrykning avser flygelspel. Icke-
lexikalt ljudande transkriberas med grafer. Flera bilder som utgörs av 
skärmdumpar från filminspelningar visas i anslutning till transkriptioner och 
bilderna är numrerade från 1–62. I resultatet återfinns 37 transkriptioner från 
körkontexten. I resultatet hänvisas till en viss rad i transkriptionen med 
radnummer inom parentes (01). För övrig teckenförklaring se 
transkriptionsnyckeln (bilaga 2). 

4.2.3 Analysmetod 
Interaktionsanalysens underlag utgörs av videon som har stöd i transkriptionen. 
Analysmetoden innebär att forskaren genomför näranalys av transkriberat 
material och datasessioner eller samtalslabb vilka kan ses som en form av kritisk 
medanalys av andra interaktionsforskare. Inom EMCA, med ursprung i CA, har 
en modell utarbetats som innebär att forskaren genomför datasessioner där en 
infallsvinkel i materialet presenteras och systematiskt kommenteras av 
närvarande interaktionsforskare. Det är ett sätt att induktivt närma sig ett 
material genom en kollektiv ansats. Det står forskaren fritt att använda 
föreslagna uppslag och kommentarer in i analysen. Just datasessioner där 
analytiska kommentarer framförs omnämner Mondada (2013b) som unikt för 
samtalsforskningsfältet. Datasessioner möjliggör dessutom för konstruktiva 
kritiska kommentarer under analysfasen (Mondada 2013b:34). Ottesjö 
(2015:83) poängterar att datasessionen ger utrymme för att ”öva färdigheterna i 
mikroanalys” och att transkriptionen kan justeras utifrån vad datasessionen 
bidrar med. Därför är medverkan och presentation i datasessioner av stor vikt i 
analysarbetet och möjliggör för forskaren att pröva resonemang under 
bearbetnings- och analysfas. Arbetsgången i datasessionen är därtill tydligt 
konstruerad för att samtliga närvarande ges talutrymme. 

Kroppsliga beteenden betraktas som potentiellt meningsfulla i 
analysmetoden och därför behövs även en passande terminologi. Två 
vedertagna system används inom interaktionsforskning, namngivna efter sina 
skapare som McNeills system (2008) respektive Kendons system (2004). De 
har beröringspunkter när det gäller att dela in olika gester i olika semantiska fält 
genom att exempelvis gester som ikoniskt representerar någonting känt (såsom 
okej-tecken eller segertecken) finns i en egen kategori. Jag använder mig av 
båda systemen eftersom materialet innehåller både gester som uttrycker 
abstrakta idéer, utpekningar och rörelser och dessa namnges bäst i två olika 
system. Exempelvis omnämns förkroppsligande rörelser i samband med sång 
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som pantominer (McNeills system) och förkroppsligandet av abstrakta idéer 
under tal för illustratorer (Kendons system). 

4.3 Materialet  
Inhämtat material består av körövningar där deltagarna interagerar med 
varandra genom verbalt språk och kroppsliga rörelser men filmerna synliggör 
även flygelspel, notpapper och tavelskrift som används som kommunikativa 
resurser vid övningarna. Materialet består av 1) filminspelningar av 
körövningarna och 2) observationer med fältanteckningar. Inspelningarna utgör 
huvudmaterialet och observationer utgör stöd om något på filmen är otydligt. 
Tabell 1 visar inspelningsdatum, inspelningslängd, antal filmer, deltagande 
körbarn och typ av fältanteckning. Förutom barnen är körledaren närvarande. 

 
Inspelnings- 

datum 

Inspelnings- 

längd 

Antal  

filmer 

Antal  

kör- 

deltagare 

Fält-

anteckning 

20151013 57 minuter 1 film 14 Papper med 

matris 
20160209 38 minuter, 9 

minuter 

2 filmer 14 

 

Papper och 

mobil 

20160301 12 minuter 11 

minuter, 5 

minuter 

3 filmer 15 Papper och 

mobil 

20160308 15 minuter, 

44 minuter 

2 filmer 12 Papper 

20160315 51 minuter 1 film 13 Papper 

20160322 48 minuter 1 film 13 - 
TABELL 1. Information från inspelningstillfällena om filmlängd, antal deltagare och typ av 
fältanteckning.  

Inspelningens längd är inte alltid identisk med körövningstimmen. Ibland blir 
det en längre filminspelning och ibland ett par kortare, vilket främst är 
avhängigt kamerans batteritid. När filmvinkel byts under körövningen avbryts 
ibland inspelningen vilket resulterar i mer än en film per körövning. 

Som observatör var jag förstås närvarande men interagerade inte ytterligare 
med informanterna. Vid sex tillfällen genomförs observationer och vid fem av 
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dessa noteras också fältanteckningar på papper och eller mobil (Tabell 1). 
Anteckningarna innehåller kommentarer om interaktionen mellan körledaren 
och kördeltagarna. 

4.4 Etiska ställningstaganden 
I samtal med först körledare och därefter samtliga kördeltagare tillfrågas om lov 
att spela in körens övningstimmar när barnen lär sig sjunga. Syftet med att spela 
in och använda ett sådant material beskrivs närmare för barnen och körledaren. 
Barnen får ställa frågor och tala om sina funderingar och vikten av att säga till 
om de inte längre vill delta aktualiseras. Datainsamlingen föregås av några 
besök på inspelningsplatsen och kontakt med alla presumtiva deltagare. Var och 
en tillfrågas om hur de ställer sig till att delta. Första gången frågan ställs sker 
det verbalt och därefter delas en samtyckesblankett ut som vårdnadshavare och 
barn tar med sig hem och ombeds prata igenom. Ett provtillfälle spelas in och 
alla närvarande får se hur bildmaterialet av inspelningen blir. Barnen får 
möjlighet att välja att inte vara med på filmen men ändå delta på körövningen. 
När samtliga underlag kommit tillbaka startar materialinsamlingen genom att 
spela in körkontexten. Barnen har skriftligen signerat sitt samtycke till 
datainsamlingen men de tillfrågas fortsatt vid varje inspelningstillfälle innan 
kameran sätts på huruvida de önskar delta eller inte. Ingen deltagare avböjer vid 
något inspelningstillfälle. Samtyckeblanketten undertecknas förutom av barnen 
själva också av vårdnadshavare eftersom barnen är mellan 8–12 år. Ett samtycke 
till att använda och analysera materialet har därmed erhållits från samtliga 
deltagare (se Bilaga 1). För- och efternamn finns på blanketten men inga övriga 
upplysningar. Deltagare benämns inte vid sitt rätta namn utan har alias i 
materialet. Inspelningen sker innan dataskyddsförordningen GDPR träder in. 
Inga känsliga uppgifter hanteras eller förekommer i materialet. Vetenskapsrådet 
har i CODEX (2018) riktlinjer för forskning där människor är i 
undersökningsfokus. Forskning där barn är involverade är av särskild vikt för 
etikprövning för att undersökningen inte ska påverka forskningspersonen 
fysiskt eller psykiskt. Vid telefonkontakt med tillståndsmyndigheten för etisk 
prövning i Linköping fann handläggare därmed ingen anledning till att 
materialet, med avsikt på hur det skulle användas, behövde genomgå en etisk 
prövning. Främsta orsaken ansågs vara att undersökningen inte har en kritisk 
ansats där psykosociala frågeställningar ska synliggöras. I studien är både 
deltagarnas kroppsspråk, tal- och sångröst, mimik och gester föremål för analys 
och det tog handläggaren vid tillståndsmyndigheten hänsyn till. 

I slutfasen av skrivprocessen skrivs uppsatsen och avhandlingsmallen ut för 
att förevisas i pappersform för körledaren och hon godkänner återigen 
deltagande, den här gången muntligt. Syftet är att vara tydlig med hur skisser 
och material framställs eftersom skisser bara kan anonymiseras till en viss grad. 
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Körledaren har gått med på denna nivå av avidentifiering som används i 
föreliggande studie. 

Förvaring av datamaterial för studien är inlåst i säkerhetsskåp på min 
arbetsplats vid Linnéuniversitetet i Växjö. Material i form av inspelade filmer 
är på en extern hårddisk och filmdubbletter finns även på usb-stickor. 
Samtyckesblanketter förvaras inlåst i ett skåp i ett arbetsrum. 

Anonymisering av deltagarna i materialet sker genom att bilder revideras till 
skissartade bilder. Oftast är barnen från sidan eller bakifrån med undantag för 
körledaren som är i fokus. De skissartade bilderna synliggör till viss del detaljer 
men anonymiserar genom tunna streck och enklare bildåtergivning. Jag har valt 
att inte använda skuggningar därför att det försvårar för att se rörelser och 
riktningar. Detaljer såsom blickriktning, gester, mimik och hur kroppen är vänd 
framkommer även i skissbilder och är relevanta för analysen. Akronymen IMY 
står för Integritetsmyndigheten vilken omtalar att foton endast är biometriska 
och räknas som personuppgifter när de möjliggör identifiering av en person. 
Genom att bilderna tekniskt bearbetats är det inte möjligt att identifiera 
personerna i materialet genom uppsatsens bilder.  

I resultatet sker ingen bedömning eller värdering av barnens individuella 
utveckling när de lär sig sjunga. Körledaren bedöms eller värderas inte i sin roll 
som körledare. Ett sådant förhållningssätt har varit av vikt eftersom det är hur 
körledaren instruerar som är syftet och att synliggöra körkontexten där barn lär 
sig sjunga – inte att värdera någons prestation. 
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5 Instruktioner om luft och andning 

I kapitlet presenteras analys av deltagarna i en barnkörkontext som lär sig att 
sjunga och därför behöver hantera luft och andning i aktiviteten. Instruktioner 
från körledaren sker ett steg i taget i en procedur där respons från körledaren 
korrigerar och modifierar barnens försök att följa instruktionen. Barnen 
orienterar sig emot körledarens olika resurser där ett förkroppsligat språk med 
multimodalt innehåll är meningsskapande. Analysen utgår från transkriptioner 
av data ifrån interaktionen mellan körledaren och barnen om instruktioner om 
att kunna andas in luft, andas ut luft och med hela andningsapparaten hantera 
aspekter av luft som har relevans för att lära sig sjunga enligt körledarens vilja 
i körsångskontexten. Analysen visar hur instruktioner om luft och andning som 
barnen förhåller sig till inkluderar att tolka positioner och rörelse i körledarens 
förkroppsligade språk. Dispositionen utgår ifrån i vilket skede under 
körövningstimmen instruerandet sker. Anledningen till en sådan struktur är dels 
att instruktionerna varierar i uttryck i dessa olika skeden, dels för att 
körövningarna uppvisar en systematik utifrån när instruktionerna temporalt sker 
under körövningen. 

Sången från kören är ett unisont sånguttryck med stöd från luft och andning 
från samtliga som deltar. Körledaren och barnen interagerar med varandra under 
sångövningstimmen för att uppnå detta gemensamma uttryck. Körledaren säger 
hur barnen ska använda sin kropp för att förbereda sig inför sång och under 
sång. Körledaren återkopplar också till barnen om vad som kan förbättras när 
barnen precis har uttryckt sig. Analysen har fokus på hur och när interaktion 
med aspekter av luft och andning förekommer under sångövningen.  

I kommande avsnitt presenteras därför analys som visar hur körledaren har 
fokus på luft och andning både innan, under och efter att sång övas in och hur 
dessa instruktioner återkommer systematiskt men varieras i uttryck. Analysen 
är materialnära och induktivt empiridriven genom dataexempel. 
Interaktionsanalyserna syftar dessutom till att synliggöra på vilket sätt 
interaktionen om luft och andning förekommer. Analysen beskrivs därtill med 
kontextuella begrepp specifikt anpassade för körinteraktion. Utgångspunkt i 
kapitlet är interaktionsanalys som visar vad i instruerandet körbarnen orienterar 
sig mot. Hur barnen förhåller sig till instruktionerna synliggörs med så kallad 
responsevidens, det vill säga responsen i efterföljande situation.  

5.1 Instruktioner innan sång 
Här följer analys av interaktionen mellan körledaren och barn med 
framåtsyftande instruktioner om luft och andning som sker innan sång. 
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Instruktionerna rör att barnen värmer upp sin röst inför att börja sjunga och 
kan exempelvis fokusera kropp, andningsapparat eller andningsmuskulatur. I 
instruktionernas mest koncisa form ska luften in i kroppen och sedan ut ur 
kroppen. Instruktioner sker kontinuerligt under sångövningen men är särskilt 
förtydligande och beskrivande just innan barnen börjar sjunga. 

Multimodala uttryck används i körkontexten som instruktioner och kören har 
därför en interaktion med uttryck med flera modaliteter. Resurserna används för 
att stötta barnen genom att förtydliga relevant innehåll. I 5.1.1, om kroppens roll 
i andningsinstruktioner, presenteras hur körledaren interagerar och instruerar 
barnen om luft och andning innan sång. Luft inuti kroppen såväl som luft 
utanför kroppen uppmärksammar körledaren genom olika övningsmoment som 
gruppen genomför tillsammans. Vid körens uppvärmning är fokus på luften som 
en förutsättning för att uttrycka sång vilket presenteras i 5.1.2 med instruktioner 
om lungornas roll. Interaktionen omfattar att uppmärksamma andningen vilket 
presenteras i 5.1.3 och därmed möjliggöra olika ljudande uttryck med en viss 
klang vilket presenteras i 5.1.4. Interaktionen handlar om barnens perception 
och behärskning av muskulatur inuti kroppen vilket presenteras i 5.1.5.  

I aktiviteter som syftar till att aktivera andningsapparaten och ljudformandet 
uppmanar körledaren barnen att fokusera på andningen och göra rösten redo för 
att sjunga. Sekvenserna som följer illustrerar hur instruerandet sker och hur 
barnen förhåller sig vad som sägs och därigenom interagerar med körledarens 
instruktioner. Avsnittet med framåtsyftande instruktioner studerar instruktionen 
temporalt i uppvärmningsfas av en ny sång eller vid inledningsfas av en ny 
röstövning. 

5.1.1 Kroppen 
Körledaren använder sin kropp och instruerar barnen för att visa i vilken 
position kördeltagarna ska sitta eller stå. Viss kroppsposition underlättar för 
sång. Armar, nacke och ben förevisar en position vilken barnen imiterar. 
Interaktionen som handlar om kroppens allmänna roll i andningsinstruktioner 
rör både kroppspositionen och kroppens roll för att hantera luft och andning. 
Avsnittet visar exempel som detaljerat synliggör hur barnen imiterar kroppens 
yttre och hur barnen genom att förflytta sig lyssnar till vad körledaren säger men 
också lyssnar till hur positionen ska göras. Barnen ser och tolkar instruktioner 
innan sång och får information om hur andningen sker och vad luften ska fylla 
för funktion just här i körkontexten. 

Innan själva rösten är i fokus för instruerandet får barnen först instruktioner 
om kroppen. För att hantera luft och andning specifikt för rösten ska först hela 
kroppen aktiveras genom en viss kroppsposition. Sekvensen i Transkription 1 
”Lite dumt att stå så här” återger hur körledaren under uppvärmningen innan 
sången först visar en negativt speglad kroppsposition (bild 1 och 2) och sedan 
en önskvärd kroppsposition (bild 3) som barnen ska imitera genom att själva 
positionera sig på ett liknande sätt. Armarna hos flickan längst till vänster i bild 
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ändras och kroppshållningen är något mer upprätt efter körledarens ”står jag 
rakt å armarna bara hänger” (04). Med en sådan armposition är axlarna 
avslappnade liksom nyckelbenen vilket underlättar att luft andas in och fyller 
upp hela lungorna. Genom att körledaren först visar hur barnens kroppshållning 
inte ska vara med sin egen kropp och talar till barnen och därefter visar en 
önskvärd kroppshållning och instruerar ”just det står jag rakt” (03–04) tydliggör 
körledaren instruktionen om hur kroppen ska vara, vad som är rätt och vad som 
är fel position för sång.  

 
Transkription 1¹. ”Lite dumt att stå så här”  
01 KÖRL: å nu gör vi+detta#och så känner vi att vi liksom har 

   KÖRL             +-------> ((lägger armarna i kors)) 

   bild                   #1 

02 KÖRL: en riktig botten(1)och+ # då är det lite dumt att  

   KÖRL                        +-------> ((ryggen kutas)) 

   bild                          #2 

03 KÖRL: stå så här vOjvAj+ utan+ att(0.5)just det #(1)  

   KÖRL  ------------- ---+ ((släpper armarna)) 

   KÖRL-------------------------+ ((sträcker på ryggen igen)) 

   bild                                            #3 

04 KÖRL: st%år jag rakt å armarna bara hänger och så får jag  

05 KÖRL: med +lite+ #luft(1)voj(0.5) 

   KÖRL      +------->((lyfter båda händerna mot magen)) 

   KÖRL           +------->((tittar på barnen i maghöjd)) 

   bild             #4 

   B RAND: %----((ändrar armarnas position))---> 

06 BARN: voj (1) 

07 KÖRL: vaj (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
¹För transkriptionsnyckel se Bilaga 1. 
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Bild 1: Körledaren har armarna i kors framför bröstet, ryggen kutad och nacke framåt.  

  
Bild 2: Vy med hela gruppen och körledaren synlig med fel kroppsposition för sång.  

 
Bild 3: Körledaren i en kroppsposition för att kunna ta in luft i lungorna inför sång. 
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Bild 4: Armarna hålls i en position där kropp och nacke är rakt och ansiktet neutralt. 

Körledaren instruerar barnen om kroppspositionering och barnen imiterar 
positionen. Hon hänvisar till en aktiv positionering genom en uttalad verbal 
instruktion (01) ”å nu gör vi detta…” vilket refererar till att luft ska in i lungorna 
i ett flöde. Uppmaningen följs upp med att körledaren ser efter hur barnen 
handlar och hur de följer instruktionen. Blicken vandrar över hela gruppen och 
hon ser på barnens kroppar. Vid inandning fylls lungorna av luft samtidigt som 
körledaren har armarna i en omfamnande gest (bild 4). Gesten visar att 
händerna, med handflatorna uppåt, håller om något i utrymmet framför magen 
när hon säger ”med lite luft” (05). Körledaren exemplifierar genom en 
förevisande position samtidigt som barnen uppmanas följa kroppsuttrycket 
genom att körledaren använt ett direktiv ”gör” med ett inkluderande och 
uppmanande ’vi’ i ”nu gör vi detta” (01). Hänvisningen rör hela andningens 
förutsättning att stå rak i kroppen för att kunna andas in luft och optimalt ta hjälp 
av kroppen i proceduren med luftinhämtningen.  

Övningen inkluderar att samtidigt känna av luften och hur luften fylls på 
genom att en märkbar förändring sker i kroppen. Barnen uppmanas att känna en 
”riktig botten” (02). Körledaren uppmanar till just känslan genom att känna 
efter; ”och så känner vi att vi liksom har” (01). Hon talar därmed om att alla 
som andas in har en likadan känsla och inkluderar barnen två gånger med ’vi’. 
Kroppspositionen och andetaget ger en fysisk invärtes anspänning som bildligt 
beskrivs för barnen som en ”botten” (01) inuti kroppen. Körledaren utvecklar 
därefter aktiviteten och när röstuttrycket ”vOjvAj” sägs (03) är positionen med 
armarna runt kroppen och något framåtböjd kutad ryggrad inget att föredra (bild 
1, 2) utan kroppen är uppsträckt med rak nacke och fortsatt sänkt haka. Att 
värma upp med ett kort uttryck som aktiverar mimiken och kräver kraft för ett 
luftflöde på utandningen gör att flera kroppsdelar anspänns och avspänns. Varje 
fonem i uttrycket aktiverar olika muskler både i mage med en rörelse inåt och 
utåt, och i käke genom att öppna och stänga för luftströmmen. Övningen att säga 



38 

”vOjvAj” beskriver upplevelsen av en ”riktig botten” eftersom märkbara 
rörelser sker när muskler aktiveras. Utifall barnen uttalar vad körledaren 
instruerar om är luftens flöde kännbar inuti kroppen. 

Både kroppens yttre så väl som kroppens inre omtalas i sekvensen om luften 
inuti. Yttre visuella aspekter kopplas till kroppens positionering vid sång och 
inre icke-visuella aspekter kopplas till en upplevelse och känsla av andning vid 
sång (01–06). 

Kördeltagarna ska både lyssna till vad körledaren uttrycker med ord (06) och 
se, tolka och förstå vad körledarens kropp uttrycker (04). Rörelsen i kroppen 
överlappar med vad hon säger verbalt. Uppmärksamheten riktas därmed ibland 
mot orden i instruktionen (”å armarna bara hänger”) och ibland mot det som 
kroppen uttrycker (03) när körledaren sträcker på sig (bild 3) eller visar en gest 
(bild 4). Tolkningen av innehållet i de resurser som körledaren använder sker 
hos respektive kördeltagare och det är både körledarens röst och kropp som 
växelvis eller samtidigt instruerar. Kördeltagarna får dels, lyssna uppmärksamt 
genom att ta del av instruktioner som uttrycks verbalt, dels, titta på körledarens 
kroppsuttryck för att ta del av instruktioner som ges med hjälp av kroppen. 

Kören tränar andningen genom att stå upp och använda hela kroppen och 
genom exempel uppmärksammar körledaren deltagarna på detaljer i andningen. 
Exempelvis ska inte barnens axlar rycka till när de uttrycker nonsensordet ’voj’. 
På ’voj’ har ’o’ ett fritt flöde av utandningsluft och initialt behöver 
formuleringen av ’v’ ett stöd från magens andningsmuskulatur men inte ett så 
kraftfullt stöd att axlarna rycker till. Skiftet mellan anspänning och fritt flöde 
kan ge ett ryck i hela kroppen och här behöver barnen förstå och uppfatta 
detaljer i hur de ska uttrycka sig. Barnens kroppar ska aktiveras och ljuda på 
’voj’ enligt körledarens önskan (05–07). 

En viss kroppsposition underlättar andningen vilket körledaren både 
illustrerar och uttrycker genom att använda sig av sin egen kroppsposition som 
barnen kan relatera till och positionera sig själva i. Genom förkroppsligade 
uttryck visar körledaren i aktiviteten ett rätt sätt och hur kroppen inte alls ska 
vara. En optimal kroppsposition uppmärksammar körledaren också i nästa 
sekvens som sker i efterföljande moment. I Transkription 2 återknyter 
körledaren till axlarnas position och till det ryck som sker i axlarna vid 
utandning och ljudande på ’r’. Men i sekvensen ska barnen själva tolka 
instruktionens innehåll utifrån kroppsrörelsen och genom att ljuda på ’r’. 

Körledaren använder återigen en teknik där förevisningen illustrerar hur 
barnen inte ska göra genom att upprepade gånger visa uppdragna axlar. Axlarna 
lyfts upp i ett snabbt ryck mot öronen i en anspänd position. Axlarna släpps 
därefter ned men kort därefter drar hon återigen upp dem. Samtidigt som 
förevisningen ska rösten uttrycka ”rååå” (01) och använda r:et för utandning 
genom uppmaningen ”att sjunga ut luften” (01–02). Körledaren sjunger och 
spelar samtidigt på flygeln men använder därefter talröst för att instruera om ’r’. 
Instruktionen om fel sätt att andas in luft vid sång förevisas precis framför 
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barnen. Körledaren illustrerar luftens flöde som att ett ryck sker när den 
”skjutsar på någonstans” (05). Den förkroppsligade instruktionen syns eftersom 
körledaren har lämnat positionen bakom flygeln. Körledarens kroppsposition, 
axelryck och anspänd mimik visar med kroppen en position som barnen inte ska 
imitera för att ha ett optimalt luftflöde vid sång. 

 
Transkription 2. ”R:et till att sjunga ut luften ja” 

01 KÖRL: hörrni nu sjunger vi råå så använder vi r:et till 

02       att sjunga ut luften ja å kolla då Maja så att de  

03       inte blir+ (1)# så här+ 

   KÖRL           +------------+((axelryck, spänd mimik)) 

   bild                #5 

04 KÖRL: att man inte fixar de där rörelsen utan de ska rycka 

05       någonstans AV(1) att man skjutsar på luften(2)rrr(1) 

06       råo så man säge så vi säge bara att nån rrrr(1) 

07 BARN:  rrr 

08 KÖRL: en gång tillrrrrr 

09 BARN:            rrrrr 

  

Bild 5: Båda axlarna dras upp mot öronen i ett ryck samtidigt som ”så här” (03). 

Körledaren påkallar barnens uppmärksamhet verbalt genom tilltalssignalen 
”hörrni” (01) och instruerar om att aktiviteten att uttrycka flera ’r’ i följd på 
utandningsluften kan genomföras på fel sätt. Hon uttrycker detta genom en 
förklaring om kroppens rörelse ”att det inte blir så här” (03), samtidigt som hon 
förevisande visar ett fel sätt när axlarna rör sig upp och ner (bild 5). Luften inuti 
är stöd för att ljuda eller sjunga och genom att muskler anspänns genereras en 
rörelse i kroppen, men den rörelsen får inte skapa ett ryck i axlarna. Budskapet 
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i sekvensen är att andas korrekt vid sång men utan axelryck. En viss del av 
kroppen ska därför uppmärksammas och medvetandegöras för att rörelser ska 
isoleras till vissa delar av kroppen.  

Flera aspekter av instruerande om luft och andning sker i sekvensen där 
begreppen ”rycka” (04) och ”luften” (05) uttrycker en beskrivande förklaring 
om kroppens inre. Körledaren informerar om att vid sång kan det kännas inuti, 
med avsikt på den faktiska fysiska rörelsen när luften förflyttas i kroppen (rad 
04), men omtalar också bildligt en rörelse i muskelkraft som får fart och 
”skjutsar på” (05). Kroppens muskler skjutsar på luften vid tillfället när ”rååå” 
(01) sjungs. Att använda r:et är körledarens exempel på att aktivt och hörbart 
sjunga på luften (01–02). Ett barn, Maja, uppmärksammas särskilt i sekvensen 
samtidigt som körledaren instruerar hur kroppen inte bör röra sig och visar ett 
fel beteende med kroppen. Genom dubbel negation (rad 2–4) och 
förkroppsligad instruktion (bild 1), informerar körledaren om hur luften inte ska 
sjungas på. Vid ”inte blir så här” (03) hänvisas deiktiskt till ryck med axlarna. 
För att uppmärksamma att alternativ om hur man sjunger finns, men inte bör 
ske, uttrycker körledaren sig med ”att man inte fixar” (04). Uppmaningen blir 
illustrerande genom att additivt ”ja å kolla då Maja så att de inte blir” (02) och 
hänvisa till barnet som precis ryckt med axlarna. Formuleringen förutsätter att 
det finns alternativa sätt att genomföra sångmomentet på. Formuleringen 
förutsätter också att det är rörelsen i sig som är problematisk, och som barnet 
uppmärksammas om, eftersom barnet möjligen inte ”fixar” att hantera 
andningens kraft och kan ha axlarna avslappnade stilla när magen rycker till. 

I sekvensen utpekas Maja – ett av körbarnen – inför hela gruppen, vilket 
skiljer sig från övriga instruktioner. Körledaren tilltalar en deltagare med direkt 
tilltal. Maja blir ett exempel inför gruppen och illustrerar ”rörelsen” (04). 
Barnens kroppsposition har betydelse för förmågan att kunna sjunga på ett 
önskvärt sätt. Genom att körledaren undervisar om hur stöd från muskler 
”skjutsar på” (05) luft i sången erhåller barnen kunskap om körkontextuellt 
innehåll. Körledaren visar att sång kan genomföras på olika sätt; med ett korrekt 
sätt och ett inkorrekt sätt, och efter körledarens påminnelse om att luften 
genererar rörelse, vilket barnen behöver förhålla sig till, fortsätter kören sjunga 
(06–09). 

I sekvensen påtalar körledaren kroppens yttre, kroppens inre och sångens 
ljudande. Rörelsen från luften ska inte rycka någonstans på ett sätt som syns 
utanpå men likväl ska rycket ske inuti barnens kroppar. Sekvensen i 
Transkription 2 fortsätter i Transkription 3 när körledaren kommenterar barnens 
sång positivt, med ”bra så snYggt” (18), vilket konfirmerar att flödet av luft nu 
är accepterat.  

 
Transkription 3. ”Så snyggt alltid ska de va så”  
16 KÖRL: rååhåhå 

17 BARN: råhåhå 



41 

18 KÖRL: bra(0.5) så snYggt (1) alltid ska de va så  

19       (02)ja nu råå sjung nu 

Att döma av körledares positiva evaluering (18) använder körbarnen andningen 
nu utan att rycka med axlarna när de tar i på ljud som kräver kraft i uttrycket för 
att höras. Barnen har förstått verbal och förkroppsligad instruktion om hur de 
inte ska göra och använder inte längre uppdragna axlar. Ett framåtsyftande 
konstaterande sker i sekvensen genom att körledaren uttrycker ”alltid ska de va 
så varje gång” (18). Innan sången på nytt startar markeras additivt ”varje tillfälle 
börjar” (20) och därefter gör körledaren ett anslag genom flygelspel för att följa 
upp med verbala ”ja nu råå sjung nu” (rad 20) och spelar en ny melodi.  

Beskrivande förklaringar om hur kroppen ska kännas och illustrerande bilder 
som barnen kan ta fasta på finns med i sekvenser där kroppens position är 
relevant för ett visst ljudande. Kroppens hållning och fotens stöd mot golvet 
kommenterar körledaren i bildspråk. Hur ansiktet och kroppen har relation till 
varandra och för käkens ”lös och lediga”-mimik kommenteras också. I 
Transkription 4 ”Foten flyter”, återfinns sådana beskrivningar. 

 
Transkription 4. ”Foten flyter” 

01 KÖRL: känner så att foten flyter ut över golvet den där 

02       svikten vi åker(1) 

03       när vi åker skidor fast vi åker inte skidor idag  

04       hörrni vi svingar på axlarna vi är lösa och lediga i 

05       knäna så har vi liksom en fin hållning få ner käken 

06       lös o lediga för ner käken öppna käken 

07       gör de så (1) så säger vi vavavavav  

Flera kroppsdelar kommenteras i sekvensen och också hur de rör sig. 
Körledaren kommenterar hur foten förhåller sig mot underlaget. Benen ska ha 
svikt (01) och ”vi är lösa och lediga i knäna” (04). Kroppspositionen jämförs 
med att barnen ”åker skidor”. Att åka skidor blir en allegori för hur benen ska 
vara men samtidigt markeras att ”skidor” är en aktiv bild och inte en reell 
företeelse genom ”fast vi åker inte skidor idag” (03). Ingen av barnen 
kommenterar eller ifrågasätter beskrivningar eller omständigheter såsom att ”att 
foten flyter ut”. 

Körledaren uppmanar till en ”fin hållning” (05) som tydliggör kroppens 
längd och rakhet, därefter kommenteras barnens käkar genom att ”få ner käken 
lös och lediga” (05–06), vilket möjliggör för andning utan känsla av 
anspänning. Uppmaning sker två gånger till barnen om att öppna upp munnen 
genom ”för ner käken” (05) och direktiv ”öppna käken” (06) graderar vikten av 
att käken är öppen. Körledaren uppmanar additivt barnen med ”gör de” (07). 
Käkens öppning har relevans för formen på andningen och påtalas flera gånger. 
Med öppen käke är anspänning svårare och luftens passerar friare och munhålan 
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kan formas på olika vis. Körledaren kommenterar barnens kroppsposition och 
först efter att axlar, knän, hållning och käke kommenterats fortsätter ytterligare 
övningar där rösten är med och övningar där barnen ljudar och uttrycker sig 
verbalt. Instruktioner om kroppens position sker först. Uppvärmningsdelen av 
körövningen fortsätter härefter med röstträning genom att körledaren fokuserar 
ett röstuttryck. Genom att följa körledarens beskrivningar för kroppen blir 
konsekvensen att andningen sker med stöd av muskelkraft inuti, men utan 
anspänning, vilket gör att en avslappnad in- och utandning stöttar röstuttrycket 
i ”så säger vi vavava” (07). I detta ljudande växlar luftströmmen mellan en vokal 
som har ett fritt flöde och en konsonant med slutet flöde när övre tänder är mot 
nedre läpp. Denna övning formar ett icke-lexikalt ljudande som praktiskt 
exemplifierar vad körledaren precis genom öppen och avslappnad käke 
instruerat om.  

Körledaren exemplifierar, preciserar och uttrycker hur olika kroppsdelar ska 
vara på ett visst sätt för att underlätta och underhålla andningen innan själva 
röstuttrycket ljuder. Barnen uppmanas att känna efter och själva uppleva hur en 
viss kroppsposition påverkas av att kroppspositionen ändras. Barnen följer 
också proceduren att först ha en optimal kroppsposition och användbar mimik 
med öppen käke. Andningen eller luften omtalas inte explicit utan körledaren 
fokuserar omständigheter som syftar till att ge barnen stöd för att använda rösten 
på ett visst sätt.  

I instruktioner om kroppens position är körledarens blick särskilt aktiv 
genom att hon iakttar kören och använder blicken som en resurs för att fokusera 
och stämma av hur deltagare individuellt, såväl som hela gruppen, hanterar 
instruktionerna. Det sker med en vandrande blick som rör sig över gruppen från 
deltagare till deltagare. Med stöd av sitt seende kan körledaren ge instruktioner 
om kroppsposition och specifika råd om kroppen och stämma av ifall en 
instruktion behöver repeteras eller utvecklas.  

Sammanfattningsvis är instruktioner om kroppens allmänna roll vid 
undervisning om luft fokuserad på att uppmärksamma barnen om en viss 
kroppsposition som förutsättning för att kreera ett tal- eller sånguttryck. Initialt 
i övningarna är kroppens position i fokus inför luftens flöde in i och ut ur 
kroppen.  

Körledaren förevisar med sin kropp och instruerar därmed förkroppsligat till 
barnen om positionen vid sång. Både en anspänning i kroppen och en 
avslappning i kroppen undervisas om. Särskilt uppmärksammas 
kroppspositionen för att uppnå ett eftersträvat ljudande. En avslappning bör ske 
i käke och axlar för att möjliggöra för ljudandet som ska ha inre stöd av muskler 
för ett rätt luftflöde. Käke och axlar övas i flera moment som syftar till att först 
värma upp kroppen för att sedan kunna slappna av och sjunga på ett önskvärt 
sätt. Metoden för att säkerställa att kören uppfattar en viss position är att 
använda sig av imitering där kören kan härma en viss kroppsposition. Barnen 
imiterar körledarens kroppsposition. Hon använder också sin kropp för att visa 
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på hur positionen inte ska vara och illustrerar fel kroppsposition. Barnen ska 
positionera sig tvärt om, vilket några barn också gör efter att först ha ställt sig i 
en fel position och ändra till rätt.  

I olika sekvenser instruerar körledaren om kroppshållning för att underlätta 
andningen vid sång och skapa ett bra luftflöde. Det instrueras om att 
medvetandegöra och anspänna muskler. För att följa instruktionerna tolkar 
barnen både röst, blick, kropp och gest. Olika förkroppsligade uttryck såsom 
axelrörelser, armgester och hela kroppens positionering använder körledaren för 
att instruera barnen om andning och luft. Olika förevisande och ljudliga uttryck 
använder körledaren både som en talad och sjungen resurs jämte bildliga 
beskrivningar om luften inuti. Samtidigt som hela kroppens position 
uppmärksammas som relevant för optimal andning gör körledaren också mer 
specifika informativa uttalanden om detaljer för hur tungan ska vara eller hur 
axlar inte ska rycka. Körledaren gör kroppens muskulatur relevant och 
exemplifierar detaljer inuti kroppen som är av en mer abstrakt karaktär. 

När barnen får instruktioner om kroppens position under avsnittets 
sekvenser, uppmanas de till handling ömsom verbalt på direkt verbal 
uppmaning och ömsom av ett icke-verbalt förkroppsligat uttryck. Körledaren 
använder flera resurser parallellt, vilka barnen i olika grad speglar. Återkoppling 
på barnens spegling sker dels verbalt, dels med ansiktsmimik eller nickning.  

5.1.2 Luften  
Återkommande från övning till övning i materialet är instruktioner om att känna 
av, och medvetandegöra lungornas roll vid sång, och luft på väg in men också 
ut ur kroppen, under uppvärmningen. Körledaren talar om luften inuti kroppen 
genom att initiera instruktioner om att aktivt andas in och hon talar om luften 
utanför genom att aktivt andas ut luft. På så sätt uppmärksammar hon 
andningen. Instruktioner om luften inuti har olika fokus såsom på luften i mage, 
lungor, hals och mun. Dessa övningar sker i sammanhängande 
övningssekvenser där luftens beskaffenhet, dess rörelse, tryck och bruk 
förklaras som en aktivitet inuti kroppen. Aktiviteten jämför körledaren med en 
kraft eller andra bildliga begrepp. Efter luftens väg in i kroppen följer övningar 
om luftens väg ut ur kroppen. Genom att använda rummet, gester, mimik, blick 
och röst såsom att ljuda med tal- och sångröst och innehåll som bildspråk görs 
luften relevant för kördeltagarna.  

I Transkription 5 synliggörs att luften får skjuts av kraften när ljudandet sker 
genom anspänning i magen. I Transkription 9 aktiveras rösten, och i 
Transkription 8 förklarar körledaren på vilket sätt muskler och anspänning inuti 
kroppen är en hjälp för luftens flöde vid sång. Samtliga övningssekvenser har 
fokus på förberedelser inför sång och instruerar om lungornas roll för sången. I 
avsnittet har analysexempel fokus på luft men kroppen analyseras också i dessa 
exempel eftersom körledaren instruktioner inkluderar, positionerar och 
kommenterar också kroppen direkt eller indirekt.  
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Körledaren ger också ibland i sammanhanget instruktioner om hela kroppens 
hållning. En sådan instruktion går från att omtala luft som företeelse, till 
kroppens inre organ, till optimal kroppsposition för andningen. Den skiljer sig 
från instruktioner om kroppen i föregående avsnitt där kroppens position vid en 
sångövning för att stå upp eller sitta ner, i större utsträckning är i fokus.  

Luft, andning och kroppsposition återkommer mest frekvent tillsammans i 
sammanhängande sekvenser initialt vid samtliga körövningar men de icke-
lexikala ljud som kören med talröst uttrycker varierar från övning till övning. I 
Transkription 5 ”Var kommer kraften ifrån” förevisar körledaren med hjälp av 
resurserna röst och kropp om luften och andningsapparatens rörelse inuti 
barnens kroppar. Körledaren startar övningen med fokus på den kännbara 
rörelsen genom frågan ”var kommer kraften ifrån” (01) och ett barn svarar 
”magen” och körledaren upprepar ”MAGEN” (03) med en starkare röst än 
tidigare samtidigt som hon lägger höger hand på sin mage. Uppmaningen ”vi 
säger kH”, innebär ett ljudande som ger muskelrörelser vilket syns när handen 
hoppar till (03). Ljudet hon ber barnen uttrycka, ’kH’, behöver 
muskelanspänning i form av ett magstöd, och därför hoppar också barnens 
magar synligt och kännbart till. Barnen inkluderas i uppvärmningen med ’vi’ 
och körledaren företräder barnen med ”undrar vi” (01) genom att fråga sig själv 
var kraften kommer ifrån. Lo svarar ”magen”. Att övningen inkluderar allas 
aktivitet och är relevant för samtliga formulerar körledaren med ”vi säger” (03).  

 
Transkription 5. ”Var kommer kraften ifrån”  

01 KÖRL: var kommer k+rAften ifrån undrar vi(1)Lo 

   KÖRL              +--------->((lägger hand på sin mage)) 

02 LO:   magen  

03 KÖRL: MAGEN vi säg#er kH:  

   KÖRL  ------------------>((mage, hand hoppar lite)) 

   bild              #6  

04 BARN: kH 

05 KÖRL: tH 

06 BARN: tH  

07 KÖRL: så att+ man liksom sätter skjuts på luften 

   KÖRL  ------+ ((tar bort handen från magen))  
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Bild 6: Körledaren har höger hand på magen samtidigt som uppvärmning pågår. 

Vissa barn har sin hand på sin mage under sekvensen och vissa inte. Körledaren 
har inte bett barnen med talröst att placera någon hand på kroppen men använder 
sin kropp förevisande. Körledarens kroppsposition speglas därmed av de barn 
som imiterar henne. Barnen följer körledarens instruktioner om att forma ljud i 
takt med en specifik puls, hon först, barnen efter, och när körledaren informativt 
förklarar ”man liksom sätter skjuts på luften” är det ett bildspråk för luftens 
rörelse. Genom handens placering samt förklaringen om kraft instruerar 
körledaren om att luft är relevant i kontexten.  

Körledaren fortsätter med övningar som fokuserar magen när olika ljud 
formuleras. För att rätt nyttja luften i lungorna behöver kroppen vara avslappnad 
vilket sker som en bieffekt av gymnastiska rörelser. Aktiviteten har därmed ett 
fokus på att ge värme och avslappning och att därför i stående sträckt 
kroppsposition ha armarna över huvudet. Alla i kören sträcker på sig, skakar på 
sin kropp och momentet startar med uppmaningen ”å så börjar vi” vilket 
inkluderar alla. Armarna sträcks uppåt och kroppen lutar från sida till sida (bild 
7a). Därefter instruerar körledaren barnen att använda luften i lungorna. 
Växelvis med körledaren vokaliserar barnen ett icke-lexikalt ljudande med 
tryckstyrka på vissa fonem. Instruktion om viss puls eller en specifik rytm 
förekommer inte utan turtagning om att följa i puls växelvis är känd från tidigare 
övningstillfällen. Med inkluderande ”vi ställer oss upp” tydliggörs 
kroppsposition och övningen initieras med ”å så börjar vi” (01). Parallellt med 
instruktionerna reser sig körledare och barn upp. 
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Transkription 6. ”Bäst med kör är gymnastiska rörelser”  

01 KÖRL: bra↑(1)vi ställer oss upp+(2)å+ så # börjar vi 

   KÖRL  ((Körledaren reser sig)) +----+ 

   BARN     ((Kören reser sig)) 

   bild                                     #7a 

02 KÖRL: ar+mar uppåt sträck de bäst me kör är gymnastiska(3) 

   KÖRL    +---------((sträcker armar uppåt))-----------> 

03 KÖRL: rörelser+ sådär (2)å så skaka+ vi i benen och så 

   KÖRL  --------+ ((tar ner händerna)) 

   KÖRL     ((skakar på kroppen))     +---------> 

04 KÖRL: skaka vi sådär+ och så säge vi(1)  +så #här tschu++ 

   KÖRL    ------------+ ((slutar skaka på kroppen))      

   KÖRL ((plac. hand på magen hand ovanpå)) +---> 

   bild                                         #7b 

   KÖRL ((släpper en hand och tar sedan ned båda händerna))+                      

05 BARN: tschu 

06 KÖRL: ts+:ts:  

   KÖRL    +---> ((lägger h. hand på magen som hoppar till))                                                            

07 BARN: ts:ts:+ 

   KÖRL  ------+   ((tar ned handen))                                 

 
Bild 7a,b: Körledaren sträcker på sig (7a) under uppvärmningen och placerar därefter (7b) 
höger hand på magen och vänster hand ovanpå under icke-lexikalt ljudande. 

Innan instruktion om att uppmärksamma och känna andningen genom luften 
inuti kroppen är kroppens position i fokus. När körledaren sträcker på armarna 
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och lutar sig i sidled (bild 7a) efter ”börjar å så” (01) speglar barnen rörelsen 
med sina kroppar. Efter ett par sekunder säger hon ”armar uppåt sträck” (02). 
Axlarna blir avslappnade och påverkar genom att en större del av lungornas 
kapacitet aktiveras och möjliggör en längre utandning. Avslappning påverkar 
utandningens längd och inandningens omfång. Därefter instruerar körledaren 
om att gymnastisera kroppen och hitta vissa muskler. Med växelvis turtagning 
sker härefter en röstuppvärmning på utandningen där munhåla, läppar och tunga 
aktiveras. Ljudandet ska imiteras när körledaren instruerar ”och så säge vi” (04). 
Barnen känner till att de uttrycker sig gemensamt i puls och att de härmar 
körledaren. Hon placerar sina händer där ljudandet känns av (bild 7b). 
Uppvärmningen för kroppen graderas som ”bäst me kör är gymnastiska 
rörelser” (02–03) vilket omtalar uppvärmningen som återkommande och 
graderar rörelserna.  

Körledaren fokuserar luften inuti på det icke-lexikala ljudandet vilket 
synliggörs genom att händerna flyttas till magen. Händerna är på magen vid 
övningen innan hennes ”tschu” (04). Placeringen är deiktiskt förevisande om att 
mage och det icke-lexikala ljudandet är relaterade. Vid dessa ljud anspänns 
magmusklerna och rör sig något inåt. Övningen medvetandegör också här 
barnen om muskler och luftens rörelse. Maghoppet vid ”tschu” överdrivs vilket 
blir synliga rörelser för barnen. Handen knycker till som en effekt av ljudandet. 
Ljudandet av ”ts:ts:” (06) blir dessutom två hopp vilket än tydligare visar 
rörelsen. Ljudandet är dentalt vid uttal och en skillnad hörs mot tidigare 
övningar. Barnen får i sekvensen själva känna av luften som är inuti när de 
ljuder på nonsensord på utandningsluften. Luftströmmen trycks ut på med kraft 
från vissa muskler vilket ger en visuell rörelse utanpå. 

En ytterligare detalj om hur kroppen ska vara avslappnad vid andning adderas 
till förberedelserna. Efter att ha fokuserat var och hur andningen upplevs 
utmanar körledaren kören att samtidigt vara avslappnade i kroppens övre del. 
Kroppen sträcks, munnen gymnastiseras på ett nytt vis genom att gäspa. Barnen 
tränar på att öppna käken på olika vis vilket får en effekt på klang i ljudandet. 
Mimik, gom och mun aktiveras i olika övningssekvenser. I Transkription 7 
”Gäspa” sträcker kören armarna högt över huvudet och uppmanas därefter att 
gäspa. Gäspandet har avspänning i käken som följd genom att munnen maximalt 
öppnar upp och gapar stort. Om käken är öppen kan luft strömma med utan att 
hals, gom, axlar eller käke spänns. Inom körpedagogik är en avspänd käke en 
förutsättning för att kunna sjunga med kraft utifrån kroppens förmåga. Bild 8 i 
nedanstående transkription visar hur kören imiterar körledarens armrörelser när 
hon uppmanar kören att ”gäspa gärna lite” (02). 
 
Transkription 7. ”Gäspa”  

01 KÖRL: åså +sträcker#vi på oss  

   KÖRL      +-----((händerna över huvudet, munnen öppen)) 

   bild               #8      
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02 KÖRL: gäspa gärna lite som Ava gör+ 

   KÖRL  ----------------------------+ 

03 KÖRL: å+rullar lite#(4)+å ska&kar liteå &står på bådabenen 

   KÖRL   +---------------+((rullar axlarna fram/bak)) 

   bild               #9 

   KÖRL     ((skakar axlarna))  &----------&( 

04 KÖRL: alla försöker gäspa en gång ojojojoj  

05 KÖRL: å så gäspar vi*--(4)* 

   KÖRL                *-----*   ((körledaren gäspar stort))             

  
Bild 8: Körledaren uppmanar barnen att sträcka på sig med öppen mun. 

Proceduren att sträcka på sig, röra på axlarna och hitta en kroppsposition är 
initiala moment i förberedande sekvenser och det sker innan ljudandet aktiverar 
själva munhåla, hals och nacke. Kören följer uppmaningar utan protester eller 
frågor. Moment efter moment med olika rörelser sker i en ordning körledaren 
instruerar. Kören imiterar och speglar både ljudandet och förkroppsligat 
innehåll i sekvensen.  
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Bild 9: Körledaren uppmanar barnen att röra på nacke och axlarnas kulled.  

När munnen aktivt formar ljudet ”ojojoj” förändras gommens läge och käken 
rör sig upp och ner. Övningen illustreras när körledaren ber barnen att spegla 
Ava ”gäspa gärna lite som Ava gör” (02).  Körledaren uppmanar därefter till att 
försöka gäspa och förstärker med att slutligen addera med ett direktiv ”å så 
gäspar vi” (05). Tre steg av en instruktion med olika grad av frivillighet i att 
följa. Proceduren att gäspa är sedan tidigare och ”ojojoj” är återkommande när 
just gäspningar förekommer (se ”Helt avspänd den här käken”). Vid ljudandet 
är käken öppen samtidigt som luften flödar från lungor och ut genom munnen 
med ett ljudligt uttal där man inte kan spänna vare sig mun, hals eller nacke. 
nyckelben. Magens muskler arbetar med att trycka ut luften i lungorna samtidigt 
som avspänningen i käkarna och övre del av kroppen bibehålls.  

Ljudande som aktiverar kroppen att trycka ut luften ur lungorna kräver kraft 
och körledaren illustrerar i nästa sekvens var den kraften återfinns i kroppen. I 
Transkription 8 ”Där vi ska gasa på”, övar barnen på sådant ljudande. Barnen 
uppmärksammas på att genomföra en kort kraftfull utandning. Muskler 
samspelar i kroppen i samband med ljudandet.  

Vid andningsövningen står barnen i en halvcirkel-formation runt körledaren 
och ser därför var hon placerar sina händer. Flygeln är bakom körledaren vid 
övningens start och hennes placering och formationen på stolarna i rummet 
möjliggör interaktion.  

Körledaren startar en övning med ett icke-lexikalt ljudande som barnen 
imiterar (01–02). De ljuder växelvis på ”v:” (03–04) och ljudandets längd och 
tryck förevisas av körledaren för att imiteras av barnen i taktfast puls. 
Uppmärksamhet riktas i övningen på en rörelse inuti kroppen. Med vänster hand 
hänvisar körledaren till sin egen mage och med en gest förevisar hon platsen för 
de muskler som trycker ut luften och som därför genererar ett ryck, ”hopp” (05).  
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Kroppspositionen är rak med stabil upprätt hållning med armarna utefter 
kroppens sidor. Genom ett inkluderande ”känner alla” (05) tilltalas samtliga att 
känna något inuti och handen, en markör, visar genom placeringen platsen där 
rörelsen kan upplevas. Efter en mikropaus följs uppmaningen av en 
uppfordrande fråga ”gör ni de” med stigande frågeintonation. Användningen 
visar att de närvarande barnen är mottagare av informationen av att ”hoppar till 
liksom” (05).  

Körledaren har handen placerad mitt på magen under hela övningen i en 
vilande position under revbenen (bild 10). Körledarens ”tsch” (01) ljuder när 
utandningsluften trycks ut ur munnen och formas med hjälp av tänder, läppar 
och tunga. För att trycka på luftströmmen behöver kroppen ha ett tryckstöd från 
kroppens inre, diafragma och andra magmuskler. Barnens ljudande imiterar 
körledarens och ljuder uttalsmässigt lika. De lär sig att med tryck använda luften 
i lungorna och spegla körledarens ljudande på ett specifikt sätt. Barnen ljuder i 
puls tillsammans i ett taktfast flöde växelvis med körledaren.  

 
Transkription 8. ”Där vi ska gasa på”  
01 KÖRL: +tsch  

   KÖRL  +----->> ((placerar höger hand på magen)) 

02 BARN: &tsch  

   BARN:  &----->> ((barn har handen på mage)) 

03 KÖRL: v: 

04 BARN: v: 

05 KÖRL: känner alla att de hoppar till liksom (1) 

06       gör ni# de↑ 

   bild        #10 

07 KÖRL: då e de liksom just de då ha vi koll på 

08       de ä där vi ska gasa% på  

   INA:                      %-->((räcker upp handen)) 

09 KÖRL: det är därifrån vi ska hämta kraften nä vi verkligen 

         behöver de ja% 

   INA:  -------------% ((tar ner handen)) 

10 INA: du sa ju att de inte skulle hoppa nyss   

11 KÖRL:(2)i axlarna skull? d   

   EVA: ((Eva hoppar))    ?----> 

13 KÖRL: å de v de vet ju du Ina egentligen?  

   EVA:((fortsätter och stannar sedan upp--?)) 
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…14–23 UTKLIPPT 

24 KÖRL: men nunu har vi koll på var vi ska hämta kraften  

25       när vi behöver +den  

   KÖRL  ---------------+((släpper handen på magen)) 

 
Bild 10: Barnen uppmanas till att känna efter på sin mage av körledaren. 

Röstövningen uppmärksammar rörelse inuti kroppen från luften. På olika vis 
hänvisas till den här rörelsen och den går att ”gasa på” (08).  Genom att 
körledaren hänvisar till magen som ”hoppar” (05), och deltagarna 
uppmärksammas på detta genom ”känner alla” (05), instrueras barnen att både 
”gasa på” (08) och ”hämta kraften” (09) där. Bildspråk som påtalar en rörelse 
med möjlighet att accelerera och att kraft kan hämtas, använder körledaren för 
att illustrera musklernas anspänning inuti. Körledaren påminner barnen med ”då 
ha vi koll på” (07) och med ”liksom just de” (07). Uppmärksamheten mot 
aktiviteten och rörelsen i magen hanteras som något barnen nu är medvetna om 
”då är de liksom just de då ha vi koll” (07). Rörelser inuti kan med handen 
kännas utanpå och körledaren omtalar rörelsen som att alla kan känna att magen 
”hoppar till”. Varken luft eller andning uttrycks i Transkription 8 explicit men 
effekten av luft som fyller lungor och kraft på utandning instrueras om. 

Bild (10) visar hur några barn som imiterar körledaren har handen på magen 
utan att en direkt uppmaning om att placera den just där har skett. Däremot ger 
körledaren en uppmaning om att ’känna’ något vid ljuden som uttalas vilket får 
barnen att spegla körledarens egen handplacering på sin mage och handen som 
hoppar till. Ett barn, Ina, kommenterar vad körledaren precis informerat om 
gällande att handen hoppar vid magen; ”du sa ju att de inte skulle hoppa nyss” 
(10). Hon hänvisar till ”hoppar till” (05). När Ina ifrågasätter att det alls ska 
hoppa någonstans, börjar Eva som står bredvid, att hoppa upp och ned. Efter två 
hopp följer flera barn efter och nu hoppar de samtidigt som Ina fortsätter tala 
med körledaren. Uppmaningen har nu i körkontexten fått en dubbelbetydelse 
genom att å ena sidan hänvisa till rörelse inuti magen (se transkription rad 05–
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09) och å andra sidan till rörelse i axlarna. Tidigare har körledaren, i en sekvens 
under uppvärmningen som hänvisas till som ”nyss” (10), instruerat att axlarna 
”inte skulle hoppa” (10). När barn sekventiellt härefter hoppar upp och ner kan 
ordet ha en tredje betydelse. Körledaren uttrycker att hopp inte ska ske ”i 
axlarna skull” (11) vilket ”ju” (13). hänvisar som igenkännbart. Ina ges kunskap 
om hur aktiviteten ska ske med ett ”egentligen”. Interaktionen mellan körledare 
och barn har här andningen och luftens flöde i fokus. Kören får kännedom om, 
och kroppslig erfarenhet av, var i kroppen andningen får kännas och generera 
en rörelse som syns.  

I sekvensen synliggör responsevidens att barn i kören ifrågasätter körledaren 
och utmanar körledarens instruktioner. Körledaren summerar sekvensen (24) 
genom att ”kraften” (09) som upptäckts via att magen ”hoppar till” (05) och 
genererar en rörelse ska hämtas när ”vi behöver den”. Det är en förevisande 
övning och en procedur där barnen följer efter och imiterar körledarens ljudande 
och speglar hennes aktivitet vilket innebär att barnen lär sig när de formar och 
uttrycker ljuden likt körledaren. Övningen har en viss puls och sker i ett växelvis 
flöde. Proceduren med att forma ett ljudande med viss puls är återkommande 
(jfr Transkription 6) och i samband med dessa övningar uppmärksammas luften 
inuti som en rörelse i magen och som en kraft. 

Körledaren har en metod att förevisa barnen kontextrelevant innehåll genom 
att använda sig av växelvis imitering där barnen speglar körledaren. Ibland 
hänvisar hon till hur andningen inte ska genomföras (10–11) och förtydligar för 
gruppen var rörelsen sker. Axlarna ska exempelvis inte röra sig när magen 
hoppar. 

Uppvärmningen har olika moment och först produceras ljud med talröst och 
därefter med en röst med mer melodiskt ljudande vilket närmar sig sångröst som 
i Transkription 9 ”Att sjunga ut luften”. Kören har tidigare värmt upp 
röstapparaten genom att uttala olika ljud för att aktivera rösten inför 
sångövningen och barnen har ombetts att känna luften. Efter gemensamt 
ljudande av olika icke-lexikala ljud övergår körledaren till ett melodiskt 
ljudande. Övningens melodiska ljudande är i form av icke-lexikala nonsensord. 
Körledaren står bakom flygeln i stället för som i tidigare sekvens framför. Om 
körledaren ställer sig bakom flygeln är det för att spela. Är något under 
aktiviteten i behov av en verbal förklaring rör sig körledaren från flygeln mot 
gruppen. Genom att förflytta sig närmare gruppen blir körledarens kropp synlig 
och barnen ser gester och förkroppsligade instruktioner. 

Körledaren övergår till instruktioner om att sjunga upp rösten och förevisar 
hur med sin sångröst och vilken ton med sitt flygelspel. Liksom tidigare 
sekvenser är luftens rörelse inuti relevant. Övningssekvenserna har rört kroppen 
och röstapparaten men nu övergår uppvärmningen till att i stället uttrycka en 
ljudande ton likt sång. För ljudandet använde körledaren tidigare talrösten men 
nu också sångrösten. Hon adderar i instruktionerna om luft och andning att 
barnen ska känna på sin kropp. Körledaren instruerar, uppmanar och förklarar 
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fortsatt om luften. Hon uppmärksammar barnen med ”hörrni vi sjunger” (01) 
och spelar en ton samtidigt som hon sjunger tonen.  

 Initialt i sekvensen uppmärksammas kören ”vi sjunger rååå” (01) vilket 
genererar olika luftflöden, kroppsliga rörelser med muskler som spänns och 
slappnas av. Rörelse kan kännas inuti kroppen men kan också uttryckas fel med 
kroppen genom att axlar hoppar vilket körledaren påtalar med ”inte något nu 
här” (03) samtidigt som hon rycker i axlarna. I magen är platsen rörelsen får 
märkas och där har körledaren placerat sin högerhand (bild 11). Hon påtalar att 
rycket kommer från luften när hon säger ”rycka för att” (04). Körledaren är 
delvis skymd bakom flygeln och spelar melodin med en hand samtidigt som 
hon verbalt instruerar. Hon speglar sin uppmaning genom att själv sjunga 
”rååå” (01) och spelar innan sången. Hon uppmanar verbalt barnen att ”sjunga 
ut r med luften” (02). Visuellt instruerar hon med axelryck ”inte något nu här” 
(03) om vad som nu inte ska ske i axlarna – en negativ spegling. En effekt av 
hennes placering bakom flygeln är att hon är mindre synlig men däremot mer 
auditiv genom att flygelspel ackompanjerar och lotsar melodi i ljudandet. 
Ljudandet växlar mellan tal- och sångröst.  

 
Transkription 9. ”Att sjunga ut luften” 
01 KÖRL: hörrni vi sjunger rååå#å vi sjunger r et 

   KÖRL ((handen på magen, tittar på barnen, bakom flygeln)) 

   bild                        #11 

 
Bild 11: Körledaren har handen på magen när hon uppmanar kören sjunga. 

02       sjung sjunga ut r med luften kolla kolla nu  

03       inte något+(1)nu här + 

   KÖRL            +----------+((rycker i axlarna)) 

04 KÖRL: massa rörelse utan rycka för att AAv (1)  

05 KÖRL: +man skjutsar på luften+ råå(1)råo säg rrr 
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   KÖRL  +----------------------+((flyttar sig mer synligt))  

06 BARN: rrrr (utklippta 6 turer där r övas) 

07 KÖRL: RÅhÅ 

08 BARN: RÅhÅ 

09 KÖRL: bra så snyggt alltid precis så varje gång rÅhÅ å 

10       sen nästa gång så råhåhå så vid varje +tillfälle 

   KÖRL   ((går bakom flygeln igen))           +-–->> 

11       börjar ja nu rÅÅÅ sjung nu 

12       r+ååråååråårååråå 

   KÖRL   +-->>((bakom flygel, tittar på barnen, hand magen)) 

13 BARN:    åråååråårååråå  

14 KÖRL: vi lägger en hand på magen bara för att känna 

15       litegra+nn# (2) 

   KÖRL         + ((lämnar flygeln igen tittar i maghöjd)) 

   bild            #12       

 
Bild 12: Körledaren har lämnat flygeln med handen på magen och tittar i maghöjd. 

16 KÖRL: eh så att det är ett sådan där jättelångt råhåhå 

17       råhåhå å #sen när # man inte sjunger då åker magen 

   bild           #13      #14 

18       automatiskt ut för då bara öppnar man munnen å då 

19       far magen bara ut Å en gång till råhåhå 

20 BARN:                                  råhåhå 

21 KÖRL: å+ så #försök gör ingenting liksom utan känn oj  

   KÖRL   +--> ((tittar ner i golvet med hand på magen)) 

   bild        #15 
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22 KÖRL: hur blev de(1)ja de blir faktiskt så att magen  

23       åker in så att inte fixar för man kan göra så här 

24       utan låta liksom in m magen rÅhåå rÅhåhå 

25 BARN: rÅhåå rÅhåhå 

26 KÖRL: brAvOO       

 
Bild 13: Körledaren håller på magen när hon omtalar den. 

 
Bild 14: Barnen som deltar i övningen lägger en eller två händer på sin egen mage. 

Efter att körledaren gett tonhöjden med flygelspel och sång ”rÅÅÅ” (11) tittar 
hon på barnen och lämnar flygeln. Kören sjunger utan flygelspel och hennes 
förkroppsligade språk är synligt med en uppsträckt kropp där handen är placerad 
på magen. Blicken sveper fram och tillbaka över gruppen och är i höjd med 
barnens magar, inte ansikten (bild 12). Med unison röst i en körgemensam 
procedur värmer gruppen nu upp med olika varianter på ’r’ där andningsmuskler 
blir aktiva.  Körledaren initierar olika ljudliga uttryck som replikeras av kören 
med en unison röst (utklippta 06). Barnen har händerna på magen utan att 
körledaren explicit har uttalat en sådan instruktion annat än förkroppsligat. 

När körledaren gått tillbaka till flygeln uppmanar hon med sjungande röst att 
”känna litegrann” (14). Uppmanande instruktion riktas till alla med ”vi lägger 
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en hand”. Återigen avslutar hon sitt flygelspel och lämnar positionen bakom 
flygeln och placerar sig – nu centralt i rummet – med handen på magen. Handen 
är del av den förkroppsligade instruktionen och omtalas verbalt. Därefter iakttar 
hon barnen med sin blick i barnens maghöjd och följer upp instruktionen med 
en visuell avstämning. 

Luften inuti genererar en rörelse under röstövningen när barnen följer 
körledarens övningar genom att ljuda på olika versioner av ”RÅhÅ” (06–08, 13, 
20, 25). Proceduren med att fylla på och tömma ut luft illustrerar luften för 
barnen. Körledaren förklarar med en beskrivning av processen och använder 
ord som: ”bara öppnar”, ”då far magen ut”, ”försök gör ingenting”, ”känn”, 
”oj”, ”då åker magen automatiskt ut” (16–24). Efter att ha uppmanat kören att 
upprepa sig är körledaren nöjd och konfirmerar med ett kraftfullt ”brAvOO” 
(26). Instruktionen är att barnen inte ska försöka framkalla rörelsen men varsebli 
den utan att använda någon forcering. 

Oftast tittar körledaren i barnens ansiktshöjd för att stämma av sång och 
ljudande, men när instruktioner delges om hur barnen ska öppna munnen, 
sjunga och uppleva luften inuti sker slår hon i stället ner sin blick i golvet. Hon 
uppmanar barnen att inte själva styra processen (21) utan ber dem att 
uppmärksamma upplevelsen och fokusera luftflödet inuti. Körledaren behåller 
blicken i golvet under instruktionen om vilken upplevelse barnen bör ha. 

 

Bild 15: Körledaren har höger hand med spretade fingrar på magen med nedslagen blick. 

Att barnen gör rätt under övningssekvensen visar körledaren genom att ge 
beröm och validera med ”bra så snyggt alltid precis” (09). Barnen tränar på att 
ta i med magen och ljuda genom att forma munnen när luftens flöde ut ur 
kroppen förändras i enstaviga ”råå” (05), tvåstaviga ”rÅhÅ” (08) och i 
flerstaviga sånguttryck ”rÅhåhå” (25). Ljudandet behöver kraft från muskler, 
ett magstöd. För varje stavelse hoppar magen till. På barnens händer syns detta 
också. Barnens ljudande responderas med ”alltid ska de va så” (09). Körledaren 
följer upp sitt beröm med ”varje gång” (09) och med ” nästa gång” (09) och 
slutligen med ”varje tillfälle” (10) igen. En stegring i hur viktig principen är för 
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proceduren. Kontinuiteten i instruktionerna till barnen synliggörs. Körledarens 
respons till barnen i sekvensens avslutning är positiv. Andningsmuskler inuti 
skjutsar på luften och genererar sång vilket körledaren validerar. Under 
röstövningen ger körledaren exempel, talar i bildspråk och uttrycker liknelser 
för att påkalla uppmärksamhet till rörelsen av luften inuti kroppen. 

I Transkription 10 ”Utan att knixa till” återkommer körledaren till att inte 
styra processen med luftflödet inuti i alltför hög grad. Hon uppmanar barnen att 
andas ut på ett visst sätt samtidigt som hon håller två händer framför kroppen i 
en förkroppsligad instruktion. Denna v-gest där fingertopparna möts (bild 16) 
är återkommande under körövningar och görs med eller utan ett ryck uppåt. Om 
en hand visualiserar en annan instruktion förekommer gesten med en hand. 
Luftens rörelse är i fokus och i samband med att tungan ändrar position vid ’n’ 
gör körledaren v-gest med ett ryck i två steg. Rycket (bild 16) sammanfaller 
med magmusklernas anspänning. Vid ’n’ och på flödet av luft ut ur kroppen 
skiljer ett ljudande åt eftersom ’a’ har ett fritt luftflöde men vid ’n’ hindras det 
fria flödet av tungan. Anspänningen inuti när ’s’ och ’n’ verbaliseras gör att 
olika muskler i magen aktiveras. Körledaren ger barnen en verbal instruktion 
om ansikte, käke och tunga.  

 
Transkription 10. ”Utan att knixa till”  

01 KÖRL: jo nu säger vi sa:na  ++ 

   BARN                        ++((barn skrattar till)) 

02 BARN: sa:na   

03 KÖRL: ja åså åker käken ner på aet å sen så bara tungan 

04       ändrar sig på enet +nu#(2)s:ana + 

   KÖRL ((gest vid mage))   +----->((v-form i två steg)) 

   bild                        #16 

05 KÖRL: sa:na#+ 

   KÖRL -------+ 

   bild       #17 

06 KÖRL: ja bra å utan att knixa till kolla här +sa:na+ 

   KÖRL  ((släpper ner armarna utefter sidorna  +-----+ 
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Bild 16, 17: Körledaren har format en v-gest och undervisar om käke och tunga. Hon 
använder därefter båda händerna i en rörelse uppåt och talar om luftens flöde. 

Körledaren stannar under körövningarna till vid specifika ord där hon 
uppmärksammar hur dessa i detalj ska artikuleras och intoneras. Hon visar och 
förklarar genom att använda sin egen kropp. Hon illustrerar med sin röst hur 
uttrycket ska ljuda. I Transkription 10 uppmanas kören att använda käken i 
uttalet av ”sa:na” (01) och att ändra på tungans läge inuti munnen. I samband 
med att kören gemensamt med talröst ljuder gestikulerar körledaren den v-
formade gesten där fingertopparna möts. Gesten rör sig med två ryck uppåt. 
Andra rycket sker i samband med ”na” (05). Först gör körledaren gesten och 
förklarar samtidigt verbalt men andra gången, trots ”kolla här” (06), gör hon 
ingen illustrerande gest utan ’kolla’ blir uppmärksamhetssignal för att lyssna. 
Barnens ljudande ska ske utan att generera ett ”knixa till” (06). I kontexten 
används ett specifikt sätt att formulera sig vid tal och sång vilket körledaren 
genom sina förklaringar och förkroppsligat språk instruerar barnen om. Detaljer 
i ljudandet, som exempelvis hur tungans position inuti munnen ska vara eller 
hur käken ska vara, påtalas i en beskrivning som förtydligar körledarens 
förväntningar på barnen. 

Sammanfattningsvis använder körledaren sig av förkroppsligat språk i form 
av kroppsuttryck, mimik och gester för att instruera och visualisera och på så 
sätt ge instruktioner om luft och andning men också sin blick för att synliggöra 
position som instruktionen rör. Hon använder sig också av rummet genom att 
närma sig och göra sig synlig vid instruktioner. Gester är återkommande och för 
musklernas anspänning för att skjutsa på luften visar de platsen vid magtrakten 
med en eller två händer ovanpå magen när kraft i ljudandet behövs.  Ett 
alternativ som också förekommer är gesten med två händer som läggs i en v-
gest. Den rycks uppåt i steg vilket synliggör anspänning i muskulatur och 
markerar att kraft behövs när ljudande som i någon mån hindras i munnen ska 
formuleras.  
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Verbal undervisning om luft sker samtidigt som förkroppsligad instruktion 
och information om melodi och puls för övningen. En av körledarens händer rör 
sig vid magen i en synlig rörelse uppåt eller placeras utanpå magen samtidigt 
som körledaren spelar med en hand för att ge barnen melodi för ljudandet i 
övningssekvensen. Körledaren använder parallellt bildspråk för muskeltrycket 
och ordval som ’kraft’, ’gasa’, ’magen åker ut och åker in’ i beskrivningar vilka 
illustrerar rörelse som kan förtydliga innehåll för barnen. Information rör också 
att övriga kroppsdelar såsom axlar, hals eller övrig kropp inte ska röra sig vid 
anspänning av muskler och kraften som är kännbar i kroppen. Körledaren 
fokuserar på att rörelsen från luften ska kännas och synas där hon påtalar och 
att andra rörelser som kan uppstå bör barnen medvetet förhålla sig till och inte 
visa i sitt kroppsspråk. Barnen medvetandegörs därmed om att de kan styra över 
andningen, liksom över anspänningen, men också att de inte ska anstränga sig, 
utan i stället lita på att kroppen behärskar luften och andningen vid sång med 
viss automatik. 

Luft som förutsättning för att öva sång fokuseras återkommande vid 
körövningarna. Struktur för körövningens moment är att körledaren initierar ett 
innehåll vilket barnen följer. Fokus är initialt på olika ljudande med talröst och 
därefter på melodiskt ljudande med sångröst för att övergå till sång i melodiska 
sekvenser. En sådan procedur är återkommande för övningstimmarna.  

Uppvärmningen både aktiverar barnen att känna efter hur luftens rörelser 
inuti, såsom tryck och anspänning, är vid olika uttalsövningar och att 
uppmärksamma och medvetandegöra barnen om att uttrycka sig på ett visst sätt 
i kontexten. Gest på magen uppmärksammar sambandet; när magen anspänns, 
flödar luften ut med kraft. Övningar har sammantaget fokus på lämplig position 
för hela kroppen för att uppnå ett optimalt ljudande i både tal och sång. 

5.1.3 Andas in och ut 
I avsnitt 5.1.2 var fokus på andningsapparaten med exempel på instruktioner om 
luft och andning för att uttrycka sig med rösten. Avsnittet uppmärksammar även 
hela kroppen. I det här avsnittet 5.1.3 är en aspekt av lungornas roll i fokus – 
specifikt instruktioner om in- och utandning. Övningsmoment i Transkription 
11 och 12 syftar till att värma upp andningsorganen inför sång genom att hämta 
in, och att släppa ut luft. I dessa moment ger körledaren information till barnen 
om att använda luften optimalt, vilket innebär att de bör ha tillräckligt med luft 
inuti kvar när uttryck ska talas, ljudas eller sjungas på. Om luften är slut behöver 
barnen andas in, vilket innebär ett ljuduttryck i sig och ett sådant bör inte inträffa 
vid fel tillfälle. Körledaren visar var i en sång en inandning bör ske, och kören 
bör också koordinera sina inandningar, eftersom samtliga barn inte behöver 
andas in samtidigt. Andning ska vara medveten men ändå ske obemärkt och 
därför tränas detta i olika moment. 

Sekvensen ”Gapa och släpp ut”, Transkription 11, sker tidigt under en 
körövning. Körledaren ber där barnen att samla in luft i lungorna och sedan i ett 



60 

gemensamt moment släppa ut luften igen. Luften barnen ljuder på formar ett 
ljudande ’s’. Barnen står i en halvcirkel med kroppen riktad mot körledaren som 
använder armarna för att illustrera ett insamlat luftomfång från luften runt 
omkring i rummet. Luftomfånget illustreras visuellt med förkroppsligade gester 
(bild 18 och 19) genom att armarna höjs ovanför huvudet i en stor gest samtidigt 
som lungorna fylls på genom en inandning. Armarna är kvar ovanför huvudet 
och andetaget hålls inne. När andetaget härefter blåses ut sänks armarna nedåt 
för att mot slutet av aktiviteten hänga rakt utefter kroppen igen. Där är luften på 
andetaget också slut. Olika varianter på in- och utandning görs. Dels, pyser 
barnen ut luft i en större sammanhängande utandning, dels, pyser de ut luft i 
kortare rytmiska utandningar med paus emellan varje utblås. Barnen ljuder 
under utandningen samtidigt som armarna sänks.  Utandningen sker därmed i 
en gruppgemensam aktivitet. Barnen imiterar körledarens rörelse och pysljud 
direkt efter att körledaren verbalt initierar övningen.  

Först i sekvensen instruerar körledaren kören verbalt och beskriver en rörelse 
genom ”när vi sträcker upp armarna” (01) vilket inkluderar genom ’vi’. 
Körledaren har armarna utefter sidorna när hon informerar om innehållet i 
övningen. Inget barn börjar här att röra på sig utan inväntar ”utan bara” (03) och 
körledarens gest innan de imiterar öppen mun, kort inandning och följer med i 
gesten där armar förflyttas från kroppens sidor till över huvudet. Att luften har 
en egen rörelse markeras eftersom körledaren beskriver inandningen genom 
munnens öppning med ”forsar luften in liksom” (02). Vid ”gapa och släpp ut” 
är sträckta armar placerade över huvudet eller på väg upp. Kören står därmed 
still och lyssnar till ”eh då eh när vi” (01) men när körledaren lyfter armarna 
(04) imiterar kören genast gesten och orienterar sig mot armlyftet. Efter ”gapa 
och släpp ut” (04) har hon en lätt öppen mun vilket illustrerar vad hon verbalt 
instruerar om. Bild 18 och bild 19 visar en förändring i körledarens armgester 
genom den förflyttning av armarna från initialt rakt över huvudet till att falla 
ner mot kroppens sidor. Körledaren är uppsträckt vilket ”å så står vi ändå raka 
liksom när vi för ut all luft” (05–07) också kroppsligt markeras.  

 
Transkription 11. ”Gapa och släpp ut”  

01 KÖRL: eh då eh när vi STRÄcker upp armarna så bara  

02       öppnar vi munnen(1)å så bar forsar luften 

03       in UTA:N att vi liksom behöve göra massa saker 

04       utan bara+(2)? g#apa o släpp ut (2)å så säger vi  

   KÖRL           +----> ((lyfter raka armar upp)) 

   BARN               ?-- >((lyfter upp armarna olika mkt)) 

   bild                  #18  

05 KÖRL: sss#+sssssss å +så står vi ändå raka liksom  
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   bild     #19  

06 BARN:   sss?ssssssssss?    

   KÖRL       +---------+((släpper ner armarna igen)) 

   BARN        ?---------?((släpper ner armarna igen))  

07 KÖRL: när vi för ut all luft         

  
Bild 18, 19: Körledaren lyfter sina raka armar högt över huvudet och kören följer efter. I 
nästa moment tonar hon på ’s’ och släpper ned armarna tills de är utefter kroppens sidor. 

Körledaren detaljstyr barnens kroppsposition vid utandningen på ’s’. Just vid 
utandning och formulering av ’s’ anspänns magen och kroppens position kan 
därmed bli framåtlutad men ska i stället vara rak (05). Barnen uppmärksammas 
på att när luften trycks ut på ett ’s’ ska det ske genom att anspänning inuti hjälper 
till och inte av en framåtfällning av kroppen. När luften i lungorna är slut kan 
inte längre ’s’ uttryckas utan barnet behöver andas in igen. Inandningens 
process är i fokus och detaljer i processen förenklas vid beskrivningen med ”så 
bara” (01), ”så bar” (02), ”utan bara” (04) som en process som inte är svår utan 
sker i kroppen. 

Inledningsvis i sekvensen lyssnar barnen till körledarens information. Barnen 
följer förkroppsligad instruktion med armlyftet uppåt och armsänket nedåt tills 
armarna återigen är utmed kroppens sidor (05–06). I övningen omtalar hon 
detaljer om inandning, utandning och luft med ”forsar luften in” (02) och ”när 
vi för ut all luft” (07) samt ”gapa och släppa ut” (04) med stöd av bildspråk som 
visar på rörelse i luften. Hon omtalar innehållet genom att markera och tydligt 
betona att andningen sker ”UTA:N” (03) att barnen behöver göra något speciellt 
vilket uttrycks som  ”att vi liksom behöve göra massa saker” (03). På ett sådant 
sätt minskar körledaren en eventuell ansträngning barnen skulle kunna uppleva 
när det kommer till att hantera luft och andning. Utan en speciell insats eller 
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kraft från kroppen kan inandning och utandning ske för alla som inkluderas av 
’vi’ i övningen. Men samtidigt visar instruktioner att barnen själva är aktiva och 
styr processen genom ”öppnar munnen” (02), ”släpp ut” (04), ”för ut all luft” 
(07). Viss del i luftanvändningen styr de över och viss del sker mer på 
automatik. 

När samtalet fortsätter senare under körövningen, Transkription 12 ”Forsar 
luften in”, repeterar körledaren innehåll om luft på väg in i kroppen. Hon 
omtalar detaljer av det ljud som uppstår när inandningen blir alltför kraftfull och 
därmed ljudlig. Nu använder körledaren sig av negativ spegling som 
förevisande metod till barnen. En negativ spegling visar i någon mån överdrivet 
gestikulerande, ord eller kroppsspråk och därmed hur ett innehåll inte ska vara. 
Barnen behöver förhålla sig till vad körledaren uttrycker och behöver tolka 
uttrycket för att handla därefter. I kontexten tolkar barnen vilka överdrifter 
övningen består av i kontexten och körledaren informerar att ”behöver ju inte 
låta” (03) där ju markerar innehållet som känt. Barnen behöver själva i stället 
komma underfund med hur det ska genomföras.  

Oftast under körövningstimmen imiterar kören det körledaren gör med 
kroppen, men i negativ spegling-metoden ska de i stället göra tvärt emot. I 
sekvensen är det tydligt genom att körledaren också uttalar ett ’inte’ när ”ju inte 
låta så här” (03) sägs och därefter illustrerar ett överdrivet ljud ”chuuuuu” (03) 
som förevisar en överdrivet ljudande inandning. En sådan starkt ljudande 
inandning är inte godtagbart i kontexten. Körledaren meddelar vad som är rätt 
och fungerande för körkontexten och ljud för andning in och andning ut påpekas 
för kören. Hon markerar med direktivet ”UPP med armarna” (01) och ”öppna 
munnarna” vilket hänvisar till tidigare sekvensen. Kören tränar på att luften in 
i kroppen vid inandning, ska överensstämma med körledarens intention om hur 
den hanteringen ska ske.  

 
Transkription 12. ”Forsar luften in”  
01 KÖRL: UPP med armarna och öppna munnarna °eeh° 

02 BARN:                                    ueuu 

03 KÖRL: gång till för de ska ju inte låta+så här#chUUuuu+ 

   KÖRL ((nacken bakåt, överdriven mimik))+--------------+ 

   bild                                          #20 

04 BARN: tchuu 

05 KÖRL: utan bara gapa så forsar luften in ++ samtidigt 

   KÖRL ((öppnar munnen och drar in luft))  ++                                      
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Bild 20: Körledaren använder mimik med öppen mun och uppdragna ögonbryn.  

Barnen får i sekvensen en multimodal förevisning om hur kropp, mimik med 
öppen mun och uppdragna ögonbryn och en tydlig inandning inte ska vara. 
Körledaren förevisar att bakåtlutning, uppdragna axlar och lyfta ögonbryn inte 
behövs för att andas in. Hon överdriver sin inandning (03) med hela kroppen 
aktiverad och gör dessutom ett ljud. Förevisningen om hur det inte ska låta när 
luften ”forsar” (03) uttrycker körledaren med hjälp av negativ spegling i 
kroppsspråk och ljuduttryck men också genom att använda ”inte”.  

Liksom i tidigare exempel använder körledaren ett ”ju” (03) som signal på 
igenkänning för barnen vilket visar att körledaren anser att innehållet redan är 
känt. I sekvensen innebär det att hon anser barnen redan veta hur en inandning 
inte ska höras högt. Kören har i en tidigare sekvens under övningstillfället 
ombetts att inte överdriva andning eller kroppens position just när luften andas 
in (Transkription 10). Kören har också tidigare övat att säga olika ljudliga 
uttryck tillsammans med en viss rytm där uttrycket ”forsar luften in” 
(Transkription 11) för inandning också använts. Men nu vill körledaren 
uppmärksamma kören på ytterligare detaljer i inandningen vilket medför att 
barnen uppmärksammar ljuden som kan genereras av en häftig inandning. 
Därmed får barnen större medvetenhet om att inandningen både kan vara ljudlös 
eller medföra vissa ljud men att dessa ljud inte är önskvärda. 

 Körkontexen har förutom fokus på inandning också fokus på utandning. I 
Transkription 13 ”Karusell och cykelpump” tränas på att öppna upp för 
utandningen. Övningen innebär att barnen utför pysljud på utandningsluften 
genom att andas ut i steg. Utandningen är aktiv och emellan varje puff ber 
körledaren barnen att pausa. Hela kroppen är med i övningen genom att armarna 
är över huvudet i en rörelse likt körledarens förkroppsligade uttryck och därefter 
sänks armarna i takt med att luften puffas ut. 

När lungorna är fyllda efter inandning med luft är armarna i en gest rakt över 
huvudet. En sådan gest har barnen gjort i Transkription 11 och Transkription 13 



64 

är en variant på övningen med liknande användning av armarna. De illustrerar 
att luft pyser ut ur kroppen visuellt genom armar som stegvis sänks. Varje 
armrörelse nedåt illustrerar att luft lämnar kroppen och därmed töms lungorna 
också på luft. Genom armgesten synliggörs den osynliga lufttömningen som 
sker i ett organ inuti kroppen - lungorna. Utandningen sker i små steg som ljuder 
som ett ’puff’ vilket auditivt gör utandningen hörbar. Barnen följer körledarens 
kroppsposition (bild 21) och vid uppmaningen ”vi öppnar” (02) ställer de sig 
som körledaren med armarna över huvudet och följer gester och mimik med 
öppen mun. Övningen ska ske ”på fyra” vilket avser att fyra andetag lämnar 
kroppen och det illustrerar körledaren förevisande (02) där barnen genast hakar 
på. Övningen startar med körledarens instruerande ”vi öppnar” där hon sträcker 
på armarna över huvudet. Med blicken iakttar hon barnen och efter direktivet 
följer kören hennes rörelse liksom ljudet ”sh:” som uttrycks på varje puff. I den 
här övningen för utandningen får alltså luften nu ljuda vilket tidigare inte var 
tillåtet (Transkription 12). 
 

Transkription 13. ”Karusell och cykelpump”  
01 KÖRL: åså gör vi så här att vi gör på fyra(1)kolla här en 

02       vi+ öpp#nar  sh: # sh: sh: sH +gång           +  

   KÖRL    +--((sträcker upp armarna, tittar på barnen))+ 

   bild         #21        #22        

03 BARN:              sh:    sh: sh: sh: sh::::::                         

04 ISA:  de låter som en karusell 

05 KÖRL: ja just(.)de har du sagtinnan  

06 LO:                           de låter som+ en cykelpump 

   KÖRL   ((går tillbaka till elpianot))       +---> 

07 EVA:  låter som en berg-å-dalbana                             
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Bild 21: Körledaren använder armgester med armar över huvudet vilket barnet följer. 

 
Bild 22: Barnen och körledaren använder utsträckta armar i övningen när lungorna stegvis 
töms på luft genom samtidig utandning. 

Uppvärmningsövningen är en aktivitet som illustrerar luften rörelse och värmer 
upp kroppens andningsorgan.  Genom aktiviteten uppmärksammas luften inuti 
kroppen på flera sätt. Armarna är en visuell resurs av tömningen när de släpps 
ner i steg och eftersom luften lämnar kroppen med ett puff-ljud på ”sh:” är det 
hörbart för barnen (03). Aktiviteten omtalar luften inuti kroppen och om att när 
luften andas ut så töms samtidigt lungorna. Luften lämnar kroppen med en 
utandning i steg. Utandningen följer en bestämd rytm och har en jämn puls på 
fyra (01). Några barn fortsätter med ett femte pulssteg på ”sh” (03). Barnens 
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femte steg sker efter att körledarens fjärde ”sH” skett. Körledaren uttalar det 
sista ”sH” med en betydligt kraftigare utandning (02) än tidigare tre. Möjligt är 
att hon med betoningen illustrerar att det fjärde pulssteget är det sista då 
lungorna ska tömmas helt. 

Förutom att vara en övning som illustrerar luften som flödar in och ut ur 
kroppen, övas barnen också i att släppa ut luften på ett givet tecken, som ges av 
körledaren. Armgestiken lotsar barnen om när luften ska släppas ut. När barnen 
speglar körledarens utandning uppmärksammas luftens väg ut ur kroppen. Att 
värma upp kroppen är relevant inför sångmomentet i övningen men det är också 
relevant att kunna följa körledarens illustrerade gester och förkroppsligade 
instruktioner.  

Barnens mentala närvaro tränas genom att aktiviteten sker i samspel och 
genomförs samstämmigt i hela kören. Barnen uttrycker efter utandningen tankar 
om vad aktiviteten låter som och tre barn gör liknelser till ”karusell” (04), 
”cykelpump” (06) och ”berg- å dalbana” (07). Barnens tankar responderas 
positivt ”ja just det” och ”de har du sagt innan” av körledaren men samtidigt 
som tredje barnet uttrycker sin liknelse av ljudet med en åkattraktion så spelar 
körledaren. Spelandet överröstar i viss mån vad barnet Eva verbalt uttrycker och 
sätter i stället fokus på melodin. Fler liknelser utifrån barnens tankar om vad 
aktiviteten i sekvensen låter som, utvecklas därför inte vidare. 

Övningen med att puffa ut luft och uttrycka olika ljud fortsätter och i nästa 
sekvens, Transkription 14 ”Rak och aktiv”, övar gruppen hur kroppen ska vara. 
Startpositionen innebär att kroppen är uppsträckt och armarna utefter sidorna. 
Först i den positionen inträffar nästa steg i övningen att andas in luft. 

Körledaren uppmärksammar käken (bild 23) liksom magen och hela 
kroppsställningen. Aktiviteten innebär att barnen arbetar med grader av 
anspänning och grader av avslappning och platsen där kroppen ska tränas 
visualiserar körledaren. En gest som deiktiskt instruerar barnen om 
positioneringen. Först refereras käken till ”här” (09) och sedan refereras magen 
till ”HÄR” (09). Blicken vandrar över barngruppen från sida till sida samtidigt 
som körledaren uttrycker en instruktion om hur kroppen ska vara och hur den 
inte ska vara vid övningen. Att förkroppsligat imitera hjälper barnen till en rätt 
kroppsposition. 

 
Transkription 14. ”Rak och aktiv”  
01 KÖRL: hörrni båda +benen stå på lite brett här+ 

   KÖRL ((tittar ner +---------------------------+  

02 KÖRL: eh+gunga lite+ 

   KÖRL    +----------+((fötter trampar rycker med axlarna)) 

03 KÖRL: sk+aka ner axlarna+  

   KÖRL    +---------------+((skakar axlarna öppnar munnen)) 

04 KÖRL: ner med kääken  (1)+den bara hänger 
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   KÖRL ((öppnar munnen))   +--->((talar m öppen mun))  

05       så här e liksom lite konstigt+ 

   KÖRL ((fortsätter tala udda)) -----+ 

06 KÖRL: å kruxet då hörrni(1)är att käken ska hänga 

07       men kroppen ska inte hänga utan man ska ändå 

08       vara rak och aktiv de är som Lo sa i magen(1) 

09       hä#r de ä de som är liksom kruxet men HÄR# Är de 

   bild    #23                                    #24  

10 KÖRL: liksom (2) full aktivitet 

 
Bild 23: Körledaren använder mimik, hand- och armgestik aktivt. 

 
Bild 24: Körledarens kroppsposition är synlig för körbarnen och hon iakttar med blicken.  
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Körledaren lotsar barnen till rätt position för kroppen och anspänning respektive 
avslappning med hjälp av sina gester, sin blick och mimik.  Hon förevisar var 
på kroppen hon för stunden fokuserar genom deiktiska uttalanden. Barnen 
behöver tolka det förkroppsligade språket för att ta del av instruktionen. Hur 
kroppen ska vara och hur den inte ska vara utvecklas genom sekvensen. 
Körledaren beskriver att något är ”lite konstigt” (05), och att käken är ”liksom 
kruxet” (09). Instruerandet visar på en komplexitet och att innehållet inte är 
enkelt. Därefter hänvisar hon till ett barn; ”de är som Lo sa i magen” (08), vilket 
förtydligar att barnen redan vet något om övningen. Avslappning i käke, och 
aktivitet i mage, lär barnen sig uppmärksamma för att vara i rätt kroppsposition.  

Vid körövningarna sker först instruktioner om kroppen och därefter 
instruktioner om ljudandet. Barnen har förutsättningen för kroppens position 
och körledaren detaljstyr härefter formen på mimik, mun och hals. Körledaren 
visar ofta illustrerande genom sin egen mimik och gester men hon informerar 
och utvecklar också verbala förklaringar till barnen. När Eva och Isa frågar om 
ljudandet svarar körledaren barnen. I Transkription 15 ”Gör konsonanterna” 
utvecklas en sådan förklaring när barnet undrar över om munnen ska vara öppen 
eller stängd vid uttal av ’s’. 
 

Transkription 15. ”Gör konsonanterna”  

01 EVA:  eum ska man göra göra så som när man gör 

02       konsonanterna till exempel (2) 

03 ISA:  om jag ska säga sss 

04 KÖRL:                  mhm 

05       nä vissa konsonanter måste man ju stänga munnen  

06       men så öppet som man bara kan 

Eva, ställer frågan om munnens form ska vara öppen eller stängd vid ljudandet 
specifikt när ”man gör konsonanterna till exempel” (02). Sekvensen sker med 
hänvisning till tidigare sekvenser där ljudande tränats och kommenterats som 
att ha munnen stängd vid utandningen av just ett ’s’. Barnet frågar på eget 
initiativ och uttrycker sig med ett tvekljud ”eum” och två omtag av ”göra göra” 
och en viss försiktighet. Ett annat barn fyller på genom att exemplifiera med 
”om jag ska säga s” (03). Körledaren instämmer genom en minimal respons 
”mhm” (05) och förklarar att ”nä vissa konsonanter måste man ju stänga 
munnen men så öppet som man bara kan” (06). En något komplex förklaring 
om att stänga munnen men ändå ha ett ljudande. Barnet propsar inte på vidare 
förklaring och hur luftflödet samverkar med munnens formation utvecklas inte 
vidare. Körledaren talar om att konsonanter vanligtvis stänger av luftströmmen 
när läppar, tänder eller tunga delvis bryter luftens flöde ut ur kroppen. Nu ska 
dessa avbrott ske ”så öppet som man bara kan” (06) och hon hänvisar till en 
mjukhet ljudandet.  
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Kören uppmärksammas på användningen av luften inuti kroppen och på 
luften som släpps ut från kroppen genom olika ljudande. Från det att luften 
samlas in i lungorna och talas eller sjungs ut på tränar körledaren barnen att 
uppfatta och hantera detaljer i andning och luftanvändning. Ibland 
ackompanjerar tal och gest varandra extra tydligt på så sätt att händerna 
illustrerar referentiellt innehåll när körledaren uttrycker sig verbalt. I sekvensen 
Transkription 16 ”Sätter i gång luften”, säger körledaren ”Ava” (01) och 
illustrerar med samtidighet en gest vid magen där händer möts. Körledaren 
använder gester vid magtrakten återkommande när hon tränar barnen att 
nyansera och förfina sitt ljudande. Hon talar om en anspänning och gestikulerar 
samtidigt vid magen. Körledarens gest för anspänning vid magen har viss 
variation och både klapp, en hand eller två händer eller en v-formad gest visar 
detta. 
 

Transkription 16. ”Sätter i gång luften”  
01 KÖRL: nu säger vi AVA (1) AVA 

02 BARN:                     AVA 

03 KÖRL: en gång till vi sätter i gång luften tillsammans nu 

04       säger vi (2) +A#va+(1)  

   KÖRL               +----+ (((armgest vid magen))                                                                

   bild                 #25 

05 KÖRL: nu tar vi det en gång till å så tänker vi på att det 

06       inte blir så +dära+ hårt 

   KÖRL               +----+ ((armarna vid magen)) 

07 KÖRL: bra å sen säger ni sandra 

08 BARN: sandra 

10 KÖRL: det var riktigt bra(1)ta en gång till så att man 

11       liksom överdriver det här r:et sandRa nu 

12 BARN: sAndRRA      

13 KÖRL: bra bara det inte blir +SA#NDR#a+ för då blir  

   KÖRL   ((grimas m  hand))    +--------+((vid ansiktet)) 

   Bild                            #26 #27 

14 KÖRL: det massa onödiga spänningar 
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Bild 25: Körledaren illustrerar var kraften och anspänningen känns.  

 
Bild 26: Körledarens med framåtlutad kropp illustrerar anspänning för barnen.  
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Bild 27: Körledaren använder ansiktsmimiken kraftfullt och visar på att luft som passerar 
på fel sätt gör ansiktet ansträngt och spänt.  

Barnen uttalar ett ord flera gånger och körledaren adderar instruktioner för varje 
tillfälle. Sista tillfället barnen uttalar ”sAndRRA” (12) ger hon barnen beröm 
och förstärker med ”det var riktigt bra” (10). Att inkludera repetition genom att 
ta om och ljuda ”det här r:et” (11) nyanserat är att överdriva visst ljudande. 
Genom positiv förstärkning som responsen ”bra” (13) följer körledaren 
instruktionens form med respons i steg. Barnen följer instruktionerna som 
adderas efter hand och förstärker sitt ljudande i detalj.  Barnens version förstärks 
i alltför hög grad enligt körledaren. Hon nyanserar nu instruktionen genom att 
omtala en omständighet och utveckla sin förklaring genom versionen ”bara det 
inte blir SANDRA” (13). Omständigheten rör att ”det ger massa onödiga 
spänningar”. I formuleringen av namnet överdriver körledaren och grimaserar i 
en framåtlutande kroppsposition mot barnen. Hon vill ha ett ljudande med tryck 
i utandningsluften men inte alltför stort. Luftströmmen bör kalibreras på ett rätt 
sätt av barnen. Grimasen visar hur en sådan alltför stark anspänning ser ut.  

Luften kan i ljudandet således ha alltför mycket kraft och ska ”sättas i gång” 
(03) men inte skjutas på ”så dära hårt” (06). Barnen fortsätter att träna ett steg i 
taget med körledarens respons på versionen de säger för att andning, ljudandet 
formen på kroppen och funktionen av ljudandet i sammanhanget ska fungera.  
 
Transkription 17. ”Gasar och skjutsar på”  
01 KÖRL: å så tänker ni att vi liksom sätter i gång luften ni 

02       vet var vi gasar o skjussar på luften + 

   KÖRL ((händerna på magen, blick mot barnen))+->> 
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03 KÖRL: alva 

04 BARN: alva 

05 KÖRL: sätt i gång luften                      

Körledaren ber barnen om att fundera och tillskriver dem kunskap om att redan 
känna till vad hon undervisar om luften. Inför uttalsövningen uppmanar hon 
barnen till en mental process samtidigt som något verbalt ska uttalas ”å så tänker 
ni att vi liksom sätter i gång luften” (01). Hon tillskriver dem kännedom om 
aktivitetens utförande. Blicken är fast och iakttar barnen samtidigt som 
händerna gör en gest vid magen. Hon omtalar aktiviteten när gesten sker som 
redan känd genom ” ni vet var vi gasar och skjussar på luften” (02). Körledaren 
uppmanar i imperativ (05) vilket indikerar att barnen ska använda luften som 
förväntat. Ifall luften sätts i gång blir uttalet av ”alva” (03) annorlunda. 
Uppmaning om att sätta i gång luften sker två gånger så körledaren är inte nöjd 
med barnens ljudande utan något ytterligare om luftens rörelse hänvisas till. 
Körledaren fortsätter med övningar om artikulation, luft och kraft och hon 
menar att vokaler behöver få mer skjuts på utandningsluften såsom i 
Transkription 18 ”Uppvärmande konsonanter”.  
 

Transkription 18. ”Uppvärmande konsonanter”  

01 KÖRL: annAklaRa det var många vokaler som liksom behöver 

02       få lite mera skj+uts+då(2)           

  KÖRL  ((klappar mage)) +---+  

03 A-K:                       å nio bokstäver 

04 KÖRL: +ANNAKL#1ARA  

   KÖRL  +->>((startgest, uttalar med hand vid mage, blick)) 

   bild         #28  

05 BARN: ANNAKLARA 

06 KÖRL: nu har vi sagt lite uppvärmande konsonanter så ska 

07       man säga så när man sjunger men när man sjunger kort 

08       så passar inte de(2) 

Ett barn kommenterar i nästa sekvens återigen övningens innehåll genom att 
uttrycka ”å nio bokstäver” efter att körledaren kommenterat ett namn med 
”många vokaler som liksom behöver få lite mera skjuts” (01–02) vilket är en 
omskrivning för kraft i uttalet av namnet. Barnen följer körledarens exempel att 
uttala namnet med tydlig artikulation och hon sveper med vänster hand i luften 
för att initiera talövningen och säger tydligt och starkt ”ANNAKLARA” (04). 
Körledaren fokuserar platsen för luften med en gest. I sekvensen en minut 
tidigare, har luft och tryckstyrka varit i fokus. Körledaren förtydligar att ”nu har 
vi sagt lite uppvärmande konsonanter” (06) och ”så ska man säga” (07) och 
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kommenterar proceduren. Barnets inspel om antal bokstäver anses inte relevant 
och följs inte upp. Hon jämför att artikulera vid utandning skiljer sig beroende 
på tal och typ av sång och vid stackato ”när man sjunger kort” (07) passar det 
inte. Stackato innebär en punkterad rytm med stötvis uttryckta toner. 
 

  
Bild 28: Körledaren använder blick, armgester och kroppsposition när hon uttrycker sig. 

När muskler spänns i magen genererar det ett tryck och körledaren återkommer 
till detta och påminner barnen om trycket flertalet tillfällen. Att ’sätta i gång’ 
luften genom att ’gasa’ och ’skjussa på’ är bildliga förklaringar till den rörelse 
körledaren instruerar att luften bör ha ut från kroppen. Genom ”få lite mera 
skjuts” (01) formulerar barnen sig på utandningsluften. Körledaren klappar sin 
mage för att visa på platsen för rörelsen. Både vid tal- och sånguttryck ska 
trycket användas vilket Transkription 19 ”Sätter det lite liksom i halsen”.  

Kören följer körledaren från talröst till sångröst genom uppmaningen ”så då 
säger ni”. När körledaren sjunger (sång transkriberas med kursiv stil) följer 
kören sången även om körledaren instruerar ”säger” (01).  
 
Transkription 19. ”Sätter det lite liksom i halsen”  
01 KÖRL: så #då+ säger ni rrrr+ 

   KÖRL        +--------------+ ((tittar på barnen)) 

   bild     #29 

   KÖRL ((går till flygeln och spelar skala 3 sekunder)) 

02 BARN: rrr(…45) 

   BARN  ((sjunger skala, körledarens flygelkomp i 45 sek)) 

03 KÖRL: rååå bRA sÅ gör vi det tillsammans rååå vi tar 

04 BARN: råååååå 
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05 KÖRL:    håll#+inte s+å länge 

   KÖRL           +------+((viftar m armarna, sång avbryts)) 

   bild          #30 

06 KÖRL: för då är det så lätt att det blir så+ här# rååå+ 

   KÖRL  ((sjunger ansträngt, nacke framåt))  +----------+ 

   Bild                                            #31 

07 KÖRL: och då tappar man lite    +KONCEN#trationen+ 

   KÖRL ((pekar m hand mot halsen))+---------------+ 

   Bild                                   #32 

08 KÖRL: och då sätte man det lite liksom i halsen e ni me 

 
Bild 29: Körledaren har händerna på magen och blicken sveper över barnen som sitter ner. 

 
Bild 30: Körledaren viftar med armarna och kören avslutar sången. 
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Bild 31 och 32: Körledaren instruerar med framåt nacke och kutad rygg. Sätter i halsen på 
utandningen vilket visas med en förkroppsligad instruktion och handen vid halsen.   

Att hitta luften och få lufttrycket så tryckstarkt som körledaren efterfrågar 
beskrivs för barnen som att luften ska skjutsas på med rätt intensitet från magen 
(bild 29). De ska hålla ut ljudandet lika länge som körledaren, och därför 
återkopplar hon att barnen håller alltför länge (04–05) och bryter av med 
armgest. Däremot behöver barnen inte ta i alltför mycket (bild 31 och 32) och 
hur det kan se ut illustrerar körledaren med ansiktsmimik i en grimas men också 
med kutad rygg, framskjuten haka och spänd hals. Överdrivet skjuter hon fram 
nacken och säger att ”koncentrationen” (07) i så fall förändras. Efterfrågan rör 
en viss ljudande klang som inte tappar i koncentration. Magen har anspänning 
men inte halsen eftersom luften kan fastna ”i halsen” (08).  Genom att skjuta 
fram halsen och ha en ansträngd mimik samtidigt som handens placering vid 
”rååå” (06), både talar och visar körledaren med kropp och sångröst vad 
instruktionen om att rätt andas in luft och släppa ut luft rör. 

Instruktioner om luft, andning och kraft som växlar mellan anspänning och 
avslappning inuti kroppen sker under alla körövningar. Sådana aktiviteter 
infaller tidigt under körövningar och är aktiviteter kören gör tillsammans. 
Därför är också detaljer i instruktionerna återkommande för barnen och de ger 
möjlighet till igenkänning. 

Generellt får inandning inte ljuda men det får utandning. Hur inandning sker 
övas på och förevisas av körledaren med kropp, gester, mimik och verbala 
instruktioner med inslag av bildspråk. Inandningen ska ske med automatik och 
utan anspänning. Med förkroppsligat språk visar körledaren platsen på kroppen 
som instruktionen rör vilket kan vara vid käken, munnen, halsen, axlarna och 
magen. Uppmärksamhet mot detaljer om luftens ljudlösa väg in i kroppen och 
luftens ljudliga väg ut ur kroppen är därmed en del av interaktionen. Genom sin 
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blick analyserar körledaren situationen och fångar barnens uppmärksamhet för 
att leverera en instruktion om något i kontexten. 

Körledaren instruerar om utandning genom att förevisande själv, med både 
tal- och sångröst, uttala sig nyanserat och variationsrikt inför barnen. Barnen 
uttrycker sig därefter liknande genom att modifiera sin tal- och sångröst utifrån 
vad körledaren förevisat. När in- och utandning tränas ger körledaren 
detaljerade förkroppsligade instruktioner, om ömsom avslappning och ömsom 
anspänning, för att utveckla barnens ljudande. Körledaren fångar barnens 
uppmärksamhet, med fokus på en viss detalj i sången, beroende på vad 
träningen rör; luft som andas in eller luft som andas ut. 

Flertalet instruktioner i körkontexten rör därmed detaljer på luft vid in- och 
utandning och hur kroppen hanterar luften i dessa situationer. Men i 
körkontexten återkommer också instruktioner om att förstå att körsång – trots 
många deltagare – ska ljuda med en någorlunda unison körsång. Sådana 
utmaningar kräver att kören övar på att uttrycka sig tillsammans i aktiviteter där 
ljudande utandning särskilt uppmärksammas. Sekvenser som uppmärksammar 
att många barn ska ljuda tillsammans med en unison körsång återfinns i nästa 
avsnitt. 

5.1.4 Klangen 
Körledaren uppmärksammar barnen på ljudandet i kören på flera olika sätt. Hon 
använder tal- och sånguttryck illustrativt och repeterar innehåll i syfte att 
nyansera ljudandet som precis uttrycks. Barnens röster kreerar tillsammans en 
ljudbild. Körledaren tydliggör att tal- och sånguttryck har förbättringspotential 
och kan revideras. Barnens luft, utandning, kraft, ton eller klang är innehåll som 
är utgångspunkt för att uppmärksamma utmaningen i att tillsammans forma en 
likartad ljudande sång. Att samtidigt exempelvis uttrycka en ton individuellt och 
gemensamt hålla ut på densamma övar uppmärksamheten för att i en kör ljuda 
ett gemensamt sånguttryck. Vad sådana instruktioner fokuserar visas med tre 
konkreta exempel nedan: Transkription 20 ”Skickar en ton”, men barnen 
behöver också förstå innehållet i instruktionerna vilket Transkription 21 ”Difrur 
diffus” synliggör. Transkription 22 ”I ett flyt” rör bildspråk körledaren använder 
för att uttrycka sig om körens ljudande på utandningen. 

Första exemplet handlar om tonstyrka. Körledaren ber barnen att omplacera 
sig och lämna sina stolar i halvcirkeln för att i stället bilda en ringformation. 
Körledaren är själv en deltagare i formationen. Alla står upp och har blickarna 
mot körledaren och hon dem att ”skicka en ton”. Att ”skicka” (01) följs av att 
körledaren ser på och sträcker sina kupade händer mot barnet bredvid och 
sjunger på en ton. Övriga är tysta och iakttar körledaren. Blicken riktar hon mot 
sina händer samtidigt som hon ljuder en specifik ton genom att sjunga och hålla 
ut på en och samma ton. Men körledaren illustrerar också den specifika tonen 
genom att hennes kupade händer är formade som för att hålla om något. Tonen 
kan tas emot av barnet bredvid när körledaren sträcker fram sina händer. Vid 
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överräckningen slutar körledaren sjunga tonen och på så sätt lämnar hon över 
till barnet att fortsätta sången. Körledaren informerar om att ”när ni tar den får 
ni ta den med handen” (01) vilket tydliggör att händer behövs för att ta emot 
tonen även om den inte fysiskt går att hålla i.  

Om barnets iscensättning av tonen accepteras – vilket sker genom en 
godkännande nick från körledaren – skickar barnet tonen vidare till nästa barn 
på tur i ringformationen. Barnen följer den procedur som körledaren initierade. 
En i taget skickar barnen en ton med kupade händer och på så vis visar de 
förståelse för instruktionen. En följdfråga om proceduren ställs av ett barn (08) 
och efter svaret genomför gruppen övningen. 

 
Transkription 20. ”Skickar en ton” 
01 KÖRL: nu skickar#jag+en ton å sen så när man får den så 

   KÖRL                +-->((kupar båda händer framför sig))           

   bild            #33 

02 KÖRL: låter man å tar den med handen också när ni får den 

03       så ta ni den å jo då låter den lika starkt å lika 

04       å i samma tonhöjd å allting så sjunger jag en svag 

05       ton så sjunger ni lika svagt och i samma ton(1)stARk 

06       ton så skicka ni lika starkt+ först får Ina den å så 

   KÖRL    ((tar ner händer))--------+ 

07 KÖRL: skickar Ina den till eh iväg den till Ava ehm va 

08 EVA:  eh me om du tar en stark e ska Ava skicka en svag eh 

09 KÖRL: de får hon inte f just nuu bestämmer jag sen får ni 

10       bestämma hur den ska låta men först skickar jag en 

11       ton å så sjunger jag så här(2)   +å#åååååå+ % 

   KÖRL  ((sjunger ton, håller ut i 7sek) +--------+ 

   bild                                     #34 

   KÖRL ((sträcker händer mot Ina. K nickar))        %-> 

12 INA:  åoåoåoå&(4) 

   INA          &--((håller tonen i 4 sek,))  

   INA   ((sträcker händerna mot barnet bredvid sig)) 

13 AVA: ooooooo (3)# 

14 KÖRL: brAvo bra åsså skickar du den till (1) 
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Bild 33: Körledaren tittar på barnet bredvid och sträcker händerna mot henne. 

 
Bild 34: Under övningen kupar körledaren händerna i luften om tonen hon skickar vidare. 

En ton skickas från barn till barn efter att körledaren initierar övningen med 
kupade händer (01). När körledaren ber barnen skicka tonen mellan sig (01–06) 
uttrycker kroppen, genom att händerna sträcks mot barnet, att något ska tas emot 
i överräckningen. Tonen går genom överräckningar barnen emellan. Händerna 
illustrerar vem som har tonen och hur den lämnas över till nästa barn. Det barn 
som har kupade händer och håller i tonen sjunger också på tonen (12). Barnen 
övar sig i att individuellt hålla ut på en ljudande utandning. Med ett visst 
ljudande som hörs så länge barnet håller om tonen ljuder också barnet 
individuellt inför övriga. Barnet slutar sjunga när nästa barn tar emot tonen.  

Körledaren markerar initialt att övningen har regler. Ett barn frågar (08) om 
proceduren och körledaren svarar ” just nu bestämmer jag sen får ni bestämma” 
(09) och körledaren markerar också att tonläget inte kan förändras. Därefter 
startar övningen med ”så här” (11). Gruppen genomför övningen att hålla ut en 
viss ton länge och individuellt tills körledaren avslutar och tränar därmed på att 
ljuda på utandningsluft med viss tonhöjd och viss styrka men också att lyssna 
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till varandras sång. Fortsättningen av sekvensen synliggör den uppmärksamhet 
som krävs när kören behöver lyssna aktivt.  

 
Transkription 21. ”Difrur diffus”  

01 ISA: ååå+å#+ 

   ISA     +--+((lämnar över m händerna till barnet bredvid)) 

   bild      #35  

02 KÖRL: JAAJA va bra jättebra å så blev de samma ton å  

03       lika ton och den var rätt så lika stark(1)me 

04       lite kort lite diffus 

05 AVA:  vad ä difrur va e defrur va 

06 KÖRL: defruuUr 

07 AVA:  defrUr ja du sa ju de innan(2) 

08 KÖRL: defur ja diffus sa jag nu nu(2) schyyy 

09       nu lyssnar vi schyyy nu e de 

 
Bild 35: Under övningen lämnas tonen över genom att välta den i händerna på nästa barn. 

Efter övningsmomentet med att skicka en viss ton evaluerar körledaren kören 
positivt ”va bra jättebra” och ”så blev det samma ton och lika ton” (02). Hon 
nyanserar evalueringen och adderar en bedömning om att ”den var rätt så lika 
stark” (03). En sådan nyansering uttrycker att det går att uttrycka sig mer eller 
mindre likt föregående barn. Apropå vad körledarna uttrycker frågar ett barn 
vad ”difrur” (05) är. Körledaren svarar ”diffus sa jag” men utan att utveckla vad 
ordet betyder eller avser i sammanhanget. Det visar att ordets innehåll inte är 
relevant i övningen om att ljuda likt utan i stället är ”samma ton” (02) i fokus. 
En ny övning tar härefter vid. Högt uttrycker ett barn en önskar om att sjunga 
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och säger ”kan vi inte kööra blinka lilla stjärna” (01–02) varpå flera barn börjar 
sjunga. 

 
Transkription 22. ”I ett flyt”  
01 Eva:  kan vi inte kööra blinka  

02       lilla stjärna                        

03 BARN:          BLINKA # LILLA stjärna där  

   bild                   #36  

04 KÖRL: en i tagEt(1)vi skickar vi skickar 

05       i ett flyt(2)ett ord lika starkt 

06       och lika då börjar Ella å sen så ett ord var 

 
Bild 36: Barnen börjar spontant sjunga och körledaren ber dem i stället sjunga en i taget.   

Körledarens procedur i övningen hör samman med att ett barn i taget sjunger. 
Hon avbryter barnens spontana sång med ”en i tagEt vi skickar vi skickar i ett 
flyt” (04–05). Hon illustrerar begrepp i körkontexten som hör samman med att 
ljuda. Uppmaning till ”ett flyt” och ”lika starkt” (05) förklarar aspekter av 
ljudandet när utandningen har ett jämt flöde ut ur kroppen. Att ”kööra” (01) går 
ut på att nu skickas en visa med ett ord per barn i stället för en ton. Här stoppar 
körledaren barnens initiativ till gemensam sång och instruerar om ordningen för 
övningens procedur vilket innebär att en i taget sjunger; ”vi skickar i ett flyt” 
och med ”ett ord lika starkt” (04–05). Proceduren är därmed likt föregående 
övning, Transkription 20. Ett barn i taget sjunger och håller en viss tonhöjd som 
passar för visans melodi. De sjunger inför varandra och genomför övningen i 
en viss rytm med hänsyn till varandra och till melodin. 

Sammanfattningsvis tränar barnen på att uppmärksamma den ljudande 
utandningen och att få ett stadigt ljudligt uttryck som inte byter tonhöjd. Genom 
att barnen sjunger en i taget förhåller de sig till varandras uttryck med rytm, 
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tonhöjd och frekvens. Barnen hör varandras ljudande gällande styrka och 
tonsäkerhet. Övningen hjälper barnen att uttrycka sig specifikt med ett jämt 
luftflöde på luften ut ur kroppen och sjunga samma tonhöjd som barnet bredvid. 
Barnen tränas i att återge samma ton eller sång i ett taktfast flöde. Var och en 
bidrar till sången. En aspekt av utandning är att överhuvudtaget kunna uppfatta 
nyanser av en likartad ljudande utandning i form av sång. Genom övningen 
lyssnar barnen in varandra och ger varandra uppmärksamhet. Barnen genererar 
genom sitt samarbete en likartad ljudande utandning. 

5.1.5 Perception  
Utandningsluftens ljudande kan ha olika klang genom att variera artikulation 
och intonation. Ett röstuttryck varierar när hals, axlar, mage och mun anspänns, 
slappnas av eller formas. Körledaren kan därför använda talövningar där både 
munhåla, andningsapparat och magmuskulatur aktiveras i syfte att nå ett 
gemensamt samstämmigt köruttryck från barnkörens alla röster. Ett sådant 
uttryck kan ytterligare förfinas och nyanseras genom att barnen repeterar, 
lyssnar och omformulerar sig i talövningar. Barnen upprepar sig och tränar 
tillsammans på att förbättra ljudandets klang. De varierar uttrycket i ljudbilden 
efter instruktionerna och uttrycker orden repetitivt men med variation. Barnen 
lyssnar in körledaren ljudande och modifierar därefter sitt eget för att ljuda med 
en specifik eftersträvansvärd klang. 

I avsnittet graderas inte klangen men illustreras i transkription genom att ett 
/a/ är utan någon specifik klang och ett /ɑ/ visar i stället på att uttrycket har en 
ljudande klang som förändras i någon klangnyans från /a/ till /ɑ/. I 
transkriptionen är det främre /a/ format med spända läppar och /ɑ/ ett djupare 
bakre uttal som formuleras längre in i munhålan, med en slapp käke och en mer 
öppen mun. 

 
Transkription 23. ”Lite rundare” 
01 KÖRL: vavavavava: å då försöker vi tänka nu(1) att 

02       under tiden vi gör allt detta känner vi efter 

03       så här emellanåt att ja men vi står faktiskt bra 

04       eh å att vi (1) liksom 

05       +koncentrerar oss lite# på att hur det kä#nns 

   KÖRL: +----->  ((rör händerna upp mot käken))    

   bild                        #37                #38 

06 KÖRL: och hur det ska låta och hur det låter+ 

   KÖRL: ((tar ner händerna från käken))  -----+  

07 KÖRL: och eh så säger vi det igen vɑvɑvɑvɑvɑ: 
08 BARN: vavavavava: 
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09 KÖRL: så tänker vi(1)så att det inte blir så här brett(1) 

10       vAvAvAvAvA:: utan lite rundare så+ här bruka vi göra 

   KÖRL ((trycker händerna mot kinderna)) +--> 

11 KÖRL: (1) vɑvɑvɑvɑvɑ:(2)+ 
   KÖRL  --------------------+((tar bort händerna)) 

12 BARN: vɑvɑvɑvɑvɑ: 
13 KÖRL: vad snyggt det blev↓ 

 

 
Bild 37, 38: Händerna är mot halsen och därefter dras de ned utmed halsen.  

Barnens första version av speglingen accepteras inte av körledaren. I stället 
uppmanas de till att imitera ett rundare uttryck genom att spegla körledarens 
revidering. Fem gånger i ström upprepas en stavelse i en slinga med körledarens 
puls till ”vavavavava:” (01). Hon speglar barnens slinga men överdriver med 
bredare öppning av munnen ”vAvAvAvAvA::” (10). Körledaren tydliggör att 
en negativ spegling sker genom att förklara ”så att det inte blir så här brett” (09). 
Förtydligandet markerar att barnen ska använda munnen till att forma 
ljudströmmen inuti för att uppnå en viss klang. 

Genom att illustrera för barnen att luftströmmen i utandningen som formar 
ett ljudande kan uttryckas med olika ”rundare” (10) klang ger körledaren klang-
nyanser som alternativ. Samma slinga ljuder med olika grader av fritt luftflöde 
med uppmaning att få barnen att efterlikna körledarens ljudande ”hur det 
känns…hur det ska låta…och hur det låter” (05–06). Ljudet varieras på vokalen 
och går till ett mjukare ”vɑvɑvɑvɑvɑ:” (12) som uttrycks djupare in i munnen 
/ɑ/ och formas med stöd av avslappnad ansiktsmimik. Munnens öppning blir 
inte bred och anspänd utan har i stället rundade läppar och en lägre haka med 



83 

mer öppen käke. Barnen imiterar körledaren direkt och hon evaluerar dem 
genast positivt med ”vad snyggt det blev” (13). Ljudandet låter olika beroende 
på hur kroppen är positionerad genom hals, nacke, käke, kind och mun. Genom 
respons får barnen vetskap om ifall de tolkar körledaren som förväntat. 
Ljudandet på luften ut ur koppen kan uttryckas med flertalet nyanser vilket 
barnen tränas på att uppfatta och att uttrycka. 

Vokalljud på utandning ska inte bara ske genom att barnen använder en viss 
specifik mimik utan de formuleras också i munnen med stöd av gom, läppar, 
tunga och påverkas av nackens position och halsens muskler. Genom att 
uppmana barnen att lyssna till detaljer av ljudliga uttryck instruerar körledaren 
i Transkription 24 ”Lite mörkare och koncentrerat”, om att uttrycka ett 
vokalljud. Ut ur munnen ljuder modifierade ljud. Övningen stöttas genom att 
körledaren ber barnen att lyssna till hennes uttal av ett namn, när hon uttrycker 
det på två olika sätt. 

Körledaren uttalar ett namn på två olika sätt där gester pekar på käke och på 
mage. Därefter uppmärksammar körledaren barnen att något specifikt ska göras 
med luften genom ”å så sätter vi i gång luften först” (02) vilket markerar att 
barnen själva bestämmer. Ett egennamn med två olika uttalsvarianter används 
för att visa på att ett ord kan uttalas på olika vis men att i körkontexten är ett av 
dem önskvärt. Namnet ”AmmY” (01) har både fritt flöde på utandningsluften 
via vokalljudet och hämmar flödet på konsonantljudet. Körledaren artikulerar 
och formar munnen olika när varianterna också ljuder på två sätt. Därefter frågar 
hon barnen ”hör ni någon skillnad” (03) och när någon säger ”näe” (05) 
uppmanar hon dem att ”lyssna en gång till” (06). Genom att slappna av i käken, 
vilket kören tränat på, ljuder barnen annorlunda. Ett sådant ljudande erhålls med 
hjälp av att barnen aktiverar magstödet och luften som passerar ut genom gör 
det genom en mer avslappnad rundad mun. Körledaren visar ett rätt och ett fel 
ljudande för körkontexten. Barnen behöver lyssna uppmärksamt. 
Uttalsvarianterna följs av en förklaring där körledaren beskriver vad som skiljer 
mellan de två varianterna. 

 
Transkription 24. ”Lite mörkare och koncentrerat” 

01 KÖRL: +AmmY+ +ɑmmY+  
   KÖRL  +----+ ((pekar på käken, spända läppar på m)) 

                +----+ ((gör maggest ryck uppåt) 

02 KÖRL: å så sätter vi i gång luften först så att vi inte 

03       säger kolla här (1) +AmmY+ eller +ɑmmY+(2) hör ni 
04       någon skilln↑ad        

05 BARN: näe ja aa ja (flera svarar)  

06 KÖRL: AmmY ɑmmY lyssna en gång till Amm↑Y (1)↓ ɑmmY 
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07 KÖRL: va de nån skillnad va va skillnaden 

08 BARN: jajajaha (flera svarar) 

09 AVA:    de är skillnad när du säger Amm↑Y å ↓ɑmmY 
10 INA:  de låte de låter lite mörkare↓  

11 KÖRL: vilket 

12 INA:  den andra 

13 KÖRL:         ja den andra gången låter lite mörkare 

14 AVA:   den låter lite mer koncentrerat  

15 KÖRL: vad bra f att de första så e de mycke att ma  

16       liksom +klämmer man ihop+ stämbanden här inne me 

   KÖRL         +----------------+((pekar på halsen))  

17 BARN: ((några barn skrattar))       hihihi 

18 KÖRL: me musklerna (2)Ammy å de e lite onödigt att göra de 

19       e så fint om man +kan få+ l↑uften att de här 

   KÖRL   ((maggest))     +------+ 

20 KÖRL: stämbanden sl+ås ihop iställ+et 

   KÖRL               +--------------+((slår ihop händerna))  

Beskrivningen av det fysikaliska i det som sker i de två uttalsvarianterna är 
detaljerad. Körledaren talar om hur stämbanden inuti rör sig genom muskler 
som blir spända vid ”så fint om man kan få luften” (19) att slå ihop stämbanden 
vilket hon också illustrerar med att händerna förs ihop framför kroppen. Under 
sekvensen skrattar några barn till när körledaren förklarar vad som sker inuti. 
Barnen är aktiva och bidrar med förklaringar. När körledaren efterfrågar 
respons får hon det i form av både kortare respons ”näe” (05) och ”ja” (08), men 
därtill en mer utvecklad respons om hur uttalen skiljer sig åt (10, 14). 
Körledarens förkroppsligade gester synliggör platser på kroppen som har 
relevans för ljudandet. 

I nästkommande sekvens övas uttal på luftens flöde ut ur kroppen men med 
ett nytt namn. Efter att hon tydliggjort hur luften ska hanteras nöjer hon sig inte 
med barnens respons av ”anna” (02) utan beskriver en större avspändhet genom 
”Annɑ” (06). Samtidigt som luftflödet ut ur kroppen förklaras som ett ”litet h 
innan” (04) viftar körledaren avvärjande med handen och formulerar om till 
”man släpper på luften”. Barnens uttryck i nästa tur ”Annɑ” (07) är funktionell 
eftersom körledaren därefter responderar och validerar ”låter mycket vackert” 
(08). Det är tydligt att på luftpassagen kan olika varianter av ljudande ske. 
Uttalet kan artikuleras längre fram i munnen eller längre bak i munnen och 
beroende på munnens form och halsens position låter ljudandet olika. 
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Transkription 25. ”Som ett litet h” 

01 KÖRL vi säger Annɑ 
02 BARN: anna 

03 KÖRL: ja f↑ast då e de precis samma sak inte anna 

04 KÖRL: utan som ett litet h innan an fast 

   KÖRL   ((pekar i luften, viftar sedan med handen)) 

05 KÖRL: de ska inte vara ett h utan man släppe på luften fas 

06       nu blev de lite för mycket inte a A AnnA utan Annɑ 
   KÖRL  ((slår ihop händerna)) 

07 BARN: Annɑ 
08 KÖRL: nu blev de låter mycket vackert hörrni  
Att höra skillnaden kräver en aktiv lyssnare vilket körledaren ber barnen vara. 
Hur utandningsluften omformas till ljud i munhålan beror på hur 
utandningsluften får plats i munnen och trycks ut genom läpparna. 
Uttalsvarianter har betydelse för ljudandet vid sång. I Transkription 24 frågar 
körledaren därför barnen om de hör någon skillnad i hennes två olika utsagor. 
Genom att be barnen lyssna till uttalet innan de själva speglar körledaren tränar 
barnen detaljer i lyssnandet som stöd för att med utandningsluftens hjälp 
uttrycka sig varierat. Barnen får placera sina egna försök att uttalsvariera sida 
vid sida med körledarens demonstration. 

Hur vokalljud kan ha alternativa ljudbilder på utandningsluften illustreras för 
barnen genom att de lyssnar till ord som uttrycks på två olika vis. Barnen tränar 
sig på att lyssna och fokusera sitt lyssnande genom varianterna. Att aktivt lyssna 
in körmedlemmarna runt omkring tränar barnen på att öva upp sin perception. 
Lyssnandet är därför en del i aktiviteten när barnen speglar körledarens ljudande 
i körkontexten. 

5.1.6 Summering om instruktioner innan sång 
Instruktioner innan sång förbereder barnen inför sångmomentet genom att de 
värmer upp hela kroppen och kalibrerar luftströmmen med stöd i körledarens 
instruktioner. Körledaren förbereder barnen på olika sätt såsom att öva upp 
barnens perception och uppmärksamhet vid olika aktiviteter med tal, ljudande 
och sång. Instruktionerna följer en systematik där barnen aktiveras genom att 
kropp och röst värms upp succesivt med stöd i körledarens resurser. Först 
uppmärksammas kroppen, därefter luften och sedan formas olika ljud med olika 
ljudliga uttryck. Det är en återkommande struktur för instruktioner om luft och 
andning innan sång och moment återkommer såsom positioner kroppen placeras 
i, gester som belyser ett visst innehåll med relevans för andningen och ljud som 
illustrerar användningen av luften. 
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Genom olika gemensamma övningar medvetandegör körledaren barnen om 
kroppens roll för luft och andning. Kroppen värms upp stående genom 
sträckningar, skakningar, rullningar och viftningar. Relevant är hur kroppen ska 
positioneras med innehåll om fötternas position, knäna och höfterna när barnen 
står upp. Körledaren använder sin egen kropp förevisande och barnen kan 
spegla hennes position. Hon använder pekande gester för att visa platsen på 
kroppen för instruktionen och illustrerande gester för att visa innehåll för 
instruktionen. Kroppen aktiveras genom rörelser där armar, ben, axlar, hals, 
nacke, mage och ben och fötter omtalas och rörs på olika sätt. Barnens 
kroppsställning i både stående och sittande position uppmärksammar 
körledaren när hon visar hur barnen ska, och inte ska, positionera kroppen. 
Instruktioner rör sammantaget både kroppens yttre och inre med verbala 
förklaringar, kroppsställningar, pekningar och bildspråk som del av övningens 
innehåll. Kunskap om kroppens inre instrueras om där andning, luft och lungor 
förklaras utifrån egenskaper som är relevanta vid sång. 

Innan sång kalibreras luftströmmen. Kören tränar gruppgemensamt genom 
olika övningar och har fokus på andningen generellt men tränar också att andas 
olika vid olika tillfällen och därmed anpassa andningen specifikt till ett visst 
sammanhang. Både luften inuti kroppen och luften i rummet uppmärksammas. 
Barnen följer körledarens instruktioner och imiterar det körledaren gör. De 
imiterar både hennes röstuttryck och hennes kroppsuttryck. Luften kommer in 
kroppen via munnen och körledaren visar kören hur munnen bör vara vilket de 
härmar. Med hjälp av olika tekniker visar körledaren för barnen att de medvetet 
ska ta in luft i kroppen. Genom att gäspa gymnastiseras munnen och därmed 
värms andningsorganen upp men hela ansiktet får genom aktiv mimik en träning 
både genom att gapa stort, lyfta upp ögonbrynen, öppna käkbenen. Att hantera 
luften på ett visst sätt ger olika uttryck såsom en viss klang, en viss rytm och ett 
visst ljudande i röstuttrycket. Luftströmmen bör kalibreras vilket körledaren 
hjälper barnen med. Olika övningar öppnar upp för att luft kommer in i kroppen 
såsom att samla in luft eller att gäspa där luft andas in i kroppen och slappna av 
i ansiktets muskler.  

Luft och andning ska i körkontexten medvetandegöras för barnen. Rätt 
andning vid ett visst sammanhang underlättar eftersom luften inuti därmed kan 
nyttjas optimalt. För den enskilde körmedlemmen möjliggör en sådan 
medvetenhet att barnen tillsammans kan ljuda körgemensamt. Barnen ska inte 
anspänna hals, nacke eller axlar men inuti kroppen. Hon visar hur muskler inuti 
magen ger kraft åt luften ut ur kroppen och därmed underlättar för barnens sång. 
Andningen ska fungera längre ned i kroppen och där är magen ett tydligt och 
återkommande fokus eftersom kraften att trycka ut luften kommer från 
diafragman. Inandning och utandning och barnens lufthantering är därmed 
centralt för körsång. 

I interaktionen använder körledaren flera olika resurser för att uttrycka 
instruktionerna. Hon använder bland annan sin kropp, blick och röst men också 
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notpapper och rummet som resurs för att förmedla sin instruktion Dessa resurser 
återkommer från övning till övning och används på likartat sätt innan en ny sång 
övas på men kan ha nyansskillnader i uttrycket. Resurserna uttrycks därmed 
med variation och det kan gälla uttryckets intensitet och längd beroende på 
interaktionens art men syftar oavsett uttryck till att stötta och uppmärksamma 
barnen mer om deras luft och andning inför en sångaktivitet.  

Körledaren instruerar och använder resurser för att hjälpa barnen förstå 
instruktionerna. Genom att hon ber barnen uppleva och känna efter inuti och 
utanpå sin kropp samtidigt som de andas in och andas ut medvetandegörs 
kroppen som verktyg i körkontexten. Uttrycken varieras något genom att 
resurserna inte är identiska varje tillfälle de visas. En resurs är att körledaren är 
förevisande i olika övningar. Att sjunga på ett visst sätt enligt körledarens 
önskan hör samman med att andas rätt och barnen härmar körledarens in- och 
utandning. Hon förevisar först och barnen följer och på ett sådant turtagande 
sätt undervisar hon barnen om hur luft och andning hanteras vid körsång. 

Olika ljud uttrycks med röstorganen och olika delar av kroppen aktiveras för 
att uttrycka ljuden med stöd av inre muskulatur. Muskler inuti uppmärksammas 
och hänvisas till med gester. Barnen använder luften inuti och rör vid magen 
och upptäcker och medvetandegörs på magmusklernas aktivitet för att skapa 
ljud. Att starta med öppna ljud och därefter med ljud där luftens framfart på 
olika sätt begränsas återkommer vecka efter vecka. Körledaren berättar också 
om att ljudet har varianter av klang. I övningar flödar – på uppmaning – ibland 
luftflödet från lungorna fritt och ibland stoppas det upp av läppar, tunga och 
gom som mer eller mindre stänger passagen för luften och därmed förändrar för 
ljuduttrycket.  

Ofta initierar körledaren och uttrycker ett enstavigt ljud vilket barnen uttalar. 
Därefter följer en förklaring om andningen eller luften med hänsyn till 
andningsmuskulatur i magen eller rörelsen som sker inuti. Ljuduttrycket 
upprepas och turtagningen sker växelvis mellan körledare och grupp i ett visst 
rytmiskt tempo. Först uttrycker sig körledare och sedan imiterar barnen 
uttrycket. Därefter går körledaren över till ett tvåstavigt ljud-uttryck eller ett 
uttryck med en variant av tidigare rytm. 

Återkommande talar körledaren i materialet om hur andning bör upplevas, 
varseblivas och medvetandegöras. Sekvenserna syftar till att undervisa om hur 
andningen ska upptäckas av barnen inuti kroppen. Sekvenserna från olika 
övningstillfällen uppvisar återkommande innehåll som är relevant för barnen att 
uppmärksamma vid röstuppvärmning innan de börjar att sjunga för att värma 
upp sin röst och förbereda kroppen inför sångmoment. 

Resurser är återkommande och två sådana gester vilka frekvent återkommer 
är gest som talar om att öppna upp munnen och samtidigt vara avspänd i käken. 
En annan är gesten för att ha anspänning i magen för att möjliggöra en 
påtryckning på luften ut ur kroppen. Dessa två – käkens avspändhet och magens 
anspänning – kontrasteras mot varandra. Gesterna ges både när körledaren 
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omtalar mun eller käke och mage explicit men också när kören övar och 
uttrycker ljud där avspänning eller anspänning för att erhålla ett visst ljudligt 
uttryck sker. Det kan vara i kör med en viss puls och röra både tal och sång. 
Sången kan vara ett visst ljud eller bestå av en melodislinga. Eftersom resurser 
används olika behöver barnen förstå resursernas uttryck i kontexten.  

Som resurs är körledarens röst relevant för instruerandet som sker temporalt 
innan en sång sjungs. Dels ger rösten instruerande handlingar genom olika 
grader av påståenden och ibland genom direktiv, dels förevisningar vilka 
illustrerar för barnen. Körledaren uppmanar barnen till hur de rätt ska hantera 
luft, andning och tryck. Uppmaningarna specificerar och därmed förfinar, 
förtydligar och beskriver ett visst skeende som körledaren eftersträvar inför ett 
visst ljudande.  

För att luften ska kunna användas optimalt under sångsekvenser är positionen 
barnen står i viktig för att ge stöd åt andningsmuskulaturen och skjutsa ut luften. 
Kroppspositionering och kroppsuttryck används därför aktivt i interaktionen 
som en förkroppsligad instruktion. Förevisning gäller både hur kroppen bör vara 
såväl som hur den inte bör vara. Ibland illustreras genom spegling – att kören 
ska följa och göra likt körledaren, och ibland genom negativ spegling – att kören 
inte ska följa utan i stället göra tvärt om med sin egen kropp mot vad körledaren 
gör med sin kropp. Ibland ska därför inte körledarens kroppspositionering ses 
som en resurs att imitera eller spegla utan endast förevisas som ett dåligt 
exempel. Det dåliga exemplet illustrerar hur kroppens position inte gagnar 
andningen eller lufthanteringen. Instruktioner innan sång rör flera aspekter av 
luft och andning och förbereder barnen för att uttrycka sig i körkontexten. En 
stor del av andningsinstruktioner sker före sång på grund av att dessa ska följas 
under hela sången; de är grundläggande i tekniken att sjunga på ett rätt sätt.  

5.2 Instruktioner under sång  
I följande avsnitt presenteras instruktioner om luft och andning samtidigt som 
kören sjunger utan att sångflödet avbryts. Instruktionerna sker under det att 
kören sjunger en sång med bibehållen puls. Eftersom körledaren själv sjunger 
med, och använder sin röst för sång, får barnen instruktion om luft och andning 
med alternativa resurser i interaktionen. Hon använder sin mimik, kropp, blick 
och gester såväl som flygelspel för att visa hur hon vill att sången ska vara. 

Instruktionerna från körledaren har fokus på hur sången ska sjungas på 
luftflödet ut ur kroppen liksom hur inandning under det att kören sjunger bör 
ske. Sången kräver en hantering av luft inuti och att andas in, andas ut och 
använda luften optimalt. Jag kommer visa på instruktioner om betydelsen av 
luft och andning under sång (5.2.1), om utandningens längd (5.2.2), om avbrott 
och avslut för luftflödet (5.2.3), och sist följer en sammanfattning om 
instruktioner under sång (5.2.4).  
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5.2.1 Luft och andning  
Kören behöver kunna följa körledarens instruktioner också när sång pågår. 
Körledaren använder återkommande instruktioner i form av kroppsspråk med 
gester, mimik och kroppspositioner vilka tidigare tränats på under 
uppvärmningsdelen av körövningen.  

Avsnittet visar interaktion med instruktioner som hanterar allmänna aspekter 
av luft och andning under sång. Betydelsen av luft och andning vid sång och 
både andningsinstruktioner och instruktioner som rör andra aspekter av luft inuti 
kroppen följer i sekvenser från körkontexten. Körledaren nyttjar sina resurser 
samtidigt som barnen sjunger och hon visar detaljerade förkroppsligade 
instruktioner som syftar till att stötta barnens sång. Barnen tolkar här 
instruktioner i en kontext. Andningen skjutsas på ut ur kroppen genom 
magstödet vilket ger kraft att sjunga på utandningen på ett specifikt sätt. 
Luftflödet ut ur kroppen ger ett flöde i sången och barnen använder sig av, och 
får respons på, sin tolkning av körledarens instruktioner. De erhåller respons 
både som enskild individ med en egen sångröst, och utifrån körens 
gemensamma sånguttryck. 

Följande exempel från Transkription 26 ”Så kommer sockerbagaren”, 
illustrerar samtidighet och multimodala förkroppsligade instruktioner vilka 
synliggör körledarens önskan om hur kören ska sjunga i ett visst moment. Kören 
övar olika sånger inför en julkonsert och nedanstående exempel är från en 
sekvens där visan En sockerbagare tränas. Initialt i sekvensen introducerar 
körledaren sången genom att hon säger en påståendesats ”å så kommer 
sockerbagaren” (01) medan hon spelar visans melodi. Sångbytet sker både med 
verbal instruktion och ett förkroppsligat språk där körledarens flygelspel 
illustrerar vilken visa som nu ska övas genom den melodi som spelas. Vid 
introduceringen andas barnen in och börjar sjunga ett par sekunder senare. 
Rytmen är taktfast och bibehåller samma puls genom hela melodin. Sång 
markeras med kursiv och flygelspel med vågig underlinje i transkriptionen.  

 
Transkription 26. ”Så kommer sockerbagaren” 
01 KÖRL: å så kommer sockerbagarn            

02 K+B:  en sockerbagare här bor i staden han bakar kakor 

03       mest hela dagen han  

04 KÖRL:   bak+ar s+t#Aah#+     småå#+ sny+ggt++# (2) 

   KÖRL  ((hand+----+ upp  +----------+fram+ner,tittar)) 

   bild               #39 #40          #41      #42 

05 BARN:   bakar stora han bakar smååååååååååå        

06 K+B:  han bakar några med socker på                 
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Bild 39, 40: Höger hand gör en strykande rörelse upp och ner vid kinden två gånger.  

 
Bild 41, 42: Handrörelse i luften visar på att hålla ut. Körledaren ger verbal respons med 
talröst och ser på barnen som fortsätter att hålla ut.  

Det finns inte någon paus med utrymme för reflektion eller frågor i sekvensen. 
Anslaget med körledarens verbala uppmaning sker samtidigt som körledaren 
spelar visan i tempo. Redan vid initiering har melodin ett taktfast flöde där 
pulsen är densamma genom hela visan. Efter en 4-dels takt med 
pianointroduktion simultant med ”å så kommer” (01), börjar körledare och barn 
med samtidighet att sjunga En sockerbagare. Visan är känd sedan tidigare. 

Körledaren ger förkroppsligade instruktioner om luftens passage genom 
munnen. Instruktionerna är snabba och koncisa i sin form. Hon visar barnen 
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med mimik, armgest och blick att hon adderar innehåll till hur sången sjungs. 
Samtidigt som hon och kören fortsätter sjunga spelar körledaren flygel med 
vänster hand och gestikulerar ett förkroppsligat språk med höger. Vad gesten 
specifikt uttrycker och vad en handrörelse vid ansiktet uppmanar till när kören 
håller ut ”smååååååå” (04) kan ha flera tolkningar och därmed vara flertydigt. 
Instruktioner från uppvärmningen, om att ha avslappnad käke och ett bra 
magstöd för luftanvändningen på luftens väg ut ur kroppen, återkommer nu men 
i denna sekvens utan verbal instruktion. 

Körledaren lyfter sin hand från flygeln upp mot ansiktet, och släpper därmed 
tangentspelandet med den hand som gestikulerar. Mimiken är tydlig och käken 
sänks vilket öppnar upp munnen och ger en friare luftpassage. När munnen 
öppnas och käken sänks medför det att ansiktet blir mer avslappnat, eftersom 
käkens muskler slappnar av. Med en sådan mimik anspänns inte heller halsen 
vilket medför en förändring av rösten. Uppenbarligen är det en ljudbild 
körledaren föredrar eftersom hon responderar kören positivt. Körledarens 
”snyggt” (04) evaluerar körens sång. 

Handrörelsen ut från kroppen som visar att kören ska hålla ut på en ton 
förekommer samtidigt som körledaren själv sjunger och spelar (bild 40). 
Vänster hand spelar melodi på flygeln medan höger hand instruerar i visans 
tempo. Handryggen stryks mot käkens högra utsida och körledaren adderar ett 
uppmärksamhetpåkallande ”Aah” (bild 39). Efter att två gånger ha fört handen 
uppifrån och ned vid käken gestikulerar körledaren ytterligare en förkroppsligad 
instruktion till kören. Flygelspel tydliggör tempo i visans puls och barnen 
sjunger med. Höger hand lyfts härefter över flygeln – synligt för kören – och 
handen rör sig från kroppen i en utsträckt framåtrörelse (bild 41). Armens gest 
illustrerar en utdragen ton och armen sträcks ut samtidigt som tonen fortsatt 
hålls ut. Gesten adderar ett tillägg i sångsekvensen. Kören är samstämmiga och 
avslutar tonen samtidigt. Genom att barnen slutar att sjunga ut på tonen 
samtidigt med körledarens gest för avslut, följer kören instruktionerna i 
sekvensen. Körledaren sjunger själv partiellt med och håller ut tonen samtidigt 
som hon spelar med vänster hand. Körledarens egen sång, jämte gesten, kan 
antas förevisande. Men när körledaren slutar sjunga fortsätter kören att hålla ut 
på ”smååå” (05) och följer gesten. Körledaren byter till talröst och 
kommenterar körens sång positivt. Körledaren avbryter därmed sin egen sång 
för att respondera hur hon anser det samstämmiga överensstämmer med det 
eftersträvansvärda. Vid två tillfällen har uppmärksamhet med talröst påkallats 
under sekvensen och vid båda tillfällena har körledaren samtidigt använt blicken 
och tittat på kören. Barnen speglar inte körledaren och imiterar hennes tal utan 
följer i stället hennes gest. Visans sista strof sjungs härefter av samtliga och 
avslutningen spelas nu med två händer. 

Ovanstående sekvens visar att körledaren instruerar om andning och luft 
under det att sången sjungs. Handen vid käken är en gest som visar öppenhet 
och avslappning när luften passerar munnen och samma hand sträcker sig ut 
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från kroppen och visar längd på en viss ton. Den typ av förkroppsligad 
instruktion om öppenhet och om längd körledaren använder sig av har hon 
tidigare instruerat med talröst vid körens uppvärmningsövningar. Nu instruerar 
hon också med gest och blick. 

Luften i lungorna och luftpassagen ut genom munnen med öppen käke och 
utandningens längd är relevant för sångstrofen vilket visas genom att körledaren 
gestikulerar i stället för att spela. Utandningsluften har ett fritt flöde ut ur 
kroppen och artikuleras sjungande och tonande. I materialet är gestiken 
återkommande. Körledaren har tidigare i sin undervisning kommenterat om 
utandning, tonlängd och bestämt avslut på luftflödet så barnen tolkar 
instruktionerna i körpraktikens kontext. 

Sammantaget genererar barnkören sång som uppenbart eftersträvas av 
körledaren. Detta eftersom körledaren evaluerar deras prestation positivt. 
Barnen behöver tolka gest, blick och körledarens uttryck och kunna läsa ut ett 
visst sångbeteende utifrån körledarens instruktioner och flygelspel. Sången 
avbryts inte. Barnen hanterar körledarens instruktioner samtidigt som de fortsatt 
sjunger En sockerbagare.  

5.2.2 Utandningens längd  
Hur länge luften i lungorna ska andas ut på, och sjungas med ett ljudande, avgör 
armens extension framför kroppen. Sådana visuella instruktioner för tonlängd 
förekommer frekvent under körövningen. En förutsättning för att kunna hålla 
tonen är att ha tillräckligt med luft i lungorna. Utandning sker med stöd av 
magens muskler och luftflödet genererar en ton som artikuleras i munhålan. För 
att sången ska bli samstämmig, och kören sjunga med ett gemensamt uttryck, 
visar körledaren att tonen ska hållas en viss längd och avslutas på angiven 
instruktion. För att tydliggöra när tonen ska avslutas använder körledaren sin 
armgest, en förkroppsligad instruktion, och interagerar med kören. 

 
Transkription 27. ”Door” 
01 KÖRL:  somebodys knocking at yo+ur do#+*ooo#oo*r  

   KÖRL   ((vinkar upp och ner))    +-------+ 

   KÖRL   ((hand sträcks allt längre fram))*-----*  

   bild                                  #43  #44 

02 BARN   somebodys knocking at your  dooooooooor 
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Bild 43: Handen sträcker sig framåt och gör små pumpande rörelser (i pilens riktning). 

 
Bild 44: Ju längre ton, desto längre framåt sträcker körledaren sin arm.  

Transkription 27 ”Door” är en sekvens som synliggör att körledaren ger 
förkroppsligade instruktioner med samtidighet medan barnen sjunger. 
Körledaren spelar med vänster hand och håller blicken mot barnen för att söka 
uppmärksamhet och instruerar också med en gest. Den visar körledarens 
visualisering av hur länge tonen ska hållas ut, och fortsatt sjungas på. Barnen 
använder hela sitt andetag och sjunger på utandningsluften från lungorna. 

Gesten pågår i rörelse genom att höger arm förflyttas i riktning mot kören ut 
från körledarens kropp. Ju längre tonen hålls ut, desto längre sträcker sig armen. 
Genom att iaktta bild 43, och jämföra med bild 44 som infaller temporalt efter, 
förflyttas handpositionen tydligt. Att pumpa handen upp och ner och vinka med 
fingrarna uppåt visar att barnen ska fortsätta att ha en aktiv ljudande utandning. 
Vinkningen stannar alltid till vid avslut och handen övergår till att instruera om 
stopp.  

I nedanstående sekvens, Transkription 28 ”Mysteriuuum”, sjunger både barn 
och körledare och en liknande gest instruerar och visar hur länge ljudandet på 
utandningen ska fortsätta. Här är nu rörelsen i en annan höjd ut ifrån kroppen.  

 
Transkription 28. ”Mysteriuuum” 
01 KÖRL: äär mysterii+uuuuuu#uu 

   KÖRL               +---->>((hand sträcks ut från kroppen)) 
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   bild                      #45 

02 BARN: äär mysteriiuuuuuuuuuu 

 
Bild 45: Höger arm sträcks framför kroppen i axelhöjd med handflatan uppåt. 

För att fortsätta på en ljudande utandning använder körledaren i både stående, 
såväl som sittande (bild 45), position sig av gesten med höger arm och hand, ut 
från kroppen. Samtidigt som hon sjunger med och spelar piano med vänster 
hand, gestikulerar hon för att instruera om hur länge barnens sång ska fortsätta 
ljuda. Gesten rör sig i barnens ögonhöjd ut från kroppens axelled.  

Handgesten med handflatan uppåt för längd på ljudande utandning 
(Transkription 27, 28), använder sig körledaren också av när hon står framför 
kören, och instruerar a cappella utan klaviaturspel. I data har samtliga exempel 
om att hålla ut på vokalljud under sång, en rörelse av armen ut från kroppen i 
riktning mot barnen. I de fall hon sitter och spelar lyfts armen något ytterligare 
över flygeln. Handflatan är uppåt tills handen övergår till att markera ett avslut. 
Arm- och handrörelsen ut från kroppen sker oavsett om körledaren är i sittande 
position, stående position eller samtidigt spelar med en hand, men höjden för 
gesten anpassas till barnens ögonhöjd. Körledaren gör gesten med armen 
närmast kören, möjligtvis är den därför mer visuell, och andra handen spelar 
hon med. 

För att kören gemensamt ska hålla ut ett långt ljudande behöver barnen lära 
sig att körandas. I Transkription 29 ”Körandas”, instruerar körledaren barnen 
att ta ett nytt andetag, men inte alla samtidigt, också när hon instruerar med gest 
att hålla ut på en ton. Det ska ske i de fall upplevelsen är att luften i lungorna 
börjar ta slut. Sekvensen startar med att körledaren frågar vad körandas innebär. 
Två barn svarar ”att man inte andas när man sjunger utan man andas innan” 
(04–05) och ”kanske lite otydligt så att man inte typ hörs så mycket” (07–08). 
Körledaren missförstår och upprepar ”oljudligt” som ”ja precis” (09). Isa 
förtydligar därför att ”alltså man kan andas när man behöver och inte” (10), 
vilket konfirmeras med ”precis såsom du sa” (11). Körledaren ber barnen hålla 
”jättejättelänge” och därefter sjunger alla med bred mun på ett ljudande ”EEE” 
(14). 
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Transkription 29. ”Körandas”  

01 KÖRL: bra BRA+ nu ska se vi om vi kan ta den sista tonen+ 

   KÖRL         + ---((förflyttar sig mot kören)) ---------+ 

02       å se om vi kan körandas lite va är att körandas (2) 

03 KÖRL: vad tror ↑ni 

04 LO:   att man inte andas när man sjunger utan 

05       man andas innan 

06 KÖRL: JA egentlige så andas man no när man sjunger eh Isa 

07 ISA:  kanske (1) eh lite otydligt så att man inte typ hörs 

08       så mycket 

09 KÖRL: va vad sa du oljudligt sa du det ja precis 

10 ISA:  alltså man kan andas när man behöver och inte (2) 

11 KÖRL: precis så som du sa de va ju väldigt bra oljudligt 

12 KÖRL: så att man eee så att man inte EEE så smyge man lite 

13       förstår ni så nu håller vi den tonen jättejättelänge 

14 KÖRL: så sjunger vi E+EEEEEE#E+E  

   KÖRL  ((gest))       +---------+      

   bild                         #46     

15 BARN:               EEEEEEEEEEEEEEEEE  

 
Bild 46: Kören följer gest för att hålla ut på en ton samtidigt som de övar att körandas.  

Samtidigt som körledaren tittar på barnen gör hon gest om att hålla ut. När tonen 
ska stoppa gör körledaren med bibehållen blick i stället gesten för att stoppa 
luftflödet. Hon adderar ”tack” med verbal röst (16). Körledaren avbryter där 
ögonkontakten (bild 46), viftar spretande med höger och vänster hand fram och 
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tillbaka i ansiktshöjd, samtidigt som hon höjer rösten med ännu ett ”TACK” 
(16). Under det att ljudandet på ”EEE” hålls ut sveper körledaren med blicken 
över kören men när hon signalerar för avslut av sången tittar hon efter gesten 
ner i golvet och bryter ögonkontakten med kören. 

I Transkription 29 får hela kören samma förkroppsligade instruktion om att 
hålla ut men i nästa exempel, Transkription 30 ”Håll ut och sjung på”, sjunger 
barnen i två grupper i kanon – en sång med två samtidiga uttryck. Körledaren 
ger en grupp instruktioner med en hand, och instruktionerna till den andra 
gruppen, med den andra. Instruktionerna rör hantering av andning, luftens flöde 
och kraft i sången. Blicken skiftar fokus växelvis mellan grupperna. Gör 
gruppen i enlighet med körledarens förkroppsligade språk nickar hon något mot 
den grupp hon tittar på. Nickningar konfirmera en godkänd sång. Kanon innebär 
att barnen sjunger samtidigt men med två parallella melodier som har separat 
text och rytm även om sången uttrycks med lika puls. Kanon kan i visans olika 
passager kombineras med samstämmig sång från hela kören men därefter 
återigen övergå till att bli en kanon. När körledaren instruerar kören under den 
här typen av mer avancerad sång lämnar hon flygeln och närmar sig gruppen 
vilket innebär att hon är närmare barnen och hela kroppen är fullt synlig för 
körens alla deltagare. 
 

Transkription 30. ”Håll ut och sjung på”  

01 KÖRL:  at my *d+ooooooooooo*o#r+(3)  

   KÖRL          *-------------*((h hand visar pulsslag)) 

   KÖRL          +-----------------+ ((v hand håller ut)) 

   bild                         #47 

02 B.KÖR1:at my doooooooor       (3)   

03 B.KÖR2:somebodyyys knockiiiiiiiing  

 

 
Bild 47: När kören sjunger kanon visar två händer olika instruktioner.  
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Utöver att körledaren använder två händer, kroppens position, nickningar och 
blick, använder hon sin sångröst för att instruera om luftflödet ut ur kroppen. 
Två barnkörgrupper (B.KÖR1 och B.KÖR2) får instruktioner samtidigt. Höger 
hand riktar körledaren mot barnkörgrupp 2 där hon sänker och höjer handen i 
tempo med visans puls. Vänster hand riktar hon mot barnkörgrupp 1 och visar 
utandningens längd samtidigt som hon ljuder och nickar i puls. Att tolka det 
förkroppsligade språket kräver större koncentration hos barnen i en 
kanonsekvens eftersom körledarens två händer visar olika instruktioner för 
luftflödet beroende på barnens grupptillhörighet. Barnen orienterar sig mot en 
av armgesterna. Körledaren sjunger med i sekvensen och barnen har inte 
möjlighet att ställa verbala frågor under sången utan sjunger utifrån sin tolkning 
av körledarens förkroppsligade språk.  

Beroende på om körledaren spelar på flygel, eller inte, görs gest med en eller 
två händer. Gest för att fortsätta ljuda på luftflödet ut ur kroppen förekommer 
både när körledaren själv sjunger med i sången och när kören själva sjunger. 
Gesten gör tydligt när barnen ska fortsätta sjunga och hålla en ljudande 
utandning och när de ska avsluta. Instruktionen som visar exakt längd och 
samtidigt ger fortsättningssignal för ljudande synliggör för kören hur en specifik 
ton hålls ut på i ljudandet. Gesten förekommer vid flera tillfällen, vid a cappella 
såväl som vid ackompanjemang. Men för att körens ljudbild ska vara ett 
gemensamt ljudande behöver alla barn tolka körledarens instruktioner 
samtidigt. Detsamma gäller när kören ska uppmärksamma avslut för sången 
genom att samtidigt stoppa luftflödet ut ur kroppen. Sådana samtidiga avslut 
kan ske med nedslagen blick och en viftande gest.  

5.2.3 Avslut och avbrott 
Körledaren instruerar kören att gemensamt avsluta ljudandet på given 
instruktion. För att kören ska stoppa luftflödet samtidigt använder körledaren 
gester som förevisar om avslut. Gesten kan jämföras med en universell symbol 
för ’stopp’ eller ’stanna’. Den ackompanjeras sällan av någon verbal yttring när 
kören sjunger, utan en gest är tecknet för avslut. För att körens avslut ska ha 
samstämmighet behöver barnen tolka gesten både sekventiellt och temporalt. 
Transkription 31 ”Håll ut sedan stopp”, illustrerar körledarens förkroppsligade 
språk när hon instruerar om ett gemensamt avslut för luftflödet ut ur kroppen. 

 
Transkription 31. ”Håll ut sedan stopp”  

01 KÖRL:  Why don´t you answe#eeee#r++  (12)  

   KÖRL  ((håller ut h hand))        ++((visar stopp)) 

   bild                       #48  #49 

02 BARN:  Why don´t you answeeeeer      
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Bild 48: Körledaren använder sin blick och en hand för gest och en hand för flygelspel.  

 
Bild 49: När tonen ska avslutas drar körledaren högra armen intill sig och signalerar en 
stopprörelse. Handen lyfts till ansiktshöjd. Interaktion sker genom blickutbyte. 

När körledaren använder gesten där högra handen lyfts med handflatan framför 
kroppen mot körbarnen avslutar de sin sång. Barnen tittar på körledaren. Bild 
48 visar att ett barn tittar rakt på körledaren men det är inget barn som håller ut 
längre än övriga i sången efter att körledaren instruerat om avslut. Sången har 
därmed ett tydligt gemensamt avslut i sekvensen. Körledaren slutar inte att spela 
utan fortsätter på melodin till visan Somebody´s knocking. Efterspelet på flygeln 
sker i samma tempo efter det att ljudandet stoppats.  

Instruktionen från körledaren om att stoppa luftflödet och därmed avsluta att 
sjunga återkommer oavsett vilken sång som kören sjunger. I Transkription 32 
”Stopptecken”, slutar kören sjunga när körledaren ger tecken för avslut och 
stopp. Avslutet sker som tidigare vid gesten som markerar stopp och 
slutartikulationen av ljudandet sker när körledaren gör en knyck i form av att 
handen snabbt rör sig uppåt. Gesten stannar därefter till i form av ett 
stopptecken. Mitt under övningstimmen tränar barnen visan Var inte rädd. 
Körledaren står och instruerar med blick samt gester simultant med att hon 
spelar melodin på flygel. När instruktioner om hur sången ska sjungas ges med 
en hand, spelar körledaren fortsatt på flygeln med den andra handen. 
Körledarens blick är på kören och hon tittar varken i noter eller på tangenter när 
hon gestikulerar och följer upp instruktionen med blicken. Körledaren sjunger 
själv med i visan tillsammans med barnen och det är handens information som 
ger barnen instruktion om hur länge utandningen på tonen ska fortsätta. 
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Transkription 32. ”Stopptecken”  

01 KÖRL:  för miii+ii#1ig+     (3)  bra 

   KÖRL            +------+((handen gör stopp m knyck)) 

   bild               #50 

02 BARN:  för   miiiiiiig       (SORL)       

 
Bild 50: När tonen stoppas använder körledaren höger hand i luften i en stoppgest.  

Ett undantag från handgesten för stopp är i Transkription 33 ”Tack tack” där 
körledaren tackar och samtidigt viftar. Ibland sker viftning för avbrott med en 
hand men i exemplet sker det med två händer. Om körledaren har en viftande 
rörelse avslutar barnen att sjunga allteftersom de uppfattar viftandet. Viftandet 
bryter därför av sången såsom gesten för stopp, men i olika grad utifrån hur 
barnen uppfattar instruktionen. Körledaren använder viftandet mitt under 
sången för att addera innehåll verbalt, till skillnad mot tecknet för stopp av 
luftflödet, som i stället inträffar när sången avslutas för att visan är slut. 
Viftandet använder körledaren också när barnen inte direkt uppmärksammar att 
hon gör ett tecken för stopp. Ett sådant viftande markerar hon tydligt genom att 
både höger och vänster hand viftar och därefter gör handflatan ett tryck i luften 
mot kören. Fingrarna spretar och blicken är riktad ner i golvet vilket också 
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bryter ögonkontakten. Blicken som slås ned är ytterligare en signal till barnen 
om avbrott och avslut på en pågående sång. 
 
Transkription 33. ”Tack tack” 
O1 BARN: EEEEEEEEEEEEEEEEE (3) 

02 KÖRL:               ta++ck TA+Ck#+ 

   KÖRL ((viftar stopp)   ++    +---+ ((trycker stopp)) 

   bild                            #51     

 
Bild 51: Körledaren avslutar sången med ’TACK’ och viftar med händerna, blicken ner. 

Gest för avslut och för att sätta stopp för luftflödet kan sammanfattningsvis 
antingen uttryckas med en eller med två händer framför kroppen. Handflatan 
har körledaren i luften i riktning mot barnen, och handen kan vara still, vifta 
eller trycka. Gesten kan kompletteras med verbalt tilltal om att avsluta; ’tack, 
’ja’, ’bra’, och med att blicken slås ned och inte söker fortsatt ögonkontakt. 
Gesten för avslut kan ske i anslutning till att en visa tar slut men också mitt 
under sång. Om körledaren spelar med en hand på flygeln lyfter hon den andra 
för att slå av sången, ibland sker det med höger hand, ibland med vänster. Om 
sången sjungs a cappella utan ackompanjemang gestikulerar körledaren om 
avslut och avbrott med båda händer.  

5.2.4 Summering av instruktioner under sång 
Sammanfattande kan instruktioner under sång röra hur barnens hantering av 
luften i lungorna och luftflödet ut ur kroppen ska ske, om hur munnens öppning 
är, och om detaljer i själva utandningen av betydelse för ljudandet. Instruktioner 
sker parallellt med att sången pågår. Barnen uppmanas att nyansera och förfina 
det ljudande uttrycket vilket kräver körkontextuell kunskap om hur det går till 
och i vilken riktning det ska ske. Sången pausas inte, för att infoga instruktioner, 
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eller saktar inte in i tempo, för att ha mera tid för instruerandet. Pulsen bibehålls 
därmed både innan, under och efter det att förkroppsligade instruktioner ges till 
barnen.  

Det finns olika slags instruktioner om luft och andning i körledarens 
interaktion med barnkören. Körledaren använder sig av flera resurser parallellt 
såsom blick, mimik, gest, röst och kroppsposition. Samtidigt som hon sjunger 
med kören adderar hon en instruktion med en annan resurs. Ibland är det en gest 
och ibland är det en kroppsposition eller mimik, som instruerar innehåll. Genom 
att kombinera resurser finns olika sätt att ge instruktioner men återkommande 
instruerar körledaren med varianter på de gester som introducerats vid 
körövningens uppvärmning. Handgest mot käke och handgest mot mage 
återkommer, när barnen sjunger. Uppmaning om att revidera ett ljudande kan 
både avse en viss klang, en viss ton, en viss tryckstyrka och en viss längd. 
Revideringar rör hur barnen hanterar luft och andning vid sång. Genom att 
slappna av i käke och anspänna i mage kan luften kraftfullt tryckas ut ur 
kroppen. Körledaren använder sig exempelvis av oral resurs samtidigt med 
kropp, blick och mimik i samma instruerande sekvens. Hon växlar under samma 
utandning mellan tal- och sångröst och varierar i hög grad sin orala 
resursanvändning med att alternera både artikulation och tryckstyrka. 

För deltagarna i kören är instruktioner om luft och andning en del av 
körkontextens komplexitet. Barnen behöver vara uppmärksamma på 
instruktioner och agera utifrån sin förståelse av körledarens resurser vid övning 
av en ny melodi. Vid vissa tillfällen, som i Transkription 26, sker introduktionen 
med ett högt tempo och i ett flöde. I Transkription 30, avslutar barnen med 
samtidighet på angiven instruktion. Oavsett ifall körledaren introducerar en 
melodi, ett tillägg om hur sången ska ljuda, eller en förkroppsligad instruktion 
om att stoppa sången, kräver körövningskontexten full uppmärksamhet av 
barnen. De riktar sin koncentration mot körledaren, och tolkar innehåll i hennes 
instruktioner i form av förkroppsligat språk, för att utveckla hur de själva 
sjunger och bidrar till körens gemensamma sång. En sådan tolkning om att 
revidera sitt eget uttryck pågår parallellt med att barnen samtidigt fortsatt 
sjunger. 

Vid sång som kräver att barnen håller ut och sjunger på luften som flödar ur 
kroppen, använder körledaren armgesten från kroppen i riktning mot kören. 
Armen sträcks framåt så länge kören håller ut på tonen och när tonen ska 
avslutas görs en handgest i form av ett stopptecken. Dessa signaler, för att låta 
luften fortsatt sjungas på, alternativt för att avsluta luftflödet, är återkommande 
från övning till övning. Barnen lär sig körledarens återkommande 
kontextspecifika gester, både när gesten uttrycks identiskt och när en variant på 
gesten instruerar. Instruktioner om luftanvändning hanterar hur länge sången 
ljuder och sker simultant med körens sång. 

Klaviaturens uttryck är också en resurs i körkontexten. Flygelspel ger melodi 
och visar melodins start, fortsättning eller avslut. Spelet ger också puls och rytm 
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för melodin. Hur körledaren uttrycker sig genom instrumentet stöttar barnens 
körsång illustrativt. Körledaren kan ackompanjera och därmed visa på ett flöde 
i uttrycket. I det inspelade materialet finns ett tillfälle där körledaren stoppar 
körens sång genom att slå på tangenterna som en följd av att övrigt 
förkroppsligat språk för stopp inte uppmärksammats tillräckligt snabbt och 
handlingen får till följd att barnen slutar sjunga. Flygeln utgör en resurs i 
körkontexten och genom körledarens hantering av resursen sker instruerande 
handlingar. Instruktioner under pågående sång har ibland en framåtsyftande 
korrigerande karaktär men ska i stunden också handla om något som är möjligt 
att rätta till i realtid. Instruktionerna kan också röra innehåll som är tidskritiskt 
eller ett innehåll som inte går att lära ut utan samtidig pågående sång. 
Transkription 31, bild 43, med innehåll som behandlar hur lång tid en ton ska 
hållas ut på, illustrerar sådana kontextrelevanta instruktioner. 

Samtidigt som barnen sjunger en sång använder körledaren sig av resurser i 
form av mimik, gest, kropp, flygelspel, blick och röst för att instruera om luft 
och andning. Ibland sjunger kören utan instrumentalt ackompanjemang, a 
cappella, och ibland till ett flygelackompanjemang. Oavsett sång, bibehålls 
melodins flöde och puls under instruktionerna. Körledaren stöttar barnen i hur 
de ska använda luft och andning under pågående sångmoment. Ett snabbt 
uttryckt kroppsspråk ska efterlevas i princip med samtidighet som instruktionen 
ges. Barnen måste vara uppmärksamma på detaljer i resursernas uttryck och 
iaktta körledaren men också lyssna till hennes sång för att auditivt uppfatta 
önskvärda revideringar. Ibland sker körledarens verbala instruktioner med 
talröst samtidigt med barnens sång och hon överröstar sången. Körledaren kan 
i sådana situationer skifta från sångröst till talröst och tillbaka igen. För att 
sångens flöde ska bibehållas när instruktioner ges, måste barnen lyssna till 
flygelspelandet och förhålla sig till melodi och puls, i spelandet. 

5.3 Instruktioner efter sång 
I detta avsnitt synliggör interaktionen mellan körledare och barn bakåtsyftande 
instruktioner. Dessa sker efter avslut eller avbrott av sång och återkopplar till 
andning och luft gällande tolkning och nyans. Körledaren vill revidera något i 
barnens sånguttryck. Det kan röra sig om att sången inte överensstämmer med 
hennes intention om hur barnen använder sig av andningen eller att luft inuti 
inte nyttjas korrekt. Både i 5.1 med instruktioner innan sång, och i 5.2 
instruktioner under sång, sker återkopplande instruktioner till innehåll som 
tidigare instruerats om. När kören ombeds att avsluta en sång sker det av två 
olika anledningar, antingen för att sången sjungits klart eller för att sången 
avbrutits. Vid båda skeenden kommenterar körledaren alltid med avsikt på luft 
och andning. 

I avsnitt 5.3.1 följer instruktioner från körledaren om tolkning av ett visst 
förkroppsligat uttryck. Hon förtydligar och utvecklar kroppsspråket hon precis 
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använt och förklarar själv sitt förkroppsligade språk. Därefter följer 
instruktioner i 5.3.2 som förklarar att det finns nyanser i ljudandet om luft och 
andning efter sång. Avsnitten följs av en summering av instruktioner körledaren 
ger om luft och andning efter sång. 

5.3.1 Tolkning  
Transkription 34 ”Måste ha luften”, återger instruktioner där körledaren 
poängterar två aspekter av luftflödet när barnen sjunger ett ord. Hon instruerar 
och utvecklar en instruktion om käkens avspänning och magens anspänning. 
Körledaren avbryter sången och reser sig upp från flygeln och utvecklar en 
förklaring om hur barnen ska sjunga. Hennes blick sveper samtidigt över barnen 
när hon talar, sjunger, gestikulerar och bibehåller sin position bredvid flygeln. I 
förevisande syfte sjunger hon visans sista strof och uppmärksammar samtidigt 
kören på käken genom att gestikulera mot ansiktet med höger hand (bild 60). 
Käken är i en avslappnad form vilket körledaren uppmanar barnen att också ha, 
genom instruktionen ”käken hänger bara där” (61). När käken omnämns rör 
handen samtidigt vid käken och munnen öppnas något. Höger hand tar ett grepp 
om käken och vid ”hänger” öppnas munnen än mer. Körledarens blick sveper 
över barnen för att ha ögonkontakt i interaktionen. 

Efter instruktion om käken omtalar körledaren direkt luften additivt i ”också 
ha luften i stället” (02) i en instruktion till barnen. I sekvensen är fokus först på 
käken och sedan på magen. Käken ska vara öppen och magen ska kraftfullt ha 
luft. När luft omtalas markerar körledaren magen i stället genom att förflytta 
handen från käken till magen. Handen gör en liten knyck uppåt framför 
körledarens mage (bild 55).  
 
Transkription 34. ”Måste ha luften” 
01 KÖRL: käken hänger bara+# där# å måst+e vi också  

   KÖRL  ((gest vid käke))+-------------+  

   bild                   #60   #61 

02 KÖRL: ha+ luften istället+  

   KÖRL    +----------------+ ((gest vid mage)) 

03 KÖRL: ta det+ mööörkret en gång till 

   KÖRL ((ger gest vid haka och mage)) 

04 KÖRL: +mö#öö+öö+#rkrEt+# 

   KÖRL  +-----+ ((gest drar ner hakan)) 

   KÖRL           +------+ ((gestlyft och klapp vid mage)) 

   bild    #52    #53     #54 

05 BARN: mörkret 

06 KÖRL: bRA bRA 
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Bild 52 och 53: Tumme och pekfinger greppar om hakan och drar käken nedåt (01).  

 
Bild 54: Hela handen greppar om hakan för att visa på avslappning på vokalen (04).  

 
Bild 55 och 56: Körledaren gör gest vid magen när luft ska ut. Hon klappar vid ”bRA”.  

Klangen har förändrats vilket körledaren berömmer med ”bRA” (06) samtidigt 
som hon klappar sin egen mage. Beskrivningen av förändringen är att kören 
sjunger en öppnare vokalklang efter instruerandet om hakans avslappning. Vid 
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första stavelsen ”mör-” (04) i ljudandet gestikulerar hon en förkroppsligad 
instruktion mot hakan, med höger hand (bild 53). Under andra stavelsen ”-krets” 
gestikulerar hon en annan förkroppsligad instruktion mot magen, också med 
höger hand. I sekvensen vilar vänster hand fortsatt på flygelns tangenter under 
instruktionen om hur ljudandet ska ha en viss klang. Hakan ska ”hänga” och 
luften ska vara ”på” och i sekvensen är instruerandet repetitivt (01–05) med 
återkommande förkroppsligad gestik.  

Körledaren ger kören verbala kommentarer som omtalar sången genom 
uppmaningen ”måste vi” (01). Käkens avslappning (01) är relevant och i 
sekvensen uppfattar körledaren att uttrycket har förbättringspotential. Verbala 
kommentarer följs av förkroppsligade instruktioner om ömsom avslappning och 
ömsom anspänning (04). Vid tredje omtaget av ”mörkret” (04) instruerar 
körledaren med två, redan kända, gester under ett tvåstavigt ord.  Dels, 
fokuseras hakan och avslappningen, dels, fokuseras magen och anspänningen. 
Resurserna körledaren använder återkommer både innan och under sång såväl 
som här där körledaren utvecklar en förklaring om hur luften ljudas med hjälp 
av kroppens form. Körledaren kommenterar innehåll efter sång, i nära 
anslutning till att barnen precis uttrycks sig, med avsikt på luft och andning. 
Hon upprepar sig, har aktiv blick och mimik, när hon nyanserar detaljer av vad 
barnen uttryckt. Hon korrigerar innehåll med intentionen om att det ska rättas 
till framöver i kommande sångsekvens eller övningstillfälle.  

5.3.2 Nyanser i luft och andning 
Instruktioner om att sången kan sjungas på olika vis med stöd av nyanser 
inbegriper illustrerande gester om luft, informerande mimik och verbala 
instruktioner om körkontextens termer såsom legato och stackato. Sådant 
uttrycks i instruktioner om tempo för sången. I en övningssituation om att binda 
ihop sången för att visa på ett flöde ska barnen sjunga legato. Därefter ska 
sången delas upp och sjungas med åtskilda toner i korta sångsekvenser där 
luften puffas ut stötvis i en stackato. Körledaren avbryter sången och går in i 
den här övningssekvensen för att träna att sjunga med olika puls. Hon ger 
direktiv för att kören ska sjunga och hur de ska sjunga genom ”nu sjunger vi 
först legato och sen stackato” (01). 

 
Transkription 35.”Först legato”  

01 KÖRL: eh nu sjunger vi fÖRST legato↓ och sen stackato↑ 

   KÖRL ((spelar skalor på flygel i legato 2 gånger)) 

   KÖRL ((spelar skalor på flygel i stackato 2 gånger)) 

02 KÖRL: sÅ↑(2) 

03 KÖRL: sååååååååååååååååå 
   KÖRL  ((spelar legato)) 
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04 BARN:  sååååååååååååååååå 

05 KÖRL: sÅ(.)Å(.)Å(.)Å(.)Å(.) 
   KÖRL  ((spelar stackato)) 
06 BARN: sÅ(.)Å(.)Å(.)Å(.)Å(.)  
07 KÖRL: bRA 

Efter att termerna legato och stackato introducerats för kören spelar körledaren 
två gånger en skala på flygeln nedifrån och upp. Första gången skalan spelas 
binds tonerna ihop och andra gången skalan spelas studsar körledaren mer på 
tangenterna och tonerna är korta med en kort paus emellan (05). Flygeln utgör 
resurs för, och illustrerar hur, toner i puls binds eller studsar genom den tydliga 
skillnaden att först spela mjukt och därefter spela med hackigt med studs. 
Beroende på hur barnen använder sitt luftflöde i utandningen får sången olika 
ljudande och varierar mellan att ljuda i ett sammanhängande flöde eller att ljuda 
mer studsigt. Med korta utandningar som stötvis ljuder sjunger barnen en 
stackato. Barnens sång följer flygelns puls och ljudandet sker samtidigt med att 
körledaren själv sjunger med. Barnen sjunger de två olika varianterna på 
ljudande i kör samstämmigt med flygeln och körledaren.  

Instruktion från resursen flygeln växlar rytm utan paus när legato (bundet) 
(03–04) går över till stackato (hoppigt) (05–06). Bytet av rytm uppmärksammar 
barnen auditivt genom att flygelackompanjemanget ändrar i flöde när skala två 
spelas. Kören sjunger ut på vokal och har därmed fri luftpassage på 
utandningsluften från lungorna. Varje barn behöver därför stoppa luftflödet och 
ljudandet på ”Å” (05) och aktivera sångmuskler på ett skilt vis från ljudandet 
”ååå” (04). Vid s-ljud initialt stoppas ett fritt luftflöde därför att tänderna i 
munnen möts och tungan trycks mot gommen. På ’s’ anspänner magen och 
utandningsluften trycks ut ur kroppen med större kraft. 

Instruktion om att kören ska börja sjunga gemensamt genom ”sÅ↑”(02) sker 
när körledaren  spelar melodin. En positivt evaluerande respons ”brA” (07) visar 
att körledaren accepterar sången. Kören har följt flygeln och den verbala 
instruktionen i körledarens förevisande sång. I nästkommande instruktion, 
Transkriptionen 36 ”Som en bläckfisk”, vidareutvecklar körledaren en 
förklaring om att andning, kropp och sång är aktiva på ett specifikt vis vid 
legato- och stackatosång. Ljudandet revideras med detaljer på andningen genom 
att gester illustrerar hur sången ska vara. Körledaren förfinar och specificerar 
sångteknik för både legato och stackato. Hon använder illustrerande gester som 
tillsammans med röst och förkroppsligat språk instruerar om hur andningen ska 
vara när kören sjunger med fokus på att aktivt använda luften i puls på 
utandning. Barnen instrueras om andningen, och körledaren hänvisar till 
barnens tankar med ”om ni nu tänker” (01) och ”liksom sjunger med hela 
kroppen”, samtidigt som hon förflyttar sig mot dem i rummet. Hon illustrerar 
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en bild genom svepande rörelser fram och tillbaka med händerna framsträckta 
och med spretande fingrar. 

 
Transkription 36. ”Som en bläckfisk”  

01 KÖRL: om ni nu tänker(2)att ni liksom sjunger(1) 

   KÖRL ((tar steg mot kören m händerna framför kroppen)) 

02 KÖRL: med hela kroppen(1)s+å hÄr# ist+ället(2)för  

   KÖRL ((sveper m händerna))+----------+ 

   bild                           #57     

03 KÖRL: a+tt# sååååå+  

   KÖRL   +----------+ ((sträcker på halsen huvudet bakåt)) 

   bild      #58     

04 KÖRL: så att+ vi#inte+följer me me huvudet m tonhöjden 
   KÖRL:       +--------+ ((tar på halsen)) 

   bild           #59 

05 BARN:                                         °såååå°      
06 KÖRL: utan SOM EN LÅNG SLI#NGA bara så hÄ+r eh som  

   KÖRL ((rör händer, spretar fingrar)      +----->> 

   bild                       #60 

07 KÖRL: liksom bläckfisk som liksom ligger där owooav guppar 

08 KÖRL: såååååå å NU 

09 BARN: sååååååå 

10 KÖRL: brA 

 
Bild 57, 58: Körledaren har händerna framför sig och visar hur hon vill barnen ska sjunga. 
Hon visar sedanmed lyft haka hur barnen inte ska ha nacken.  
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Bild 59, 60: Körledaren förmedlar hur barnen inte ska sträcka huvudet uppåt när de 
sjunger och visar en negativ spegling. Körledarens händer rör sig därefter illustrerande 
mot varandra med spretande fingrar för att illustrera hur rörelsen i sången ska vara.  

Körledaren ber barnen föreställa sig sång med ett specifikt ljudande och flöde. 
Hon hänvisar till barnens tänkande med ”om ni nu tänker” (01) och visualiserar 
genom händernas gester en avbildning koordinerat med ”bara så hÄr eh” (02). 
Med en negativ spegling markerar hon för barnen hur kroppen i sammanhanget 
inte ska vara. Med händerna mot käke och hals, använder körledaren överdriven 
mimik, och uttrycker ”så i stället för att” (02–03) vilket syftar på fel position 
(bild 58–59). Körledarens ”med hela kroppen sÅ här” förklarar luftens flöde 
genom att händerna, med spretande fingrar, möts i en svepande rörelse framför 
kroppen, och därefter avlägsnas igen ifrån varandra. Körledaren förklarar med 
”som liksom” (06) och hänvisar till att barnen ska sjunga på utandning och 
använda sig av luften i ett ständigt flöde ut från kroppen. Hon kommenterar att 
huvudets rörelse inte ska följa tonhöjden utan vara ”SOM EN LÅNG SLINGA” 
(06) och jämför med ”liksom bläckfisk” (07). Luftflödet ut ur kroppen jämförs 
med rörelsen hos en bläckfisk som ligger och guppar (07). Händerna synliggör 
bläckfiskens rörelse (bild 60) och körledaren ger också ett ljudande för när 
bläckfisken ligger och guppar ”owooav” (07). Det icke-lexikala ljudandet 
illustrerar en rörelse för luften för ett djur som annars inte gör djurläten. Barnen 
sjunger och körledarens avslutande ord ”bRA” (10) responderar barnens sång. 

Luften ska ibland i vissa sångfraser ha kort kraft och ge kort stötvis sång på 
utandningsluften. Ett sådant exempel visualiseras och verbaliseras med liknelse 
i Transkription 37 ”Hoppiga toner”. Sången har avbrutits för att körledaren 
instruerar om att sången ska sjungas på ett studsigare sätt med ett stackato-
uttryck som av körledaren liknas vid ”hoppiga å studsiga” och handen är därtill 
en förevisande resurs. 
 

Transkription 37. ”Hoppiga toner”  

01 KÖRL: å sen dom där °små stackatona° dom är liksom bara små 
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02       hoppiga å studsiga och är(1) så(1) +hä#ra+ 

   KÖRL: ((rör höger hand studsigt))        +-----+ 

   bild                                        #61 

  
Bild 61: Barnens uppmärksamhet riktas mot handens fingrar som rör sig stötigt i luften. 

Samtidigt som körledaren uttrycker ”hära” spretar hon med högra handens 
fingrar i luften framför sig (bild 61) och gör en illustrerande gest. Koordinerat 
med ”så hära” rör sig fingrarna upp och ner och gesten illustrerar och liknar 
”stackatona” visuellt. Egenskaper hos ”dom där små stackatona” beskrivs 
verbalt som ”små hoppiga och studsiga toner” och gesten ges parallellt med 
”hära”. Körledaren illustrerar ljudandet för stackato med en gest som visar en 
föreställning av en företeelse, en ideograf. Verbalt hänvisar hon deiktiskt till 
gesten.  

För att peka på var i sången andningen kan ske använder körledaren ibland 
notbladet. Hon avbryter sången, håller upp notbladet och pekar på notsystemet 
(bild 62). Varje barn har ett likadant notblad i handen där sången och 
anvisningar om andningen kan följas. Stackato har en punkt vid noten som ska 
ljuda. Genom en förkroppsligad instruktion – ett finger som pekar – hänvisar 
körledaren till notbladets markering för plats att andas in, ett kommatecken. Där 
körledaren pekar är en möjlig plats för ett nytt andetag.  Nedanstående bild visar 
just ett sådant pekande. Körens sång avbryts mitt i sångfrasen för att körledaren 
vill kommentera andningen. Platsen på notsystemet blir ett konkret visuellt 
exempel för att synliggöra för barnen hur andningen under sång kan planeras 
och genomföras. 
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Bild 62: På notbladet visar körledarens finger ett tecken för en möjlig plats att andas på.  

Körledaren visar därmed på en möjlighet för barnen att lyckas med andningen 
och att det finns tecken markerat i notbladet där lämpliga inandningar kan ske. 
Hon synliggör hur andningen kan hanteras vid sång genom att sångaren kan 
planera sin andning genom att ha kunskap om notpapperets information. 
Körledaren ger informationen om notpapperets tecken för andning mot slutet av 
en övning. Dessförinnan har hon gett kontextuell kunskap om hur och på vilket 
sätt andning ska hanteras. Information om hur kroppen ska ha optimal position 
vid sång, genom att själv förevisa en lämplig kroppsställning, peka på halsen, 
käken eller magen, ger barnen en förebildande kroppsposition att imitera och på 
så vis hantera instruktioner om luft och andning. 

5.3.3 Summering av instruktioner efter sång  
Sammanfattande visar min analys av data att körledaren använder sig av 
förkroppsligade uttryck såsom att använda sin röst, kropp, mimik och gest vid 
instruktioner om andning och luft även efter sång. Hon använder sig också av 
flygeln för att illustrera puls och rytm för andning och lufthantering. Även 
notpapper adderar information om lämplig plats för inandning. Körledaren 
reviderar det som barnen sjungit med detaljerade instruktioner och omtag 
utifrån en önskan hon själv har med sången. Hon avbryter sången för att 
informera kören om andning och nyttjande av luft och huruvida barnens 
ljudande överensstämmer med vad hon eftersträvar. Hon tydliggör och belyser 
genom exempel och förklaringar olika aspekter av sina förkroppsligade uttryck. 
Dessa förklaringar återknyter till redan genomförda moment och förklaringar 
reviderar och förbättrar framtida sång. Därmed har instruktioner efter sång 
likheter med instruktioner innan sång genom sin framåtblickande karaktär. 
Instruktionerna efter korrigerar och rättar till vad som uttryckts. I 
instruktionerna efter sången använder hon också, i större utsträckning än innan 
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sång och under sång, andra resurser i interaktionen såsom hänvisning till 
objekten notpapper och vad som i notsystemet uttrycks. Flygelspelandet kan 
förfina och förtydliga flödet i sången, dess tempo och rytm som barnen i sin 
utandning behöver förhålla sig till. Körledaren undervisar om luft och andning 
vid avslut av en sång och förkroppsligat uttryck illustrerar ett körspecifikt 
innehåll för barnen.  

Genom att illustrera sin åsikt om barnens hantering av luft och andning 
återkopplar körledaren till tidigare övade sekvenser. Moment tränas om igen för 
att nyansera uttrycket och körledaren specificerar sin avsikt med ett visst 
innehåll. Det sker där innehåll och förväntningar om vad barnen till nästa omtag 
ska revidera i sin sång återkopplas i ett resonemang med både gester och 
bildspråk. 

Körledaren ger barnen återkoppling för att ha kontroll över andningen medan 
sången uttrycks och för att kunna hantera luften som ska andas in och sedan 
sjungas ut på. Återkoppling kan röra instruktioner som i någon mån reviderar 
eller instruktioner som i stor utsträckning förändrar ljudandet. Oavsett grad av 
förändring lindar körledaren in sina kommentarer och ber barnen om att 
nyansera sig genom ”försök att” och ”om ni nu tänker” i sekvenserna.  

Körledaren förevisar med sång och barnen följer körledaren och speglar 
uttrycket. Efter ett avbrott mitt i en sång eller efter ett avslut är instruktionerna 
återblickande mot tidigare sekvens. Specifikt för instruktioner efter sång är att 
hon repeterar och tar om innehåll och hänvisar till det som precis hände under 
sången och använder detta som en startpunkt för instruktionerna. Det sker 
genom att körledaren knyter an till det som nyss sjungits i sina kommentarer 
gällande luft och andning när hon förklarar hur barnen framöver ska uttrycka 
sig. 

Specifikt för återblickande instruktioner är att de utvecklar tankegångar och 
specificerar med exempel i större utsträckning än innan och under sång eftersom 
de upprepar, tydliggör och förfinar ett innehåll flera gånger. Kontextspecifika 
begrepp såsom kunskap om andetaget vid stackatosång instrueras om. Rytm och 
puls undervisas om genom att kontrastera förhållande mellan olika enheter. I 
sekvensen efter sång anspelar körledaren på en känd rörelse som också 
kontrasteras med puls från flygeln.  

Instruktionen efter sång innehåller verbala förklaringar som utvecklas men 
också förkroppsligade instruktioner som speglar körens sånguttryck. Efter 
avbrott mitt i en sång är ett omtag av sången vanligt förekommande och en 
möjlighet att tillämpa förbättringar. Omtag av sången sker inte i samma 
utsträckning när instruerandet i stället inträffar vid ett avslut. Körledaren tar tid 
för att utveckla instruktioner om hur något ska uttryckas och hur något inte ska 
uttryckas. Barnen får på ett lekfullt sätt pröva, både med kropp och röst, hur 
luften inuti aktivt ska röra sig men utan att huvudet hamnar i en felaktig position. 

Sången kommenteras utifrån aspekter av uttrycksfullhet såsom klang, 
artikulation och tryckstyrka. Ansiktsmimik, blick och kroppens position är 
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resurser som tydliggör innehåll. Körledarens kropp förevisar sångteknik genom 
olika positioner och genom förkroppsligat språk illustrerar, förtydligar och 
förstärker hon verbala kommentarer. Att spegla en kroppsposition och imitera 
ett ljudande förekommer efter sång men inte i samma utsträckning som det sker 
innan och under sång. 

Sammantaget är bakåtblickande kommentarer om luft och andning 
instruerande och körledaren ger delvis direktiv, delvis uppmaningar, delvis 
påstår och delvis påbjuder alternativ för hur sången som nyss sjöngs kan 
uttryckas annorlunda. Kommentarerna sker i nära anslutning till avslutad 
sångsekvens medan de rör hur ett sånguttryck kan förändras vid nästkommande 
tillfälle. 

5.4 Sammanfattning  
I resultatdelen har analyser av instruktioner i olika skeden av körövningen 
visats. Interaktiva mönster har framkommit vid analyserna. Avsnitten synliggör 
hur instruktionerna är temporalt strukturerade. Körledaren använder flera 
resurser vid instruktioner innan, samtidigt och efter sång men på något olika vis 
beroende på när användningen sker.  

Instruktioner till barnen innan sång är förberedande med syfte att värma upp 
rösten för att inom kort kunna sjunga. Instruktionerna har fokus på att andning 
ska vara medveten, röstorganen ska aktiveras och kroppen förberedas för en 
aktivitet med sång. Det är detaljerade instruktioner om exempelvis hur en 
utandning får ett önskvärt ljudande flöde eller att barnen andas in ny luft på 
avsedd plats, eller sjunger effektivt utan avbrott medan inandning sker. Kören 
övar moment främst med talröst men kan ha uppvärmningssekvenser som också 
innefattar ljudande med sångröst där uttrycket från allas röster ska harmoniera. 
Sådan sång är i dessa sekvenser kortare melodiska sångfraser eller sjungande 
övningsmoment men inte hela sammanhängande sånger. Instruktioner rör 
specifik information om förekomst av luft och luftens fysikaliska funktion men 
också detaljerad information om luft in i, och ut ur, kroppen. Instruktioner rör 
dels kroppen som sångredskap och sång som rösttuttryck, dels hur mimik, 
munhåla, magmuskulatur används för att ljuda med talröst eller sång i fråga om 
klang, kraft eller artikulation. Körledaren instruerar om hur kroppen, innan den 
sjunger, ska värmas upp och hur positionen under uppvärmningen underlättar 
för in- och utandning. Instruktioner rör kroppens optimala sångposition oavsett 
ifall man står eller sitter. Hur positionen är visar körledaren med sin egen kropp 
men också genom att kommentera barnens position. Dessa instruktioner rör 
både kroppen inuti såsom organ, muskler eller funktioner, och kroppen utanpå 
genom synligt konkreta kroppsdelar eller aspekter av kroppens position. 
Luftens väg beskrivs detaljerat. Gester och positioner är återkommande och 
flertalet typer av gester såsom illustrerande gest, emblem som motsvarar ett ord 
och deiktisk gest som pekar mot något, görs samtidigt som körledaren instruerar 
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om luft och andning. Instruktioner med koppling till olika aspekter av luft och 
andning i relation till sång ges ofta efter varandra genom att körledaren visar 
och barnen följer. Respektive moment övas på om och om igen genom att 
upprepa hur något uttalas eller kommentera en viss position. Övningen går 
temporalt ifrån att värma upp hela kroppen till olika kroppsdelar var för sig, och 
den går ifrån att med rösten uttrycka enstaka ljudliga enheter till flerstaviga 
sammanhängande sekvenser. Talövningar av olika slag sker innan ljudande 
uttryck och sång. Flera instruktioner sker parallellt där blick, mimik, kropp, gest 
och röst är meningsskapande resurser i körkontexten. Instruktioner innan sång 
är grundläggande, detaljerade, mångordiga, rör flera olika aspekter av luft och 
andning och igenkänns av ett sökande, kännande och prövande med 
avstämningar från körledaren om barnens uppfattning och förmåga att förstå 
innehållet i instruktionerna. 

Instruktioner från körledaren till barnen om luft och andning samtidigt som 
de sjunger följer sångens tempo och uttrycks parallellt med att flygelspel sker. 
Instruktionerna är därför extra tidskritiska och behöver vara effektiva till sitt 
uttryck så att innehållet snabbt kan uppfattas. Kommentarer rör något som är 
pågående och som därför är möjligt att revidera omedelbart. Innehållet 
specificeras i stunden och kan därför hänvisas till extra tydligt. Instruktioner ges 
med både talad röst och med sångröst såväl som med förkroppsligat språk. 
Instruktioner rör vilken uppgift luft och andning har för barnen som sjunger och 
hur de ska göra för att underlätta utförandet av ett visst ljudande. Detaljer om 
andning, såsom utandningens längd och avslut under fortsatt sång, och hur in- 
och utandning fortgår utan att höras, kommenteras. Flygelspel, samtidigt med 
sång, är en resurs körledaren använder för att tydliggöra melodin sången följer, 
dess puls och rytm men också för att markera sångens början och slut. När 
körledaren ackompanjerar kören och ger en gest för hur en viss klang, höjd eller 
längd ska vara, använder hon illustrerande gester med en hand, samtidigt som 
spelandet fortgår med den andra handen. När körledaren sitter ned och spelar 
lyfter hon armen för att gesten ska synas över flygeln. När hon står och spelar 
vänder hon kroppen mot barnen och har ansiktet mot dem. Hon följer upp 
instruktionen med sin blick som mestadels är på barnen och inte på 
instrumentets tangenter. Barnen ser ner i notpapperet men det gör sällan 
körledaren. Hon nickar för att konfirmera barnens sånguttryck. Hon öppnar 
munnen i stor mimik för att visa på inandning. Data visar en körledares 
multimodala resursanvändning och ett närvarande och reflekterande arbetssätt 
vilket sker vid musikalisk ledning (Sandberg Jurström 2016, Bygdéus 2018). 

Instruktioner som infaller efter sång när barnens sång har avbrutits och som 
rör luft och andning är i flera led och i flera lager detaljerat illustrerande, 
beskrivande eller förklarande. De är en position för mer av reflektion och 
förklaringar om hur något kan göras på ett annorlunda sätt. Instruktioner pekar 
bakåt i tiden och har ett visst uttryck som startpunkt för att utveckla tankegångar 
om korrigering. Sådana korrigeringar rör detaljer i luftanvändningen eller hur 
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ljudandet på utandningen utfaller och i någon mån ytterligare kan förfinas eller 
förenklas. Ljudandet revideras och korrigeras i flera led med en växelvis 
turtagning mellan körledare och barn. Instruktioner i positionen efter sång kan 
utgöra en tredje upprepning av samma poäng och är därför särskilt stark till sin 
korrigerande karaktär. Körledaren återkopplar till sången och återknyter till 
detaljer i innehållet genom att fördjupa informationen om aspekter av luft och 
andning. Återkopplingen sker med stöd i olika resurser där även flygel och 
andra objekt inkluderas. Körledaren visar aspekter om hur andningen ska gå till, 
och på vilket sätt andningens rörelser inuti är, genom verbala bildliga exempel 
och beskrivande adjektiv. Hon visar också på andra objekt i rummet såsom 
notpapper och tecken för andningspauser uttryckta i notsystemet, vilket är ett 
sätt att hänvisa tillbaka i tiden. Hon spelar på flygeln för att illustrera flöde, rytm 
och puls. Hon använder gester för att förevisa egenskaper eller egenheter i 
luftens rörelse och bildliga kopplingar för in- och utandning. Sammantaget 
förtydligar hon vissa förkroppsligade uttryck, utvecklar kunskaper om innehåll 
och förklarar aspekter av luft och andning under sång. Instruktionerna känns 
igen av att körledaren önskar ha progression och utveckling i ett visst ljudande 
och därför korrigerar tidigare uttryck och sång i någon aspekt. 

Körledaren har en erfarenhet och en vision för hur barnen ska andas och 
kunskap om på vilket sätt in- och utandning mest gynnsamt ska ske i 
körkontexten. Övergripande är att instruktioner rör hur luften optimalt hanterad 
understödjer sången och hur in- och utandning underlättar och förfinar sång. 
Instruktionerna ges till kören i sin helhet. Ibland exemplifierar körledaren med 
ett ljudande, sång eller förehavande hos någon av kördeltagarna och inkluderar 
innehållet som ett exempel i instruktionen till alla i kören. Körledaren ställer 
frågor och barnen svarar genom respons men det förekommer också mer 
utvecklade förklaringar. Sammantaget orienterar sig barnen till körledarens 
kropp, gest, blick, mimik och röst med icke-lexikalt ljudande, med tal- eller 
sångröst såväl som sång instruerar dem om hur de ska sjunga. Körledaren 
instruerar också barnen med artefakter såsom flygel, tavla och notpapper. som 
Samtliga dessa resurser ger innehåll och instruerar barnen om luft och andning 
innan, under och efter sång. 
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6 Diskussion 

Uppsatsen handlar om interaktiva mönster och multimodala instruktioner om 
luft och andning relaterat till att sjunga i en barnkörskontext. Under 
övningstimmar lär sig barn förutsättningar för att utveckla sångförmåga och 
relevant för en sådan utveckling är kunskap om att optimera andningen och 
förstå att förhålla sig till luften i rummet såväl som inuti kroppen. Målet för 
studien är att synliggöra detaljer om instruktioner när barn lär sig sjunga 
tillsammans. Interaktionen i tillsammansaktiviteten körsång har stort fokus på 
luft och andning eftersom det är förutsättningar för att generera sång. Utifrån 
forskningsfrågorna hur instruktioner ser ut och vilka resurser körledaren 
använder samt när instruktioner sker ökar vår kunskap. Först diskuteras 
instruktioner körledaren uttrycker och när de infaller (avsnitt 6.1), därefter 
resurser för instruerandet och lärandet i en pedagogisk miljö (avsnitt 6.2). 
Avslutningsvis följer en slutsats (6.3) med framåtblickande om kommande 
forskning (6.4). 

6.1 Körledarens instruktioner  
Miljön körledaren undervisar i är en tillsammansaktivitet där barn lär sig sjunga. 
Körkontextens deltagare orienterar sig mot en gemensam aktivitet och i sådana 
’joint actions’ visar Goodwin (2018) att multimodala resurser är av betydelse 
för deltagarna. Resultatet visar att undervisningen som sker är helt avhängigt 
barnens kunskap om hur kroppen vid sång fungerar och utveckling av 
sångförmåga såväl som närvaro och perception. Instruktionerna i körkontexten 
är multimodala och meningsbärande och tydliggörs genom tillämpningen av 
EMCA. Med metoden och teorin som utgångspunkt visar detaljer i transkription 
och bild komplexa handlingar under sångaktiviteten. Körledaren instruerar och 
rekonstruerar innehåll för att få barnen att sjunga optimalt. En sådan 
koordinerad kontext av förkroppsligad interaktion har Keevallik (2010), 
Haviland (2011) och Douglah (2021) tidigare visat i andra miljöer med musik; 
danslektioner och ensemble-spel. Förkroppsligad interaktion är också i 
föreliggande studie detaljerad och specifik och sker som demonstrationer. Den 
är föränderlig beroende på när under övningen undervisningen sker och ifall 
barnen sjunger eller inte. Analysen visar att instruktionerna återkommande 
förfinas och utvecklas i detaljer av luftanvändningen och barnen prövar uttryck 
och repeterar uttryck efter respons. Det är tillåtet att tolka och testa sin röst men 
imitering av körledarens uttryck är norm. Instruktioner har som mål att 
aktivitetens sång ska ljuda med samklang. För att få barnen att ljuda 
eftersträvansvärt och lyckas uttrycka ett sådant avancerat ljudande är förståelse 
av instruktioner om luft och andning nödvändig. Alternativet är att inte bidra 
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till sången och i stället stänga munnen. Ibland tystnar ett barn och slutar att delta 
vilket körledaren uppmärksammar. Hon uppmanar barnen till att utmana sina 
röster men också till att öva upp en förmåga som utmynnar i att lyssna in 
varandras sång. Barnen lär sig sjunga och tränar återkommande på att utveckla 
sin sångförmåga. All typ av sång accepteras inte i kontexten. Krav på ett 
specifikt röstuttryck är tydligt i kontextens melodier vilket kräver barnens 
uppmärksamhet mot körledarens instruktioner och hennes mål att utveckla varje 
barns röst. I instruktioner i körkontexter med körsång synliggör Bygdéus (2015) 
och Sandberg Jurström (2009, 2011, 2016) att körpedagogens strävan är att hela 
kroppen förmedlar körledarens vision om ett visst sånguttryck. Att koordinera 
sig mot andra deltagare genom kroppens rörelser sker i tillsammansaktiviteter i 
musikaliska kontexter (Haviland 2007). Koordineringen ger förutsättning för att 
tillsammans uppnå ett gemensamt uttryck. Analysen i denna studie visar att en 
sådan koordinering sker i körkontexten men inte bara av att sjunga samtidigt 
ackompanjerad av flygelspel eller utifrån likadana notsystem i barnens händer 
utan av att varje deltagare i barnkören koordinerar sin andning och hushållning 
av luften med övriga deltagare i den gemensamma sången. 

Ett mönster i interaktionen i här undersökt körkontext är att körledaren 
instruerar med hela kroppen men också genom att ta stöd av materiella resurser 
i form av olika objekt vilka i lärandesituationer benämns artefakter. Ekström 
och Lindwall (2014) synliggör att lärande och samspel har stöd i specifika 
sådana och Bygdéus har visat på att exempelvis flygeln, som finns 
representerade i en körledares praktik, är en relevant artefakt (2015). Flygeln 
används aktivt av körledaren som ett verktyg för instruktion i mitt material. 
Körledaren styr önskvärd puls för melodin när hon spelar till barnens sång men 
flygelspelandet används också som en signal till barnen för start, slut eller 
avbrott. Flygeln används också för att fånga barnens uppmärksamhet och för att 
visa på melodival. Spelandet på flygeln tydliggör inte när andning ska ske annat 
än vid legatospel där flödet av luft ska bindas ihop med övriga eller vid stackato 
där korta puffar av luft ska användas i sången. Men kraftfullare och hårdare 
flygelspelande markerar att utandningen ska ljuda starkare. Precis som Ekström 
och Lindwall (2014) synliggör om lärande med stöd av miljöns objekt i en 
undervisningssituation, och som Bygdéus (2015) synliggör om att 
körpedagogens verktyg är noter, pärm och notställ, har interaktionen i 
körkontexten stöd för lärandet i specifika objekt. En sådan artefakt, notpapper 
med notsystem där andningsmarkör finns, används begränsat. Ett notpapper har 
visuell symbol för att ta ett nytt andetag i notsystemet, men barnen tittar sällan 
i notpapper under progressionen av en ny sång. Övningar i körkontexten 
använder i stället oftast utantillinlärning. En sådan strategi gör att barnen har 
fokus på körledarens förkroppsligade språk och hennes instruktioner om 
inandning och lufthantering. Körledaren nickar exempelvis till om ett nytt 
andetag är lämpligt. Behöver en ton hållas ut på visar hon också det med gester. 
Kontextens körpärm och notställ används begränsat, och för instruktioner om 
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luft och andning inte alls. Notbladets markering för nytt andetag undervisas om 
och hänvisas till vid något tillfälle genom att körledaren deiktiskt pekar på 
symbolen. 

En tolkning som följer av resultatet om instruktioner om luft och andning i 
relation till körövningspraktikens artefakter, är att barnen förhåller sig till 
flygelns musikaliska ljudande när det gäller puls och melodi. I körkontexten är 
flygeln en artefakt som tydliggör vad som sjungs och på vilket sätt utifrån 
melodins flöde och musikaliskt uttryck. Barnen tolkar körledarens instruktioner 
om flöde i melodin och hanterar luft och andning efter egen förmåga. 
Interaktionen mellan körledaren och barn möjliggör att barnen utvecklar 
körkontextuell kunskap om informationen i instruktionerna och att de kan tolka, 
pröva, uttrycka och utveckla sin sång. Genom körledarens aktiva ledarskap 
utvecklar barnen kontextspecifik sångkompetens. Sandberg Jurström (2016) har 
visat att i sångundervisning med en student, sker en orientering till flygelns 
ljudande, när läraren ledsagar melodin genom att ackompanjera till studentens 
sång. I innevarande studie sker en orientering mot flygelns ackompanjerande 
när barnen sjunger. Barnen orienterar sig också emot a cappella-sång och 
melodier genom att körledaren agerar försångare och därigenom är 
förebildande. När en melodi tränas är körledaren först försångare och övergår 
sedan till medsångare i den fas där barnen lärt sig melodin och hur luft och 
andning ska hanteras för att ljuda enligt körledarens intention.  

Instruktioner i form av gester, mimik och kroppsposition nyanserar och 
utvecklar barnens tal- och sångröst utifrån hur luft och andning hanteras, visar 
min analys. Gest för att aktivt med tryckstyrka ta i genom att illustrera ett tryck 
vid magen, och för att aktivt slappna av genom en gest vid käken, utvecklar 
barnens sång. Sådana illustrationer synliggör innehåll för barnen. Viss mimik 
används mer frekvent och blir till en pantomim med relevant innehåll för barnen 
om hur de ska ljuda. Kunskap om luft och andning erhåller barnen genom 
körledarens instruerande men de får också kännedom om att ytterligare 
utvecklingspotential finns. Instruktioner om luft och andning hjälper körbarnen 
att utveckla sin sång på ett liknande sätt som Liao och Davidsson (2016) 
synliggjort att gester med information om en viss tonhöjd kan underlätta för en 
barnkörs förmåga att nå just den tonhöjden i ljudandet. I körkontexten är det 
inte två olika grupper, som erhåller eller inte erhåller gester, såsom i Liaos och 
Davidssons (2016) studie, men grupperingar med barn som sjungit längre, och 
andra som är nybörjare, finns. Barnen i körkontexten har därför initialt skiftande 
kunskap om gesters innebörd. Körledaren har ögonkontakt i högre grad med 
nybörjarna och hänvisar till barn med körkontextuell kunskap (se Transkription 
13, 14).  

Förkroppsligade instruktioner om luft och andning efter sång förtydligar, 
utvecklar och förfinar ett visst uttryck visar min analys från körkontexten. Sådan 
information delges genom att kroppen eller viss mimik synliggör en verbal 
förklaring, instruktion eller kommentar till vad som nyss uttryckts. När kören 
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följer körledarens förkroppsligade instruktion om luft och andning har det 
observerbara synliga beteendet meningspotential. Keevallik (2010) har visat att 
i dansklasser sker information genom förkroppsligad undervisning och att 
röstläge och prosodi uttryckt med rösten är meningsbärande (Keevallik 2020). 
Också i körkontexten ger sådana icke-lexikala ljud meningsbärande 
information. Exempel på det är att med talröst ljuda lite rundare (Transkription 
23) och med sångröst i skala uttrycka ”sååå” (Transkription 33), för att öva på 
att hushålla med luft och samtidigt binda ihop ljudandet i sången. Röstens icke-
lexikala ljudande förmedlar i sådana situationer ett specifikt innehåll. Deltagare 
kan spegla ljudandet och uppfatta ett önskvärt uttryck vilket innebär att 
ljudandet är en oral resurs. Deltagarperspektivet innebär också att den som 
speglar omprövar föregående handling och väljer om det är relevant eller inte 
att spegla. När kören följer körledarens ljudande har det observerbara hörbara 
beteendet meningspotential. Resurser som inte används är potentiella resurser. 

I körpraktiken förekommer rörelsemönster och en förflyttning vilken 
initieras av körledaren. Viss förflyttning följer kören såsom i gruppaktiviteter 
med syfte att förtydliga om luft och andning (se Transkription 19, 20, 33). 
Annan förflyttning speglas inte utan körledaren själv förflyttar sig. Det 
förekommer inga frågor från deltagare om när en förflyttning eller rörelse ska 
ske. När instruktioner om andning sker samtidigt som flygelspelandet förändras 
inte sångens tempo utan nytt läge på kropp, nytt ansiktsuttryck, en gest eller 
varierad röst sker samtidigt med melodin och fortsatt flygelspel ger rätt puls. 
Fortgår spelandet sker det med en hand medan den andra ger instruktioner. Vid 
dessa situationer kan körledaren med sin talröst verbalt överrösta både spel och 
barnens sång, hon gör mimik samtidigt och ger parallellt instruktion med en gest 
eller kropp. Hon lägesförändrar genom att resa sig upp eller sätta sig ner. Där 
samverkar körkontextens förkroppsligade språk och olika multimodala 
handlingar uttrycks parallellt som lager av information. Sådana lager existerar i 
sociala sammanhang där människor lär (Goodwin (2018) och som Mondada 
(2014) benämner för komplex multimodal gestalt. Huruvida körledaren själv, 
genom flygelspel och gest, har olika roller som i en multiaktivitet, kan 
diskuteras. Hon har en roll för att hon deltar i musikuttrycket, och en roll där 
hon instruerar om en förändring. Oavsett har körledaren en komplex pedagogisk 
roll i körkontexten. Haddington, Mondada och Nevile (2013) visar på mobilitet 
i aktiviteter men körledaren gör inte en sådan rumslig förflyttning. Flygelns 
statiska position gör att kroppen inte är mobil i rummet på ett sådant sätt vid 
ackompanjemang. Det förekommer ibland en kroppslig förflyttning, mobilitet 
ifrån centrum av aktiviteten, från flygeln ut mot gruppen när instruktioner om 
andning eller avslut delges. Dock kan körledarens förkroppsligade uttryck och 
lägesförändringar som kommunikativa resurser möjligtvis ha fler än en funktion 
när instruktioner sker samtidigt med flygelspelande ackompanjemang. 
Sammantaget visar förflyttning och andra multimodala handlingar i 
lärkontexten en sådan komplex multimodal gestaltning. Ett koordinerat samspel 
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mellan deltagare och körledare i körpraktiken, vilket ibland innebär kollektiv 
mobilitet, synliggör samspelta handlingar när gruppen lär sig om luft och 
andning. 

Flygeln använder körledaren som en förlängning av instruktioner och genom 
att spela eller avsluta ger hon direktiv om initiering, avbrott, om rytm och om 
sångens flöde. Därtill instruerar kraften i spelandet om hur starkt sången ska 
sjungas. Ibland avbryter flygeln barnens verbala funderingar och 
uppmärksamhet riktas mot kommande sång genom att körledaren börjar spela 
på en ny melodi. Ibland tydliggör körledaren en viss melodisk passage genom 
att illustrerande spela en sekvens flera gånger. Flygelspel är typiskt och relevant 
i körkontexten vilket Bygdéus (2015) redan konstaterat och i analysen visar 
flygelspelandet att det bidrar till att kören presterar med samtidighet när det 
gäller att hantera luften vid sången. Tydligt i kontexten är att körledaren med 
flygeln delger relevanta instruerande handlingar men också med kroppen 
visualiserar innehåll som ger mening för deltagarna. Praktiken har en specifik 
social struktur (Linell 2011) där flygeln som lokal resurs orienteras emot, spelas 
med för musikalisk målbild och upprätthåller en ordning såväl i rummet genom 
deltagarnas och stolarnas placering som om sång pågår eller avslutas. Flygeln 
används endast av körledaren som därmed ansvarar för resursanvändningen. 
Haviland (2011) har visat att instrumentet i musikundervisning innebär en 
rumslig formation där det är centrerat vilket även överensstämmer med 
körkontexten. 

Szczepek (2020) har visat att en sångundervisning utan att använda kroppen 
i instruktioner inte fungerar, och att den som lär sig sång både ska lära sig 
fysiska såväl som vokala färdigheter, vilket är lärarens uppdrag att se till. Vid 
instruktioner har både McNeill (2008) och Kendon (2004) visat att 
förkroppsligat språk får kontextspecifik mening. Vad som uttrycks multimodalt 
bär specifikt innehåll i kontexten (Streeck Goodwin & LeBaron (2011:7ff). 
Sådant kontextspecifikt innehåll är synligt när barnen i körkontexten inte bara 
ska följa en viss rytm eller melodislinga utan specificera sitt sånguttryck i en 
viss musikalisk riktning. Det är en komplex kontext och barn i åldern 8–12 år 
ska förstå och omsätta tolkningen till ett uttryck genererat av sin egen kropp. 
Därtill är en sångövning vad Goodwin (2018) benämner en ’co-operative 
action’ med en aktivitet i ett samspel. Analysen visar att det innebär att tolkning 
av instruktionen ska mynna ut i ett uttryck i samklang med övriga barn. Samtliga 
barn ska tolka körledarens multimodala instruktioner och uttrycka tolkningen 
genom unison sång med musikalisk samtidighet och ljuda i samklang och därtill 
lyssna in övriga barn i kören. Komplext, för att många barn – som är under 
utbildning i sång, gemensamt bidrar med ett eget röstuttryck. Barnens unisona 
sång ska accepteras av körledaren och överensstämma med hennes intention om 
ett precist uttryck. Är sången inte överensstämmande med önskan får barnen 
omtolka, omkonstruera och försöka igen i ytterligare ett omtag där något i 
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uttrycket revideras. Sådan rekonstruktionsprocess är vad som utmärker 
övningstimmen och därför uttrycker körledaren instruerande handlingar. 

I ett socialt relationsskapande perspektiv menar Schütz (1951) att i 
musikaliska kontexter och tillsammansaktiviteter finns en lyhördhet gentemot 
vad gruppen skapar och uttrycker. Han benämner vad som sker som att i en 
musikalisk miljö förekommer ’tuning-in’ deltagare emellan. När Williamon och 
Davidson (2002) undersöker kommunikation i musikalisk kontext visar de att 
instruktioner är kodade och förhåller sig till hur musiken fraseras och innefattar 
en känsla för det musikaliska uttrycket. De musikaliska idéerna ska därtill 
instrueras med tajming. Sådana kodade instruktioner om en förhandling och en 
koordinering av sången sker i körkontexten. Instruktioner om hur sången med 
stöd av andningen ska framföras avkodas, med barnets individuella uppfattning, 
genom stöd i olika musikaliska detaljer. Musikens flöde påverkar tiden för 
revidering och barnen förhåller sig till den begränsade tiden i sångsekvenser. 
Körledaren ger instruktioner i nära tid till vad som behöver revideras. Relevant 
är därmed när instruktionen infaller, instruktörens tajming men också att vad 
som instrueras om uttrycks tidseffektivt. Oavsett om instruerandet sker i 
förhållande till rörelser som i dansens puls (Keevallik 2010, 2014a) eller vid 
rörelser av annat slag som trafikens rytm (Broth 2017) är tajming relevant vid 
instruktioner. Tajming är ytterst relevant i körkontextens musikaliska 
gemenskap. Där agerar barnet i samklang med andra men behärskar samtidigt 
att uttrycka sig, efter sin förmåga, med en individuell röst. Grund för barnets 
sånguttryck är att de övar på att uppfatta och tolka körledarens instruktion, men 
med hänsyn till körledarens uppmaning om att alla i kören sjunger tillsammans, 
för att uppnå ett samstämmigt ljudande. Varje deltagare bidrar till den 
gemensamma sången. En subtil förhandling om tillsammansaktivitetens uttryck 
sker genom interaktionen under pågående övning. 

Weeks (1996) visar att instruktioner om att korrigera musikaliska uttryck 
förekommer i övningssituationer där deltagare på olika vis själva tolkar 
musiken. I analys av körkontexten är instruktionerna för en viss musikalisk 
korrektion olika, beroende på när de temporalt infaller i förhållande till om 
sången ska ske, om den pågår, eller om ett avbrott instrueras om i pågående 
sång. Syftet är att korrigera, men tiden för instruktionen, innan, under eller efter 
sång, påverkar resursanvändningen. Val av resurs och längd för instruktionen 
såväl som hur många gånger instruktionen upprepas utgår från körledarens 
tolkning av körbarnens prestation. Weeks (1996) har tidigare pekat på att det är 
deltagarna som tolkar innehåll om det musikaliska uttrycket i kontexten. Men 
det är dels önskan om att korrigera, dels temporal förutsättning att kunna 
genomföra en korrigering, som är avhängig hur instruktionen uttrycks vid 
barnkörövning.  

Innan sång uttrycker körledaren instruktioner om att andas och använda 
luften optimalt. Körledaren förbereder barnen inför sång genom aktiviteter som 
värmer upp kropp, röstapparat och särskilt uppmärksammar in- och utandning. 
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Barnen känner på sin mage och iakttar körledaren och varandra. Genom att 
använda barnens tankar om luft, varierande bildspråk och pröva att ljuda på 
olika vis instruerar körledaren. Instruktioner om en känsla för hur uttrycket nu 
upplevs och framöver kommer att bli, är centralt. Instruktioner har inledningsvis 
vid varje övning fokus på uppvärmning av kroppens andningsapparat och sker 
i flera steg. Barnens förförståelse av luft och andning och deras förhållningssätt 
till luften, både i kroppen och utanför, är innehåll under övningens första del.  

Under sången förhåller sig körledarens instruktioner till tiden. De behöver ha 
såväl klarhet som koncishet eftersom sångens flöde kräver tajming. 
Instruktioner rör att optimalt hantera sången. Aktiviteten är ansträngande för 
kroppen men ska klaras av och därför förbereder körledaren barnen på olika vis. 
Instruktioner blir en lotsning och hjälp att lösa kroppens behov av luft under 
pågående sång och hur andningen effektivt kan hanteras genom att ge signal för 
när den ska inträffa och hur den ska ske. I samtidiga instruktioner är 
instruerandet extra effektivt och behöver maximera ett innehåll i förhållande till 
tiden. Tolins (2013) visar att korrektioner även sker med ett icke-lexikalt 
ljudande vid musikinstruerande och att de är semiotiska resurser och att 
ljudandet är en tillgång när instruerandet sker samtidigt med sång. Att 
instruktioner om luft och andning är en tillgång för körbarnens sång, även utifall 
de ges i en koncis form, är tydligt under övningstimmen. 

Efter sång utvecklas instruktionen i en riktning om att förklara vad som sker 
när kroppen får slut på luft och hur sådana situationer ska lösas i 
tillsammansaktiviteten sång utan avkall på att körens sång försvagas eller blir 
otydlig. Sekvenser efter sång har också fokus på detaljer som förfinar och 
specificerar kommande sånguttryck i en viss musikalisk riktning. I föreliggande 
studie är det därtill tydligt att deltagarna följer körledarens instruktioner om 
sången och artikulationen samt musikens rytm och melodiska flöde. 
Uppmärksamheten mot, och välviljan till, att förhålla sig enligt körledarens 
instruktioner fortgår genom övningen. Miljön präglas av lyhördhet hos barnen 
såväl som att körledaren har en uppfinningsrikedom i undervisningen om luft 
och andning. Resursanvändningen koordineras och förhåller sig till vad som 
sker i kontexten.  

Undervisning utan att använda kroppen är inte möjligt i en musikalisk 
kontext hävdar Szczepek Reed (2021). I körkontexten instruerar körledaren om 
luft och andning med sitt verbala språk såsom tal- och sångröst med olika slags 
ljudande och med sitt icke-verbala språk såsom kropp, mimik, blick och gest. 
Att använda luften på bästa sätt genom framgångsrik in- och utandning är 
centralt för att optimera sång. En stor del av interaktionen syftar till att barnen 
ska få kännedom om luften som en tillgång för sången och att genom tekniskt 
hanterande av luften optimalt kunna nyansera sången. Instruktioner om luft och 
andning stöttar barnen i att uppfatta och att lära sig om sina kroppar vilket ger 
barnen förutsättningar att sjunga på ett sångtekniskt sätt. 
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Barnen i körövningskontexten utvecklar sin kroppskännedom och nyanserar 
sin sång såsom att uttrycka sig med en viss rytm eller sjunga med en viss klang. 
På så sätt är det tydligt att körledaren visar förmåga att både med kropp och röst 
instruera och göra kören delaktig. Tillsammans skapar deltagarna kontextens 
konstnärliga uttryck. Ludwa (2012) visar att körledares instruktioner om 
exempelvis klang kan underlätta ifall körledaren själv arbetar med 
kroppsrörelser. Barnens röstresurser ska koordineras till en viss målbild 
körledaren själv har, och för att tydliggöra den använder körledaren 
pedagogiska kontraster genom att antingen spegla hur barnen ska formulera sig 
eller hur de inte ska formulera sig. Sådana kontrastiva par om att göra rätt eller 
fel visar Keevallik (2010) att också danslärare använder sig av vid instruktioner. 
Röstuttryck såsom prosodi och icke-lexikalt ljudande får mening i relation till 
en kropp som rör sig och ljudandet är instruerande i en viss kontext (Keevallik 
2021). Efter sång förekommer instruktioner i form av en parodi eller imitering 
för att överdriva ett innehåll. Överdrifter kan speglas parodiskt vilket tydliggör 
den negativa kritiken. Körledaren använder sin kropp, röst och mimik 
överdrivet för att tydliggöra intentionen om hur sången inte ska vara. Uttrycket 
körledaren förevisar blir en referens för hur barnen inte ska genomföra 
övningsmomentet. För att visa på en optimal kroppshållning, användbart 
ansiktsuttryck, avslappning eller anspänning använder körledaren sig av 
pedagogiska kontraster i undervisningen.  

Sång är en aktivitet där hela kroppen är aktiv och därför behöver instruerande 
handlingar också ske med hela kroppen. Douglah (2021) visar att deltagare i en 
danskontext tolkar multimodala resurser och utvecklar kunskap om dans genom 
dessa. Keevallik (2010) visar att i Lindy Hop-dansklasser lär deltagare sig om 
dans utifrån danslärarens kroppsuttryck. I körövningen förtydligas instruktioner 
om hur barnen kan sjunga och förfina sitt uttryck. Genom kontrastiva par där 
hela kroppen uttrycker innehåll gör körledaren pedagogiska poänger vilket 
Keevallik (2010) tidigare visat att danslärare också gör. Danslärare korrigerar 
efter uttryckt danssekvens. När körledaren instruerar om luft och andning 
utvecklar hon en förklaring om en revidering och använder sig av två versioner 
av ett uttryck som är mycket olika, kontrastiva par. Det sker efter att sången 
avbrutits. Dansarna konfirmerar på fråga om de ser skillnad genom att nicka att 
de förstått korrigeringen men körledaren ställer inte någon sådan fråga huruvida 
barnen förstår eller inte. Hon iakttar dem noggrant och agerar utifrån vad hon 
ser och hör.  

Övningsmiljön tillåter ett prövande där barnen delvis styr över kommande 
uttryck. Därefter kan körledaren fortsätta och förtydliga instruerandet med fler 
kontrastiva par. Instruktioner innan sång om luft och andning rör övergripande 
kropp, luft, att andas in och ut, klang och perception. Instruktioner under sång 
rör luft och andning, utandningens längd och luftflödets avslut och avbrott. 
Instruktioner efter sång rör tolkning av luft och andning. Hela kroppen 
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orienteras emot i korrigeringssekvenserna. Sådant förkroppsligat språk menar 
Goodwin (2000a, 2007) är relevant i tillsammansaktiviteter.  

6.2 Körledarens resurser  
Körledaren använder sig kontinuerligt av förkroppsligade uttryck för att 
instruera i körkontexten. Dessa uttryck är resurser för att instruera kören om 
hur, när och på vilket sätt barnen ska använda luften och andningen under 
körövningen. Uttrycken situationsanpassas och kräver att barnen kan göra en 
situationell tolkning av multimodala handlingar. Deltagarna orienterar sig mot 
vad som visas med kroppen såväl som vad som uttrycks verbalt (Goodwin 2003; 
Keevallik 2010; Ekström & Lindwall 2014; Broth 2017; Råman 2019). En 
resurs är relevantgjord när den ingår i interaktionen och deltagare orienterar sig 
mot den. Instruktioner är därmed inte förbehållet enbart det verbala språket 
vilket är i paritet med vad Keevallik (2014ab, 2021) och Douglah (2021) visar 
vid dansinstruktioner, och Liao (2008) och Liao och Davidson (2016) visar om 
gester till stöd för barnkörövningar. Förkroppsligat språk och gester har 
betydelse för instruktioner i aktiviteter med multimodala uttryck och i 
körövningskontexten är det inte hierarki i användningen av språkliga resurser. 
Resurser återkommer innan, under och efter sång i instruerandet. Olika resurser 
kompletterar instruerandet med fler nyanser. Barnen kan i vissa situationer 
innan och efter sång välja vilken resurs som för dem är meningsbärande. Under 
sång är resursanvändningen komprimerad och behöver harmoniera med 
pågående flygelspel och gest samtidigt med musikens flöde vilket gör att 
resurser används tidseffektivt såväl som resurseffektivt.  

Körledarens instruktioner med mål att sjunga en ny version av en sekvens 
kan liknas vid en rekonstruktionsprocess där körens sång processas med fokus 
på hur sången ska uttryckas. Körledaren instruerar barnen mot en reviderad 
version. Processen innebär en rekonstruktion av tidigare sång utifrån 
exempelvis förfining eller förändring till ett, i någon mån, nytt sånguttryck där 
körledarens instruktion hjälper barnen att med stöd i sin perception omforma 
och rekonstruera sången genom den gemensamma aktiviteten. Det kan liknas 
vid vad Goodwin i tillsammansaktiviteter benämner som ’Co-Operative Action’ 
(Goodwin 2018), en process där deltagare tillsammans arbetar mot ett 
gemensamt mål med lärande i fokus. Processen förekommer i sekvenser där en 
sång arbetas med flertalet gånger, ofta under återkommande moment under 
körövningen, men också från en övning till annan i syfte att nå ett koordinerat 
samspel. I processen modererar körledaren barnen genom att använda olika 
resurser. Sådana lärprocesser med en rekonstruering av ett relevant innehåll 
återfinns i pedagogiska kontexter där lärare gör handlingar aktivt visar 
Melander och Sahlström (2010). Lärare leder och lotsar deltagare i en 
verksamhet med stöd av instruktioner och därmed finns förutsättningar för 
barnen som deltar att utveckla nya kunskaper. En sådan sekventialitet finns 
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också i studerad körkontext. Vilken kunskap som bör undervisas om för att nå 
körledarens mål för en gemensam övning uttalas inte klart i körpraktiken 
eftersom körledaren i undantagsfall introducerar eller initierar genom att 
förklara, ge omständighet och beskriva varför ett visst innehåll följer. Vid direkt 
påstående eller fråga från ett barn (Transkription 8, 13, 15) hänvisar körledaren 
metaforiskt till ’cykelpump’, ’karusell’, ’kraft’ och att barnet redan innehar 
kunskap. Ibland hänvisar körledaren till ett barns beteende, såsom Alvas 
gäspande, som känd kunskap (se Transkription 7) eller till att kören har en 
gemensam undran (Transkription 5). Bygdéus (2015) tydliggör att 
körledarskapet är en komplex professionsutövning.  

Under övningarna förekommer flera alternativa sätt att kommentera och 
instruera kören till tal eller sång. Samtliga förkroppsligade uttryck som syftar 
till att revidera till det bättre blir resurser i förändringsarbetet. Körledaren 
använder blick, gest, kropp, mimik och röst. Körledaren reviderar körens sång 
och ljudande i en undervisningsprocess med stöd av olika varianter av ovan 
resurser och leder kören i sångutveckling. För att synliggöra intentionen med en 
viss resurs och använd symbolik har förkroppsligat språk och gester som 
kopplar till talet i form av gestaltning, emblem och pantomimer (exempelvis i 
Transkription 16, 42 och 43) kreativa uttryck. Andra exempel på resurser är 
körledarens egenberöring eller uppmaning till deltagare att beröra sig själv (se 
Transkription 5 och 19) vilket stöttar förståelsen av instruktioner. Bygdéus 
(2015) synliggör en verktygslåda med resurser genom att visa på körledarens 
olika verktyg och arbetssätt i samspelet som sker vid körsång. Sandberg 
Jurström (2016) visar att musiklärare använder meningsskapande förkroppsligat 
språk i samspelet vid sångundervisning. I musikaliska sammanhang menar 
Bresler (2013) att hela kroppen är en resurs för att instruera. Resultatet från 
körkontexten visar hur innovativt och mångfacetterat körledaren använder sig 
av förkroppsligade uttryck som resurser i arbetet med att instruera barnen om 
luft och andning för att utveckla barnens sång. 

Analys visar att körledaren använder blicken som ett fokuseringsverktyg för 
att undersöka och för att påkalla uppmärksamhet, stämma av, iaktta och markera 
något specifikt som inträffar. Blicken är också ett temporalt och situationellt 
verktyg för att markera inför deltagarna och visa uppmärksamhet, position eller 
grad av aktivitet. Körledaren stämmer av med blicken ifall och på vilket sätt 
kördeltagarna bidrar till sången, tappar fokus eller uttrycker sig alternativt. 
Körledaren använder blicken för att svepa över kördeltagarna och stämmer av 
barnens engagemang eller fundering. Med blicken markerar körledaren ett visst 
innehåll, fokus, relevans och riktning. Det kan exempelvis röra sig om att rikta 
uppmärksamhet mot ett innehåll som sjungs och slå ner blicken, mot ett enskilt 
barn eller svepa över hela gruppen, till ett fysiskt objekt eller plats på kroppen 
eller att också blunda och inte titta på någon alls. Blicken är därför i högsta grad 
en förkroppsligad resurs i körpraktiken. Bygdéus (2015:239) har visat att 
blicken är ett verktyg i körpedagogens alla olika arbetssätt och menar att 
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körledaren förstår, iakttar och tolkar omgivningen med stöd av blick och seende. 
Konstateras kan att i körpraktiken jag undersökt är blicken närvarande och ger 
mening i varje moment även i de fall blicken slås ned (Transkription 9). 

Körledarens gester utgör, genom frekvent förekoms, en betydande del av 
interaktionen. Körledaren använder en repertoar av flertalet olika gester och 
varianter av en och samma gest vid instruerandet. Barnen får indirekt förklaring 
om en viss gests innebörd (exempelvis Transkription 5, 8) där körledaren 
metaforiskt omtalar luft och andning utifrån använd gest. Gester används både 
för att nyansera sången och för att initiera något nytt men också för att avbryta 
sång (Transkription 31, 32). Gester är variationsrikt uttrycka. Innehåll till hur 
barnen ska sjunga adderas genom att ge fortsättningssignaler (Transkription 
26), visa på klangskiften (Transkription 10, 16, 19) eller på andningspauser 
(Transkription 9, 11). Med gester nyanserar körledaren innehåll som hör till det 
musikaliska såsom tonhöjd, tonstyrka och flöde. Därtill nyanserar körledaren 
innehåll som hör till det sociala i tillsammansaktiviteten med gester. Med 
armgest initierar körledaren nytt innehåll, förklarar instruktioner men avslutar 
också sådant som pågår. Kendon (2004) benämner sådana gester för 
illustrerande och de förklarar exempelvis abstrakta föreställningar eller idéer för 
körbarnen såsom om andningens flöde inuti kroppen. McNeill (2000, 2008) 
visar att kroppsspråket – exempelvis en gest – kan ersätta ord och innehållsligt 
vara kopplade till talet i olika situationer. Deltagare i kontexten är medvetna om 
gestens innehåll. Ibland, som vid samtidig sång, adderar gesten ett innehåll men 
framförs utan några ord och benämns för pantomim (McNeill 2008). I 
körkontexten kan körledarens återkommande instruktioner om luft, förstås av 
barnen eftersom gesterna återkommer från övning till övning. Samtidigt som 
körbarnen sjunger är sådana gester särskilt tidseffektiva och tydliga eftersom 
innehållet uppfattas av deltagarna. Även deiktiska gester förekommer vilka 
visar plats på kroppen eller plats i ett notsystem eller pekar på ett barn som ska 
utföra en handling. Goodwin (2010) är tydlig med att gester innefattar olika 
handlingar och kan vara en del i andra multimodala handlingar. Körkontextens 
gester är just anpassade till pågående lärmoment och vilken typ av lärande som 
sker i samspelet. Gesterna är en integrerad del av interaktionen vilket innebär 
att de aldrig är statiska utan förhåller sig till pågående handlingar.   

Körledaren använder hela sin kropp för att uttrycka innehåll som är relevant 
för hur barnen ska använda luft och andning optimalt. Hon tydliggör nyanser 
om hur en sång ska sjungas eller inte sjungas. I undervisningen nyttjar hon 
spegling och imitering, vilket Szczepek Reed (2020) visar förekommer vid 
social interaktion. I aktiviteten följer en deltagares en annan deltagares 
kroppsposition. Begreppet spegling, mirroring, menar Williamon och 
Davidsson (2002) visar att deltagare i samma kontext utvecklar gestik som 
koordineras med varandra, och visar att det också gäller för mimik (Davidsson 
2012) där deltagare i grupper påverkar varandra. I innevarande studie uttrycker 
körledarens mimik en mening som barnen orienterar sig mot. Kroppen är resurs 
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för att synliggöra andningen på flera olika sätt och genom att spegla körledaren 
instrueras om en viss kroppsställning (Transkription 1) och om axlarnas 
position vid inandning eller utandning (Transkription 14, 34). Kroppen kan 
också användas för en negativ spegling vilket innebär att information om 
kroppens position inte ska följas eller efterliknas. I dessa fall överdriver 
körledaren rörelser eller positioner och adderar mer kraftfull mimik. I 
instruerande kroppsställningar använder körledaren sina ben, armar och rygg 
frekvent dels genom att rytmiskt följa med i sångens flöde i ett visst tempo, dels 
genom att interagera med både röst och kropp samtidigt. Genom en viss 
kroppsställning uppmärksammas innehåll såsom sittposition eller stående 
sångposition. Körledaren närmar sig kören och förflyttar sig i rummet när hon 
har sekvenser av förklaringar där innehåll förtydligas. När en sång sjungs kan 
det ske både med flygelspel och utan men när en förklaring om luft och andning 
kommer under en sång med ackompanjemang lämnar körledaren flygeln och 
förflyttar sig närmare kören under det att själva förklaringen sker. Varianter på 
resurser förekommer därför genom att körledaren multimodalt använder sig av 
flertalet olika sätt att instruera i körkontexten. Körkontexten är därför, likt andra 
undervisningskontexter med musik, vad Haviland (2007, 2011) menar är en 
tillsammanaktivitet där deltagare orienterar sig mot varandra och ledaren. 

En förkroppsligad resurs såsom körledarens mimik där ansiktsuttryck 
förbereder och visualiserar relevant innehåll för barnen syftar till att förbereda, 
uppmärksamma, nyansera och visualisera innehåll. Det kan röra att fortsatt 
sjunga ut och därför är munnen öppen eller att sjunga ut mer kraftfullt och därför 
öppnas munnen upp mer. Hela ansiktet kan också visualisera en känsla såsom 
att något är dåligt, roligt, irriterande eller tveksamt. Mimik är särskilt tydligt för 
att bära känsloyttringar och påverka deltagare i en grupp vilket Davidson (2012) 
redan visat. I körkontexten påkallar körledaren uppmärksamhet inför ett 
kommande initiativ och instruerar med stöd i mimiken när andningen ska ske 
eller när en kraftyttring kräver extra magstöd, särskilt under pågående sång.  

Med rösten initierar körledaren innehåll, exemplifierar och responderar till 
barnen. Rösten används med syfte att tydliggöra hur arbetet med luft och 
andning i detalj sker i körkontexten. Förklaringar om sakers tillstånd, om 
processer i körkontexten, om bakomliggande orsaker eller om hur en utveckling 
bäst kan ske förtydligas med rösten. Olika ljudbilder är del av instruerandet med 
rösten. Rösten ljudande visar olika rytm, tryckstyrka, frekvens och varieras i 
intonation såväl som klang för att klargöra innehåll om andning eller luft där 
körledaren finner det relevant. Mycket små nyanser i rösten och minimala 
uttalsvariationer ger instruktioner om att på olika körtekniska vis aktivera 
barnen och uppmärksamma dem på luft och andning. Instruktioner är både 
lexikala och icke-lexikala i form av ljudande. Sådant innehåll kan i musikaliska 
kontexter vara uppmärksamhetssignaler som initiativ (Szczepek Reed, Reed & 
Haddon 2013) eller röra hur deltagare musikaliskt koordinerar sig (Durrant 
2009) vilket i körkontext tidigare synliggjorts. Körledaren ger därmed 
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instruktioner med rösten på flera olika sätt och illustrerar innehåll med både 
talröst och sångröst vilket utgör en förkroppsligad resurs i körövningskontexten 
(se 5.1.4). I processen att lära barnen använda andningen på ett sätt som 
överensstämmer med körledarens vilja nyttjar körledaren både talad och 
sjungen resurs men också förevisad sång. Det innebär exempelvis att hon 
sjunger en strof i förevisande syfte. Sången hänvisas till, imiteras och blir 
därmed illustrerande för att förevisa relevant innehåll i körkontexten.  

Sammantaget har körledarens förkroppsligade resurser förevisande 
funktioner i kontexten. Med stöd av använda resurser revideras barnkörens 
uttryck. Det finns inget exempel i resultatet med en transkription från 
körövningen där ingen revidering alls sker men det finns exempel där 
körledaren visar och uttrycker att hon inte är helt nöjd men ändå nöjer sig för 
tillfället och går vidare till ett annat moment i övningen.  

I praktiken körövning förekommer en rad olika aktiviteter. Processen med att 
lära sig sjunga i körkontexten innebär att körledaren genomför ett pedagogiskt 
arbete. Körledaren aktiverar barnen genom olika övningsmoment under en 
timmes övning. Övningsmoment varieras från vecka till vecka men inslag 
återkommer såsom att utnyttja luften optimalt vid sång och att hantera 
andningen rätt för att kunna sjunga nyanserat. I det arbetet har körledarens 
förkroppsligade resurser funktioner för moderering av kördeltagarnas uttryck. 

Förutom förkroppsligade resurser som har olika funktioner under 
sångövningen och som utgår från körledarens eller deltagarnas kropp finns även 
andra resurser och objekt i körrummet. Körledaren använder sig av sitt 
klaviaturspel på flygeln som står mitt i övningsrummet. Där spelar hon melodi, 
visar en rytm och slår an musikalisk puls. Flygeln kan också visa på nyanser 
såsom styrka eller försiktighet i uttrycket och därmed förmedla innehåll. 
Durrant (2009) menar att musiken som uttrycks är en del av ledarskapet och 
kommunikationen i en körkontext men synliggör inte hur instrumentet ger 
instruktion om tempo, melodi eller vilken sång som nu ska sjungas på. Sådant 
innehåll förekommer vid instruktioner innan sång. 

Även andra objekt återfinns i körkontexten och är typiska för en miljö där 
man lär sig att sjunga. Det är notpärm för olika sånger och själva notpapperet 
med notsystem, text och noter men också som i andra lärkontexter en skrivtavla 
där körledaren illustrerar innehåll med en tavelpenna. Förutom dessa resurser 
används rummet i sig genom förflyttning och orientering mot barngruppen. Att 
närma sig körbarnen kan vara förevisande om inkludering men också en 
kommentar om att vara närvarande och påkalla uppmärksamhet. Alla övriga 
objekt har funktioner som att hålla rytmen, visa sångspecifikt innehåll och ge 
förståelse och framförhållning. Ibland används flera resurser parallellt och 
ibland används något objekt mer isolerat i en cyklisk process. Objekten används 
för att revidera innevarande sånguttryck med avsikt på hur luften och andningen 
ska markeras i sången eller behöver hanteras på något visst sätt. Objekten är 
resurser och benämns artefakter (Lindström & Norrby 2020) men är inte 
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förkroppsligade på så sätt att de utgår från körledarens egen kropp. Diskuteras 
kan huruvida flygeln är en förlängning av körledarens armar när den uttrycker 
annat än sång i melodiskt flöde såsom när spelandet startar och avbryter en 
frågestund eller avslutar en pågående sångsekvens mitt i. 

Slutligen är körledarens olika uttryck förkroppsligade resurser i det 
pedagogiska arbetet med att instruera barnen om att sjunga på ett visst sätt. 
Körledaren använder resurserna och med hjälp av dem konstrueras instruktioner 
om hur andningen ska hanteras när sången ska sjungas. I data synliggörs att 
förändring och modellering av barnens sånguttryck genom instruktioner om luft 
och andning sker innan, under och efter sång (se kap 5.1, 5.2, 5.3). Körledaren 
uppmanar barnen att utveckla sin sång genom att använda sin kropp och röst på 
ett specifikt sätt med hjälp av olika resurser vilket är synliggjort i 
interaktionsanalysen. 

Processen med instruktioner om att uppmärksamma om luft och andning vid 
sång pågår från det att barnen kommer till körövningen till dess att de avslutar 
övningen. Förkroppsligade uttryck, tal, sång, klaviaturspel, notpapper och 
rummet är alla resurser som används för att under körövningen samspela, 
exemplifiera, demonstrera och skapa utrymme för att generera ett visst 
sånguttryck. 

Mer än en resurs kan användas parallellt i interaktionen för att instruera om 
hur sången ska uttryckas. Körledaren använder exempelvis klaviaturspel när 
hon ger rytm och puls för en melodislinga samtidigt som förkroppsligat språk 
instruerar om hur en vokal i sången hålls ut på. En gest ut från kroppen rör sig i 
riktning mot barnen i en rörelse som utgår från kroppens centrum. Att gesterna 
i körkontexten är systematiserade (Martinec 2004) och skapar begriplighet och 
mening (Majlesi, Jansson & Rydell 2020) samt underlättar för planering i 
interaktionen (Hostetter & Alibali 2004) är tydligt. 

Analysen visar att instruktioner om andning sker under hela övningstimmen 
men skiljer i uttryck beroende på temporalitet. En sådan skillnad är därför 
relevant att synliggöra. Hur länge en gest visas, instruktionens längd, är just en 
sådan skillnad. Hur stor en gest är, gestens form, är en annan skillnad. När 
instruktionerna ges, tillfället under övningen, avger hur länge och hur stort en 
gest instruerar. Hur gestens form uttrycks är avhängigt hur mycket tid 
körledaren har på sig men också hur kvickt hon instruerar. Sångens flöde och 
puls bibehålls alltid och retarderar inte, trots att körledaren samtidigt adderar 
innehåll om luft och andning. Sådana instruktioner sker utan att påverka puls i 
pågående melodi.  

Körövningen är detaljrik och olika resurser skapar mening och orienteras mot 
i interaktionen. Flertalet resurser används parallellt i en komplex multimodal 
gestaltning vilket är vanligt i social samvaro (Mondada 2014; Goodwin 2018; 
Majlesi m. fl. 2020). Inte minst är blick, hållning och positionering sådana 
resurser som verkar jämte övrigt förkroppsligade medel (Nevile 2015:130ff; 
Simones, Rodger & Schroeder 2015). Körledaren själv är multiaktiv när hon rör 
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sig mellan att vara en del av ett sånguttryck (aktiviteten) genom att bidra till 
körens sång, och när hon i stället undervisar (instruerar i aktiviteten) för att 
utveckla och nå en förfining av körens sång. Hennes roller i kontexten är 
föränderliga och hon växlar perspektiv och är i ett sammanhang som 
Haddington med flera (2014) benämner en multiaktivitet. Ibland sammanfaller 
fysiska förflyttningar med att körledaren byter roll (Broth & Keevallik 2020). 
Ibland rör förflyttningen hur synlig resursanvändningen är för deltagarna och 
genom att förflytta sig blir körledarens gestikulerande synligt för alla. I 
kontexten är deltagarnas respons till körledaren att svara genom att revidera ett 
sånguttryck och inte genom att använda en talreplik (Lundesjö Kvart 2020). 

Analysen visar att flertalet varianter på förkroppsligade uttryck används i 
interaktionen mellan körledare och barn. Goodwin (2007, 2020) visar att olika 
resurser är relevanta i olika kontexter och inte nödvändigtvis hierarkiskt 
ordnade. Urskiljbara resurser i körkontexten är instruktioner med hjälp av 
kropp, mimik, gest och blick men också med hjälp av röst i form av tal- och 
sånguttryck; lexikalt såväl som icke-lexikalt. Ljud såsom in- och utandning 
fungerar som verbala handlingar (Emerson, Williamson & Wilkinson 2017; 
Keevallik och Ogden 2020; Keevallik 2021) och artefakter (Ekström & 
Lindwall 2014), i körkontexten som hänvisas till och orienteras mot (Ekström 
& Lindwall 2020). Miljön är en lärkontext med en komplex och variationsrik 
undervisning både till antal resurser, och till att resurser vid olika tillfällen 
används med olika uttryck. Interaktionen är oavsett variant på förkroppsligat 
uttryck meningsskapande för arbetet med att revidera körens sånguttryck och 
hjälpa barnen med att få stöd i hur luft och andning ska hanteras vid sång. Målet 
är att tillsammans lära sig att uttrycka en samstämmig sång (Schütz 1951; Nafisi 
2013; Bygdéus 2015). 

6.3 Slutsats 
Sammantaget kräver körkontexten att barnen är uppmärksamma och utvecklar 
en förståelse för hur sång ska ske på ett, för körledaren, korrekt sätt med stöd i 
att använda luft och andning optimalt. Att instruera om luften och andningen är 
centralt eftersom en sådan kunskap underlättar en sångares förmåga att sjunga 
på ett visst sätt och att uttrycka en specifik klang. I kontexten arbetar körledaren 
med barnens sånguttryck och försöker inte bara få dem att sjunga en sång 
tonsäkert utan att uppnå en specifik och förfinad version av sången. I det arbetet 
behöver barnen förstå att använda luften på bästa sätt genom framgångsrik in- 
och utandning. Körledaren uppmärksammar därmed barnen dels på luftens 
plats, dels på luftens kraft, inuti kroppen. Hon uppmärksammar barnen på vilket 
sätt kraften är en hjälp och förklarar hur luften ska tryckas ut med stöd av 
kroppens andningsmuskler. I det arbetet använder hon förkroppsligat språk med 
flera resurser såsom blick, kropp, gester, röst och mimik och även verbalrösten 
bär mening. Hon uppmärksammar vad som ska vara anspänt och vad som ska 
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vara avslappnat och värderar rörelser som sker i uppvärmningen. Övningen 
omsätter teori till praktik och konstant uppmärksamhet behövs för att upptäcka, 
kognitivt ta in och kunna tolka instruktionerna under övningstimmen. 
Instruktioner präglas av att körledaren såväl som kören är koncentrerade och 
lyhörda både mot den undervisning som sker och sången kören gemensamt 
skapar. Barnen tränas i att lära känna sin kropp med kroppens inre organ som 
kan te sig mer abstrakta både utifrån funktion för sången och för kroppens fysik 
om syreupptagning och förbrukning. Körledaren använder resurser såsom 
mimik och huvudets och nackens position för att både visa hur kören inte ska 
genomföra andningen och hur de ska göra. Detaljerade beskrivningar och 
flerordiga förklaringar stöttar barnen i att upptäcka och använda andningen 
optimalt och specificerat för just sång. Körkontexten har språk som återkommer 
och begrepp introduceras, förklaras och förtydligas om och om igen. 
Körövningen som är en klocktimme lång på en vardagseftermiddag innebär att 
barnen måste vara uppmärksamma från början till slut eftersom nya 
instruktioner infaller under hela övningen. Kroppsspråk och röstuttryck hos 
körledaren är anpassade till den speciella övningskontexten. Vad som instrueras 
om praktiseras i efterföljande moment och sekvensens längd utgår ifrån 
körledarens ambition med körens röstuttryck. 

Studien synliggör hur instruktioner är komplexa, multimodala, 
mångfacetterade och specifika i en lärkontext där barn lär sig sjunga. Specifikt 
synliggör studien hur instruktioner om luft och andning i en körkontext ser ut 
både innan, under och efter sång och att när instruktionen temporalt sker 
påverkar det instruktionens form. Instruktioner ges med olika resurser såsom 
kropp, blick, mimik, gest, röst och barnen orienterar sig mot olika resurser för 
att lära sig i körövningskontexten. Att barn som lär sig positionerar sina kroppar 
mot det kontextuellt relevanta har Streeck (2009) tidigare visat. Den här studien 
synliggör hur barnkörövning går till.  

Rösten är en resurs men lika ofta ger andra resurser instruktioner om luft och 
andning. Beroende på när instruktionerna sker, om det är när kören sjunger eller 
just ska sjunga, skiljer sig instruktioner och resursanvändning åt. En körövning 
innebär att barn tolkar handlingar som uttrycks och innehåll som leder till ny 
kunskap hos var och en om hur kroppen kan sjunga. Sång är fysiskt krävande 
och genom att varje barn erhåller kunskap om andning och luft hjälper detta 
barnen att sjunga optimalt. Därtill utvecklar barnen lyssnandet eftersom en 
samsyn behövs när en viss klang, ett rytmiskt flöde, en melodis uttryck ska 
uttryckas samstämmigt. Flera olika resurser orienteras emot i den multimodala 
tillsammansaktiviteten där körledaren är multiaktiv. En komplex multimodal 
miljö för lärande, där instruktioner är betydligt mer än det som rösten uttrycker, 
är synliggjord. 
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6.4 Fortsatt forskning  
Resultatet visar att barn lär sig sjunga i en undervisningskontext där körledaren 
instruerar med hela kroppen. Undervisningen om hur barnen ska använda luft 
och andning optimalt är multimodal. Barnen orienterar sig mot både verbala, 
icke-lexikala former av ljudande såväl som förkroppsligade resurser i 
interaktionen under körövningen. Med samma metoder och EMCA-teori kan 
också andra lärkontexter med tillsammansaktiviteter där deltagare samarbetar 
mot ett gemensamt mål studeras. I lärandesituationer är det intressant att iaktta 
instruktioner relevanta för den specifika kontexten och särskilt att studera 
miljöer där såväl kropp som röst är resurser läraren använder för att undervisa. 
I körkontexten är andningen central och hur den används av stor vikt men också 
andra artefakter såsom körledarens flygel är centrala för kontexten (Lindwall & 
Ekström 2012, Lindström & Norrby 2020). Här är fysiska aktiviteter inom 
lärandesituationer relativt outforskat. Ett piano som övas på för 
nybörjarpianisten, ett tennisrack som spelas med i tennisbarngruppen, en 
dykutrustning som andas i för en nybörjare eller en stav som hoppas med för 
den unge stavhopparen, är samtliga undervisningssituationer som aktiverar hela 
kroppen och där undervisningen innebär att den som lär sig kan förstå 
instruktionen som delges också med hjälp av kroppen. Med samma teoretiska 
ramverk, EMCA och med verktyg inom multimodalitetsforskningen kan analys 
visa detaljer av interaktionen i lärsituationer. Särskilt intressant vore det att 
studera sångaktiviteter och övningssituationer när barngruppen nu blivit äldre 
och inte minst när samtidigt instruerande sker under det att sångaktiviteten 
pågår. I sådana situationer använder körledaren resurserna för instruktioner 
samtidigt som sången uttrycks. Temporalt bör dessa instruktioner vara extra 
tidseffektiva och innehållsligt tydliga. Också inom andra lärkontexter med sång, 
musik och ljudande vore det möjligt att synliggöra hur interaktionen i 
lärprocesser stegvis utvecklas. Exempelvis när en kör övar in en ny sång och 
hur ett samkonstruerat ljudande går till från första tillfället till framförandet 
inför publik. Vad som vore intressant är också att se hur ledarens instruktioner 
om ett visst sånguttryck presenteras och vad som orienteras mot.  

Intressant vore även att studera bildspråk i lärandesituationer. Deltagare 
orienterar sig mot innehåll med hjälp av ett verbalt bildspråk men också 
illustrerande kroppsliga uttryck såväl som hur artefakter i miljön används. Hur 
en sådan orientering ser ut vet vi mindre om men vore givande att studera.  

Med EMCA som metod och teori kan studier synliggöra hur instruktioner ser 
ut och vilka resurser instruktörer i olika slags miljöer använder för interaktion 
där lärande sker. I flertalet kontexter där lärande är i fokus och hela kroppen är 
med i aktiviteten har interaktionsanalytiska studier redan synliggjort 
resursanvändning. Genom att fortsatt studera miljöer där den som leder 
använder resurser kontextrelaterat, innovativt och multimodalt synliggörs 
komplexiteten i mänsklig interaktion.  
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7 Summary 

In singing sounds are produced by tensing and relaxing muscles that control the 
air flow. Humans can change from talking to singing in the same exhalation. 
However, it is more difficult to hold a specific tone while singing together with 
others in a choir. The conductor instructs the choir how to take care of an 
inhalation and use the air flow to produce sounds while exhaling. 

Being an institutional setting, a children’s choir has a pedagogical leader. 
Children follow his/her instructions and remodel them into a singing action by 
using and managing the body in a certain way. Even a child who cannot read 
the lyrics can still participate in the choir as a cooperative action. To interpret 
the leader’s embodied actions is challenging as it involves producing sounds 
together with others to follow the rhythm, strength and flow of the grand piano. 
This licentiate thesis focuses on how the instructions are given and what 
embodied actions are involved in the multimodal context of six observed and 
video-recorded lessons. 

7.1 Overview 
This is an interactional-focused video-based study of learning in the social 
interaction of cooperative actions. The aim is to focus on studying the embodied 
actions of instructions in a multimodal context. To understand the embodied 
language’s meaning potentials in an institutional learning setting, the study 
analyses when 8–12-year-old choir-members learn to sing. My aim is to find 
answers to some questions. The questions are: 

• What are the instructions for air and breathing?  
• What resources does the choir leader use for the instructions? 
• When is instruction given on air and breathing during the 

singing session? 
The approach of this research is an interest in how the human body creates 
instructions in a complex social context of singing where the choir leader also 
sings along, instructs and plays the grand piano. The understanding of embodied 
instructions and action is desirable. 

7.2 Background and previous research 
Research relevant for this study deals with physical activities in musical 
contexts including the body in the learning situation. Language science research 
has shown how instructions in musical spaces are both body-focused and 
concept-focused (Szczepek Reed 2020) and that it is impossible to instruct 
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without the body (2021:1). Bygdéus (2015) shows that a choir pedagogue uses 
the gestures, speech voice, singing voice and eyes to conduct, and Williamon 
and Davidson (2002) have shown that mime in musical settings conveys 
emotions. Bresler (2013) makes clear that in musical contexts the instructor uses 
the whole body to communicate with the choir, and Haviland (2007, 2011) 
demonstrates that in the shared activity the participants orient to each other and 
to the leader. Already in the 1950s Schütz (1951) talk about ‘tuning-in´ and 
coming together in a music situation, and Sandberg Jurström (2009) has shown 
that the choir leader designs the interaction. 

7.3 Theoretical starting points  
The theoretical framework and the chosen method is ethnomethodological 
conversation analysis, EMCA, which is also called multimodal interaction 
analysis (Broth & Keevallik 2020). The theory proceeds from two perspectives, 
one that conciders the approach and one that considers the content (Mondada 
2010). EMCA applies analytical perspectives to investigate how people perform 
actions together within a certain context in a specific way (Schegloff 1998). 
People in interaction express themselves with communicative resources (Broth 
& Keevallik 2020), also named modalities (Mondada 2018). Each context has 
its own rules and people within the context orient towards each other’s actions 
and understand each other while engaging in social interaction. The participants 
orient towards what is relevant in the situation in the shared activity (Garfinkel 
1967; Goffman 1981). In a multimodal learning context, participants orient to 
the leader, and this includes embodiment actions to relate to. At the same time 
resources operate in parallel (Mondada 2014) as cooperative actions (Goodwin 
2018). The analysis must involve this layering of contents and include the total 
of the multimodal simultaneous resources (Goodwin 2011:182) in order to 
arrive at an understanding of the specific context. In an ethnographic study, the 
researcher is a part of the practice but does not participate, looking at the 
participants’ orientations to understand the context (Hutchby & Wooffitt 2008). 

The complex environment in the interactional order of instructional settings 
involves learning in a recreational activity. For that reason, EMCA is used 
because its theory shows, and the method enable a fine-grained examination of 
how participants in a social context setting come together, co-construct and 
cooperate (Goodwin 2018). In learning environments, EMCA studies make the 
actions of learning visible (Melander & Sahlström 2010). 

In physical activity, often resources other than speech makes meaning 
(Mondada 2014). The interaction is multimodal and the whole body contributes 
content in the interaction and makes meaning and is therefore a resource in the 
context. The embodiment involves speech gestures specific for the practice and 
specifically expressed for these children in this situation. The mobility in the 
room, the orientation to the grand piano, reading the sheet paper or orienting to 
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other object are also resources. It is of course relevant to show the vocal 
expression, but for an understanding of what the participants orient to, other 
resources than listening and imitating create meaning. To conduct, direct and 
lead a choir session, the pedagogue uses cultural tools such as the speaking 
voice for conveying instructions, the singing voice for responses and imitations, 
music making and variations as a joint expression and interpretation, gestures 
for communication, and visions of how the choir should sound (Bygdéus 
2015:205ff). By using EMCA theory and method it is possible to show how 
these tools work in detail and are expressed temporally in a choir context. In 
instruction activity these processes are named bodily-vocal demonstration 
(Keevallik 2014b) or bodily demonstration (Keevallik 2010; Fukuda & 
Burdelski 2019; Råman 2019; Douglah 2021) and indicate more resources than 
the relevance of just the speaking voice in a joint activity. 

7.4 Method and Material 
The EMCA method is a field of research with a focus on what is communicated 
and it ‘aims to understand people’s actions (…) by studying participants who 
do something together’. Interaction studies contributes to understanding within 
a social context where human beings do something together (Goodwin 2003). 
Choir interaction has not yet been researched with these tools and therefor the 
study aims to reveal inductive interactive patterns in the context. Several 
multimodal resources are used, because EMCA with its multimodal perspective 
suits the study. The multimodal concept is also used by other research 
perspectives, but EMCA shows the interaction in detail and within the 
temporality. By using a video-camera one can recognize the specific encounters 
between people learning, doing and acting together within a social context and 
show turn-construction units together with the visual pictures from the authentic 
material, ensuring relevant details of choir lessons. Data sessions during the 
analysis phase uncover patterns of language and embodiment within social 
interaction (Mondada 2016:336). The method involves different phases: 
collecting method, processing method and analysis method. The transcription 
of the data is a delicate process involving a close study. Analysing and 
discussing findings in the material together with other researchers in data 
sessions contributes criticality to the process. 

When applying video ethnography and collection video material for data I 
have one camera that zooms in on the choir leader in the session. I almost always 
stand by the camera. Sometimes I zoom in on the children, but often the camera 
is focused on the choir leader. Even though the children are peripheral in the 
pictures it was very important for me to have a dialogue with them if they 
wanted to leave the project at some point. They did not. The material consists 
of six choir lessons video-recorded over half a year, from the autumn of 2015 
to the spring of 2016, at the weekly lessons. The children are between 8–12 
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years old and sing in a children’s choir by their own choice. After every new 
recording the children looked at a short part of the video-recorded film with me 
and could choose not to participate. At any time, they could choose to leave the 
project and still continue with the choir lessons, but no one opted to leave. 

The choir lessons are free of charge and the children comes voluntarily after 
school. Even though it is free, the hierarchy is clear, and the choir is part of an 
institutional setting. 

7.5 Result 
The result of the EMCA analysis shows a communal activity in an institutional 
setting. The way a choir leader teaches a class of pupils to sing, is revealed 
through the answers to the study questions. She elaborates and expands the 
pupils’ knowledge of singing and gives them tools to manage their bodies 
together and create music together. When you sing you must use the inbreath 
the most and understand how your body creates sounds on the outbreath. The 
choir teacher therefor teaches the children a great deal about the body in the 
choir sessions. These instructions are given through a configuration of different 
resources. She uses self-touch and tactility to show the participants’ mutual 
orientation for the intercorporeal air flow, which participants in a choir must 
understand. Direction of gaze, bodily demonstrations, gestures and facial 
expressions convey instructions alongside the voice. Sounds should have a 
special tone in the choir context, but it differs from song to song, and 
instructions about the air help in this knowledge. The result of the instructions 
reflects the choir’s cooperated accomplishment, both individually and as an 
action of together activity. 

The result shows that the instructions are ongoing actions but differs in 
characteristics. Three dimensions appears: instructions before singing, 
instructions during the singing procedure and instructions after singing a song. 
Instructions before singing concern the characteristics of warming up the voice, 
preparing the body and contextual bodily movement. This starts with the body 
position, lungs, upper body, shoulders, neck, jaw, and using the voice in 
different expressions. The instructions while singing occur in parallel with 
playing the grand piano, while the choir leader is also singing, and therefore 
they are more concise, concentrated and minimalistic, often using gestures and 
bodily postures. After the song has been sung, the choir leader expands her 
explanations about how to sing in a specific way.  

7.6 Discussion 
The choir leader plays the piano, reads the notes, sings and teaches, sometimes 
all at the same time, and therefor the instruction takes place in a complex 
learning area. She manages to make the children develop into singers, and it is 
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interesting to study the fine details that the EMCA study makes visible 
(Mondada 2014). It is an institutional setting showing that a great many 
resources operate simultaneously in a multimodal context, and as Goodwin 
(2013) explains, it has its own participation framework, language, 
environmentally coupled gestures and phenomena in the studied context. It is 
obvious that this institutional setting of a choir also has a layered structure of 
human action and embodied instructions just as in lindy-hop dance and pilates 
training (Keevallik 2010, 2014, 2021) and in learning activities such as a dance 
class (Douglah 2021). The result shows that embodied instructions demonstrate 
right or wrong positions by mirroring or ridiculing what is wrong in the choir 
context, using both body postures and mime to illustrate the contextual use of 
air, breathing, singing or sound. The instructions concern where to relax and 
where to be tensed, and how to make changes in muscle tension. Giving 
embodied instructions while singing saves time and is flexible while working 
along with other resources such as the grand piano, the singing voice and the 
sheet music. When the leader stops the singing in the middle of the song, her 
embodied instructions illustrate how the expression can be refined in different 
ways, and at the end of a song she instead evaluates the expression just made. 
The mobility in the room shows concentration and if this part of the exercise is 
ongoing or ending. 

Air use and breathing while singing is an advanced conscious oral operation 
by which air moves into, inside, through and out of the singer’s body, using the 
air and breath while singing in very specific ways. Bygdéus (2015) has shown 
that the choir pedagogue uses gestures to communicate with the choir and to 
conduct. The result in my study also shows that the gestures of self-touch teach 
the children about the body’s need for air, pointing to the jaw to indicate 
inhalation, making stomach gestures to signal that the sound coming out of the 
body should be stronger, and gesturing to make the children hold out on a tone 
longer and also signals for the body’s use of air. It also shows instructions for 
the children to make a certain tone or sound in a different way through 
metaphorical gestures, illustrators as well as context-related symbols. The 
gestures also visualize the non-visual when collecting air in the room into the 
body or handing over an illustrated tone to a children’s hand. Bygdéus (2015) 
shows that sight is a tool that enables a choir leader to exemplify, to listen, to 
set goal, to test, to ensure concentration and routinization when working with 
music. My results show how sight works as a tool for including, positioning, 
provide space as well as reprimanding and excluding. Sandberg Jurström (2009, 
2016) writes that it is possible to learn music through bodily understanding and 
that the context is a multimodal learning practice. I contribute to content and 
how it is expressed in detail, when it takes place and how it differs depending 
on the temporality in the settings. 

Together instructions specify the song´s expression with a view to how air 
use can be optimized when the children sing. Efficient air use is necessary for 
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singing, and to understand how teaching about air takes place requires an 
understanding of the instructions. And the children’s understanding must be 
expressed simultaneously, often keeping time to the grand piano. Air use can be 
felt and heard but not easily seen. With bodily expressions and exercises that 
show the invisible air in the room, the mobility of the air flow both inside and 
outside the body, the leader engages the children teaches them about air and 
breathing. How breathing takes place in the body is complex but needs to be 
taught. The choir leader uses both physical objects typically found in the choir 
context, such as sheet music, the grand piano, a whiteboard and even a gesture 
such as handing over an imaginary note, but mostly she instructs with the body. 
Instructions, directives and responses are expressed in various ways alongside 
other bodily expressions in the context. The oral resources include speech, 
singing and non-lexical use of different sounds to make air and breathing 
understandable. 

The instructions about air and breathing are given continuously during the 
lesson but differ in type and meaning – the characteristics – depending on the 
temporal order. Before singing the set of songs, the choir practice starts by 
warming up the voice and body. Embodied instructions show how to use the air 
and sing using breathing. The leader conducts and initiates different warming-
up exercises for the body. In these actions the choir are supposed to imitate her 
in the sequence as she is role model for the expression. The licentiate thesis 
show how instructions about air and breathing are complex, multimodal, 
multifaceted to a teaching context where children learn to sing. The instructions 
change in temporality, expression and content depending on whether they are 
given before, during or after a song, and whether the choir leader plays the grand 
piano and sing along or not. Embodied resources are used for instruction and 
the voice make different sounds beyond speaking and singing. The children also 
orient to contextual artefacts such as the sheet music and whiteboard in the 
choral context. 

Instructions in a social activity controls your behavior within a particular 
context and can develop new knowledge about yourself and others, especially 
if you are a child who has not thought about how the body works and creates 
sounds and just want to sing in a choir with other children, also starting to sing 
together for the first time. Therefore, it is interesting how the interaction in a 
choir develops and gets children to sing together, and to study the details of a 
learning situation where joy and interest makes them all create music together. 

7.7 Future Research 
The result shows that children learn to sing in a teaching context where the choir 
leader instructs with the whole body and where non-lexical sound production 
and other voice expressions are meaningful. With the same methods and EMCA 
theory, other learning contexts with collaborative activities where collaboration 
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towards a common goal as in the choral context can also be studied. Especially 
environments where both body and voice are resources the teacher uses to teach 
would be interesting to study. To study other artefacts in a teaching 
environment, such as the choir leaders’s grand piano or the sheet music or the 
tennis racket in a children’s tennis group or the pole in a pole vault group, is 
interesting as a demonstration of the use and significance of instructions in the 
context. Physical activities with learning situations are relatively unexplored. 
Teaching situations that activate the whole body and where the teaching means 
that the learner can understand the instruction that is also given with the help of 
the body is particulary interesting. The teaching and the step-by-step learning 
process in the interaction can be made visible, as well as what is oriented 
towards in the leader’s instructions. By continuing to study environments where 
the leader uses resources with a context-related, innovative, and multimodal 
method, the complexity of human interaction is revealed. 
 
Tack till Johanna Borg och Alan Crozier som läst och kommenterat min 
Summary.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Samtyckesblankett 
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Bilaga 2. Transkriptionsnyckel 
 
(.) paus kortare än en sekund 
(2)  paus med angivet antal sekunder 
tal talröst  
sjung sångröst  
sjung sångröst ackompanjerad av flygelspel 
tal talröst ackompanjerad av flygelspel 
___ flygelspel utan tal eller sång 
STARKT kraftfullt tal 
STARKT kraftfull sång 
ööö längre vokalljud vid sång 
ö: förlängning av vokalljud  
ɑ bakre vokal 
# plats för bildklipp 
#2 numrering av bild 
+-- symbol visar start för förkroppsligat språk (?, %, &) 
--+ symbol visar slut på förkroppsligat språk 
KÖRL: körledaren 
BARN: deltagande körbarn  
LO: namngivet barn 
B.KÖR 1: kanonsång, gruppindelning 
Bild numrering av bild i transkriptionen 
((gest)) typ av förkroppsligat språk 
   samtidigt överlappat tal/sång 
↓ fallande intonation 
↑ stigande intonation 
°eeh° svagare uttryckt än omgivande tal 
? intonationshöjning i slutet 

 
Inspirerat av transkriptionskonventioner med multimodala detaljer från Jefferson 2004 och 
Mondada 2018. Utvecklat egna tecken för klaviaturspel, sång och bakre vokal. 
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Bilaga 3. Begreppsförklaring 
 
a cappella innebär all typ av sång utan ackompanjemang av ett instrument 
ackompanjemang innebär att spela till sång-eller röstuttrycket på klaviaturen 
flygel/klaviatur används synonymt för instrumentet i körkontexten 
icke-verbal avser innehåll som inte är tal-, sångröst eller icke-lexikalt ljudande 
icke-lexikalt ljud är inte i semantisk och lexikal mening ord  
imitation används parallellt med spegling för att härma en person  
intonera anger ton, en inledning till sång med växlande tonhöjd 
kanon avser sång som sker samtidigt av två grupper med olika melodi och rytm  
klang avser ljudande och olika varianter av ljudande på ett  
klaviatur/flygel används synonymt för instrumentet i körkontexten 
ljudande avser att med rösten och talapparaten skapa verbalspråkliga uttryck 
melodi/visa används med likvärdighet för en visa exempelvis Blinka lilla...  
mörkare avser att använda rösten med en lägre frekvens  
oral resurs avser både tal- och sångröst  
puls avser ett fast tempo i musik.  
rytm avser olika klappbara rytmer som ger karaktär åt taktens taktindelning.  
sjunga i takt och taktfast avser att sjunga med ett jämt flöde 
spegla används parallellt med att imitera för att härma en person 
stackato innebär stötvis hackig sång eller tal 
struphuvud förbinder svalg med luftstrupe och frambringar ljud 
stämband är veck i struphuvudet som frambringar ljud när luft passerar 
takt avser hur pulsslag delas in i ett notsystem  
tempo avser hur snabb puls en melodi har 
tonande ett ljudande som formuleras verbalt 
tonhöjd ett (fysiskt) mått på en tons frekvens 
verbalspråk avser tal- och sångröst och icke-lexikalt ljudande 
visa används med likvärdighet för en melodi exempelvis Blinka lilla stjärna 
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