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Sammanfattning 
Denna studie handlar om repetitionsarbete med en vokalgrupp bestående av fem 
musikhögskolestudenter med fokus på populärmusikaliska genrer. Fyra teman i det 
musikaliska hantverket används som analysverktyg: intonation, timing, samklang och 
interpretation. Fysiken bakom intonation i a cappellasång tas upp, liksom definition av timing 
och sväng, samklang i fråga om vokalformning med mera, samt tankar om vad interpretation 
innebär. Vad definierar dessa teman och hur samverkar de? Hur arbetar en vokalgrupp med 
dem? Kan man kanske fastställa någon slags mall för arbetsgången?  

Vokalgruppen träffades vid fyra tillfällen och repeterade ett musikstycke, en repetition leddes 
av en lärare. Repetitionerna spelades in och analyserades utifrån de fyra temana och flera 
metoder och funderingar kring dem preciseras och diskuteras.  

Jag kommer i studien fram till ett förslag på en arbetsgång för repetitionsarbete och definierar 
och diskuterar några metoder som kan hjälpa fram till ett önskat resultat. Några tankar om det 
psykiska klimatet i en ensemble kom även upp som en viktig aspekt vid sidan av det 
musikaliska arbetet. 
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interpretation. 
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1 Inledning och bakgrund 
Genom min musikutbildning har jag ofta undrat vilka musikaliska aspekter som gör ett 
musikframträdande slagkraftigt. Vilka parametrar är det musiker slipar på för att få det att låta 
bra? Den frågan kan man aldrig helt svara på för det finns alltid olika tycke och smak, och för 
varje viktig parameter som jag identifierar så kan jag hitta ett slagkraftigt framträdande som 
utmanar min uppfattning om att just den parametern var viktig. Men om jag återgår till det 
som jag själv uppfattar som grundläggande i musicerandet, så handlar det om att uttrycka 
något – att berätta och förmedla sin konstnärliga vision till åhörarna. Så vilka parametrar kan 
jag jobba på som hjälper detta förmedlande i just den genre och sättning som jag nu befinner 
mig i? Vilka hantverksmässiga aspekter av musicerandet kan hjälpa till att bära den 
konstnärliga visionen? Kan jag hitta metoder för att arbeta på dessa som ensembleledare? 

Min erfarenhet av körsång eller vokalensemblemusicerande har sin grund i den klassiska 
körlyriken med studier på Stockholms Musikgymnasium och Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm samt som del av körer inom den genren. Jag har även skolat mig inom modern 
sångteknik i populärmusikaliska genrer på folkhögskola, tävlat i barbershop och lett körer 
med främst nybörjarsångare i de genrerna. Jag har blivit nyfiken på att avancera mina 
kunskaper inom samsång i populärmusikaliska genrer och ska i detta projekt utforska 
vokalgruppsmetodik på en mer avancerad nivå. Jag hämtar inspiration från grupper som The 
Real Group, Riltons vänner, Pentatonix, Vocation, Swingle Singers, Solala med flera.  

1.1 Bakgrund 
Att finslipa ett a cappellastycke musikaliskt kan vara ett närmast oändligt arbete, och jag har 
valt att avgränsa detta arbete till att överskådligt utforska fyra teman som en vokalgrupp kan 
arbeta med i sitt repetitionsarbete: intonation, timing, samklang och interpretation. Dessa 
teman försöker ringa in de kanske viktigaste, eller i alla fall de grundläggande musikaliska 
aspekterna av vokalensemblesång i populärmusikaliska genrer. Dessa teman kan även vara 
viktiga för musicerande i andra slags ensembler, om än kanske i reviderade former. Det finns 
ju förstås många andra aspekter som kan vara del av ett repetitionsarbete, till exempel: 

• Sociala aspekter, att skapa ett önskat gruppklimat.  

• Instrument-/sångteknik, att lära musikerna att spela eller sångarna att sjunga på det sätt 
som stycket kräver. Detta är nära besläktat med temat samklang, men ibland kan 
individuella musiker eller röster behöva särskild träning. 

• Utbildning kring olika musikaliska färdigheter som musicerandet kräver för musikerna 
eller sångarna. 

Man kan som ensembleledare fundera över hur stort ansvar man vill eller behöver ta för detta 
i sin ensemble, och här spelar förstås ensemblens nivå in. 



 2 

Alla aspekter går förstås i varandra och hänger väl samman. Inom ramen för denna uppsats 
ska jag endast förutom de fyra temana nämna något kort om det sociala samspelet i en 
ensemble. 

 

1.1.1 Ett stödjande gruppklimat 
En ensemble består av flera människor som samverkar och samskapar och mycket finns 
skrivet om gruppsykologi och dess betydelse för det konstnärliga resultatet. Johansson (2005) 
skriver om skillnaderna mellan det som han kallar ett stödjande och ett försvarsinriktat klimat, 
där ett stödjande klimat karaktäriseras av till exempel en vänlig och accepterande attityd, 
gemensam problemlösning, synen att olikheter ses som en tillgång och att det finns en 
trygghet som bidrar till att deltagarna kan bidra med mer av sin personlighet i arbetet. Det 
försvarsinriktade klimatet karaktäriseras istället av drag som svartsjuka, rädsla för påhopp, 
negativ kritik som leder till att deltagarna censurerar sig själva, gliringar och dold kritik med 
mera.  

”Det psykiska klimatet kan man, lite tillspetsat, se som gruppens grundförutsättningar för att nå sina mål. 
I det försvarsinriktade klimatet är det svårt och motigt att jobba. Det uppstår lätt konflikter och 
gruppdeltagarna har svårt att slappna av och få fram kreativa idéer. I gruppen med stödjande klimat 
upplever deltagarna arbetsglädje och gemenskap och kan lägga odelad energi på sitt spelande.” 
(Johansson, 2005, sid 17) 

När en ensemble fungerar väl tillsammans, finns det mer utrymme att jobba med de 
musikaliska bitarna. Nedan följer de fyra teman som detta arbete riktar in sig på. 

 

1.1.2 Intonation  
Toner består av frekvenser, alltså regelbundna svängningar av luftförtätning eller 
luftförtunning i rummet. Ju högre frekvenstal, desto högre tonhöjd. Intonation handlar om att 
få två eller flera toner att klinga väl tillsammans genom att justera tonhöjden. I Sohlmans 
Musiklexikon definieras begreppet intonation på detta sätt: 

Intonation är en term, som kommit att få flera betydelser, vilka dock alla har att göra med att 
taga, finna och hålla ”rätt ton” (tonhöjd) eller – i överförds bemärkelse – att optimera klangen 
hos olika toner i ett musikinstrument och anpassa dem till varandra. (Sohlmans Musiklexikon, 
band 3, 1976, sid 598) 

När man arbetar med instrument finns det ofta fasta tonhöjder att förhålla sig till inbyggda i 
instrumenten, men för sångare som sjunger a cappella är tonhöjden inte lika visuellt tydlig, 
utan sångare behöver generellt lita till sitt relativa gehör, tonminne och muskelminne, om de 
inte har så kallat absolut gehör (Alldahl, 2004). Arbetet med intonation för sångare handlar 
om att först lära sig stycket ordentligt, att vänja örat vid klangerna och halsen vid tonerna. 
Vidare behöver man också aktivt lyssna in och intonera med sina medsångare.  
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Toner producerade av instrument eller röst består av, förutom sin huvudton, ett spektrum av 
övertoner, även kallade deltoner. En ton utan övertoner kallas för sinuston, och kan 
produceras med digitala verktyg.  

Övertonerna följer ett bestämt mönster (ren oktav, ren kvint, ren kvart, stor ters, liten ters etc) 
som i stort sett är genomgående för alla toner, och benämns ibland som naturtonserien och 
illustreras nedan. 

Alldahl, 2004, sid 50 

Toner, eller frekvenser, kan ordnas in i olika stämningar. Det finns flertalet olika stämningar 
som musiker kan förhålla sig till, alla med sina olika tillämpningar. Den så kallade rena 
stämningen får man om man utgår från frekvensförhållandena i den ovan illustrerade 
naturtonserien och ordnar dem till en skala. Eftersom dessa frekvensförhållanden finns 
naturligt i sångtonernas övertoner, är det ofta denna stämning som sångare strävar mot när de 
arbetar med intonation i intervaller eller ackord, för att få klangen svävningsfri. Om två toner 
inte riktigt har samma tonhöjd så ”skär” klangerna mot varandra, eller svävar. När ett intervall 
eller ackord är svävningsfritt upplever vi det i vardagligt tal som ”rent” och annars som mer 
eller mindre ”falskt”. 

När två toner klingar samtidigt med nästan samma frekvens uppkommer en svävning – ju större 
frekvensskillnad desto snabbare svävning. Även om vi inte uppfattar några svävningar mellan 
grundtonerna kan det ändå uppstå sådana mellan högre övertoner, som nästan sammanfaller. Att 
lyssna efter sådana svävningar hjälper oss intonera mot andra stämmor. (Alldahl, 2004, sid 51).  

När man sjunger ett intervall eller ackord upplevs det som mer konsonant ju fler 
gemensamma övertoner tonerna har, och mer dissonant ju färre. Så även om två toner inte har 
samma tonhöjd, kan man lyssna efter svävningar mellan de gemensamma övertonerna få hjälp 
av det i intonationsarbetet. 

Om man utgår från tonerna i ren stämning och fixerar dem i ett instrument, så svävar 
klangerna mer och mer ju fler förtecken som finns i tonarten man spelar i, varför det genom 
historien tillkommit andra stämningar som kommer tillrätta med problemet på olika sätt. Till 
exempel kan man nämna Vallotti, Werckmeister III, Kirnberger III och ¼-komma medelton 
som är några stämningar som har använts för klaviatur (Sjögren, 2017). För arbete a 
cappellasång är det värt att ta upp den stämning som kallas liksvävande temperering som 
används i våra vanliga pianon idag. I denna stämning delar man upp avståndet i en oktav i 12 
exakt lika stora halvtonssteg, där ett halvtonssteg = 100 cent. Pianot är alltså inte helt 
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svävningsfritt, men denna lösning är den kompromiss som är mest gångbar i alla tonarter. Om 
man eftersträvar en svävningsfri klang i ett a cappellastycke, så behöver man alltså vara 
medveten om att man inte alltid ska intonera som ett piano, och om man har haft ett piano till 
hjälp under instuderingen kan man behöva arbeta med att intonera stycket efteråt. I ackord 
med inga eller få färgningar blir detta naturligt en strävan, men i ackord med många 
färgningar kan den tempererade stämningen behövas ändå för att det ska låta välintonerat 
(Jalkéus, föreläsning 10 januari 2019). I illustrationerna nedan anges den liksvävande 
tempereringens ton och den rena stämningens ton i cent.  

Durskalans centtal i ren och i liksvävande temperering. (Alldahl, 2004) 

Mollskalans centtal i ren och i liksvävande temperering. (Alldahl, 2004) 

Vi kan här utläsa att till exempel durskalans tredje, fjärde, sjätte och sjunde ton behöver 
intoneras lägre än pianots toner, och den andra och femte något högre. Kvinten med sina i 
stort sett försumbara två cents skillnad brukar användas som stabil referenston tillsammans 
med grundtonen om man med pianot vill hjälpa intonationen under repetitionsarbetet (Jalkéus, 
föreläsning, november 2018). 

I repetitionsarbetet med körer eller vokalgrupper brukar man ofta skilja ut två eller tre 
stämmor som får sjunga själva, för att de ska intonera bättre mot varandra. Jiajie Dai och 
Simon Dixon (2017) har undersökt interaktiv intonation mellan stämmor. Med hjälp av 
erfarna sångare och modern teknik undersökte de vad som händer med intonationen när man 
utesluter en eller flera stämmor, och vilka stämmor som intonerar bäst tillsammans. Denna 
studie gjordes genom att man avgränsade sångarna var för sig i olika ljudisolerade rum och 
utrustade dem med mikrofoner och hörlurar så att testarna kunde slå av och på vilka andra 
röster sångarna fick höra. Sedan mätte man tonhöjder och jämförde mellan de olika 
konstellationerna. Sångarna hade inte ögonkontakt med varandra, de var vana sångare som 
var ihopplockade för detta ändamål och hade övat några timmar tillsammans innan. 
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De fann att sångarna sjöng mest i rätt tonhöjd då de sjöng ensamma, och att tonhöjden inom 
en och samma ton varierade mest när sångarna hörde varandra. Detta kan man förvänta sig, då 
erfarna sångare generellt ändrar sin tonhöjd för att intonera mot varandra när de sjunger 
tillsammans. Intonationen berodde följaktligen på vilka andra stämmor som sångarna hörde, 
och att när alla stämmor hörde varandra sjöng de alla individuellt längre ifrån rätt tonhöjd, 
men sinsemellan hittade de bäst harmonisk intonation. Bassångarna var de som intonerade 
sämst när de sjöng själva, och de fann också att grupperna de valt ut hade svårast att intonera 
när basstämman var med. De funderade kring att det möjligen kunde bero på att det är svårast 
att rekrytera bassångare överlag, vilket kan leda till en generellt lägre nivå bland bassångare. 

 

1.1.3 Timing  
Timing handlar om att saker kommer rätt i relation till tiden. Musik är en konstform som är 
helt beroende av tidsaspekten, och för musiker är det en central färdighet att lära sig tima sina 
insatser väl.  

Inom populärmusikaliska genrer är timing och sväng ofta essentiellt. Pulsen eller rytmerna är 
ofta förstärkta av trummor eller slagverk, och vokalgrupper som jobbar med denna slags 
musik använder sig gärna av beat-boxing eller slagverk av något slag, och timing av 
perkussiva konsonanter kan vara ett viktigt element.  

Vi eftersträvar gärna sväng i musiken, det som till exempel gör att musiken rycker med 
människorna i vilja att röra sig eller dansa. God timing kan nog sägas vara den enskilt största 
ingrediens som bidrar till detta. Duktiga musiker utvecklar en god timing eller ”inre klocka” 
som Bertil Strandberg skriver i sitt läromaterial It’s about time. Han vill förklara detta genom 
att använda begrepp och modeller från fysiken.  

En puls är en vågrörelse. Vågor påverkar varandra på speciella sätt. I fysiken talar man om 
interferens. Man talar om konstruktiv interferens och om destruktiv interferens.  

Ju mer vågor är i fas med varandra desto mer förstärker de varandra. Detta kallas konstruktiv 
interferens… I musikaliskt sammanhang skulle de två vågrörelserna kunna symbolisera pulsen 
hos en basist respektive trumslagare. I detta exempel ger deras spel upphov till ännu mer ’sväng’ 
än om de skulle spela var för sig. På motsvarande sätt: Ju mer vågor är ur fas med varandra desto 
mer utsläcker dom varandra. Detta kallas destruktiv interferens. (Strandberg, 1998) 

Staffan Linder (2008) har vidareutvecklat resonemanget utifrån Strandbergs text och menar 
att det viktiga är inte att pulsslagen kommer exakt på metronomslaget, utan att musikerna är 
eniga om timingen. Pulsslagen kan komma lite före eller lite efter, men kommer de exakt 
samtidigt uppstår det vi kallar sväng. (Linder, 2008) Att tillsammans som grupp hitta denna 
gemensamma timing är alltså avgörande. Strandberg tar upp flera beskrivande citat från olika 
musiker kring detta fenomen:  

Musiker som frågas om de kan definiera Time svara ofta i stil med: ’som att hoppa på ett tåg och 
åka med’, ’det går av sig själv, utan ansträngning’, ’det gäller att hitta en groove och stanna i 
den’, ’det svänger redan innan man börjar spela’ etc. Alla svar tyder på att det är en fråga om 
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avspänning, snarare än en ansträngning. Pulsen är ju allestädes närvarande. Vi behöver bara lära 
oss att slappna av in i den. (Strandberg, 1998, sid 4) 

Tankar och associationer kring avslappning stöter man ofta på i samband med timing. Ofta 
hörs uttryck som att ”jorda sig”, ”komma ner i kroppen”, ”landa”, ”hitta tyngdpunkten”. Tone 
Bianca Dahl har ett avsnitt i sin bok Körkonst som handlar om balans. Hon resonerar kring 
balans utifrån några olika mer eller mindre symboliska dikotomier, såsom inre och yttre, uppe 
och nere, höger och vänster, fram och bak med mera. Hon beskriver dessa motpolers olika 
associationer, både kroppsligt och mentalt, och hur viktigt det är med balans mellan dem om 
man ska fungera väl som körledare och i livet i allmänhet. I avsnittet kring ”uppe och nere” 
skriver hon: 

Om jag är mest uppe är jag väldigt medveten och tänker mycket. Jag analyserar, planerar och 
tänker målmedvetet. Rent fysiskt har jag en väl utvecklad överkropp… Nere står för 
handlingskraft, att jag vågar stå för mina handlingar och genomför det jag bestämt mig för. Rent 
fysiskt har jag en väl utvecklad underkropp. Jag är en människa som får mycket gjort… Det kan 
finnas mycket att hämta i att tänka på att jag står stadigt på underlaget och hämtar kraft från 
marken… (Dahl, 2002, sid 114–115) 

Linder citerar körledaren Sofia kring liknande teman: 

…det har mycket med förankring i kroppen att göra. ’En frihet på något sätt, att vara den man är 
och stå och ge sig hän’. Hon uppmanar ibland sina körmedlemmar att ’Se till att ni sätter er!’ 
Med det menar hon att ha tyngdpunkten mera ’ner i höfterna’ när dom tar sina steg, snarare än 
uppe i bröstkorgen… 

Under vårt samtal exemplifierar hon med flera olika sånger för att visa vad hon menar med 
förankringen i kroppen. I en av sångerna hade en del i kören lite svårt för att låta bli att höja upp 
axlarna. ’Tänk knäna istället!’ blev Sofias uppmaning till kören. ’Då får man, liksom en attityd 
och den attityden smittar av sig i hur det låter. Det smittar av sig i tajmingen också’. (Linder, 
2008, sid 15) 

Att puls ofta associeras med begreppet ”ner” eller ”tyngd”, kan kopplas till en trumslagares 
hand som faller mot trumman. Trumslagare jobbar ofta med att låta trumstocken eller handen 
falla mot trumskinnet, istället för att forcera den. En musikhögskolestudent med trummor som 
huvudinstrument resonerar kring puls så här: 

Som sittande har jag nog den starkaste pulskänslan i magen och känner absolut igen känslan av 
tyngd och att falla. Fast mer att jag känner det i kroppen medan armar och ben förhåller sig till 
den tunga, fallande känslan i kroppen. Det är min känsla av pulsen! 

Samma resonemang känner jag igen från mina dirigeringslektioner. Ett avslappnat takterande 
där man ”faller in i” slagkärnan bidrar till ett jämnare och tryggare tempo för körsångarna. 
Om slagen forceras händer det lätt att man slår lite för fort och pulsen ökar eller man hamnar 
ur timingen, så att ”slappna av” blir ofta sättet att hitta tillbaka in i rätt timing. Vidare att 
fokusera mer på knän eller höfter istället för bröstkorg och axlar när vi står och sjunger 
hjälper denna känsla av tyngd och ”att falla”.  
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Men det är också viktigt med balansen som Dahl skriver. En alltför tung eller avslappnad 
känsla kan bidra till att pulsen saktar ner och hamnar ur timing åt andra hållet, och då kan man 
behöva jobba med att få upp energin och tempot bland musikerna.  

När svänget i ett rytmiskt baserat musikstycke är på plats i gruppen handlar arbetet med 
timing vidare om att till exempel tima toners avslut, slutkonsonanter och sångarnas 
andningspauser. Just släppandet av toner på t.ex. slag eller synkop kan vara väldigt effektivt 
för att markera pulsen ytterligare. Om man förstärker släppandet av t.ex. ett n med ett ”n-uh” 
eller ”o” med ett ”o-ah” blir avslutet något perkussivt, och att tima det med varandra kan göra 
mycket för helheten. (Jalkéus, föreläsning 10 januari 2019) 

 

1.1.4 Samklang  
Begreppen samklang eller klang har använts för lite olika saker inom vetenskapen (Hedell, 
2009). Här används begreppet samklang för att ringa in arbetet med att få olika rösters sound 
att smälta väl samman, och begreppet sound hänsyftar till en rösts klangliga ljudkvalité som 
påverkas av bl.a. uttal och sångteknik. (Jalkéus, föreläsning november 2018). I detta arbete 
ingår medvetenhet kring olika röstklanger och sångtekniker samt vokalers och konsonanters 
uttal, och metoder för att öva detta emellan sångare i en grupp. 

Som sagt i avsnittet om intonation, har akustiskt producerade toner ett spektrum av övertoner. 
Resonanslådans utformning avgör sedan vilka övertoner som klingar starkare och svagare, 
och denna volymskillnad på de olika övertonerna resulterar i tonens klang, eller timbre. De 
övertoner som ljuder starkast i en ton kallas för formanter eller formantfrekvenser (Sundberg, 
2001, sid 123). Sångens resonanslåda – den mänskliga kroppen och då främst talapparaten, 
kan ändras och utformas utefter vilken klang eller vilka formanter man eftersträvar. T.ex. 
ljuder olika formanter i ett sjunget ”e” och i ett sjunget ”a”, och olika dialektala uttal av 
samma vokal ändrar också klangen eller formanterna. Sångare som sjunger tillsammans kan, 
förutom att eftersträva samma eller harmoniserande tonhöjd, även eftersträva samma 
formanter, eller med andra ord, likadant formade vokaler, för att uppnå en mer enhetlig klang 
där övertonerna förstärker varandra. T.ex. inom barbershop jobbar man mycket med detta, 
och man brukar prata om att ett ackord får mycket ”ping”, eller att ackordet ringer när man 
uppnår denna övertonsförstärkning (Ternström, 1987, s. 61). Det kan upplevas just som att det 
ringer andra toner i rummet än de man faktiskt sjunger om man får till detta väl, speciellt om 
rummet akustiskt är gynnsamt för detta. Just vokalerna är viktiga för detta, men även likadant 
formade konsonanter är viktigt för samklangen. 

Varje människas sångröst och klang är unik i sig, och med olika sångtekniker kan vi också 
forma vår klang och åstadkomma stora förändringar i ljudet. T.ex. kan man förändra från 
väsig, luftig klang till mer kärnfull klang, jobba med placering av resonansen eller olika 
ansatstekniker såsom glottisansats, luftfylld ansats, glidansats eller knarr (Forsberg, 
2018). En grupp som eftersträvar en jämn samklang där rösterna smälter samman behöver 
fokusera på att tillsammans utveckla sångtekniker som passar musikstycket och också speglar 
den musikaliska visionen.  
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1.1.5 Interpretation 
Interpretation handlar om hur musiker utför musikstycket för att få det att säga det de vill. 
Ofta jobbar musikern med att först skaffa sig en övergripande bild av vad hen vill förmedla 
med musikstycket och sedan låter hen detta ta sig uttryck i till exempel dynamiska 
förändringar, fraseringar, artikulation, tempoförändringar, sceniskt uttryck, m.m. Ibland 
behöver hen tolka otydligheter i den tryckta noten, eller rentav frångå den till förmån för den 
musikaliska visionen. Den som har skrivit stycket har förhoppningsvis en musikalisk idé som 
den försöker förmedla via notbladet, men eftersom musikens alla aspekter aldrig kan 
förmedlas via ett papper, blir det upp till musikern och kanske framförallt ensembleledaren 
eller dirigenten att skapa ett klingande framträdande som förhoppningsvis berör på det sätt 
som tonsättaren eller musikerna önskar. Visionerna kan ju lätt gå mer eller mindre isär, och 
där kan det bli viktigt att man klargör vems interpretation man eftersträvar just nu, och att den 
konstnärliga friheten respekteras. 

Nationalencyklopedin definierar begreppet interpretation inom musikområdet såhär: 

”I musikaliska sammanhang menar man med interpretation de personligt kreativa kvaliteterna i 
framförandet av ett musikverk, varvid man underförstår en sekvens av händelser som börjar med 
artistens studium av musikverkets noterade förlaga och slutar med det klingande resultatet. Denna 
sekvens av händelser kan också ses ordnad i två led: ett som innefattar det som sker mellan 
tonkonstnärer och den noterade förlagan och ett som utgör ledet mellan musiker och publik.” (Hall 
hämtad 2018-12-05) 

Vi kan utifrån detta tänka på interpretation som ett arbete med flera delar, men som mynnar ut 
i det klingande resultatet. Norén (2017) resonerar i sin studentuppsats kring begreppet 
interpretation som ett paraplybegrepp för termerna tolkning, gestaltning och utförande. Hon 
menar att dessa tre termer är alla del av interpretationsarbetet och man bör inte förväxla dem 
(Norén, 2017). Hon hänvisar till Sundins text: 

”Först och främst har ordet självt en dubbelmening. Å ena sidan betyder det att förklara innebörden, 
meningen av någonting, i detta fall musik, å andra sidan har det bibetydelsen av att förmedla, 
överbrygga mellan den skapade utsagan, upphovsmannen, tonkonstnärens verk och dess mottagare, 
musiker och lyssnare. I vårt fall syftar begreppet interpretation till musikartistens agerande när denne 
till konkret erfarenhet förverkligar musikverket så som detta koncipierats av tonsättaren, och detta på ett 
sätt som är gripbart, förståeligt för lyssnaren” (Sundin 1984 se Norén 2017)  

När musiker kommit fram till interpretationsarbetet har repetitionsprocessen ofta kommit en 
bit på vägen, och det brukar sägas att det är då man kan ”börja musicera”, eller börja ”skapa 
musikalisk konst”. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utforska hur man som repetitionsledare kan möta en mindre 
vokalgrupp som består av vana sångare och genomföra ett repetitionsarbete. Jag kommer att 
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observera, dokumentera och analysera metoden i en vokalgrupps repetitionsarbete, med de 
fyra temana intonation, timing, samklang och interpretation som analysverktyg och ställer 
mig frågorna: Hur arbetar man med dessa teman? Hur samverkar de med varandra? Kan jag 
fastställa en mall för en arbetsgång för repetitionsarbetet? 

 

2 Metod 
För denna studie användes observation av första och andra ordningen med ett kvalitativt 
synsätt (Bjørndahl, 2011, sid 23, 26–27). Jag observerade och analyserade mina egna (första 
ordningen) och en annan lärares (andra ordningen) metoder i strävan efter ett musikaliskt 
välklingande resultat med en vokalgrupp med fem sångare i ett a cappella-stycke i 
populärmusikalisk genre. Det kvalitativa synsättet beskrivs såhär i jämförelse med det 
kvantitativa på detta sätt enligt Bjørndahl:  

- Är mer sensitiv och söker efter bästa möjliga följsamhet utifrån data. 
- Vill ha många upplysningar om få personer eller undersökningsenheter. 
- Ser saker och ting på ett mer osystematiskt och ostrukturerat sätt 
- Letar efter det speciella, eventuellt det avvikande 
- Ser mer direkt på verkligheten och har därför en mer ”livsnära” syn. 
- Letar efter sammanhang och strukturer. 
- Fokuserar på beskrivning och förståelse. 
- Forskarens öga är deltagarens eller aktörens. (Bjørndahl, 2011, sid 24) 

Fem musikhögskolestudenter med mig själv inkluderad formade en vokalgrupp i sättningen 
sopran 1, sopran 2, alt, tenor och bas, och repeterade in ett musikstycke under fyra tillfällen. 
Alla var vana sångare och notläsningskunniga. Sopranen, alten och tenoren var mer vana som 
solistsångare och basen och jag själv, som sjöng sopran 2, hade längre körvana.  

Jag valde Lalehs sång Goliat i arrangemang för fem stämmor av Sebastian Rilton. Sebastian 
leder vokalgruppen Riltons Vänner, vilka också gjort originalinspelningen på detta 
arrangemang. Jag mailade ut noter och inspelning till sångarna en vecka innan första 
repetitionen och bad dem förbereda sina egna stämmor så mycket de själva kunde. Vi 
träffades sedan vid fyra tillfällen under november 2018. Jag ledde repetitionerna vid de första 
tre tillfällena, och vid det sista tillfället ledde en lärare i vokalgruppsmetodik. Repetitionerna 
bestod av röstuppvärmning och vid det sista tillfället även några timingövningar, och sedan 
arbete med stycket. 

Under repetitionerna gjordes ljudupptagningar, vilka jag sedan lyssnade på och förde loggbok 
över. Jag skrev passager för varje del av repetitionen som jag sedan färgkodade med olika 
färger för intonation, timing, samklang och interpretation för att få en överblick över vilka 
slags övningar och uttalanden jag eller läraren gjorde. Jag hade även en färg för ”övrigt” som 
jag satte på de passager som handlade om saker som stäminlärning, skapande av ett tillåtande 
gruppklimat eller utbildning av gruppen om specifika musikaliska begrepp. 
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I slutet av de tre sista repetitionerna gjordes en separat inspelning av hela stycket som 
mailades ut till sångarna. Dessa inspelningar i ihopklippt format bifogas denna uppsats, som 
en dokumentation över utvecklingen. 

 

3 Resultat 
Mina förberedelser bestod av att jag först lyssnade mycket till originalinspelningen för att 
bilda mig en uppfattning och överblick över låten. Sedan studerade jag in min egen stämma 
tills jag kunde den väl och övade på sångtekniken och det sound jag eftersträvade. Jag sjöng 
igenom de andra stämmorna, och gjorde en ackordanalys på hela stycket för att lättare kunna 
spela med på pianot och för att veta vilka funktioner de olika tonerna hade i ackorden. Sedan 
var det dags att möta gruppen. Nedan följer en sammanställning av mina iakttagelser utifrån 
inspelningarna som gjordes under repetitionerna. 

 

3.1 Iakttagelser kring intonation 
Den första repetitionen inleddes med att vi lyssnade på originalinspelningen och sjöng med 
utifrån våra noter. Detta hjälpte oss att orientera våra stämmors olika roller i harmonierna. I 
början av repetitionsarbetet arbetade vi mest med stäminlärning och jag spelade både ut 
enskilda stämmors svåra passager och hela ackord på pianot som en hjälp för intonationen. 
När sångarna kunde sina stämmor lite bättre spelade jag ibland endast grundton och kvint som 
referenstoner när vi sjöng. Jag skiljde ofta ut till exempel toppstämmorna eller duetter i olika 
konstellationer när deras stämmor liknade varandra eller hade svåra intervall som örat 
behövde vänja sig vid. Vid ett tillfälle kände jag till exempel att jag behövde intonera mot 
sopranen, eftersom hennes röst var ny för mig. Jag skiljde ut oss två och så sjöng endast vi en 
passage, och detta hjälpte oss bli medvetna om varandras klang och röster och hur vi kunde 
intonera ihop. Vid den första repetitionen var alten inte närvarande på grund av sjukdom, 
vilket försvårade uppfattningen om harmoniken i inledningsskedet. 

Under den andra och tredje repetitionen blev det naturligt några tillfällen då jag diskuterade 
ämnet intonation med gruppen. Jag pratade om saker jag lärt mig i efterforskningarna inför 
detta arbete, som liksvävande temperering och övertonsförstärkning, och de andra i gruppen 
bidrog med egna tankar och erfarenheter kring detta. Under den tredje repetitionen använde vi 
mikrofoner, och då upplevde vi genast att det blev lättare att höra och intonera mot varandra. 
Vi övade särskilt en svår passage genom att stanna länge på varje ackord och inte sjunga 
vidare förrän det kändes väl intonerat. 

Ju längre arbetet gick, desto mer visade det sig att vi inte upplevde detta stycke särskilt 
svårintonerat, så repetitionerna kom att handla mer om andra saker. 
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3.2 Iakttagelser kring timing 
Timing fick ganska stort fokus under repetitionerna. Det kom naturligt eftersom 
arrangemanget bygger på en underliggande puls som ska genomsyra hela stycket. En sak som 
blev tydlig ju mer vi sjöng tillsammans, var att vi alla hade olika känsla för timing. Några var 
naturligt lite snabbare och några lite långsammare, och vi behövde alla anstränga oss för att 
hitta den gemensamma pulsen. 

Vi hade flera gruppdiskussioner kring timing och sväng och jag delade med mig av det jag 
läst i efterforskningarna till det här arbetet. I inledningsskedet knackade jag ofta pulsen när vi 
sjöng, och vi identifierade ställen där framförallt basstämman hade en pulsgivande funktion 
och övade på att tima kompstämmornas synkoper gentemot basens raka fjärdedelar. 
Melodipartierna och vissa homofona partier hade flera svårare rytmer, vilka vi identifierade 
och försökte reda ut tillsammans genom att först säga stavelserna i takt, och sedan sjunga i 
långsammare tempo och till sist öka till originaltempo.  

Under den tredje repetitionen då stämmorna satt bättre provade vi att stå i ring och gunga i 
gemensam takt på pulsslag två och fyra. Att illustrera pulsen gemensamt på detta sätt hjälpte 
oss att bli mer medvetna om varandra och förstå hur våra insatser låg i förhållande till pulsen, 
vilket alla sångare uttryckte tydligt, men fortfarande så hamnade vi ofta lätt fel i de svårare 
rytmiseringarna.  

Under repetitionen med läraren hamnade timingen mest i fokus. Vi värmde upp med en rytm- 
och pulsövning efter sångövningarna för att värma upp rytmiskt såväl som klangligt. I stycket 
fokuserade vi intensivt på att förankra våra synkoperingar i nästa pulsslag, för att pulsen 
skulle bli tydligare än rytmerna. Detta gjorde vi genom att både justera uttalet och längden av 
stavelsen ”du” som sjöngs på synkopen, och genom att vi alla markerade det tredje pulsslaget 
genom klappar eller stamp, eftersom synkoperingarna ofta kom på synkopen innan detta. 
Läraren gav själv en tydlig grundpuls, och detta hjälpte svänget i hela stycket. Vi övade också 
på att bli medvetna om våra frasslut och att avsluta likadant sinsemellan i homofona partier. 
Basen fick också instruktioner om att frångå den skrivna basstämman, och improvisera partier 
”som en basist”, och basen och läraren diskuterade vilka slags ändringar som skulle hjälpa 
timingen ännu mer, till exempel att inte lägga synkoperingar där toppstämmorna hade många 
synkoperingar, utan att fungera som en kontrast mot dem.  

 

3.3 Iakttagelser kring samklang 
Under andra och tredje repetitionen kom arbetet med samklang in mer och mer. Generellt 
handlade det mycket om att hitta en gemensam klang med likadant formade vokaler på 
stavelser som sjöngs av kompstämmorna, såsom ”hm-du” och långa ”a” eller ”o”, och även 
när vi hade homofona partier med text. Våra olika dialekter ställde ibland till det för oss. 
Eftersom tre av sångarna var erfarna solister, försökte jag också få dem att skala bort alla 
utsmyckningar som de gjorde omedvetet i sina stämmor. Jag pratade om att sjunga ”rakt och 
tråkigt” just nu och att ta bort saker som glidande ansatser och dragningar i timing. 
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Jag medvetandegjorde dem också om några nedgångar då vi alla skulle röra oss över ett stort 
omfång, och att det där var viktigt att ligga kvar i sin resonansplacering och inte övergå till ett 
djupare eller mörkare sound. I ett parti skulle vi alla använda en luftigare klang, så vi arbetade 
med att hitta denna tillsammans. 

Under lärarens handledning försökte vi homogenisera våra vokaler ännu mer, och vi fick 
instruktionen att i kompstämmorna eftersträva så opreciserade vokaler som möjligt i 
kompstämmorna, alltså att inte sjunga tydliga ”u” eller ”o”, utan att bara gå så avslappnat och 
naturligt som möjligt från konsonanten innan.  

 

3.4 Iakttagelser kring interpretation 
I början handlade interpretationsarbetet om att greppa styckets helhet och tolka notbilden. Vi 
pratade igenom formen, vilka partier som hade vilken dynamik och försökte reda ut detaljer 
som skulle ge rätt effekt, till exempel vilket ljud basen skulle göra för att låta mest som en 
baskagge. Ofta behövde vi också göra vissa ändringar i notbilden för att uppnå de effekter vi 
ville. En del pauser behövde klargöras eller läggas till, vissa övergångar till konsonanter 
behövde timas extra noga och crescendon behövde identifieras. Vi arbetade också med viktiga 
ansatser i starka partier genom att betona ”v” starkare i ord som började på v eller öva in 
glottisansatser, vilket gav en ännu starkare karaktär där vi önskade det.  

Under det andra och tredje repetitionen pratade jag om bilden jag hade framför mig i 
tolkningen av stycket. Jag pratade om barn på skolgården som ska ut på sommarlov och 
försökte förmedla den känslan genom förebildning, och pratade om skillnaderna jag ville göra 
mot originalinspelningen. Vi lyssnade också på Lalehs originalversion tillsammans för att få 
en bild av hennes uttryck och uttal.  

Under övningen av en passage bad jag dem fokusera på att hitta rätt energi och sound istället 
för att pricka rätt toner. Jag kände dock att jag inte jobbade klart med den visionen utan 
släppte det lite för fort, så vi uppnådde inte riktigt det resultat jag eftersträvade. I slutfrasen av 
stycket ändrade vi från att ha basgång och homofona toppstämmor, till att alla inklusive basen 
sjöng homofont för att få till ett mer tydligt deklamerande av texten. Jag betonade att jag ville 
ha detta parti väldigt starkt, med en öppnare kroppshållning, vänd mot den imaginära 
publiken.  

Läraren fortsatte att arbeta med styckets dynamik, främst i början och i modulationen mot den 
nya tonarten i vers två. Vi fick också öva på att hitta uttalet i kompstämmorna för att få till en 
stadigare rytm.  
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3.5 Sammanfattning 
Efter dessa fyra repetitioner hade repetitionsarbetet kommit en bra bit på vägen, men stycket 
kändes ännu inte färdigt för konsert. Denna studie avslutades på grund av tidsaspekten, och 
fokuserar på vad vi hann med under denna period. 

I ljudfilen som finns bifogat denna uppsats kan man höra ljudupptagningar från den andra, 
tredje och fjärde repetitionen och märka utvecklingen. I ljudupptagningen från andra 
repetitionen kan man höra att vi håller ganska bra intonation, men att vi kämpar med timing 
framförallt då vi som sagt hade lite olika timingkänsla. Man hör också att vi inte är ense om 
uttal och att arbetet med interpretation och samklang inte hunnits med än.  

På ljudupptagningen från den tredje repetitionen använder vi mikrofoner, och man hör att vi 
kommit längre i arbetet med timingen, och att vi är bättre överens om dynamikförändringar 
och uttal. Fortfarande saknas enighet i frasavsluten, och vi har inte så bra dynamik emellan 
oss, då några hörs mycket mer än andra, framförallt sopranen hörs för svagt. Vi har kommit 
längre i att inte göra solistiska sånginsatser som att glida upp på tonen eller hänga i timingen, 
men det finns fortfarande saker kvar att arbeta med i den aspekten.  

Den fjärde repetitionen då vi hade hjälp av läraren, bidrog han med ett tydligt ”bakgrunds-
komp” i form av stamp och fingerknäpp vilket hjälpte hela styckets sväng, även om saker som 
frasavslut och liknande fortfarande inte var helt timade. Intonationen var något för hög, och 
mot slutet var vi nästan en halvton högre än vad vi skulle vara. Vi fick till flera bra dynamik-
förändringar som vi övat på, framförallt i tonartsförändringen, men det finns ännu mycket att 
arbeta med i fråga om interpretation och även samklang.  

 

4 Diskussion 
Även om aspekterna intonation, timing, samklang och interpretation kan skiljas ut och arbetas 
med enskilt under repetitioner, så hänger de givetvis ihop. Om en passage till exempel är 
svårintonerad, kan samklangsövningar hjälpa både intonation och samklang, eller om och 
timingen ofta svajar, kanske interpretationsarbete hjälper för att få till ett starkare engagemang 
och tydligare koppling till svänget.  

En del av syftet i detta arbete var att ta reda på om man kan fastställa en mall att utgå från när 
man lägger upp ett repetitionsarbete. Man kan fråga sig om de olika aspekterna bygger på 
varandra. Är det svårt att arbeta med interpretation innan man har intonation och timing 
någorlunda på plats exempelvis? Jag fann att jag arbetade med alla aspekter ganska parallellt, 
medan lärarens repetition mer fokuserade på en enskild sak, och jag funderade på om jag 
kunde haft en bättre struktur kring detta. Till exempel att i förväg bestämma vad som ska 
fokuseras på under en repetition eller del av en repetition, och ta fram övningar för detta, för 
att sen identifiera passager där detta var extra svårt och arbeta med bara det under den 
bestämda tiden. 
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Om man kan fastställa en prioriteringsordning skulle jag säga att de fyra aspekterna bygger på 
varandra ungefär i den ordning som jag har tagit upp dem i denna uppsats. Först intonation – 
sjunger vi rätt toner? Sedan timing – sjunger vi när vi ska? Därefter samklang – låter vi bra 
tillsammans? Och sist – Interpretation – vad vill vi säga med stycket och hur exakt 
åstadkommer vi det? Den prioriteringsordningen kändes naturlig för mig i repetitionsarbetet, 
men man kan såklart inte yxa till detta för strikt eftersom alla aspekter som sagt hänger ihop. 
Den ordningen kan vara ett förslag till den mall jag sökte efter, men med reservationen att 
man såklart behöver vara lyhörd för situationen och anpassa därefter. 

 

4.1 Intonation 
Detta stycke upplevde inte vi som svårt att intonera i, men när man lyssnar på 
ljudupptagningarna efteråt, hör man att vi den andra repetitionen håller intonationen bäst, och 
under den tredje och fjärde repetitionen så stiger vi i intonation ganska tidigt i låten och 
hamnar genomgående lite högt, men ändå mindre än en halvton. Det hade varit intressant att 
fortsätta jobba med detta och se om vi kunde åstadkommit en ännu stabilare intonation längre 
fram i arbetet. Vi skulle behövt identifiera vilka partier som var extra intonationskänsliga och 
reda ut vilka toner som var karaktärsdanande där för att vara extra varsamma med dem. Min 
erfarenhet är att intonationen ofta stiger om energin i ensemblen är hög, och då vi under tredje 
och fjärde repetitionen jobbat intensivt med timing var vår energi mycket högre än under den 
första repetitionen, och stigningarna som vi gjorde skedde också i de passager som hade stora 
crescendon och mycket energi.  

Jag tror att sångarnas tidigare musik- och sångvana var en tillgång i vår generellt stabila 
intonation och bidrog till att framförandena blev så pass bra som de blev intonationsmässigt. 
Stycket hade några passager där många stämmor rörde sig nedåt samtidigt och ofta över stora 
språng, så det var intressant att vi inte sjönk i intonation där, eftersom nedgångar ofta bidrar 
till det. Min gissning är att detta berodde på basstämmans annorlunda karaktär, och att den i 
de passagerna låg mer still. Med en mer fristående stämma blir det lättare att koppla sig fri 
från andra stämmor och behålla en god intonation även om de andra skulle sjunka, vilket 
hjälper upp hela ensemblen. 

Vi arbetade ofta med att skilja ut två eller flera stämmor såsom i Dai och Dixons studie (Dai 
& Dixon, 2017). Jag ifrågasätter deras upplägg av studien med att skilja ut sångarna i olika 
rum och endast låta dem ha kontakt via digitala verktyg. Jag kan tänka mig att det kan vara en 
nyttig gehörsövning för sångare att genomföra ett sånt experiment, men det blir en fiktiv 
situation som inte replikerar upplevelsen av att sjunga i kör generellt. Intonation är en aspekt 
som är beroende av många fler parametrar än bara gehör i min erfarenhet. Till exempel kan 
man nämna energinivån hos sångarna i stunden, sångarnas mentala närvaro och medvetenhet 
om rummet och ensemblen, rummets akustik, styckets tonart och harmonik, sångarnas 
sångteknik, dirigentens kroppsspråk, hur vana sångarna är med varandra, hur välrepeterat 
stycket är, med mera. Jag upplevde i detta projekt att det var en stor hjälp att faktiskt se sina 
medsångare, deras ansikts- och kroppsuttryck, andning och artikulation. En god visuell 
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kontakt mellan sångare brukar hjälpa resultatet inom alla musikaliska aspekter är även min 
erfarenhet från andra projekt.  

Dai och Dixons fundering kring att det skulle vara extra svårt att intonera mot basstämman på 
grund av en generellt lägre kvalité på bassångare motsätter jag mig. Möjligtvis kan det 
upplevas svårare att intonera mot en stämma som intervallmässigt ligger långt ifrån sin egen, 
eller när som i detta stycke, att basen har en annorlunda karaktär på sin stämma i fråga om 
både text och rytmer, och förstås är det svårare eller rent omöjligt att intonera mot någon som 
inte håller en bra tonhöjd själv, men att det skulle vara någon generellt låg kvalitetsnivå på 
bassångare är inte min erfarenhet.  

Alldahls noggranna redogörelse för intonationens fysik har varit väldigt användbart att ha i 
bakhuvudet och bidragit till en större förståelse för begreppet intonation för mig. Dock hann 
vi i detta projekt inte fram till att arbeta med så avancerad intonation som de kunskaperna 
hade kunnat bidra till. Jag tillämpade dock detta med att endast spela de intonationsmässigt 
stabilare grundton och kvint i ackordet på pianot vid vissa insatser. 

 

4.2 Timing 
I mina efterforskningar kring temat timing stötte jag ofta på begrepp som associerade till 
avslappning på olika sätt. Jag kan tänka mig att vi i vår kultur ofta behöver fokusera på just 
avslappning för att få till en bra timing. För timing handlar ju egentligen inte om att sakta ner, 
utan om att komma exakt rätt i tiden. Jag har även upplevt repetitioner där energin varit för 
låg och musikerna har behövt ”tagga till” för att hamna rätt i timingen, men övervägande 
upplever jag för min egen del en betoning på att ”slappna av”. Vår kultur är väldigt stressad 
och som Dahl beskriver i sitt resonemang om balans väldigt mycket ”uppe”, i det att vi 
fokuserar mycket på t.ex. mentala prestationer och stillasittande arbete. 

Under en körresa till Sydafrika som jag deltog i med min körklass i gymnasiet, stötte jag på 
en annan kultur och en annan slags musik, och jag upplevde att de hade lättare för rytmer och 
sväng än oss nordiska sångare. Kanske berodde detta på att vi i vår körklass musicerade 
främst klassisk körlyrik med mindre betoning på sväng till vardags, för sväng är ju som alla 
andra en färdighet som övas upp. Ett intressant tema för vidare forskning kunde vara att 
undersöka skillnaderna i timing- och svängkänsla mellan olika kulturer. 

När jag själv ska hitta timingen så behöver jag ofta blunda för att skärma av min 
koncentration. Jag lyfter medvetenheten till rummet och musikerna runtomkring mig och 
försöker hitta in i den tickande ”metronomkänslan” inombords som jag byggt upp under min 
musikutbildning. Det är en väldigt kroppslig upplevelse, så jag relaterar mycket till Dahls och 
körledaren Sofias resonemang kring att ”komma ner i kroppen”. När vi sångare i 
vokalgruppen ställde oss i en ring och gungade tillsammans i takt hjälpte detta mycket för att 
hitta denna kroppsliga upplevelse och att vi sångare kunde synkronisera detta sinsemellan. 
Lärarens timingövningar var också mycket fokuserade kring att använda kroppen till klappar, 
stamp och annat.  



 16 

Något som jag också upplevde som avgörande för resultatet var lärarens egna väldigt tydliga 
uppfattning om pulsen och rytmen, samt hans förmåga att förebilda den för oss genom både 
gestik och ljud. Det blev tydligt för mig hur viktigt det är som ensembleledare att själv ha 
klart för sig exakt hur känslan ska vara och att veta hur man ska gestalta detta för att sångarna 
ska kunna ta efter.  

 

4.3 Samklang 
Den mänskliga rösten är som sagt väldigt förändringsbar med sångteknik och uttryck, och en 
vokalgrupp är speciell på det sättet att det är mänskliga röster som både bär melodin och 
ackompanjemanget. Jag tyckte det var intressant att fundera över och jobba med skillnaderna 
mellan dessa båda och att arbeta fram olika klanger som fungerade i de olika funktionerna.  

Under repetitionen med läraren arbetade vi med att synkronisera vårt uttal när vi hade en 
ackompanjativ funktion, såsom ”hm-du” eller ”do, do”. En sak som fick det hela att lyfta 
mycket tyckte jag var när han sa åt oss att så oforcerat som möjligt gå från konsonanten till 
vokalen i ”hm-du”, att alltså inte sjunga ett tydligt ”du” utan mer släppa stavelsen till att bli 
det den blev när munnen slappnade av. Detta gav en mer instrumentlik klang som jag 
föredrog mycket mer än tydligt artikulerade stavelser. Det är en utmaning att få röster att låta 
ackompanjerande om de ska vara det. Vi är ju vana till vardags att artikulera ord och låta som 
människor, så hur låter vi då istället som instrument?  

När man som sångare har melodin eller solot är man i huvudfokus för uttrycket, och det är 
skillnad om de andra stämmorna har en ackompanjerande funktion eller om man är en del av 
ett homofont parti. Om de andra stämmorna är ackompanjerande är man möjligtvis mer fri att 
ta ut sitt personliga uttryck, men rösten är inte lika stabil som till exempel ett externt 
instrument, särskilt i fråga om intonation men även i andra aspekter. Kravet på medvetenhet 
om och samspel med sin ensemble skärps mycket när man går från att sjunga med instrument 
till att sjunga i vokalgrupp är min upplevelse. Eftersom flera av oss i gruppen var mer vana 
vid att sjunga med instrument, blev det en utmaning att fundera kring sin klang och vår roll i 
ensemblen och att försöka synkronisera oss med resten. Det var viktigt att vara noggrann med 
sin enskilda klang och timing m.m. och inte ta ut svängarna så mycket, för hela ensemblen 
kunde då stjälpas. 

Som jag nämnde i resultatkapitlet ville jag vid ett tillfälle sjunga endast tillsammans med 
sopranen, vars röst var ny för mig. Min erfarenhet av att sjunga tillsammans med andra är att 
ju mer man sjunger tillsammans, desto mer vänjer man sig med varandras röster och lär sig 
intonera och ”samklinga”. Efter att ha sjungit dagligen med min körklass i tre år på 
musikgymnasiet, behövde jag i min egen övning bara föreställa mig mina klasskamraters 
röster bredvid mig för att veta hur jag skulle forma klangen för att passa ihop med dem. Under 
denna repetition ville jag instinktivt höra mer av sopranens röst och sjunga mot den, så att 
skilja ut oss två kom naturligt för mig. Detta kan nog vara en bra standardövning att lägga in 
under repetitioner mellan olika konstellationer, för att bidra till samklangen. 
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4.4 Interpretation 
Jag har tänkt på interpretation som något av det sista man gör i repetitionsarbetet, den sista 
putsningen man gör för att få framträdandet att säga det man vill. Jag märkte dock under detta 
projekt att interpretationen var något som jag hade med från början och integrerade redan den 
första repetitionen. Jag funderade på om detta var gynnsamt för resultatet, eller om det kanske 
hade gått fortare att bara fokusera på stäminlärning den eller de första gångerna. I och med att 
sångarna var vana musiker så var de också mottagliga för detta redan tidigt i 
repetitionsarbetet, så där har vi en skillnad mot att jobba med nybörjare.  

I mötet med ett nytt musikstycke kan jag själv som körsångare känna att jag de första 
repetitionerna har fullt upp med att ta in informationen på notbladet, försöka förstå hur jag ska 
sjunga, lyssna in mina medsångare och greppa min roll i helheten, och det är nog bra att låta 
denna process ha sin gång i inledningsskedet och inte avbryta med för mycket information. 
Dock, om repetitionsledaren ibland bryter av med att göra mig medveten om styckets 
underliggande innebörd eller sin musikaliska vision kan detta bidra till inlärningen om det 
görs på ett sparsamt sätt redan tidigt i processen. Jag skulle säga att det är så att 
interpretationen generellt är det sista som faller på plats snarare än det som man börjar med 
sist, och att det största interpretationsarbetet tar vid när de andra bitarna finns på plats. 

 

4.5 Ett stödjande gruppklimat 
Något av det första som slog mig när jag började analysera inspelningarna av repetitionerna, 
var inte något av de fyra temana som studien initialt skulle fokusera på, men likväl något 
övergripande som jag anser ändå påverkar dem alla, mer eller mindre direkt. Jag märkte hur 
centralt det var för mig att lägga vikt vid att skapa ett trevligt gruppklimat, eller som 
Johansson (2005) benämnde det, ett stödjande klimat. Jag noterade i mina anteckningar av 
repen de kommentarer eller övningar jag gjorde med intentionen att bidra till detta, bl.a. att 
jag uttalade att jag var tacksam till dem alla för att de ställde upp och gav av sin tid till detta 
projekt, eller att jag alltid försökte avdramatisera felsjungningar och omtag. Jag vet förstås 
inte hur detta tolkades av sångarna, men min intention var i alla fall att skapa en trevlig och 
öppen stämning där de kände sig respekterade som mina medmusiker och där vi hade en 
prestigelös inställning till våra prestationer.  

Den uppenbara skillnaden mellan vokalgrupp med denna sättning och en större kör, är att 
sångarna är ensamma i sina stämmor. Detta medför både möjligheter och utmaningar. Den 
största utmaningen som jag ser det är att sångarna måste bära sin stämma själv, vilket ställer 
större krav på den enskilda individen i fråga om både inlärning och framförande. Man kan 
inte använda sig av körandning till exempel (att ta ett snabbt andetag mitt i en fras medan de 
andra i stämman fortsätter sjunga), och sångaren kan inte förlita sig på att till exempel en 
stämkollega har lärt sig den där svåra passagen som hen inte lärt sig själv än. Det blir också 
lätt utlämnande under stäminlärningen när jag som ensembleledare kan behöva jobba med ”en 
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stämma”, vilket alltid blir en enskild person. Det fanns viss nervositet i gruppen kring att bära 
stämman själv, och jag försökte bemöta detta utan att det blev utlämnande eller utpekande. 
Här var det stödjande klimatet av största vikt upplevde jag, och jag försökte bidra till detta så 
gott jag kunde.  

Om ett projekt har hög professionalitet, stor tidspress eller ett samtycke kring att projektets 
mål endast är musikaliskt blir de sociala aspekterna inte lika framträdande som i en amatörkör 
där man musicerar för nöjes skull. Under detta projekt ville jag hellre ha ett trevligt klimat än 
ett perfekt klingande resultat om dessa två ställdes mot varandra, som till exempel när någon 
var frånvarande på grund av sjukdom eller när någon inte hade lärt sig sin stämma ordentligt. 
Dessa situationer hade kanske i ett försvarsinriktat klimat kunnat bidra till irritation, men med 
rätt bemötande bidrog de istället till att etablera det stödjande klimatet. 

Värt att fundera kring är hur stort ansvar man som ensembleledare vill eller behöver ta för 
gruppens psykiska klimat. Detta skiljer sig såklart från grupp till grupp och som sagt spelar 
gruppens nivå in – musicerar vi tillsammans professionellt eller för nöjes skull? Är musikerna 
avlönade blir det inte lika stora krav på att upplevelsen ska vara trevlig, men likväl är det som 
Johansson (2005) skrev, att stödjande klimat bidrar till att deltagarna känner ”arbetsglädje och 
gemenskap och kan lägga odelad energi på sitt spelande.”  

 

4.6 Avslutning 
 

Detta projekt blev mycket lärorikt och hjälpte mig att organisera mycket de kunskaper jag 
redan hade i ämnet, samt bidrog till mer utvecklad kunskap. Det har varit väldigt intressant att 
fundera kring de fyra temana på detta sätt, att definiera dem ordentligt och precisera övningar 
som kan föra repetitionsarbetet framåt. Det har också öppnat mina öron för vad jag ska lyssna 
efter när jag jobbar med en ensemble och bidragit till en användbar struktur att utgå ifrån. 

Något jag skulle gjort annorlunda i detta projekt om jag haft de kunskaper jag har nu, skulle 
varit att schemalägga fler rep och att mer organiserat planera dem. Till exempel att välja ett 
tema för varje rep och arbeta systematiskt med bara det. Jag hade också studerat in stycket 
ännu mer för mig själv innan. Det är alltid svårt att jobba med ett stycke som är nytt för både 
en själv och ensemblen, och även om jag förberedde mig så gott det gick hade det varit 
hjälpsamt att kunna stycket ännu bättre själv.  

Ett framtida projekt i denna linje kunde vara att fortsätta arbeta med ensemblen, att använda 
flera låtar och ta det hela vägen till konsert för att se vilka fler problem och lösningar man 
stötte på. 



 19 

Referenser 
Alldahl, Per-Gunnar. (2004). Intonation i körsång. Stockholm: Gehrmans.  

Bygdéus, Pia. (2000). Ledarskap – sett ur körpedagogens synvinkel. (C-uppsats). Göteborg: 
Göteborgs universitet, Musikhögskolan. 

Dahl, Tone Bianca. (2003). Körkonst: om sång, körarbete och kommunikation. Göteborg: Bo 
Ejeby. 

Dai, J., Dixon, S., (2017), Analysis of interactive intonation in unaccompanied SATB 
Ensembles, London: Queen Mary, University of London. Hämtad från Queen 
Mary, University of Londons webbplats: 
http://www.eecs.qmul.ac.uk/~simond/pub/2017/DaiDixon-ISMIR2017.pdf 

Hall, L. (2017) Nationalencyklopedin, interpretation. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/interpretation (hämtad 2018-
12-05) 

Hedell, Kia. (2009). Klang i kör: uppfattningar om körsång och klang i efterkrigstidens 
Sverige. Uppsala: Uppsala universitet, institutionen för musikvetenskap 

Jalkéus, Anders. (2008). Att sjunga och intonera i grupp. (Examensarbete). Stockholm: 
Kungl. Musikhögskolan. 

Johansson, Leif. (2005). Ensembleledning. Ledarskap i mindre musikgrupper. Lund: 
Studentlitteratur. 

Linder, Staffan. (2008). Körens tajming. (Examensarbete). Stockholm: Kungl. 
Musikhögskolan. 

Norén, Klara Rennéus. (2017). Att tolka interpretation. En studie om interpretation inom sång 
i teori och praktik. Malmö: Musikhögskolan i Lund 

Sjögren, Gabriella. (2017). Det vältempererade klaveret? (Examensarbete). Stockholm: 
Kungl. Musikhögskolan. 

Strandberg, Bertil. (1998). It’s about time. Stockholm: Sittel. 

Sundberg, Johan. (2001). Röstlära. Fakta om rösten i tal och sång. Stockholm: Konsultfirman 
Johan Sundberg 

 

Fonogram och multimedia 

Musikvideo: Riltons Vänner – Goliat (Laleh), 
https://www.youtube.com/watch?v=WTwQPDlrWz8, hämtad 2018-12-05. 
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Bilaga 1: Musikstycket i noter 
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