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Inledning 

En av de mest tidskrävande uppgifterna för en dirigent är att hitta repertoar för kören. Repertoaren ska passa i 

stil och tema till de konserter som är planerade, sångerna ska inte vara för svåra, men inte heller för lätta. Det 

är viktigt att sångarna har något att sträcka sig efter, samtidigt som det inte ska bli omöjligt att genomföra. Att 

börja på ett verk och arbeta mycket med det, för att sedan lägga undan det, skapar frustrationer och 

nederlagskänslor.1 

Tone Bianca Dahl sätter här ord på flera av mina tankar när det gäller en av de stora uppgifterna 

för en dirigent – att sätta repertoar. Som Dahl är inne på innefattar processen en rad olika 

aspekter att ta hänsyn till – inte minst tematik men även saker som konsertlokalens akustik. 

Utöver att även beakta musikens svårighetsgrad finns också den betydande frågeställningen om 

vad som är en lämplig mängd repertoar att hinna med under den givna repetitionsperioden. 

     Utifrån min egen erfarenhet, vilken kompletteras av flera liknande vittnesmål från andra 

dirigenter, är det vanligt inför framträdanden med en upplevelse av att musiken inte riktigt 

”sitter” så väl som önskat. Detta kan skapa stress hos både dirigent och körsångare, och i vissa 

fall ha en negativ inverkan på gruppens självförtroende. Några gånger lyckas inte konserten leva 

upp till vad som anses vara en acceptabel nivå, men i många fall kan det upplevas att ensemblen 

”lyfter” under konserten och lyckas prestera ett fullt tillfredställande resultat – betydligt bättre 

än väntat. Vid dessa tillfällen är det inte ovanligt att sångare vittnar om konsertupplevelsen som 

rolig och något speciellt. 

     Dock förekommer inte sällan åsikter från körsångare under sådana perioder där det påtalas 

att arbetet inte får präglas av för mycket stress och en känsla av att inte hinna med. Det kan 

uttryckas tankar om att det inte är en trevlig upplevelse när konserterna klaras av med nöd och 

näppe. 

     Detta arbete ämnar behandla just denna balans. En balans mellan skadlig tidspress och 

gynnsam motivation. God framförhållning är i många avseenden betraktat som något positivt, 

och något som körsångare ofta efterfrågar – exempelvis att i god tid få veta repertoar samt 

information om huruvida delar av den ska framföras utan noter. Framförhållningen tänks alltså 

kunna hjälpa sångarna att planera sitt arbete med att instudera repertoaren i tid inför konserten. 

Dock verkar det finnas andra aspekter som gör att sångare hittar en drivkraft att anstränga sig 

ytterligare för att nå ett resultat, och denna drivkraft verkar alltså kunna vara gynnsam. Behövs 

kniven mot strupen för att stimulera kören att göra sitt bästa? Det är också förekommande med 

en uttryckt vilja från körsångare att få nya utmaningar och på så sätt få ny stimulans, som 

kontrast till att återanvända repertoar som sjungits förut. 

 
1 T. B. Dahl, Körkonst: Om sång, körarbete och kommunikation, Bo Ejeby Förlag, Göteborg, 2003, s. 52. 
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     Under mina knappt fyra år som dirigent och konstnärlig ledare för damkören Discordia i 

Uppsala har dessa frågor varit ständigt närvarande, och trots att jag upplever att jag lyckas göra 

allt bättre bedömningar kring repertoaren påminns jag gång på gång om komplexiteten i ämnet 

och hur mycket mer det finns att lära, för att få kören att kunna visa sig från sin bästa sida. En 

kör är ju ett komplext studieobjekt, med många individer och således många möjliga olika 

uppfattningar. Det är följaktligen en delikat uppgift för körledaren att göra de olika avvägningar 

som krävs, och resultat från denna studie hoppas kunna ge värdefulla insikter som kan vara till 

nytta i dirigentens arbete, inte minst mitt eget. 

     Frågeställningarna är i högsta grad relevanta även för professionella ensembler, där en 

noggrann avvägning behöver göras kring tidsmängden som finns till förfogande för repetition 

bland annat. Detta var således även fallet vid planeringen och genomförandet av den 

konstnärliga delen av mitt examensarbete, vilken bestod av en examensproduktion med 

Radiokören. På grund av situationen under våren 2020 i och med coronaviruspandemin var 

projektet anpassat till att endast innefatta halva kören (16 sångare) och projektet utmynnade i en 

intern konsert den 14 maj 2020. Se bilaga 1 för konsertprogrammet. 

Syfte 

Arbetet ämnar undersöka under vilka förutsättningar körsångare får den största drivkraften och 

koncentrationen att arbeta för ett optimalt musikaliskt resultat, där mängden repertoar och dess 

svårighetsgrad är faktorerna som undersöks. Det är självklart inte möjligt att genom en studie i 

den lilla utsträckning som ryms inom detta arbete göra heltäckande slutsatser kring denna 

omfattande fråga, men förhoppningsvis kan arbetets resultat och diskussioner ge ny kunskap 

kring några infallsvinklar. 

Frågeställningar 

- I vilken mån vill körsångare bli utmanade genom repertoarval – gällande såväl 

svårighetsgrad som mängd repertoar? 

- I vilken utsträckning är utmaningsnivån avhängig för körsångarens engagemang för det 

musikaliska resultatet? 

Bakgrund 

Till grund för detta avsnitt ligger studier av i huvudsak läroböcker i dirigering, körledning och 

körpsykologi, men även av tidigare examensarbeten i dirigering. Materialet som tas upp nedan 

spänner över en tidsperiod från 1949 till 2017. Nedan följer ett utdrag ur en lärobok från 1949. 

Allvarligt varnas för att låta kören få för stora och omfattande uppgifter. Hellre en hymn än två i gudstjänsten, 

hellre fem än tio i konsertprogrammet, hellre en konsert än två under säsongen. Om det som utföres är väl 
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inövat, och om det får ett vackert framförande, skall det också både främja körgemenskapen och bli till 

uppbyggelse och glädje för åhörarna.2 

David Åhlén varnar här för att spänna bågen för hårt vad gäller repertoaren. Han trycker på att 

repertoaren som väljs ska hinna repeteras ordentligt, vilket inte bara tillfredsställer publiken 

utan även körens gemenskap i sig. Här verkar det framför allt handla om mängden repertoar. 

Även Madeleine Uggla tar upp att körer ofta uppskattar ett begränsat antal framträdanden per år 

just för att få god tid till inlärningen av materialet3, vilket alltså också handlar om mängden. 

Hon lyfter även betydelsen av den sociala gemenskapen samt att hänsyn behöver tas till 

amatörkörens sångares situation där en begränsad mängd tid kan läggas på körarbetet4. Hon 

utvecklar senare och belyser att stycken som kräver mer repetitionstid, med andra ord stycken 

med en högre svårighetsgrad, inte behöver vara ett problem om antalet framträdanden är få och 

tid finns5. Även om detta verkar vara en öppning för en svårare repertoar, bara den är väl 

avvägd mot tiden som finns till förfogande, påpekar Uggla dock att svårighetsgraden på 

styckena ofta blir för hög. Hon belyser vad en god bedömning av körens möjligheter får för 

positiva konsekvenser. 

Är repertoarvalet gjort med hänsyn till körens möjligheter blir det inte svårt att uppnå en trivsam 

arbetssituation som är så viktig för att körens arbete skall vara meningsfullt. 

[…] 

Rätt valda sånger ger arbetsro. Koristen känner, att han hinner med att lära sig det som krävs. Han spänner sig 

inte. Han hinner med att lyssna, tänka på rösten, sätta sig in i texten osv.6 

Dessa positiva följdverkningar är helt uppenbart viktiga aspekter för dirigenten. Om det tvärtom 

inte finns en trivsam arbetssituation, koristerna är spända, de är omedvetna om textens innehåll 

och de inte hinner lyssna får det självklart negativa konsekvenser för det konstnärliga resultatet. 

     Att felavvägda repertoarval kan få olyckliga följdverkningar vittnar även Dahls citat från 

inledningen om, men hon påpekar också vikten av att ”sångarna har något att sträcka sig efter”7. 

Det finns alltså en risk med en alltför låg svårighetsgrad. Dahl tar också upp vikten av 

dirigentens visioner och att dirigenten brinner för musiken som ska läras ut, men att samtidigt 

lyhördheten för sångarnas behov är viktig8. Kopplat till detta lyfter hon även fram att trygghet 

och tillit inom kören är centralt för att koristen ska kunna göra sitt bästa9, och därmed kunna ta 

 
2 D. Åhlén, Kördirigenten: En handbok i körfostran och kördirigering, AB Nordiska Musikförlaget, Stockholm, 

1949, s. 68. 
3 M. Uggla, För kör: Handbok för körledare och körsångare, Edition Reimers AB, Stockholm, 1979, s. 6. 
4 Ibid., s. 5. 
5 Ibid., s. 7. 
6 Ibid., s. 6–7. 
7 Dahl, op. cit., s. 52. 
8 Ibid. 
9 Ibid., s. 128. 



 6 
 

sig an svårare repertoar som prövar den egna förmågan mer. Björn Wrangsjö kopplar också 

utmaningen i svår repertoar till individens tro på sin kompetens och förmåga att utvecklas. 

Osäkerheten ifråga om den egna kompetensen kan aktiveras om kören tar upp ett riktigt svårt stycke, byter 

repertoar eller ledare. Det är inte bara koristens faktiska musikaliska kompetens och hans tilltro till den som 

är viktig, utan hans tro på att han kan utvecklas och bli mer kapabel för sin uppgift.10 

En annan aspekt som nämns på flera håll är behovet av en tydligt formulerad målsättning för att 

höga mål, gällande till exempel repertoar, ska kunna nås. Thomas Caplin lyfter särskilt fram 

detta, och menar på att det är avgörande för verksamheten att det finns en gemensamt 

överenskommen målsättning som är realistisk, utvecklande, tydlig, mätbar och tidsbestämd11. 

Även Dahl är tydlig med vikten av en god målformulering12. Alf Tunsäter belyser också detta, 

och förklarar hur delaktigheten i målformuleringen kan påverka möjligheterna för att höja 

ribban med gott resultat. 

Genom att alla i kören får medverka vid utarbetandet av målsättningen kan både en första grundläggande 

målbeskrivning och senare ökade krav kännas stimulerande för de flesta och inte utgöra en grund för den enes 

eller andres prestationsångest. I dessa bedömningar måste också ständigt den sociala gemenskapen stå i 

centrum.13 

En del av de aspekter som tagits upp ovan kan anses ligga något utanför ramen som mina 

frågeställningar sätter, men jag valde att ta med dem då jag anser att de är relevanta i 

sammanhanget som parametrar som påverkar dirigentens möjligheter att utmana sin kör genom 

repertoaren. 

     Ytterligare infallsvinklar hittas i Rebecka Gustafssons examensarbete från 2017, som 

tangerar mitt ämne, då hon undersöker hur dirigentens musikaliska och disciplinära krav 

påverkar det musikaliska resultatet. Inledningsvis frågar hon sig: ”Till vilken grad ger kraven 

vinster och var går gränsen till för hård press?”14 Hon talar inte specifikt om repertoar, men det 

får anses rimligt att låta repertoarens mängd och svårighetsgrad vara en del av begreppet 

”musikaliska krav”. Utifrån såväl resultat från en enkätundersökning som litteraturstudier 

kommer hon fram till att körsångare finner lustfylldhet i utmaningen men att nivån på 

utmaningen behöver vara väl avvägd gentemot sångarnas förmåga, vilket hon kopplar till 

 
10 B. Wrangsjö, ”Vår livscykel enligt Erik Homburger Erikson”, Människan i kören: Handledning i körpsykologi, 

Kjell Bengtsson (red.), AB Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm, 1982, s. 35. 
11 T. Caplin, På slaget! En bok om körledning, SK-Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm, 2000. 
12 Dahl, op. cit., s. 128. 
13 A. Tunsäter, ”Körens målstruktur”, Människan i kören: Handledning i körpsykologi, Kjell Bengtsson (red.), AB 

Carl Gehrmans Musikförlag, Stockholm, 1982, s. 62. 
14 R. Gustafsson, Sådan dirigent, sådan kör: Kördirigentens musikaliska och disciplinära krav och dess betydelse för 

repetitionen och det konstnärliga arbetet, skriftlig reflektion inom självständigt arbete, Kungliga Musikhögskolan, 

2017, s. 4. 
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resonemang om ”flow”. Av respondenterna i enkäten svarar en stor majoritet att de hellre blir 

stressade av ett för högt repetitionstempo än uttråkade av ett för lågt repetitionstempo, samtidigt 

som en majoritet anger att de å andra sidan har upplevt en dirigent som ställt för höga 

musikaliska krav15. Bedömningen av sångarnas nivå för att hitta rätt nivå av utmaning verkar 

alltså vara viktig för att vinna sångarnas engagemang och låta dem få komma till sin fulla rätt. 

Vad som också inspirerar mig i det här resultatet är att en musikaliskt driven dirigent har sångarna på sin sida 

i det här arbetet. Sångarna vill nå goda resultat och de vill följa en målmedveten och musikaliskt inspirerande 

dirigent. Så länge jag lever upp till detta är förutsättningarna mycket goda. Jag måste alltså se till att ha min 

musikaliska vision i fokus och lägga ner ett gediget arbete i förberedelsen, så att jag själv är helt klar över vad 

jag vill med musiken och sedan också kan förmedla detta till sångarna.16 

Enligt min uppfattning är specifik repertoar, ofta av högre svårighetsgrad, en stor del av 

dirigentens musikaliska vision. Gustafssons slutsatser visar då alltså på att det inte bara är 

repertoaren i sig som är avgörande för koristernas engagemang, utan också i hög grad 

dirigentens målmedvetenhet och förmåga att kommunicera sin vision. Detta knyter även an till 

Dahls tankar om visionens betydelse, i kombination med lyhördheten för sångarnas situation17. 

  

 
15 Ibid., s. 17. 
16 Ibid., s. 22. 
17 Dahl, op. cit., s. 52. 
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Metod och avgränsning 

Först och främst har litteratur och tidigare forskning kring ämnet studerats för att se vad som 

redan skrivits om ämnet, vilket resulterade i avsnittet ”Bakgrund” ovan. Det huvudsakliga nya 

materialet som samlats in består av en enkätundersökning till körsångarna som sjöng i Discordia 

under höstterminen 2019, utskickad den 31 december 2019 vilken de fick besvara till och med 

31 januari 2020. Enkäten omfattar frågor om stressnivå och engagemang kopplat till mängden 

repertoar och dess svårighetsgrad. Se bilaga 2 för enkäten i sin helhet. Resultaten har sedan 

sammanställts och presenteras under ”Resultat” nedan. 

     Metodens avgränsning, utöver valet av enkätfrågor, ligger alltså i valet att närma sig 

frågeställningarna genom en undersökning och analys av en egen konstnärlig process under en 

begränsad tidsperiod – verksamheten med Discordia under höstterminen 2019. De tre olika 

konsertprogrammen som genomfördes under denna period presenteras i bilaga 3, 4 och 5. 

Resultatet av enkäten analyseras och jämförs sedan med egna reflektioner från själva 

genomförandet av den konstnärliga verksamheten under den aktuella perioden, under 

”Diskussion”.  
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Resultat 

Enkätundersökning 

Svaren på enkätens första sex frågor presenteras i figur 1–6, i form av stapeldiagram. Enkätens 

sjunde fråga var en möjlighet att lämna egna kommentarer eller tankar, vars svar kort 

sammanfattas. Se bilaga 6 för dessa fritextsvar på fråga 7 i sin helhet. 21 körsångare svarade på 

enkäten, varav 20 av dem svarade på fråga 1–3, samtliga 21 svarade på fråga 4–6 och 7 av dem 

lämnade kommentarer under fråga 7. 

 

Figur 1. Stapeldiagram som visar körsångarnas svar på fråga 1 i enkätundersökningen. Y-axeln 

visar antal svar och x-axeln visar körsångarnas svar, i en graderad skala där 1 motsvarar ”Det 

har känts helt lugnt.” och 5 motsvarar ”Jag har ofta känt mig mycket stressad.”. 
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Figur 2. Stapeldiagram som visar körsångarnas svar på fråga 2 i enkätundersökningen. Y-axeln 

visar antal svar och x-axeln visar körsångarnas svar, i en graderad skala där 1 motsvarar ” För 

liten. Jag hann tröttna på de få stycken vi sjöng, och tappade motivation.” och 5 motsvarar ” För 

stor. Den stora mängden repertoar hindrade mig i hög grad från att komma till min fulla rätt vid 

våra framträdanden.”. 

 

 

 

Figur 3. Stapeldiagram som visar körsångarnas svar på fråga 3 i enkätundersökningen. Y-axeln 

visar antal svar och x-axeln visar körsångarnas svar, i en graderad skala där 1 motsvarar ” För 

enkel, och/eller inte tillräckligt stimulerande.” och 5 motsvarar ”För svår. Den höga 

svårighetsgraden hindrade mig i hög grad från att komma till min fulla rätt vid våra 

framträdanden.”. 
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Figur 4. Stapeldiagram som visar körsångarnas svar på fråga 4 i enkätundersökningen. Y-axeln 

visar antal svar och x-axeln visar körsångarnas svar, i en graderad skala där 1 motsvarar ”Så lite 

som möjligt, så att vi kan musiken riktigt bra.” och 5 motsvarar ” Så mycket som möjligt, även 

om inte allt sitter till 100 %.”. 

 

 

 

Figur 5. Stapeldiagram som visar körsångarnas svar på fråga 5 i enkätundersökningen. Y-axeln 

visar antal svar och x-axeln visar körsångarnas svar, i en graderad skala där 1 motsvarar ” Inte 

alls utmanad” och 5 motsvarar ” Utmanad till mitt yttersta”. 
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Figur 6. Stapeldiagram som visar körsångarnas svar på fråga 6 i enkätundersökningen. Frågan 

har förkortats i figuren, och därför följer den i sin helhet här. ” I vilken utsträckning tror du att 

denna utmaningsnivå, vad gäller mängd repertoar och svårighetsgrad, är avgörande för ditt 

engagemang för det musikaliska resultatet? Exempelvis gällande ditt engagemang och fokus 

under repetitionerna, samt hur mycket du övar hemma”. Y-axeln visar antal svar och x-axeln 

visar körsångarnas svar, i en graderad skala där 1 motsvarar ”Det spelar ingen roll. Jag har fullt 

fokus vid rep och är väl förberedd oavsett repertoar.” och 5 motsvarar ” Det är helt avgörande. 

Jag är inte fokuserad vid rep och övar inte hemma om det inte verkligen krävs.”. 

 

Flera av kommentarerna under fråga 7 lyfter på olika sätt fram att man uppskattar utmaningen 

vad gäller repertoarens svårighetsgrad. Dock betonas det att det behövs balans – på olika sätt. 

En kommentar påpekar att inte alla stycken får vara utmanande och en annan anser att det inte 

får vara en för stor mängd stycken totalt samt att det är bra med en variation av utmaningsnivå 

mellan en termins olika projekt. Båda dessa lyfter fram att det är roligt och stimulerande att när 

man satsar på att lära sig ett fåtal stycken riktigt bra – exempelvis inför en körtävling. En tydlig 

målsättning lyfts alltså fram som något som påverkar engagemanget positivt. Ytterligare en 

tycker att det är viktigt att kören ges möjlighet att hinna lyckas lära sig sina stämmor för att 

kunna jobba med mer detaljerat musikaliskt arbete inför konserter, och således får inte 

svårighetsgraden på musiken vara för hög i förhållande till körens nivå. På samma tema nämner 

en annan att utmaningen måste följas åt av relevanta verktyg, exempelvis sångtekniska, för att 

klara av utmaningen – något som ligger på dirigenten alltså. Samma person tar upp att 

utmaningsnivån kan variera mellan olika stämmor i samma repertoar. Några nämner också att 

man gärna vill sjunga mer utan noter, vilket ju också är en utmaning som kräver tid, men en 
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aspekt som inte varit i fokus i detta arbete. Slutligen belyser en kommentar att hur 

ambitionsnivån kommuniceras, av såväl dirigent och styrelse som bland övriga korister, är 

betydande för ens eget engagemang att göra sitt bästa. 

Kommentarer till enkätresultaten 

Frågorna 1–3 är alltså specifika för Discordias verksamhet under höstterminen 2019, medan 

frågorna 4–6 samt kommentarfrågan gäller körverksamhet i allmänhet vilket mer direkt 

motsvarar mina frågeställningar i detta arbete. Således påverkas svaren på frågorna 1–3 i hög 

grad av den aktuella repertoaren den terminen, vilken som tidigare nämnts finns bland 

bilagorna. En mer djupgående analys av hur detaljer i den repertoaren avspeglar sig i resultatet 

finns det inte utrymme för här, men några kommentarer bör göras. Det första av de tre 

konsertprojekten (bilaga 2) som genomfördes under terminen var en kortare konsert tidigt under 

terminen där all repertoar var sådan som kören sjungit vid tidigare tillfällen, om än variation i 

hur långt tidigare. Med andra ord hade en stor majoritet av sångarna sjungit repertoaren förr, 

och således bör upplevelsen av musikens svårighetsgrad minskat markant. Det andra projektet 

(bilaga 3) gjordes i samarbete med en annan kör, där huvuddelen av musiken sjöngs av var kör 

för sig, vilket innebär en mindre arbetsbelastning för varje kör än fallet hade varit då en kör 

ensam hade behövt stå för ett helt konsertprogram. Även här användes en stor del repertoar som 

en stor del av kören hade sjungit tidigare, om än något färre än fallet vid den första konserten. 

Det tredje projektet (bilaga 4) var en adventskonsert som kören genomförde helt själva, där 

dock repertoaren till en större del var helt ny för samtliga sångare och där flera av styckena hade 

en högre svårighetsgrad. Det kan alltså sammanfattningsvis vara värt att nämna att höstterminen 

2019 inte var den termin som repertoarmässigt utmanat sångarna i Discordia som mest, jämfört 

med andra terminer, vilket kan ha påverkat resultatet på frågorna 1–3. Med det sagt går det att 

observera i svaren på fråga 1 en tydlig dragning åt en inte så hög upplevd stress inför att hinna 

lära sig repertoaren hos sångarna. Fråga 2 visar att mängden repertoar högst troligen varit lagom 

stor, och likaså svårighetsgraden utifrån fråga 3 – där det dock finns en viss förskjutning åt 

åsikten att den varit för låg. Samtliga dessa tre frågor visar en liten spridning i svaren, där fråga 

1 har något mer spridning än övriga två. 

    Svaren till frågorna 4–6 ger ytterligare information, som inte helt motsvarar det nyss nämnda. 

Dels uppvisar svaren en större spridning än de tidigare frågorna – särskilt fråga 6. På fråga 4 

anger dock 81,0 % av respondenterna en tvåa eller trea, där ungefär lika många angett vardera 

siffran, på den femgradiga skalan över hur stor mängd repertoar man vill sjunga under en termin 

– alltså en förskjutning åt hellre en lite mindre mängd repertoar än en större. Svaren på fråga 5 

om svårighetsgraden drar dock åt det andra hållet. 76,2 % av respondenterna anger en fyra eller 

femma på den femgradiga skalan över hur svår repertoar man vill sjunga under en termin, där 
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dock betydligt fler svarat fyra än fem. Hur som helst går det att observera en tydlig skillnad 

mellan mängd repertoar och svårighetsgrad, där svårighetsgraden anses av respondenterna vara 

ett område där man i en högre grad vill bli utmanad än mängden. Den sjätte frågans svar, där 

betydelsen av utmaningsnivån för det personliga engagemanget för det musikaliska resultatet 

ombeds uppskattas, uppvisar den största spridningen i resultatet. 42,9 % av respondenterna 

anger två på den femgradiga skalan, där ett innebär ingen betydelse och fem innebär avgörande 

betydelse, medan övriga är rätt så jämnt fördelade över tre, fyra och fem. 

     Kommentarerna under fråga 7 indikerar om något en förstärkning av trenden att repertoar 

gärna får vara utmanande, men att dock mängden svåra stycken behöver vara begränsad, genom 

exempelvis kommentarerna där situationen inför en körtävling där mycket tid läggs på ett fåtal 

mer krävande stycken lyfts fram som stimulerande. Dock ska inte alltför säkra slutsatser dras av 

kommentarerna allena då endast 33,3 % av respondenterna lämnat kommentarer, vilket ju 

innebär att åsikter som kommer fram där inte med någon vidare säkerhet kan konstateras stå för 

hela eller en större del av gruppen som respondenterna utgör. 
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Diskussion 

Kvalitet före kvantitet 

Utifrån svaren på frågorna 4 och 5 samt kommentarerna i enkätundersökningen kan alltså en 

tydlig trend identifieras där körsångare generellt verkar uppskatta en utmaning genom 

repertoarens svårighetsgrad i högre grad än en utmaning genom mängden repertoar. Denna 

prioritering av några väl valda utmaningar genom svårighet över en stor total mängd – kvalitet 

före kvantitet – understryker även Caplin ska vara en självklarhet från dirigentens håll. 

Oavsett vilka motiv man som körledare har för sitt val – tänk kvalitet och funktion, aldrig kvantitet och 

bristande funktion. Den respekten bör man visa både musiken, kören och sig själv!18 

Ytterligare jämförelse av de två parametrarna mängd och svårighetsgrad visar också, om än med 

något mindre säkerhet, att svaren på fråga 5 ligger närmare det yttre läget för högst utmaning 

genom svårighetsgrad – ”Utmanad till mitt yttersta”, än svaren på fråga 4 ligger nära det yttre 

läget för lägst utmaning genom mängden – ”Så lite som möjligt, så att vi kan musiken riktigt 

bra.”. Detta skulle alltså kunna indikera att körsångare genomsnittligt är något mer villiga att 

acceptera en för stor mängd repertoar än villiga att inte bli tillräckligt utmanade genom 

svårighetsgraden. 

     I vilken utsträckning dessa slutsatser är gällande för körer generellt kräver självklart 

ytterligare forskning, då svaren på dessa frågor beror på en rad faktorer, till exempel körens 

ambitionsnivå. Dock pekar såväl Åhlén19 som Uggla20 på att mängden repertoar inte får vara för 

stor, men vilket som tidigare diskuterats inte behöver utesluta en högre svårighetsgrad. 

Dessutom understryker Dahl21 att repertoarens svårighetsgrad ska finnas med som motivation 

för sångarna att utvecklas. Det är dock viktigt att påpeka, detta resultat till trots, att repertoarens 

svårighetsgrad och mängd alltid är föremål för noggrann eftertanke. Gustafssons22 resultat där 

en majoritet korister hellre har ett för högt än för lågt repetitionstempo talar ju mot en alltför 

liten mängd repertoar, som rimligen bör innebära ett lägre repetitionstempo. Det är också viktigt 

vad gäller enkätresultaten att beakta den möjliga felkällan i och med den relativt lilla 

urvalsgruppen – endast 21 sångare från samma kör, och dessutom att svaren trots allt uppvisar 

en viss spridning – särskilt frågorna 4–6 som slutsatserna ovan dragits utifrån. 

 
18 Caplin, op. cit., s. 47. 
19 Åhlén, op. cit., s. 68. 
20 Uggla, op. cit., s. 5-7. 
21 Dahl, op. cit., s. 52. 
22 Gustafsson, op. cit., s. 17. 
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Discordias hösttermin 2019 

För att jämföra resultaten av frågorna 1–3 med mina egna reflektioner från genomförandet av de 

konstnärliga projekten under den perioden, kan jag inledningsvis säga att jag trodde att 

resultaten hade dragit mer åt en upplevd högre stressnivå – med andra ord högre staplar för de 

högre siffrorna. Detta på grund av den så vanliga upplevelsen att repertoaren precis hinner 

komma på plats i tid till konserten, som särskilt infann sig vid det tredje projektet även denna 

termin. Dock, med facit i hand och några reflektioner senare, ter sig resultaten som rimliga då 

terminen i sin helhet var varierad gällande repertoarens mängd och svårighetsgrad mellan de 

olika projekten, vilket ju specifikt också nämndes som fördelaktigt i en enkätkommentar. Att 

svaren på frågorna 2 och 3 ligger så tydligt runt mittensiffran tre berättar för mig att denna 

termin var väl avvägd vad gäller repertoaren, utifrån sångarnas upplevelse. Dock finns det en 

fara i att tänka att utmaningsnivån för just den terminen ska vara en mall för mitt fortsatta 

planerande framgent, då sångarna bör kunna utvecklas successivt genom det musikaliska arbetet 

och därför vilja ta sig an allt svårare utmaningar med tiden. 

Vikten av målformulering 

I enkätkommentarerna togs en tydligt formulerad målsättning upp som en viktig aspekt för ens 

engagemang, där en körtävling var ett exempel. Även i litteraturen tas detta upp på flera håll, 

där också en delaktighet i utformningen av målet lyfts fram som centralt. Citatet av Tunsäter23 i 

bakgrunden vittnar om att målformuleringen är en viktig faktor i att minska prestationsångest, 

vilket självklart påverkar det musikaliska resultatet i en negativ riktning, och Wrangsjö24 är 

tydlig med att tilltron till den egna förmågan är viktig och påverkas av repertoarvalet. Det får 

alltså antas rimligt att körsångare kan få en ökad vilja till utmaning genom såväl repertoarens 

svårighetsgrad som mängd om det är ett tydligt kommunicerat mål. Betydelsen av hur en 

ambitionsnivå kommuniceras togs också upp i en enkätkommentar, vilket går i linje med såväl 

Gustafssons25 och Dahls26 tankar om vikten av dirigentens musikaliska vision för sångarnas 

engagemang. 

Balansen mellan skadlig tidspress och gynnsam motivation 

Den andra av mina två frågeställningar – om betydelsen av den repertoarmässiga utmaningen 

för det egna engagemanget – hoppades jag få svar på genom enkätens sjätte fråga. Den stora 

spridningen i svaren gör det svårt att dra någon enkel slutsats. Frågan om balansen mellan 

skadlig tidspress och gynnsam motivation har fortsatt visat sig vara komplex utan entydiga svar. 

 
23 Tunsäter, op. cit., s. 62. 
24 Wrangsjö, op. cit., s. 35. 
25 Gustafsson, op. cit., s. 22. 
26 Dahl, op. cit., s. 52. 
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En av många möjliga förklaringar till detta är den individuella variationen. Allt från 

körsångarnas motiv för att sjunga i en kör till deras förmåga att hantera stress är aspekter som 

påverkar deras svar på enkätens frågor, och samtidigt aspekter där variationen mellan sångarna 

är stor. Att dock ingen av respondenterna svarade att utmaningsnivån inte hade någon betydelse 

– ”Jag har fullt fokus vid rep och är väl förberedd oavsett repertoar” – är värt att stanna upp vid. 

Kan detta tyda på att en kniv mot strupen trots allt behövs för att få ett engagemang, om än i 

olika hög grad? Resultaten visar tydligt att respondenterna vill bli utmanade genom repertoarens 

svårighetsgrad, om än även här olika mycket för olika individer. Återigen påminns jag om 

vikten av lyhördhet för individens förutsättningar, vilket även litteraturen pekar på. Efter detta 

arbete har jag också fått ytterligare incitament till att noggrant överväga repertoarens mängd, 

och framför allt inte låta den bli för stor. Jag tar också med mig att jag inte ska vara rädd för att 

repertoarmässigt utmana min ensemble, men att en tydligt kommunicerad målsättning är 

avgörande och att jag ska låta min egen musikaliska vision och drivkraft framåt vara central i 

det dagliga arbetet. 

Fortsatt forskning 

För att kunna få säkrare kunskap kring detta område som kan appliceras i en verksamhet på lite 

längre sikt vore det intressant med undersökningar som sträcker sig över längre tid, där en kör 

följs genom ett större antal projekt. Förändras körsångarnas svar över tid? Att även jämföra 

körer på olika nivå och i olika åldersgrupper skulle kunna ge ytterligare förståelse för olika 

samband. Här skulle intervjuer med körledare för olika typer av körer kunna vara värdefulla, 

och självklart även med körsångare för att komplettera enkäter. Jag skulle också gärna vilja 

undersöka vidare hur formuleringen av ett tydligt mål påverkar svaren på fråga 6 i denna 

undersökning. Skulle sångare en kör med tydliga mål skatta betydelsen av utmaningsnivån 

annorlunda än en kör utan tydlig målsättning, och i så fall hur? Här kan det även vara intressant 

att beakta den faktiska kvaliteten på det konstnärliga framträdandet. Att försöka uppnå ett 

”perfekt” framträdande med den aktuella repertoaren är ju också en utmaning. Det finns många 

frågor kring körens inre liv, och hur vi som dirigenter på bästa sätt kan ta tillvara på den 

kreativitet, kompetens och drivkraft som sångarna besitter på bästa sätt. Ett är säkert – att mer 

forskning behövs.  
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Examenskonsert 14 maj. Konsertprogram för konserten som utgör den konstnärliga delen av 
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Konsertprogram – ”Song of Songs”. Konsertprogram för det andra av Discordias tre projekt 

under höstterminen 2019 – en konsert i Uppsala Missionskyrka tillsammans med manskören 

Korgossarna den 27 oktober 2019. 

Bilaga 5 

Konsertprogram adventskonsert 8/12 2019. Konsertprogram för det tredje av Discordias tre 

projekt under höstterminen 2019 – en konsert i Helga Trefaldighets kyrka den 8 december 2019. 

Bilaga 6 

Fritextsvar till fråga 7 ur enkätundersökning. Sammanställning av fritextsvaren till 

enkätundersökningens sjunde fråga. 



 


