
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tobias Helldin 
 
 
Gospelkörledare om instudering 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Bo Tobiasson 
 
 

 
 
 
 

 

Examensarbete 15 hp 

Musiklärarexamen 

2008 
 



 2 

Abstract 
 
I denna uppsats undersöker jag hur några svenska gospelkörledare ser på frågor om 
instudering i  gospelkör. Den del av uppsatsen som handlar om instuderingsmetodik 
fokuserar på vilken metodik de använder vid instudering av t.ex. sånger, stämmor och 
”moves” (kroppsrörelser till sången).  
 
Undersökningens frågor delas in i fem olika teman: Undersökningen börjar med ”Fakta 
om körerna”. I temat ”Val av instuderingsmetod” kretsar frågorna kring varför man 
väljer en viss instuderingsmetod.  Två teman -”Instudering i stämman” och ”Moves” - 
går in på hur och varför arbetet med ”moves” och instuderingen i stämman utförs. I 
”Körledarens roll”  undersöks bl.a. var ledarens kunskaper om instudering kommer 
ifrån, avsnittet beskriver också hur ledarna ser på samspelet med kören i olika frågor vid 
instudering. Som metod har jag dels genomfört kvalitativa intervjuer med sex körledare 
och dels läst relevant litteratur om ämnet. 
 
Resultatet visar att ofta används en blandning av olika instuderingsmetoder. Vanligast 
är textblad plus gehörsinstudering men även notinstudering, ren gehörsinlärning och 
instudering till stäm-CD förekommer. I vissa körer kan koristen välja den form av 
instuderingsmetod som denne själv önskar medan andra vill ha en enhetlig inlärning där 
alla ska ha samma instuderingsmetod. ”Moves” förkommer i stor utsträckning i körerna. 
Intervjuerna visar att det till en början kan upplevas jobbigt att lägga till kroppsrörelser 
till sång och text. Det upplevs dock överlag som något mycket positivt för förmågan till 
instudering att använda kroppen. I temat ”Körledarens roll” visar resultatet att egen 
erfarenhet och egna misstag är den viktigaste källan för hur ledarna tillägnat sig 
kunskap om instuderingsmetodik. Alla ledare upplever sig som demokratiska vid 
instuderingen där ett samspel med koristernas åsikter och vilja förekommer. I nästan 
alla fall var ledaren också pianst vid instudering vilket ställer stora krav på egen 
kunskap om materialet, att t.ex. kunna mycket av det utantill. Detta ställer också krav på 
mycket energi för att inte tappa fart under instuderingen. 
 
I diskussionsdelen konstateras att ledarna överlag verkar nöjda med hur instuderingen 
fungerar. Tidsbrist verkar ofta påverka kvaliteten på instuderingen samt ledarnas val av 
instuderingsmetod. Arbetet med instudering i stämman visar att ledarna i 
undersökningen till stor del tänker väldigt lika här. Energin och allas deltagande under 
hela repetitionen står i fokus. Körledarna upplever överlag sig själva som demokratiska 
men verkar för det mesta uppfatta det som att kören ändå mår bäst av att den styrs med 
fast hand av ledaren. 
 
En erfarenhet av vad som kunde gjorts annorlunda efter undersökningens genomförande 
är att ledarna skulle kunna ha fått frågeställningarna innan intervjuerna. Ett förslag på 
vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur instuderingsmetodik upplevs från 
körmedlemmens synvinkel. 
 
Nyckelord: gospelkör, instuderingsmetod, gehörsinstudering, notinstudering. 
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1. Inledning 
 
1.1 Val av ämne -  frågor kring instudering 
 
Att leda kör är ett svårt och mångfacetterat arbete skriver Stefan Sköld (1987, s. 67) i 
sin uppsjungningsbok ”Upp och nersjungningar”. Han menar att det krävs kunskap 
inom många områden: dirigering, gestik, plastik, taktering, instuderingsmetodik, 
sångpedagogik, interpretation, reportoarkännedom, gruppsykologi, 
uppsjungningsmetodik, sångpedagogik m.m. Den här uppsatsen fokuserar på ett av 
dem: instuderingsmetodik och sex gospelkörledares syn på frågor kring instudering i 
vidare bemärkelse. 
 
I mitt liv som musiker har jag alltid haft ena benet i gehörstraditionen och det andra i 
nottraditionen. Ända sedan mina första pianolektioner med nothäfte i lågstadiet övade 
jag även att spela låtar jag gillade på gehör parallellt hemma vid pianot. Jag lärde mig 
också en del sångtexter från kassett och skivor utantill. 
 
Anledningen att jag valde detta ämne för mitt examensarbete är att problematiken 
beskriver sådant som jag så gott som varje vecka stöter på i mitt arbete som 
kyrkomusiker. I fem års tid har jag nu jobbat professionellt som kyrkomusiker med 
körer och ensembler. Under min utbildning vid musikhögskolan i Stockholm 1993–
1997 hade jag visserligen körmetodik men den var helt klassiskt inriktad. Jag gick den 
s.k. IEAa-varianten med fokus på improviserad musik, mestadels jazz. Redan under 
denna körmetodikundervisning kommer jag ihåg att jag önskade att det hade funnits 
inslag av andra genrer i den. Min kunskap om instudering med inriktning mot gospelkör 
har istället till största delen växt fram genom egna erfarenheter.  
 
För att en körrepetition ska ge ett så bra resultat som möjligt är instuderingsmetodiken 
det allra viktigaste menar Sköld (1987, s. 8). Jag har ofta funderat över vad som gör 
instuderingen effektiv. Med effektiv menar jag att låtens rytm, text och noter jobbas in 
relativt snabbt av kören. Jobbar kören bäst in denna låt med mycket text på gehör eller 
med noter? Är det bra om jag som dirigent och ledare mest befinner mig ståendes 
framför kören eller blir kvalitén på instudering bättre om jag istället kompar till? Andra 
frågor jag ställt mig är: Hur kan man på bästa sätt lära in den svåra rytmen i 
tenorstämman? Varför kom kören ihåg vissa låtar bättre än andra när man tar upp dem 
på nytt efter en tid?  
 
I den kör jag byggt uppfinns mycket åsikter kring s.k. ”moves”: hur vi gör dom, när i 
låten och i vilka låtar. Jag får ofta förslag på hur vi ska utföra dom. Jag har överlåtit 
ansvaret till ett antal personer i kören som är specialintresserade av detta och gärna vill 
tänka ut steg och rörelser med kroppen till vissa låtar. Frågan var och hur ”moves” 
används  i undersökningens körer och när man lägger in dem i instuderingsprocessen? 
Kan ”moves” positivt påverka förmågan att instudera och lära sig utantill? 
 
Ofta tycker jag att jag vid instuderingen i min kör pratar för mycket, t.ex. om låtens 
form. Vid en gospelstudieresa till Washington D.C. med omnejd i USA fick jag mig en 
tankeställare. Under ett repetition inför en konsert jag åhörde i en metodistkyrka 
yttrades knappt ett ord av ledaren. Han övade verkligen olika partier grundligt och 
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avbröt kören och gick på djupet med hur han ville ha det. Genom olika gester, miner, 
huvudskakningar och insatser av olika försångare kunde han förmedla hur han ville ha 
resultatet helt utan att prata. Tycker undersökningens ledare att dom pratar lagom 
mycket i instuderingssituationen? 
 
Inte sällan upplever jag att det blir tidsbrist i arbetet med att få till alla detaljer i 
instuderingen innan det är dags för uppsjungning. För det mesta tycker jag att även vår 
kör precis som i exemplet från USA här ovan vinner både tid och energi genom att jag 
istället för att försöka muntligen förklara istället spelar och sjunger hur jag vill att 
resultatet ska låta. Jag försöker då säga det som behöver sägas ”i farten”, t.ex. vilka 
låtens olika delar är. En fråga i min studie är hur körledarna i undersökningen tänker 
kring det och vad energin hos dem själva under instuderingen spelar för roll. En annan 
intressant fråga är: räcker tiden vid körens repetitioner till för instudering körvis och 
stämvis innan det är dags för konsert? 
 
Jag har i min kyrkomusikertjänst ensemblespel med konfirmander, flera barngrupper 
som sjunger och spelar samt en kyrkokör som sjunger en bred repertoar. I dessa grupper 
skulle jag kunna hitta många intressanta exempel som hör till detta ämne men jag har 
begränsat mig till att låta undersökningen fokusera på gospelkör och då specifikt 
gospelkörledarnas perspektiv. I denna musikgenre är det tydligast att både not och 
gehörsinstudering har en lång tradition –cirka 40 år - i Sverige och jag trodde mig kunna 
hitta mest koncentrerat stoff ur intervjuer med dessa ledare. Det är också den körform 
jag själv ”brinner” mest för. 
 
Studien bör kunna intressera två målgrupper:  
1. Körsångare och andra intresserade som skulle vilja hoppa in i sin gospelkör och 

hjälpa till med instudering och som vill få ”input” av hur erfarna körledare tänker 
och arbetar med instudering. 

2. Studenter vid t.ex. folkhögskolor och musikhögskolor som ämnar hjälpa till eller 
börja som ledare i en gospelkör. 

 
 
1.2 Sala Gospelkör – instuderingsmetodik m.m. 
 
Sala Gospelkör är en blandad trestämmig kör som jag startade för fem år sedan. Vid 
tiden för starten hade jag en del kunskap om körmetodik men ingen specifik om 
gospelkörmetodik. Jag har till stor del fått pröva mig fram vad gäller metodiken med 
vad som fungerar och inte fungerar vid instudering.  
 
Efter att många körmedlemmar kommit och gått har en kärna på cirka tjugo personer nu 
blivit den stabila grunden i kören. Vi sjunger material både på svenska och engelska vid 
gudstjänster, konserter och mässor. 
 
Vi jobbar både med noter, textblad med gehörsinstudering och ren gehörsinstudering. 
Jag låter för det mesta koristerna själva välja instuderingssätt med kravet att alla ska 
kunna alla sångerna utantill vid uppsjungningarna. Det är något som också fungerat 
mycket bra. Jag tror att olika människor fungerar olika och har olika musikalisk 
erfarenhet och skolning därför har jag låtit koristerna själva välja utifrån sina 
förutsättningar. De flesta har valt att sjunga med textblad men vi har även några som 
också väljer noter eller helt på gehör. Jag har alltid gett ut textbladet till samtliga i kören 
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när instuderingen är klar. Även medlemmar som vill lära in på gehör tycker det är bra 
att ha ett ”körbibliotek” i form av att texter att återvända till som hjälp för minnet.  
 
Ibland har jag spelat in stämman på CD till tenorstämman då dom är minoritet och har 
behövt extra stöd innan körens start av instudering. Gospelkörledarna och redaktörerna 
till studiehäftet GOSPEL, Lasse Axelsson & Maria Nordenback tycker inte att det finns 
någon genväg till att lära sig sjunga gospel. Det gäller att lyssna, härma och lyssna igen. 
Att jag spelar in en stäm-CD gör att tenorerna upplever att det ger en helt annan 
möjlighet till att jobba med detta som Axelsson och Nordenback pratar om vid egen 
övning hemma. Vad gäller arbetet i stämman har jag jobbat med separata 
stämrepetitioner med tenorstämman inför vissa konserter. Något som jag vet skulle 
kunna öka kvalitén på instuderingen i kören är om jag skulle ha tid med detta i sopran 
och altstämman också. En kompromiss har blivit att vi ibland har stämrepetition före 
eller efter körens gemensamma repetition om någon stämma tycker sig ha behov av det. 
  
Ofta använder vi oss av ”gospel-steget” som innebär att man förflyttar kropp fram och 
tillbaka i sidled. Vi använder även ”moves” i låtarna, något som mestadels upplevs som 
mycket positivt av kören.  Koristerna har uttryckt det som att de ”släpper loss” mycket 
mer och från mitt perspektiv märker jag att de får bättre ”output” (uttryck) när även hela 
kroppen är med. Jag upplever också att många korister får lättare att komma ihåg texter 
och melodi om det är kopplat till rörelser.  
 
Om koristerna har mycket material att lära in på kort tid kan det lätt kan bli som en 
anledning till stress i kören. I undersökningen undrar jag hur mycket material ledarna 
upplever att koristerna orkar instudera under en tvåtimmars repetition. Vid både 
repetitioner och konserter när körmedlemmar är stressade och inte tycker sig kunna sina 
stämmor och texter utantill säger jag ofta att det viktigaste av allt när vi sjunger är att ha 
roligt. Om detta skriver Daniel Furugren (2004, s 14) i sitt specialarbete om minnets 
funktion: ”Den bästa inlärningen sker när informationen har ett högt känslomässigt 
värde”. Jag har ofta upplevt det så att när kören har som roligast låter den ofta som 
bäst! 
 
 
2. Bakgrund 
 
Med val av instuderingsmetod menar jag på vilket sätt körledaren väljer att studera in 
nytt material i kören (t.ex. på gehör, via textblad, via noter eller med hjälp av CD-
skiva). Gehörsinstudering innebär att ledaren för kören muntligen och med hjälp av sin 
röst lär ut sången. Här finns två varianter:  
1. Antingen får koristerna ett textblad med texten medan melodi och stämmor lärs ut 

genom att härma körledaren. Detta kallar jag ”textblad med gehörsinstudering ” i 
resultatdelen  

2. Både text melodi och stämmor lärs ut på gehör. Detta kallar jag ”ren 
gehörsinstudering” i resultat och diskussionsdelarna. 

Notinstudering innebär att ledaren lär ut sångens text, melodi, stämmor och till 
koristerna från noter som de har tillgång till. Med höjdproblem menar jag att stämmorna 
upplevs som ansträngda på rösterna av ledaren p.g.a. av relativt höga tonhöjder. 
 
Den litteratur jag hittade som behandlar instuderingsmetodik var mestadels inriktad 
allmänt mot körsång eller mot körer med en klassisk repertoar. Trots detta är min 
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uppfattning att det som skrevs om instudering i mångt och mycket gäller även för 
gospelkörer. Till flera av mina frågor i intervjuguiden som t.ex. fråga 14: ”Har ni 
speciella stämrep vid instudering?” och fråga 26: ” Hur har du tillägnat dig dina 
kunskaper om instudering?” har jag inte tyckt mig hitta relevant litteratur till en 
bakgrund. Jag har istället valt att redovisa en bakgrund i litteraturen till de delar av mina 
intervjufrågor där jag funnit intressant stoff. 
 
Den litteratur jag läst kan grovt delas in i: 1. Övnings och studieböcker 2. Akademiska 
undersökningar (exempelvis examensarbeten och uppsatser). Jag har valt att redovisa 
litteraturen temavis i samma ordning som i resultatdelen för att göra det mer 
överskådligt. 
 
 
2.1 Litteraturanknytning till Tema B & C 
 
I Katarina Tunvings psykologexamensarbete Att leda ett levande instrument (2005) och 
Britta Hällstigs examensarbete Dom bara sjunger (2005) diskuteras argument för och 
emot not och gehörsinstudering. Tunving (2005, s.20) anger som ett skäl att jobba mer 
med gehörsinstudering är att när kören får lära sig sina stämmor på gehör får de snabbt 
en lustfylld känsla för musiken. Avsaknad av noter gör att man kan fokusera mer på 
rytm, dynamik och frasering än när man koncentrerar sig på en notbild och form på 
låten. Med sina ansiktsuttryck och sitt kroppsspråk fortsätter Tunving kan då körledaren 
få med mycket mer information vid gehörsinstudering än vad som ryms i en notbild. 
Axelsson & Nordenback (1990) har en liknande uppfattning där de menar att utan noter 
är både blicken och händerna fria att inrikta sig på att nå ut med sången till den som 
lyssnar.  
 
Något mycket centralt vid gehörsinstudering blir ju förmågan att minnas vad man 
studerat in. Furugren (2004) sammanställer från olika litteratur vad som påverkar vår 
förmåga som korister att komma ihåg det vi studerat in. Om stress vid inlärning skriver 
t.ex Furugren (2004, s 13): ”Då stresshormon produceras hindras inlärning och minne”. 
 
I Tunvings (2005 s. 23) examensarbete  framkommer ibland en negativ inställning till 
notinstudering: En respondent ser noter som ett hinder snarare än hjälpmedel, som ett 
hinder mellan dem själva, sångarna och musiken, och även mellan publiken och 
musiken. Ett hinder för uttrycket. Axelsson & Nordenback (1990, s. 3) pekar på att det 
är mycket som inte kan skrivas ner i notbilden: klangfärg, intonation, frasering och 
uttryck. 
 
En fördel med notinstudering framhåller å sin sida Hällstig (2005, s. 3) i sitt 
examensarbete:  
 

Innan koristen börjar sjunga kan det vara bra att läsa igenom notbilden… …då finns ju 
en grundförståelse som körsångaren kan ha tillgodogjort sig innan man ens börjat 
repetera som inte  är möjlig vid gehörsinstudering.  

 
Hällstig skriver vidare att det är bra att kunna följa med i ackorden medan stämman har 
paus vilket gör att den kan komma in igen utan större problem. Med detta pekar hon på 
den överblick som notinlärning kan ge. 
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Axelsson & Nordenback (1990, s. 6) menar att man som ledare når bäst resultat om man 
tänkt igenom hur man vill ha låten innan instuderingen startar i stämman. Det kan låta 
självklart men jag känner gospelledare som även jobbar mycket med att låten formar sig 
efter hand: man laborerar med uppbyggnad av låtens delar, tempon och dynamik utan 
att från början vara så bestämd med vart låten ska ta vägen. De skriver om gospelkörens 
sättning att vi i vår svenska körtradition oftast sjunger S A T B (Sopran, Alt, Tenor och 
Bas)  medan man i USA oftast har sättningen S A T. Den fyrstämmiga sättningen gör att 
man kan sjunga herrstämmor även i röster med lägre omfång på rösten. I sina 
instruktioner om hur instuderingen i stämmorna ska utföras återkommer de flera gånger 
till orden intensitet och energi. 
 
Enligt Axelsson & Nordenback (1990, s. 33) bör varje kör vara fri att göra sin tolkning 
och instuderingen av låten. Man kan eller i vissa fall ska känna sig fri att ”stuva om” i 
t.ex. låtens delar. Förslagsvis börjar man instuderingen med att alla stämmor lär sig 
melodistämman. De tycker vidare att de stämmorna effektivast studeras in genom att 
lägga på stämma för stämma i t.ex. en vamp. Stämmorna från sopran till bas lärs då in 
utan avbrott, en efter en. 
 
I  boken ”Körkonst” skriver Tone Bianca Dahl (2002, s. 60) att en körsång  består av 
text, rytm och melodi och att det kan vara smart att isolera texten och lära sig den först 
för effektivare instudering av t.ex. rytm. Det gör att fokus kan ligga helt på effektiv 
instudering av ett av elementen. Hällstig (2005, s. 17) konstaterar att det vanligaste 
sättet att jobba med rytm i hennes undersökning var att klappa den svåra rytmen. 
Axelsson & Nordenback (1990, s. 29) ger konkreta råd vad man kan tänka på när fokus 
är på rytmen: ”Håll pulsen sången igenom. Stressa inte på de så ofta förekommande 
synkoperna utan känn hela tiden grundslagen.” De menar vidare att det är lätt att tempot 
ökar vid mycket synkoper. Att vara beredd i tid med andning och stöd är ett annat tips 
från dem, annars tappar man lätt exakthet i rytmen. 
 
De olika körerna i Hällstigs (2005, s. 17) undersökning jobbar med intonation, genom 
att göra koristerna i stämmorna medvetna vilken funktion de har i klangen (t.ex. ters 
eller sjua). Dessa övningar är hos de flesta körledare i hennes undersökning kopplade 
till sången de just sjunger. Sköld (1987) menar även han att vad gäller 
intonationsövningar är det bästa är att utgå från sånger där kören har svårt att sjunga 
rent. Handtecken kan också användas för att jobba med intonation där olika tecken 
representerar olika skalsteg. Dahl (2002) skriver målande om denna teknik som att 
grundtonen är fast, att tersen ska vila och att kvinten är öppen. 
 
För att förbättra dynamiken vid instuderingen ger Axelsson & Nordenback (1990, s. 11) 
följande råd: ”Överdriv dynamiken. Lär kören att följa dirigenten istället för att 
bestämma på repetitionen hur det ska vara.” Med andra ord en instuderingsmetodik som 
bygger på att koristerna hela tiden är uppmärksamma på ledarens rörelser. 
 
Gospelsånger kan speciellt i tenorstämman ligga långa partier i relativt högt läge som 
kan ge höjdproblem. Axelsson & Nordenback (1990, s. 3) skriver att de transponerar 
ned trestämmiga sånger i högt läge och har skrivit om dem till fyrstämmig sats. Jag 
tolkar det som att de då tycker att man bör ”lägga om” stämmorna till bekvämare lägen 
vid behov. Det gäller att vara lyhörd på vilka höjdövningar som passar koristerna 
beroende på om det är t.ex. tenor eller bas tycker Sköld (1987). Han fortsätter med att 
konstatera att detta är en typ av övningar många ledare ”har flest av i skafferiet”. Märks 
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det att ledarna även i denna undersökning har många verktyg för problem med detta? 
Axelsson & Nordenback (1990, s. 37) åter igen, tipsar om att man kan texta extra tydligt 
på höjden och att det då hörs bra ändå fast koristen inte sjunger så starkt. De menar att 
det lätt kan bli skrikigt på höjden och att man ska sjunga med huvudklang men försöka 
färga tonen med bröstklang. Då ”sparar” man rösten. 
 
Sköld (1987, s.7) tar bl.a. upp när och hur gehörsövningar i instuderingssituationen är 
lämpliga. Han ger bl.a. rådet att skapa egna övningar utifrån den stycken som kören för 
tillfället övar. Dessa ska förbereda koristerna för särskilt svåra ställen i sångerna. Han 
menar att dessa övningar också bör syfta till att kunna sjunga rent tillsammans. 
 
Innan denna undersökning hade jag uppfattningen att inte mycket instudering sker ”á 
capella” i amatörgospelkörer, kompet är nästan alltid en viktig komponent i sången. 
Anders Bergström (2000) skriver i sin D-uppsats ”Att nudda musiken själ” att en fördel 
med att använda piano eller annat komp under instudering kan vara att körsångarna 
vågar sjunga ut på ett helt annat sätt än under á capella sång. Axelsson & Nordenback 
(1990, s. 24) menar att det ofta kan vara problem i balansen mellan komp och kör och 
att man i t.ex. en vamp kan slå av kompet och låta kören sjunga á capella som en 
övning. A cappella sången ger då variation i instuderingssituationen. Använder 
undersökningens ledare denna möjlighet som gehörsövningar och á capella sång ger? 
 
 
2.2 Litteraturanknytning till Tema D och E 
 
Hur jobbar man med användandet av kroppen i samband med instudering? Kan 
”moves” tillföra något positivt för förmågan att instudera tro? Axelsson & Nordenback 
(1990, s. 7) menar att kroppsuttrycket är en viktig del när man sjunger gospel. Genom 
att röra sig i takt till musiken blir det ett sätt att förankra pulsen i kroppen. Författarna 
menar vidare att när koristerna blir säkra på rörelserna blir ”moves” en hjälp att släppa 
loss sången och känna sig ”stadig” i det man gör. De tycker inte att det behöver var 
krånglig koreografi för att effekten ska bli stor om alla gör likadana rörelser. 
 
I sin sammanställning av minnesforskning skriver Furugren (2004, s. 13)  i sitt 
specialarbete: ”Inlärning underlättas mycket om den nya informationen kopplas till en 
upplevelse eller kroppsrörelse”. Har ledarna sett denna koppling tro? 
 
Författarna Alf Tunsäter och Björn Wrangsjö behandlar i körantologin ”Människan och 
kören” (1982) frågan kring vilken typ av körledare man kan vara i 
instuderingssituationen. De kan urskilja tre olika ledartyper: den auktoritäre ledaren, 
den demokratiska och ”låt gå”-ledaren”. Om ”låt gå” ledaren skriver Tunsäter & 
Wrangsjö att han inte ger någon som helst aktiv ledning utan är lika entusiastisk till alla 
förslag som kommer upp även om de pekar i helt olika riktning. Jag valde att inte ta upp 
denna sistnämnda tredje typ i mina intervjuer då jag kände mig övertygad om att ingen 
av ledarna skulle placera sig i den gruppen. Den auktoritäre ledaren har enligt Tunsäter 
& Wrangsjö samlat all makt i sin hand och kommunikationen med koristerna består till 
stor del i att ge order. Prat mellan korister under repetitionen hålls kort.  
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Om den demokratiske ledaren skriver de vidare att han kan utöva ett lika starkt 
inflytande som den auktoritäre men att han gör det på ett annat sätt: Ansvaret för att en 
del av körens arbete fördelas ut till koristerna. Ledaren stärker gruppen genom att 
reducera spänningar och konflikter. Statustänkande motarbetas. Samtal och frågor 
korister emellan förekommer till viss del. Tunsäter & Wrangsjö menar slutligen att 
gruppen av denna ledare ändå fodrar en kunskapsauktoritet, att ledaren verkligen kan 
sitt material. 
 
Björn Wrangsjö (1982, s.53) menar i ”Människan i kören” att körledaren är den person 
som betyder mest för körklimatet. Hur påverkas körens inlärningsförmåga om jag som 
körledare är stressad och är på dåligt humör? Dåligt menade Furugren i sin uppsats (se 
ovan). Wrangsjö menar att ledaren ändå kan ta hjälp av sina korister att få till en 
meningsfull instudering. Ett exempel kan vara vara att ledaren får hjälp med att sköta 
diciplinen i kören (att t.ex. hjälpa varann att vara tysta och koncentrerade). Tunsäter & 
Wrangsjö (1982, s. 79) tror att kören bara kan nå ett bra resultat om ledaren har en 
entusiasmerande förmåga och att denna förmåga beror på om ledaren har personlig 
utstrålning eller ej vid instuderingen. Tunving (2005, s. 26) skriver att  respondenterna i 
undersökningen tycker det är viktigt att skapa delaktighet från koristerna. En av 
respondenterna i denna studie uttrycker det som att: ”Faktum är att det är ett väldigt 
osjälviskt yrke. Man finns ju till för en massa människor”. De välkomnar förslag under 
repetitionen i mån av tid. Tunving pratar vidare om att ledaren entusiasm måste 
förmedla en tilltro till att hårt arbete under instuderingen lönar sig.  
 
En anledning till varför ögonkontakt är så viktigt i gospelkörens värld nämner Axelsson 
& Nordenback (1990, s.6): ”Eftersom det ofta förekommer att sångens form inte 
bestäms i förväg utan i samma ögonblick som den framförs är dirigentens roll mycket 
viktig”. Detta gör att det i gospelkören är mycket viktigt att följa ledarens olika tecken 
med händerna. Man måste som korist måste ha en ständig ögonkontakt med ledaren. 
Bergström (2000) skriver om detta ämne att ledaren måste våga släppa pianot, ta 
ögonkontakt med kören och förlita sig på sångarnas kunskap och tidigare erfarenheter. 
 
 
2.3 Instuderingstradition i USA  
 
Inom gospelmusiken som föddes i USA har gehörsinlärning alltid varit den helt 
dominerande formen av instuderingsmetodik i gospelkör.  
 
Axelsson & Nordenback (1990, s. 50) skriver att ursprunget till gospelmusiken hör 
samman med det faktum att 20 miljoner afrikaner under flera hundra år fördes till USA 
som slavar.  Denna musik byggde helt på gehörsinstudering i så kallade ”spirituals” och 
”worksongs”.  
En vanlig form på låtarna var då så kallad ”call and response” d.v.s. fråga och svar 
vilket innebär att låten byggs upp av försångare och kör som svarar. Det är en mycket 
tydlig form av gehörsinlärning där kören får mycket information av försångaren i form 
av frasering, dynamik, rytm och uttal m.m. Många av de kvalitéer som finns i 
gospelmusiken går helt enkelt inte att skriva ned i notbilden menar Axelsson & 
Nordenback. 
 
Uppkomsten till den specifika genren gospelmusik hör dels ihop med uppkomst av 
blues, ragtime och jazz och dels väckelserörelsen under slutet av 1800-talet och början 
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av 1900-talet som gav upphov till bildandet av svarta kyrkor runt om i USA. 
Gospelmusiken var främst en vokal musik i sjungande predikanter, sånggrupper eller 
körer fortsätter Axelsson och Nordenback. Avsaknad av tryckta noter gjorde att den 
enda möjliga chansen att lära sig sånger ofta var via live-uppträdanden eller möjligtvis 
grammofoninspelningar – alltså på gehör. Sammantaget så var notinstudering alltså 
inget tänkbart alternativ. Genom gospeln historia har få musiker och sångare kunnat läsa 
noter vilket också är fallet än i dag i gospelns USA. Enligt Axelsson & Nordenback 
(1990, s. 3) börjar man där direkt att lära sig både text och musik på gehör.   
 
 
2.4 Instuderingstradition i Sverige  
 
På 1960 och 1970-talen introducerades gopelmusiken i Sverige. Främst via körer i 
frikyrkorna. Kören Joybells i Örebro räknas enligt deras egen hemsida som Sveriges 
första gospelkör. På körens hemsida kan man läsa att  Joybells från Örebro har existerat 
i stort sett lika länge som gospelmusiken har funnits i Sverige (http:// www.joybells.se). 
I den svenska gospelkören på amatörnivå har not och gehörsinlärning samexisterat. 
Axelsson & Nordenback (1990, s.3) skriver att en väsentlig skillnad mellan de flesta 
körer i Sverige och svarta gospelkörer är sättet att instudera nytt material. I Sverige 
börjar vi ofta instuderingen med noter och släpper dem eventuellt inte ens på konserten. 
De skriver vidare om gehörs kontra notinstudering att instuderingssätten inte motsäger 
varandra utan kompletterar varandra. Vidare menar de att man alltid ska se till att träna 
gehörssjungandet och våga släppa noterna tidigt under instuderingen. 
 
 
 
 

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur några svenska gospelkörledare 
(vidare kallade ledare) ser olika frågeställningar kring instuderingsmetodik i 
gospelkören.  
 
Närmare bestämt vill jag undersöka: 
 
1. Vilka val av instuderingsmetod gör ledarna och varför? Är de nöjda med det val av 

instuderingsmetod de gör? Vid instudering: Hur ser arbetet i den enskilda stämman 
ut? Hur jobbar de vid problem med rytm, intonation, dynamik och höjden (kallat 
höjdproblem)? Har körerna stämrep och vad kan de betyda? Hur jobbar de med 
”moves och ”gospel-steget”? 

 
2. Hur ser körledarna på frågor kring sin egen roll vid instudering? 
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4. Empiri och metod 
 
Examensarbetets empiriska material utgörs av kvalitativa intervjuer med sex 
gospelkörledare. 
 
Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra en 
kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller hitta mönster så 
ska man göra en kvalitativ studie skriver Trost (1997, s. 16). Att kunna urskilja mönster 
vid instuderingen samt hur dessa körledare jobbar och varför stämde bättre in på min 
intention med undersökningen. Jag trodde mig kunna tränga mer på djupet med 
intervjuer än med enkät. Denna form gav mig också chanser att spinna vidare med fler 
frågeställningar på frågor där respondenterna hade mer att säga. 
 
 
4.1 Urvalskriterier  
 
Jag kontaktade gospelkörledare som jag visste hade någorlunda liknande körer vad 
gäller antal deltagare i körerna och liknande stämfördelning. Jag ville vidare att de 
skulle vara på ungefär lika musikalisk kunskapsnivå samt att de hade liknande 
ambitionsnivå på repetitioner och konserter. Anledningen att jag valde körer med så 
liknande förutsättningar var att jag då lättare trodde mig kunna se mönster men även 
urskilja olikheter. Hade jag t.ex. jämfört en gospelkör med enbart damer jämfört med en 
fyrstämmig blandad kör tror jag t.ex. att repetitionerna vid en jämförelse till viss del 
hade sett olika ut.  
 
Jag hade haft kontakt med fyra av sex ledare genom mitt arbete i Svenska Kyrkan innan 
denna undersökning. Någon av ledarna har jag haft ett körsamarbete med och de övriga 
har jag träffat på kurser och fortbildningsdagar. I de fall där jag haft det tror jag det var 
en fördel då jag visste att det var människor jag kunde föra en bra dialog med och som 
jobbat med detta jobb professionellt under många år. Alla ledare i undersökningen 
arbetar som professionella körledare inom Svenska kyrkan. 
 
Det är som sagt sex körledare som intervjuats. De behandlas anonymt i studien, för att 
fokus inte ska ligga på dem själva utan på den verksamhet de beskriver i intervjuerna. 
De benämns hädanefter som ”Respondent 1–6” (i fortsättningen förkortade R1–R6). Jag 
hoppades också att de i och med detta kunde tala mer fritt ur hjärtat när de var anonyma.  
 
 
4.2 Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av högtalartelefon utom i ett fall då jag träffade 
ledaren i ett församlingshem. Jag genomförde intervjuerna under januari-februari 2008 
och de varade alla en dryg timme. De dokumenterades på sex kassettband.  
 
Jag använde en intervjuguide som stöd vid intervjuerna. Jag hade inte gett dem mina 
frågor innan intervjuerna utan bara berättat vid ett telefonsamtal innan intervjun att jag 
räknade med en timslång intervju som skulle handla om olika aspekter kring 
instuderingsmetodik i deras respektive körer. Anledningen till att jag inte gett dem 
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frågorna innan var att jag hoppades få ännu mer spontana svar som kanske också kom 
mer ”från hjärtat”. Frågorna delade jag in i fem olika teman. Dessa var: 
 
• Tema A. Fakta om kören 
• Tema B. Val av instuderingsmetod 
• Tema C. Instudering i stämman 
• Tema D.”Moves” (kroppsrörelser till sången) 
• Tema E. Körledarens roll 
 
Jag lyssnade och bearbetade först mina sex intervjuer var för sig och lyssnade flera 
gånger för att lära mig deras uppfattningar. Jag skrev ut representativa citat och 
uppgifter som jag tyckte visade på arbetsmetoder, mönster och samband i deras 
instuderingssituation. Intervjusvaren fördes sen in under tema A–E i intervjuguiden. 
Därefter gjorde jag en analys av de fem temadelarna i intervjuerna och försökte 
slutligen dra slutsatser utifrån ledarnas svar på frågorna. 
 
 
 
 
5. Resultat 
 
Jag delade in intervjuerna i olika temaområden och resultatet redovisar jag med 
utgångspunkt ifrån dessa. I varje tema gör jag en sammanställning av resultatet i form 
av citat från intervjuerna varvat med egna kommentarer.  
 
 
5.1 Tema A – Fakta om körerna. 
 
Körledarna har varit ledare för sina körer i mellan 8–16 år. Alla har alltså hunnit få lång 
erfarenhet av instuderingsmetodik. Alla körer repeterar en gång i veckan på kvällstid 
och har ca. två timmars repetitionstid med paus i mitten utom i ett fall där man repeterar 
1 ½ timme utan paus. 
 
Antalet medlemmar i körerna varierade från ca.30–60 medlemmar. Körernas sättning 
var i tre av körerna S A T B och i de andra tre S A T, hälften av körerna har alltså 
anammat det mera amerikanska sättet att sjunga trestämmig kör.  
 
Ett problem i alla typer av blandade körer i Sverige från barn till pensionärskörer är 
snedfördelningen mellan antalet kvinnor och män i körerna. Tjejer och kvinnor är i 
princip alltid överrepresenterade i blandade körer. I en statistisk undersökning utförd av 
Kjell Bengtsson och Lars Hernqvist (1982, s 120) omfattande 1187 korister i olika typer 
av kyrkokörer fördelar sig t.ex. könsfördelningen enligt följande: 71,2 % kvinnor, 26 % 
män och 2,1 % som ej hade svarat. Gospelkörerna i undersökningen var inte något 
undantag. I samtliga körer i undersökningen är männen hälften av eller så lite som en 
sjättedel så många som kvinnorna i kören. Medelåldern i flertalet körer är omkring 40 
år. Detta bekräftar att gospelkören har sina starkaste anhängare hos de medelålders 
människorna i dagens Sverige. 
 



 15 

Något som kan påverka hur instuderingen utformas är om man har tillgång till pianist 
eller inte på repen, det hade i nuläget bara en av körledarna. Kompgrupp har alla körer 
tillgång till vid konserter men för det mesta mycket sällan vid instuderingen. Alla körer 
sjunger på uppsjungning utan noter. 
 
 
5.2 Tema B – Val av instuderingsmetod 
 
Resultatet visar att en blandning av olika instuderingsmetoder används. Textblad med 
gehörsinstudering var vanligast men även notinstudering och ren gehörsinstudering 
förekommer mycket. Instudering till stäm-CD kan koristerna utföra hemma i de fall 
körledaren har tid i sitt veckoschema att spela in en sådan.  
 
Hur tänker då körledarna kring val av instuderingsmetod? I tre av körerna (R1,R4 och 
R6) får koristerna välja den form av instuderingsmetod som passar dem bäst under 
repetitionen. De andra körledarna vill ha en enhetligt samlad instudering då alla har 
samma instuderingsmetodik. För R3 har det fallit sig naturligt: ”Körsångare är otäckt 
lojala och skulle aldrig föredra någon annan instuderingsmetod än den vi har.” 
 
Textblad med gehörsinstudering är alltså populärast. R3 beskriver hur väl de kan låten 
efter en textblad med gehörsinstudering när låten legat nere en kortare eller längre 
period och är mycket imponerad av hur väl de kommer ihåg uttal, pauser och allting 
ändå. R6 har observerat i tid hur mycket som skiljer not- kontra gehörsinstudering:  
 

Instuderingstiden på en låt på gehör kan vara tre gånger så som med noter men då kan 
dom den utantill sen. Dom som har noter kan ha väldigt svårt att lära sig utantill sen.  

 
Alla ledare i undersökningen säger sig märka skillnad på hur lätt koristerna kommer 
ihåg en låt om man tar upp den igen beroende på hur man lärt in den till fördel för 
gehörsinstudering.  
Alla respondenter menar att det går att nå koristerna bättre vid gehörsinstudering. R4 
menar att om dom får jobba med gehöret är mycket mer mottagliga för uttrycket i låten.  
De flesta körledare märker klara framsteg i hur duktiga sångarna blir på gehörsinlärning 
under sin tid i kören.  R3 menar att koristerna först blir lite hämmade när de inte har 
några noter men  märker sen hur de tränar upp gehöret och blir riktigt bra. 
 
Fyra av de sex körledarna i min studie är mestadels negativa till notinstudering. Vissa 
använder det inte alls. Främsta skälet verkar vara att ledarna tycker att koristerna blir 
låsta och oflexibla samt att man har svårt lära sig sångerna utantill om man lärt dem via 
denna instuderingsmetod. Noterna blir också ett hinder för uttrycket. Ledare R4 nämner 
också den ekonomiska aspekten. Noter är väldigt dyrt och pengarna kan användas till 
annat. R4 förstår varför vissa trots allt vill ha noter vid instuderingen: 
 

Det är jobbigt att ej få överblick från början. Vill göra bra ifrån sig från början och vill 
då ha papper. Gehörsinlärning kräver mer i början men betalar sig sen. 

  
Även om ledarna som sagt överlag inte vill ha notinstudering menar man att noter för 
notkunniga korister som ibland också fungerar som stämledare kan vara till hjälp när 
man t.ex. ska hjälpa någon som har problem i stämman. Ledaren R4 tycker att om 
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refränger är snarlika och stämföring bara lite olika, då kan det ibland vara bra med noter 
för att se skillnaden i notbilden. 
 
Ibland delas stäm-CD ut och i R3:s kör förkommer instudering via overhead. Fyra av 
sex körledare skulle vilja ha med CD inspelad till allt material som instuderas men det 
går sällan på grund av tidsbrist. Ofta prioriteras att man spelar in tenor och basstämman 
beroende på att ledarna tycker att det i dessa stämmor ger mest resultat. 
 
Vad tror ledarna att medlemmarna uppskattar hos de olika instuderingsmetoderna? Vid 
gehörsinlärning tror R5 att koristerna vid enkla sånger uppskattar de att de kan släppa 
allt och bara koncentrera sig på gehöret och musiken. I de körer där man får välja 
metod, även noter, pratar vissa icke notkunniga korister enligt R6 också om att ”jag ser 
om det går upp eller ner” och upplever det som en hjälp. När de får tillgång till stäm-CD 
före instuderingen menar R1 att de känner sig tryggare när instuderingen startar och att 
man som ledare kan börja på en helt annan nivå. 
 
 
5.3 Tema C – Instudering i stämman 
 
Intervjufrågorna kretsade i denna del först kring fyra områden som det ofta kan vara 
problem med vid gospelkörers instudering: 1.rytm, 2.intonation, 3.dynamik och 
4.höjdproblem. Vidare behandlas om körerna har stämrep och vad kan de betyda. 
Slutligen redovisas ledarnas inställning till instuderingsordning av sångens delar, 
gehörsövningar och andra typer av övningar samt á cappella instudering. 
 
När det är problem med rytmen jobbar ledarna med att läsa rytmen med koristerna, 
eventuellt långsammare. Tre av körerna - R1, R2 och R6 - går pulsen i fötterna på stället 
och någon kör vandrar runt i repetitionslokalen. Hur man ser på att klappa skiljer sig åt i 
körerna. Vissa tycker att klappen alltid ska markera pulsen, t.ex. två och fyra, medan 
andra tycker att man också kan klappa rytmen eller slå den på knäna. Respondenterna 
R4, R5 och R6 framhåller också att det är en stor fördel att känna underdelningar i 
slagen vid rytmproblem då man bättre förstår var eventuella synkoper kommer. R4:   
 

Försöker få dom att underdela i så små enheter som möjligt. Jag sjunger sextondelar och 
sen får de sjunga sin rytm. Då får de underdelningen i kroppen och ser vart det hamnar 
mot pulsslaget. 

 
Intonationsproblem nämner flera körledare. De kan vara vanliga från och till i 
undersökningens körer. Altstämman verkar ofta har en tendens att bli låg, speciellt på 
långa toner. R1, R2 och R4 jobbar t.ex med att stanna på själva ”problem-ackordet” och 
få dem att ”lyssna in” det. Flera ledare försöker med olika gester och kommentarer att få 
medlemmarna att tänka toner högre vid ovan nämnda problem, t.ex. drar ledare R3 sig 
själv i håret. Exempel på kommentar från R2 är: ”Andas med ögonen!”,  från R5: ”Lyft 
på ögonbrynen så ni strävar efter en högre ton.”, från R2 igen: ”Sikta uppåt när ni går 
ner!” eller från R4:”Altar ni har tersen så det bygger på att ni tänker ljust”.  
 
Vid dynamikjobb är det kroppsspråk som gäller. Dynamik är ett område som inte alltid 
blir så utvecklat i början av instuderingen då ledarna är begränsade att använda 
händerna p.g.a. sin dubbla roll som dirigent och pianist. Många försöker trots allt att 
jobba med detta. Ett exempel är att  krypa ihop när det plötsligt ska bli svagt. Ledarna 
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ser överlag inte dynamik som nåt stort problem och det mesta löser sig vid genrep och 
konsert då de alltid har tillgång till pianist.  
 
R1 menar att om man har riktig koll på sin kör vet man vad som funkar för det mesta 
med tanke på höjden och väljer repertoar efter det. Likväl kan det ibland bli 
höjdproblem. En sopran eller tenorstämma kan t.ex. bli slitig med långa höga partier 
t.ex vid en vamp som kan gå om väldigt många gånger. Vid sånger som går relativt högt 
menar några av ledarna att nyckeln är att lyckas ”lura” koristerna att sjunga högre än 
dom tror dom kan (t.ex. på uppsjungningen). Om det trots allt inte funkar får man 
konkret ändra på arrangemanget. R4 ”smygtransponerar” utan att dom vet om det. Det 
kan vara känsligt för dom, särskilt om det är solist menar R4 vidare. Ett annat alternativ 
som R4 och R5 jobbar med kan vara att vissa stämmor växlar stämmor eller att en 
basstämma som upplevs som hög istället sjunger med i melodin. Sammanfattningsvis 
tycker sig ledarna ha många verktyg att angripa denna typ av problem med. 
 
Hur jobbar ledarna med instudering i den enskilda stämman? Separata stämrep 
förekommer nästan aldrig. Ibland kan en stämma vid behov i samband med körens 
gemensamma repetitionstid öva själva i relativt liten tidsomfattning, det stämrepet har 
då en relativt liten tidsomfattning på cirka en halvtimme. I R5:s kör förekommer dock 
stämrep vid körläger och inför större konserter. Där ser ledaren ett speciellt 
stämrepetitionstillfälle som något mycket positivt och menar att:  
 

det är en fördel främst för herrstämman känner en annan gemenskap. Har man 
dom själva så får dom en  chans att sjunga ut ordentligt och det gör ingeting om 
det blir fel, det är inga tjejer som sitter och skrattar. De blir lite friare. 

 
Åtminstone tre av ledarna (R1, R2 och R5) skulle önska att man hade separata 
stämrepetitioner på annan tid än körens gemensamma repetitionstid men pekar dels på 
tidsbrist i tjänsten och att det kräver ledarkompetens i kören att leda enskilda stämrep 
för varje stämma, något som ofta inte finns. I R4:s kör kan man stanna kvar före eller 
efter repet och jobba extra med svåra ställen i stämman. R3 jobbar aldrig med stämrep 
och tycker istället att det är en poäng att kören hela tiden är tillsammans då man då får 
körklangen i huvudet, nåt som inte tycker funkar vid stämrep. Detta kan dock medföra 
att R3 inte kan vara helt uppriktig mot alt och sopranstämman med hur det låter under 
instuderingen. R3 menar att det känsligt med tjejstämmorna att kommentera hur det 
låter. Med killarna är det annorlunda, R3 kan driva och säga vad som helst till dom. 
 
När det gäller instuderingsordning av sångens delar börjar ledaren i nästan alla körer 
med att själva sjunga igenom sången i sin helhet till sitt eget pianokomp. Flera börjar 
sen med att lära ut en del (t.ex. en vamp) som känns enklast att lära in för att väcka 
lusten hos kören. R4 börjar ofta med att lära ut refrängen eller det som är snyggast i 
låten: ”Det jag märker att det här kommer dom att gilla”. Sättet att repetera en del om 
och om igen och lägga på stämma för stämma är väldigt vanligt bland körerna, mycket 
för att hålla alla aktiverade. Detta kan också ske genom att de andra stämmorna får 
sjunga med och hjälpa stämman som för tillfället jobbar. Ledare R5 ber de stämmor 
som för tillfället inte sjunger att plugga text. R4 pekar speciellt på vikten av ha energin 
uppe hela tiden och att de hela tiden ska sjunga så mycket som möjligt. R4 försöker att:  
 

ha alla igång hela tiden, annars hinner de glömma under tiden man gick igenom med de 
andra. Och då hinner de inte börja ”surra” heller under tiden. 
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R1 påpekar speciellt vikten av att längden vid instudering i stämman i form av takter 
inte får vara för lång. Flera ledare pratar om 8 takter som en bra längd och absolut 
maximalt 16 takter. ”Moves” väntar man dock oftast med. Jag ska återkomma till det.  
 
Rena gehörsövningar används inte mycket, dock vid vissa fall på uppsjungningen i form 
av ”härmövningar”. Notläsningsövningar förekommer inte alls. Vissa jobbar med att ta 
ut särskilt svåra takter ur en sång och öva dessa speciellt om och om igen redan vid 
uppsjungningen. Om R4 har ett problemställe i en låt som bedöms som svårt och 
tidskrävande bakas det ofta in i uppsjungningen, detta för att koristerna inte ska uppleva 
det som svårt. R1 och R4 har jobbat på samma sätt som Sköld (1987) pratar om, att 
skapa egna övningar. R1 jobbar just med att försöka uppfinna övningar utifrån låtarna. 
Övningar med att blanda de olika stämmorna i t.ex. kvartetter förekommer i flera 
praktiska former, t.ex. att körerna går omkring och att alla stämmor ”blandar” sig eller 
att man ställer upp sig på två långa led mot varann. R5 tycker att det är ett bra sätt att 
förmedla sången och att det medför att man inte är rädd för att det låter annorlunda 
ikring en. 
 
Flertalet ledare upplever inte alls att kören blir mer försiktig vid á capella instudering 
som Bergström (2000) pekade på i sin studie, det kan t.o.m. vara tvärtom som i R4:s 
kör: ”Oftast inte för de blir så lyckliga av att höra sig själva! De är så vana att kämpa 
mot kompet.” Övervägande del av instudering i studiens körer sker dock genom att 
ledaren kompar till. Det beror på att låtarna ofta kräver och gör sig bättre med 
harmonier till. En allmänt förekommande åsikt är att koristerna då bättre kan känna in 
sina stämmor i ackorden. 
 
 
5.4 Tema D – ”Moves”  
 
Kroppsrörelser förekom i alla körer och i en stor del av körernas repertoar. I R2 och 
R6:s  körer begränsar man sig till det s.k. ”gospel-steget”. Detta steg innebär en 
förflyttning i sidled av fötter och kropp. De andra körerna har en mer utvecklad dans i 
form av ”moves” där hela kroppen är med. Körerna jobbar med jämna mellanrum 
speciellt med detta. I R4:s kör har man även hjälp av koreograf. 
 
Gemensamt för de körer i undersökningen som jobbar med moves är att man först lär in 
sången och sen lägger på moves. Ibland kan det upplevas som en kamp att lära in ett 
moment till förutom text, sång och rytm. R6 upplever att: ”när man lär in rörelserna är 
det väldigt jobbig för dem en period, de blandar ihop text och rörelser”. Undantag kan 
vara vid enklare spirituals och låtar med mycket enkla stämmor och former då man kan 
lägga på rörelser i princip samtidigt. När det väl sitter menar R4 att det är något väldigt 
positivt för bl.a. förmågan att komma ihåg låten:  
 

Minns det särskilt bra om dom har satt det i kroppen. Om man minns att det var det här 
vi gjorde med armarna, då minns dom det ofantligt bra. Ju mer de har satt det i kroppen, 
ju bättre minns de låten.  

 
Ledarna i undersökningen har överlag en mycket klar bild av hur de vill att låten ska 
låta efter instuderingen. Oftast har ledaren även en klar bild av hur ”moves”-rörelserna 
ska vara men de flesta säger sig vara öppna för ”input” från körmedlemmar som har 
egna förslag på någon rörelse. Koristerna verkar enligt ledarna överlag vara positiva till 
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moves om det är på en nivå som inte har en alltför hög tröskel. R1 tror att moves stärker 
koristerna och att de kan längta efter denna dimension med rörelser: ”Det är en morot 
att se fram emot när de har lärt sig sången. Märker att det förhöjer glädjen i sången när 
de kan det”. 
       
Moves förkommer alltså i stor utsträckning i körerna. Det kan till en början upplevas 
jobbigt att lägga till sång och text men upplevs överlag av alla ledare som mycket 
positivt för instuderingen. R2 skulle vilja få in en ny vana: ”Borde lägga in moves 
tidigare i instudering för att lära sig låten lättare”. 
 
 
5.5 Tema E – Körledarens roll  
 
I temat ”Körledarens roll” visar resultatet att egen erfarenhet och egna misstag är den 
viktigaste källan för hur undersökningens ledare tillägnat sig kunskap om bra eller dålig 
instuderingsmetodik. Workshops och studier av andra körledare är också viktiga. 
Utbildningarnas del i denna kunskap är nästan obefintlig och många ser det som en brist 
i den kyrkomusikerutbildning de gick. Till största del verkar detta ha berott på en 
kompetensbrist hos de till allra största delen klassiskt inriktade lärarna på 
utbildningarna.  
 
Jag frågade ledarna om dom ser sig som demokratiska eller auktoritära ledare i linje 
med Tunsäter & Wrangsjös (1982, s.79) definition. Alla ledare i undersökningen 
upplever sig som demokratiska ledare vid instuderingen där ett samspel med koristernas 
åsikter förekommer. R4 menar att:  
 

en kör är vad man gör och jobbar fram tillsammans … jag är  där för deras skull och jag 
vill att de ska ha så som möjligt, har inte sån prestige att få min vilja igenom.   

 
Wrangsjö (1982) pratar om hur viktig ledaren är för körklimatet. Alla respondenter tror 
också att resultatet av instuderingen påverkas mycket av ledarens humör och energi och 
den stämning han eller hon sätter. R5 tycker att humor och bra stämning är bland de 
viktigaste att ha i sin kör. Så här uttrycker sig R1 i denna fråga: 
 

Visa aldrig att du är ledsen och att du har problem med ditt liv. Du är där för körens 
skull. Måste direkt ha glädje och karisma på repet om det ska bli nånting så där har man 
stort ansvar.  

 
R1 menar vidare att energin går ned direkt om man märker att ledaren inte ”är på gång”. 
R6 menar i samma anda att : ”vissa låtar kräver att jag är på topp för att jag ska få dem 
att låta riktigt bra” . 
 
Ledarna tycker överlag att de pratar lagom mycket som här uttryckt i intervjun med R4:  
 

Jag tycker jag säger lagom mycket. Det är alltid bättre att musikaliskt, jag säger aldrig 
låtform utan istället: Sjung det här! Skriker ofta i låten typ: Höjning eller in i C-delen!  

 
Hur ska ledaren hantera situationen när man tycker det är för mycket prat i stämmorna 
under repet? Här går åsikterna återigen isär hos ledarna men de förutsätter att 
medlemmarna har förstått att situationen kräver koncentration. Ledare R5 menar att det 
inte behöver vara så helt tyst:  
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Är det helt tyst då är folk trötta. Sitter de och småpratar lite så… det är den stund i 
veckan de träffar varann, att dela gemenskap. 

 
Man kan också hjälpas åt om det blir ett problem. R6 förutsätter att de är tysta, men 
menar att om det blir det för ”surrigt” så är de bra på att säga till varandra. Ledare R3 
och R5 menar att dom vill att det princip är tyst. Många återkommer vid detta ämne 
uttrycket respekt för ledaren. När ledare R6 i studien presenterar låtar första gången för 
sin kör sjunger och nynnar flera medlemmar direkt med i sången. R6 skulle vilja ha helt 
tyst då på grund av att man skulle höra alla nyanser, uttal m.m. bättre då och undrar vad 
det beror på men har själv inget svar på denna fråga. 

 

 
Hur mycket ny musik upplever ledarna då att medlemmar orkar med på en tvåtimmars 
repetition? Här menar t.ex. ledare R3 och R5 att det beror på medlemmarnas 
förberedelser. Om de haft tillgång till stäm-CD blir det en annan sak men är låtarna helt 
nya verkar ett vanligt antal vara två till tre stycken. Ofta läggs det nya materialet in i 
början av repetitionen. Efter en inledande låt som kören kan bra tar ledare R4 en ny låt 
för att ha så mycket som möjligt av koncentrationen kvar: 
 

Jag börjar med en låt som verkligen sitter så de känner att de  får självförtroende. Sen 
tar vi alltid den svåraste nya låten medans de är pigga i tanken och sen kommer jag till 
den i  slutet repet. 

 
Om stress vid inlärning skrev Furugren (2004) att det påverkar inlärningen negativt. 
Åtminstone ledarna R2 och R5 har upplevt av sångarna blir stressade och har svårare att 
lära in det man skulle på gehör om man la på en massa nytt material på en repetition.     
 
I nästan alla fall var ledaren också pianist vid instudering vilket ställer stora krav på 
egen kunskap om materialet, t.ex. att kunna mycket utantill, men också en massa energi 
för att inte tappa fart under instuderingen. R2 som är den ledare som har tillgång till 
pianist även vid repetitioner och tycker det naturligt gör att man kan lägga mycket mer 
fokus på ledaruttrycket då. Jag undrade om vokalt förebildande med eller utan piano var 
vanligast vid instudering. Där väljer ledarna för det mesta att ha med pianot, mycket för 
att dom ska få en helhet med bl.a. stämmans plats i ackorden. Vokalt förebildande utan 
piano förkom också mycket, detta sätt föredras bl.a. när man ska jobba med klang och 
uttal och alltså mindre vid ren sånginlärning. Kring frågan när det gäller att sjunga med 
som ledare i stämmor vid instudering av stämmor och vid konsert går åsikterna isär. 
Ledare R2, R3 och R5 gillar det inte medan R1, R4 och R6 tycker det kan vara stor 
hjälp för sångarna. R4 uttrycker det så här: 
 

Jag tycker det är dumt att dirigent inte ska sjunga med för jag tycker det påverkar 
uttrycket jättemycket. Det spelar roll hur jag slår men jättestor roll hur jag andas om 
sjunger med. 

 
R3 har tagit fasta på detta med ögonkontakt och tänker mycket på det redan vid 
instuderingen, inte bara vid konsert:  
 

Sitter i mitten med elpiano med kören på gradänger så jag hela tiden full koll på alla! 
Jag sveper med ögonen över dom. Kan också ha ögon stängda och förmedla en känsla. 

 
Närhet till alla är också viktigt för kontakten menar R3 vidare och säger att det inte får 
vara för många led, då tappar R3 koncentrationen och uttrycket till dem längst bak. Alla 
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ledare i undersökningen nämner detta med ögonkontakt som en viktig del i att energin 
och koncentrationen blir högre och att instuderingen då funkar bättre. R1 uttrycker det 
som att: ”Har jag med mig hela kören med blicken kan jag styra mycket av uttrycket 
med ögon och ansiktsuttryck”. 
 
 
5.6 Sammanfattning av resultat. 
 
1. Ofta används en blandning av olika instuderingsmetoder i studiens gospelkörer. 
Vanligast är textblad plus gehörsinstudering. I tre av körerna kunde man välja den form 
som passar körsångaren bäst under inlärningen och i de andra tre ville ledaren ha en 
enhetligt instudering där alla korister bara har tillgång till ett och samma material.  
 
2. Separata stämrep förekommer nästan aldrig. Ibland kan en stämma vid behov i 
samband med körens gemensamma repetitionstid öva själva. Vid instudering i stämman 
läggs fokus på att öva in korta ofta repetativa korta delar av sången där man lägger på 
stämma för stämma. Man strävar ofta att ha alla stämmor igång så mycket som möjligt. 
”Moves” förkommer i stor utsträckning i körerna. Det upplevs överlag som något 
mycket positivt för förmågan till instudering hos ledarna.  
 
3. Egen erfarenhet och egna misstag är den viktigaste källan för hur ledarna tillägnat sig 
kunskap om instuderingsmetodik. De flesta upplever sig som demokratiska” ledare i 
instuderingssituationen. I fem av sex var ledaren är också pianist vid instuderingen, det 
ställer stora krav på egen kunskap och energi hos ledaren. 
 
 
 
 
6. Diskussion 
 
Sammanfattningsvis visar intervjusvaren att ledarna överlag verkar nöjda med hur 
instuderingen de nu väljer fungerar i deras körer. Jag får en känsla av ledarna i det 
dagliga arbetet inte ofta tänker på vad som skulle göra instuderingen effektivare. Under 
intervjuernas gång läser jag ändå in mellan raderna att tidsaspekten nog ofta påverkar 
kvaliteten på instuderingen och även val av instuderingsmetod. Det återkommer i 
följande punkter: 
 
1. Jag kan se en önskan t.ex. hos ledarna R1, R2 och R5 att om tid och ork fanns hos 
ledare och korister skulle man vilja jobba mer med ren gehörsinstudering. De är alltså 
inte helt nöjda med valet av instuderingsmetod och skulle ibland vilja ändra den. Skälen 
är nog flera men bättre kontakt mellan ledaren och koristerna samt att man kommer ihåg 
sångerna bättre verkar vara två viktiga anledningar.  
 
2. Fanns tiden anser R1, R2 och R5 att stämrep kunna förbättra sammanhållningen och 
frimodigheten i stämman. Hos R5 finns stämrep vid vissa tillfällen. Nu får de i den mån 
de förkommer ”klämmas in” vid körens gemensamma repetition.  
 
3. Fyra av sex ledare skulle vilja göra stäm-CD inspelad till koristerna på alla låtar man 
jobbar med om tid hade funnits till det i tjänsten. Främsta skälet hos de fyra verkar vara 
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att man kan börja instuderingen på en helt annan nivå och att koristerna känner sig 
tryggare.  
 
4. Ledarna är väldigt fokuserade på själva sångerna vid repetitionerna, övningar 
uppfinns utifrån dem. Gehörs eller andra fristående övningar som inte har med sångerna 
att göra förekommer mycket sällan. Jag tolkar detta till en del som att man vill vara så 
effektiv som möjligt inför nästa uppsjungning. Detta med uppsjungningar är nog något 
som de flesta körledare ständigt bär med i bakhuvudet vid repetitionerna.  
 
 
6.1 Tankar kring tema B – val av instuderingsmetodik 
 
Två olika synsätt bland ledarna blir som sagt tydligt vid val av instuderingsmetodik. 
Ledarna som låter koristerna välja vilket material de gör sin instudering med tror jag har 
filosofin att olika människor fungerar olika och att koristerna ändå vet och tar ansvar för 
att slutmålet är att alla sjunger sångerna utantill. En intressant följdfråga som 
undersökningen ger är om instuderingen går fortare i dessa körer där man kan välja 
utifrån sina egna förutsättningar och vilja? Ledarna där kören har samma material 
tänker nog mycket på att det bli en effektivare instudering där man kanske sätter lite 
större press på kören att memorera melodi och stämmor utantill. Vidare uppskattar man 
att det betalar sig i form av att koristerna  kommer ihåg låten utantill bättre och tidigare 
vid instuderingen. Kanske kan detta förhållningssätt till körens instuderingsmetodik 
bidra till att alla då blir mer på samma nivå vid instuderingen? Är man en uppmärksam 
ledare kanske man inte går vidare förrän alla är på samma nivå i inlärningen. Man kan 
jämföra detta med att några få notkunniga istället får har noter. Dessa kan då ofta ligga 
långt före i och med den överblick de har. Textblad med gehörsinstudering är det 
vanligaste sättet hos ledarna att jobba med instudering. När tiden inte räcker till att lära 
in med ren gehörsinstudering blir det den kompromiss som ändå gör att melodier och 
stämmor ändå lärs in på gehör.  
 
 
6.2 Tankar kring tema C – instudering i stämman 
 
Arbetet med de instudering i stämman visar tycker jag att ledarna i undersökningen till 
stor del tänker väldigt lika här. Energin och allas deltagande står i fokus. Ingen stämma 
ska behöva vänta länge på sin tur. Man övar korta repetitiva bitar där man lägger på 
stämma för stämma. Anledningen är nog lika mycket att ledarna tycker att det blir 
roligast så för koristerna som att det är effektivast. Ledare R4 nämner t.ex. att det då 
inte finns chans för ”surret” att komma igång då. Det är nog också en slags en 
självbevarelsedrift hos ledarna att ska man orka två timmar med en acceptabel ljud och 
koncentrationsnivå.   
 
Dahl (2002) pratade om att det kan vara bra att dela upp text och melodi vid början av 
instuderingen. Jag ser här en skillnad mot instuderingsmetodiken i undersökningens 
gospelkörer. Ledarna i undersökningen ser text och melodi som en helhet som man 
vanligen lär in samtidigt. När en ny låt ska instuderas använder ledarna ofta samma 
mall. De använder också frekvent samma typ av metodik vid de fyra problemområdena 
i undersökningen. Ofta handlar det om att dra ner tempot eller stanna sången och 
fokusera på de takter där problemets kärna är vare sig det handlar om en svår rytm eller 
ett falskt ackord. Ett annat exempel på detta faktum att körledarnas metodik liknar 



 23 

varann är att i många körer använder både korister och ledarna kroppen för att jobba 
med problemen i form av klapp av korister eller speciella gester från ledarna för att 
åstadkomma förändringar i sången. Detta med att undersökningens korister är så vana 
med rörelser i samband med ”gospel-steg” och ”moves” måste vara en stor fördel när 
man jobbar med instuderingen i stämman. Det blir då något mycket naturligt för dem att 
gå och klappa rytmer, dra sig i håret för att sjunga högre eller klappa rytmer på knäna. 
Det bekräftas ju också av att detta med rörelser vid instudering i stämman används ofta 
av alla ledarna.  
 
Jag blev förvånad att stämrep används i sån liten utsträckning speciellt då 
respondenterna ändå nämner flera positiva saker som det kan medföra. Tidsaspekten har 
nämnts som anledning. Att stämrep förbättrar samanhållningen som R5 pratade om 
känns naturligt och lätt och förstå: man ser konkret ännu tydligare vilka som är med i 
stämman. Att de hör och ser varann bättre i stämman tyckte R1 hade betydelse för att de 
ska kunna sjunga lika starkt och ha likadant uttal.   
 
Om det nu upplevs positivt av flertalet ledare med stämrep - skulle det då inte vara idé 
att lägga energi på att lära upp duktiga korister i respektive stämma som ansvarar för 
stämrepetitioner i respektive stämma? Så att man kan ha skilda stämrep på andra tider 
och dagar än den gemensamma repetitionen utan att ledaren alltid behöver vara med. 
Kanske är vi ledare dåliga på att delegera sånt ansvar när det faktiskt är möjligt?  Kan 
de fåtaliga stämrepen också bero på att ledarna då skulle känna att de tappar kontrollen 
över helheten vid instuderingen av låten? Gospelkör bygger också trots allt väldigt ofta 
på tre eller fyra stämmor som sammantaget bildar dur och molltreklanger. Den viktiga 
social funktionen som kören fyller nämns av nästan alla ledarna. Det är nog också en 
anledning att den för alla stämmorna gemensamma repetitionen är så allenarådande i 
nästan alla körer. Ledarna tänker nog att det faktum att hela kören ses och umgås 
kontinuerligt en gång i veckan stärker enheten kören .  
 
 
6.3 Tankar kring tema D – ”moves” 
 
I två av körerna använde man sig som sagt enbart av det s.k ”gospelsteget och i de andra 
av ”moves”. Kanske har ledarna i dessa förstnämnda två körer känt att man (utan att 
kanske formellt uttala det) känt att man vill lägga ett fokus på det mer traditionellt 
körmässiga d.v.s. körsången i dessa körer. Dessa ledare nämnde också att de ibland 
finns ett motstånd hos vissa korister när det som ledare R6 uttrycker det blir för mycket 
på en gång. Det kan nog ofta vara en svår balansgång hur hårt man kan pressa dessa 
korister och man väljer då kanske ”gospel-steget” som innebär att man trots allt rör på 
kroppen. 
 
I undersökningens körer börjar i princip alltid instuderingen med att först lära ut 
stämmor och alla sångens delar ut och sen lärs eventuellt ”moves” ut. Jag undrar hur 
instuderingen av ”moves” skulle påverkas med en ledare som också var dansutbildad? 
Det är självklart naturligt då att man börjar med stämmorna då de allra flesta körledare 
har en musikutbildning och inte en dansutbildning. Det skulle ändå vara spännande med 
ett experiment i en kör där man konsekvent börjar i änden med att någon del av låtens 
rytm, handklapp, ”groove” och ”moves” lärs in. Skulle koristerna, som Furugren (2004) 
pratar om, kunna förbättra förmågan att instudera och memorera texter och sånger ännu 
mer då?  
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6.4 Tankar kring tema E - körledarens roll 
 
I temat ”Körledarens roll” visar resultaten att egna erfarenheter och misstag är den 
viktigaste källan för hur man tillägnat sig kunskap om instuderingsmetodik. Detta är väl 
ett uttryck för att ledarna måste få testa att instudera i en kör i verkligheten under en 
längre tid för att se vad som fungerar både för sig själv som ledare såväl som för 
koristerna. En utbildning kan förmodligen aldrig ge den förberedelsen. 
 
Alla ledare upplever sig alltså som ”demokratiska” ledare vid instuderingen där ett 
samspel med körens åsikter förekommer. Ledare R4 menar här att man måste inse att 
man är där för körens skull. Ledarna lyssnar alltså för det mesta på  koristers eventuella 
förslag men har alltid en tydlig bild av vad man vill med instuderingen och uppfattar det 
nog som att kören ändå mår bäst av att den styrs med fast hand av ledaren. 
 
Jag blev överlag förvånad att ledarna var så tillåtande på frågan hur tyst det bör vara 
under instuderingen i kören. Flera ledare pratar om att det kan vara okej med lite 
småprat i stämmorna och ser det ett tecken på bra stämning. Det tror jag också att det är 
men min erfarenhet är ändå att bäst resultat i min kör har vi fått när det varit väldigt tyst 
och koncentrerat. Jag tänker att det hela tiden blir en balansgång för ledarna mellan de 
sociala behoven i kören å ena sidan och de musikaliska ambitionerna samt hur effektiv 
instuderingen blir å andra sidan? Sköld (1987) skriver om detta att om den sociala 
samvaron går före den musikaliska kvaliteten så måste man räkna med att vissa 
musikaliska och sångtekniska problem bara kan lösas till en viss grad. R6 hade en 
undran över varför koristerna har svårt att vara tysta när sången presenteras första 
gången. En tolkning jag gör är att det helt enkelt handlar om en iver hos koristerna att 
lära sig låten från första början och att de då blir en aning egocentriska och inte tänker 
på att de kan störa övriga korister. 
 
Att vara pianist och dirigent vid instudering ställer stora krav på egen kunskap om 
materialet, t.ex. att kunna mycket utantill. Det krävs också en massa energi hela tiden 
för att inte tappa fart under instuderingen. Jag tänker att kunskap om materialet och att 
ha en hela tiden pågående energi är en central fråga för hur ledarna upplever att 
instuderingen fungerar. Ingen reflekterar speciellt över att man har denna dubbla roll 
som pianist och dirigent. I jobbet som körledare tror jag att man snabbt vänjer sig vid att 
man måste vara både och. Kanske borde vi ledare lägga mer ”krut” på att uppfostra 
någon ur kören eller på orten där man verkar som kan bli pianist på körens ordinarie 
repetitioner? Jag anar hos ledarna i undersökningen att man skulle kunna lägga en växel 
till vid instuderingen om man alltid hade tillgång till pianist.  
 
 
6.5 Vad kunde jag gjort annorlunda? 
 
Borde jag ha låtit ledarna få fundera kring mina frågeställningar innan intervjuerna? 
Antingen genom att jag presenterade dem i telefon eller att jag skickade ut dem per post 
i förväg. Jag tror att det skulle ha varit att föredra trots allt. Nu valde jag som sagt att 
inte berätta mycket mer än att allt skulle kretsa kring frågeställningar gällande 
instuderingsmetodik i telefonen när vi bokade intervjutillfället. Detta för att jag trodde 
mig kunna få mera spontana svar genom detta tillvägagångssätt. En av ledarna ville 
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dock veta mer i detalj om vad jag skulle fråga och då berättade jag en del vad de olika 
tema-områdena innehöll. I efterhand kan jag känna att det var ur den intervjun jag fick 
mest stoff att arbeta med. 
 
Jag funderade länge på att använda enkät som undersökningsmetod. Detta skulle 
självfallet ha gjort att jag nått väldigt många fler körledare med mina frågor och att jag 
fått en mer säker och mätbar bild av hur vanliga exempelvis de olika 
instuderingsmetoderna är. Hade det varit bättre? 
 
Jag frågade ingenting om hur körledarna förbereder sig inför instuderingen. Nu så här 
efteråt kan jag tänka att det skulle kunna komma upp intressanta svar om t.ex. hur och 
när ledaren noterar vad som ska kommas ihåg inför instuderingen. Jag kan nu i 
efterhand också tycka att det skulle ha varit intressant att få höra exempel på instudering 
som inte blivit lyckad i den egna kören och som de därför slutat med. 
 
 
6.6 Förslag till vidare forskning 
 
Hur upplevs instuderingmetodik från körmedlemmens synvinkel. Förslagsvis görs 
intervjuer med representanter från varje stämma. Alternativt en enkät eller 
attitydundersökning till alla korister för att kunna komplettera resultaten från 
körmedlemmens synvinkel. 
 
Vad skulle utökad repetionstid kunna betyda för instudering, skulle man då helt och 
hållet kunna gå över till ren gehörsinlärning? Skulle man kunna ha en ”försökskör” som 
under en tid fick dubbelt så mycket instuderingstid…? Kompgrupp har alla körer 
tillgång till vid konserter men för det mesta mycket sällan på rep, hur skulle den kunna 
hjälpa till vid instuderingen?  
 
Jag skulle vilja utöka denna studie med att även utföra observationer i dom olika 
körerna. Bl.a. av hur instuderingen går till och jämföra mot den undersökning jag gjort. 
En annan idé jag har är att man kan spela in ledarnas instuderingar på video och jämföra 
med hur de verbalt uttryckte sig om sin instudering. 
 
Under mina intervjuer är mitt allmänna intryck att ledarna sett dessa intervjuer som en 
nyttig möjlighet att se på och sätta ord på sin beskrivning av på sig själva i ledarrollen 
och vad man egentligen håller på med vid instuderingen av en låt. Flera ledare kom 
genom intervjuerna och bollandet av ämnena på saker man i framtiden skulle vilja testa 
i sina respektive körer.  
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8. Bilaga - Intervjuguide 
 
Kvalitativa intervjufrågor kring instudering i gospelkör 
 
TEMA A. Fakta om kören 
1. Vad heter kören? 
2. Hur länge har du lett kören? 
3. Hur många medlemmar har ni? 
4. Vilken sättning på körarren (för det mesta)? 
5. Är du enbart dirigent (inte pianist). 
6. Hur lång reptid har kören? 
7. Kompgrupp eller bara piano (för det mesta)? 
 
TEMA B. Val av instuderingsmetodik 
8. Vilka former av inlärningmetodik förkommer? 
(Lär från CD (hemma el. på rep.), från not, från blädderblock (text), sjunga före på 
gehör, från textblad + gehör) 
9. Vilken instuderingsmetod jobbar du mest med i din kör? 
10. Varför väljer du denna metod för det mesta? Vad ser DU för fördel/nackdelar med 

de olika instuderings metoderna? (alla typer vi räknat upp) 
11. Märker du skillnad på hur lätt man kommer ihåg en låt om man tar upp den 

igen(beroende på inlärningsmetodik) 
12. Vilka typer av låtar generellt på gehör o vilka med noter? 
13. Vilken av gehörs el. notläsning är vanligast att de gör stora framsteg under sin tid i 

kör? 
 
TEMA C. Stämmor 
14. Har ni speciella stämrep vid instudering?(Var stämma för sig) 
15. Bygger du upp alla stämmor i del för del ELLER övar du EN stämma hela låten 

igenom? 
16.  När 1 stämma övar – vad gör övriga stämmor? 
17. I Stämman: Hur jobbar du om det är problem:  
A .Med rytm?  
B. Dålig intonation(falskt),  
C. Med dynamik? 
D. Med höjden? 
18. Blandar ni stämmor ibland? (Till kvartetter) Vinster med det? 
19. Om det är speciell takt som behöver övas extra – hur gör du då? 
21. Gör du nån gång gehörs eller notläsningsövningar? 
 
TEMA D. ”Moves”(Inlärning av kroppsrörelser till låtarna) 
22  I vilken grad använder ni kroppen i form av rörelser eller ”moves”? 
23 Hur tror du ovanstående påverkar inlärningen hos körmedlemmen? 
24  Lär du in text/rytm/Mel/Moves i speciell ordning? 
25 Finns det färdiga ”Moves” eller kan växa fram på rep? 
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TEMA E. Körledarens roll 
26. Hur har du tillägnat dig dina kunskaper om instudering? (egen praktik, utbildning, 

,kurser, sett/pratat och fått tips av andra dirigenter, konserter, video) 
27. Din energi/humör vid inlärning, Hur kan det påverka resultat? 
28. Ser du dig som demokratisk el. auktoritär körledare i instuderingsituationen? 
29. Vad är din inställning under repet, ska det vara helt tyst när du repar, OK med frågor 

ELLER tar ni det efteråt? 
30. Vad är dina tankar kring ögonkontakt vid instudering?  
31. Tycker du att du pratar för mycket/litet/lagom vid instudering (som komplement till 

musikaliska instruktioner) 
32. I hur hög grad låter du körmedlemmar vara med vid utformning och förslag vid 

instudering – på vilka sätt (dynamik, låtens form m.m) 
33. Vid instudering mest vokalt förebildande ELLER pianokomp till?  
34. Vad är vinst med de 2 ovanstående? 
35. När under repet lägger du oftast in instudering av nya låtar. Gör du klart hela 

instuderingen på ett rep. 
36. Hur mycket ny musik upplever du att medlemmar orkar med på ett rep. -2 timmar 
(antal låtar t.ex) 
37. Om medlemmar är på olika nivå – ”snappar” olika fort och det är svårigheter med 
inlärnig hos vissa (i olika stämmor) – hur tacklar du det? 
38. Upplever du att medlemmars attityd förändras på nåt sätt vid instudering av á 
Capella sång (Försiktigare, mindre rörelser etc.) 

 


