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Sammanfattning 
 
Att intonera i vokalgrupp eller kör är ett ständigt omdebatterat ämne bland körledare, 
musiklärare och sångare. Det är svårt och vägen till ett intonerat sjungande är såväl 
arbetsam som krokig. Parallellt med mitt yrke som sångare, arrangör och kompositör i 
sånggruppen The Real Group, har jag de senaste tjugo åren arbetat som instruktör åt 
körer och vokalgrupper i Sverige och runt om i världen. Minnesanteckningarna från ett 
urval av dessa möten har fått ligga till grund för detta examensarbete.  
 
Uppsatsen är gjord för att visa på ett tillvägagångssätt för intonation i grupp, som enligt 
den mycket begränsade litteratur som finns inom området, ännu så länge inte är 
presenterad. Modellen bygger på en hypotes om att man genom ett harmoniskt 
lyssnande kan lära sig ett harmoniskt intonerat sjungande. Den är testad av mig under 
ett antal år, med otvetydigt resultat, och utifrån dessa testtillfällen har en 
sammanfattning gjorts och presenteras i uppsatsen för att ge en bild av arbetsmetoden. 
Denna metod kommer jag i undersökningen att kalla för EJH (metod Enligt Jalkéus 
Hypotes).  
 
Resultatet av undersökningen visar, att av de trettio ensembler som deltagit, har 
övervägande delen svarat bättre på ett repetitionsarbete med hjälp av den hypotes jag 
presenterar än på repetitionsarbete med hjälp av de traditionella metoderna. Hypotesen 
bygger på att man istället för ett simultant pianospel under repetitionen istället använder 
tystnaden före ett ackord, för att träna sin förmåga att intonera bättre. Resultatet visar 
också att man genom denna metod tränar upp sitt generella intonerande mer aktivt än 
vid andra metoder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: a cappella, ensemblesång, intonation, kör, körsång, vokalgrupp, sång, sånggrupp, 
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Inledning 
 
Under åren 1984–1987 studerade jag på till musiklärare på Musikhögkolan i Stockholm. 
År 1987 ansökte jag till musikerlinjen (sång) och till diplomutbildningen (tillsammans 
med sånggruppen The Real Group) och blev antagen till båda två. Detta gjorde att jag 
efter de tre första åren fick ta studieuppehåll från mina musiklärarstudier under ett antal 
år. Efter att ha gått klart solosångsutbildningen och diplomutbildningen hade jag 
tillsammans med The Real Group byggt upp en yrkesverksamhet som gjorde att vi 
kunde börja jobba heltid med vårt sånggruppssjungande så snart studierna var avslutade. 
Parallellt med arbetet med The Real Group gick jag det sista året på musiklärar- linjen, 
men när våren kom och det var dags för det avslutande examensarbetet blev 
arbetsbördan för tung, och jag var tvungen att skjuta det på framtiden. Arbetsmängden 
och intensiteten med sånggruppen ökade snabbt, jag bildade familj och fick barn, och 
tiden räckte helt enkelt inte till att skriva mitt arbete. Nu har jag hållit på att skjuta det 
på framtiden i över tjugo år, och tycker att det är dags att försöka knyta ihop min 
musiklärarsäck. När jag således nu, sent om sider, i musiklärarexamens elfte timme, gör 
mitt examensarbete, är det mina tjugo år som yrkesverksam musiker, 
sånggruppssångare och körsångare som har inspirerat mig till detta arbete. Jag har under 
åren arbetat som instruktör till körer och vokalgrupper, och det är framför allt 
minnesanteckningarna från dessa tillfällen som ligger till grund för det här 
examensarbetet. 
 
 
 
Min bakgrund 
Mina första stapplande steg tog jag i Solna, en förort norr om Stockholm där familjen 
bodde i ett hyreshus i området Bergshamra. Sång och musik  var redan från början en 
naturlig del av mitt liv. 
 
Både mormor och mamma sjöng nästan jämt, och pappa och farfar spelade fiol så vid 
släktsammankomster spelades det och sjöngs det för fulla muggar. När jag var fem år 
flyttade familjen till Tyresö, en förort söder om stan. Där bodde vi i ett radhus som hade 
ett förråd där pappa riggade upp den stora radiogrammofonen, ni vet en sådan där stor 
möbel med lucka fram. Pappas gamla stenkakor och LP- och EP-skivor gick varma, och 
musiken som spelades var mycket blandad. Allt från gamla schlagers och dåtidens pop 
till jazz och klassiskt. Jag minns att jag fick ett litet trumset som jag ställde upp framför 
grammofonen och satt och spelade till favoritlåtarna. Jag tror inte att det svängde 
särskilt mycket, men kul var det. 
 
Jag har ett syskon, en syster, som är två år äldre än jag, och som alltid har varit en stor 
förebild. När hon började spela piano och fiol kändes det därför självklart för mig att jag 
också skulle göra det. Det där med noter var dock till en början lite för jobbigt. Syrran 
hade dock den stora godheten att spela igenom läxorna för mig, och när jag väl hade 
hört dem var det inga problem att öva. Min fiolmagister hette Curt och var en gammal 
jazzviolinist. Han var den som öppnade mina öron för hur man kan få en melodi att låta 
så olika beroende på vilka harmonier man sätter till den. Jag minns i synnerhet när jag 
hade Blinka lilla stjärna där i läxa, och blev lite deppig för att jag tyckte att det lät 
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skräp när jag spelade. Då satte han sig vid pianot och kompade mig, och varje gång vi 
spelade så lät den helt annorlunda, för han harmoniserade om den varje gång. Jag kunde 
ha spelat i evighet, så härligt var det. Inte mitt fiolspel alltså, men hur han kompade 
mig. 

Syster Charlotte hade en välvillig lågstadiefröken som rekommenderade henne till att 
söka Adolf Fredriks Musikklasser. När hon hade börjat där var det naturligtvis ingen 
fråga om var jag hade tänkt mig att gå. På AF fick jag upp ögonen för det där med sång 
på ett nytt sätt. Jag tyckte det var vansinnigt kul att sjunga i kör. Jag började så 
småningom sjunga i körer även utanför skolan, och bildade små sångensembler som 
framträdde på välvilliga föräldrars fester. AF passade mig obeskrivligt bra, och såväl 
miljön som lärare och elever stimulerade mig till att utveckla mitt musicerande på 
många olika plan. 

När jag hade tagit mig igenom grundskolan och musikgymnasiet på AF kom 
militärtjänsten som ett brev på posten. Jag hamnade i Uppsala som signalspanare och 
hade nog vantrivts ännu mer om jag inte hade haft turen att hamna på samma pluton 
som två kompisar från AF. Jag utvecklade mitt väldigt bristfälliga gitarrspel och satt 
och jammade med dem så fort tillfälle gavs. Den ene av dessa två delade mitt 
körintresse, så vi pendlade Uppsala-Stockholm många kvällar i veckan för att sjunga i 
olika körer. Den andre av dessa två var en begåvad jazzpianist och allinstrumentalist 
som hade för avsikt att bli musiklärare. Eftersom man fick ledigt från lumpen för att 
genomföra proven tyckte jag att det var en alldeles lysande idé att jag också skulle söka. 
Det tyckte inte juryn, den gången, men det sådde ett frö hos mig. Man kunde alltså 
jobba med musik! 

Efter genomförd militärtjänst började jag på Kungliga Tekniska Högskolan, och tanken 
var att jag skulle bli civilingenjör. Jag tillbringade dock för mycket tid med 
körsjungande och ett tag sjöng jag i Mikaeli Kammarkör, Adof Fredriks Bachkör, 
Radiokören, och Eric Ericsons kammarkör och ett par körer till. Försökte också få 
pengar till studierna genom att köra limousin, jobba som vaktmästare, museivakt och 
nattklubbsgarderobiär. Det är klart att man inte har tid över att plugga då. Eftersom jag 
höll på så mycket med musik, bestämde jag mig efter två år på Teknis för att söka 
Musikhögskolan igen, och den här gången förberedde jag mig lite bättre. Jag blev 
antagen till musiklärarutbildningen och återsåg där Anders och Peder, och tillsammans 
med Katarina och Margareta bildade vi The Real Group. Jag fick tillfälle att börja 
utforska arrangeringskonsten och det var otroligt stimulerande att få höra det man 
skrivit när vi repeterade.  

Jag fortsatte hela tiden att sjunga i körer, och hade väldigt uppmuntrande och bra 
sånglärare. Det resulterade i att jag efter två år sökte till Sångsolist-utbildningen och 
blev antagen. Parallellt med detta fick gruppen mer och mer att göra, och vi blev också 
antagna till Diplom-utbildningen på Musikhögskolan. Jag passade också på att börja 
spela orgel och tog kantorsexamen. Man kan väl säga att det här var en ganska körig tid 
i mitt liv. Men samtidigt otroligt rolig. Trots att jag tyckte det var vansinnigt kul att 
sjunga opera och romanser, och allt annat som jag höll på med, så tog sånggruppen mer 
och mer tid i anspråk. Jag fick helt plötsligt börja välja för att hinna med. En helt ny 
känsla, det där med att välja bort saker man verkligen vill göra. Men det har man fått 
lära sig med åren, inte minst sedan man fick familj och barn. 
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Gruppens bakgrund 
 
Hösten 1987 blev sånggruppen The Real Group som första vokalgrupp någonsin 
antagna till Kungliga Musikhögskolans Diplomutbildning. Gruppen hade bildats 1984 
då fyra av de fem sångarna påbörjade individuella utbildningar på KMH, och hade inom 
ramen för dessa fått handledning av lärare såsom Håkan Sund och Ward Swingle. När 
gruppen började sin påbyggnads-utbildning utarbetade  man tillsammans med 
skolledningen en utbildningsplan,  som inkluderade lektioner med lärare från olika fält, 
däribland Monica Dominique, Svante Thuresson, Bengt-Arne Wallin, Eric Ericson, 
Petur Östlund, Ove Lundin, Ann-Charlotte Lindström, Lasse Bagge. Eftersom ingen 
vokalgrupp tidigare genomgått en liknande utbildning fick gruppen till stor del själva 
försöka hitta vägar att gå, för att hitta bra metodik och pedagogik för olika moment. 
Sedan 1989 har The Real Group varit ett heltidsarbete för sångarna i ensemblen, och 
under årens lopp de gjort mer än 2000  framträdanden och undervisat ett antal körer, 
ensembler, körledare, vuxna sångare och barn, och då använt metoder som de funnit 
lämpliga och fungerande dels för dem själva, dels för de ensembler de arbetat med. Det 
är utifrån dessa erfarenheter och de problem som upplevts dels med denna ensemble, 
dels med andra ensembler, som detta arbete är hämtat. 
 

Syfte 
 
Jag vill med mitt examensarbete reflektera över den process varje sångensemble, 
oavsett storlek, har i samband med intonationssvårigheter av ackord innehållande 
färgningstoner. Jag vill belysa frågan om man kan ge sångare och ledare en förståelse 
för hur det harmoniska minnet kan skapa förutsättningar för ett intonerat sjungande. Det 
problem jag väljer att skärskåda är hur man kan lära sig sjunga rätt tonhöjd, och 
samtidigt gehörsmässigt förstå varför man gör det ur ett harmoniskt perspektiv. Det 
innebär att man inte bara ska förstå exakt vilken tonhöjd den egna tonen skall ha, utan 
också hur den ska förhålla sig till de omgivande tonerna. Frågan som jag vill undersöka 
är alltså: Kan man lära sig sjunga rent utifrån minnet av och visionen av en klang? 
 
 

Metod 
 
Metoden jag har valt för detta arbete är en experimentinriktad undersökning. Jag har 
studerat trettio olika sångensembler på olika skicklighetsnivå i en situation där 
intonationsproblem har uppkommit. Jag har valt ut tio ensembler i vardera kategorin 
nybörjare, erfarna och elit, och jämfört vad olika arbetsmetoder ger för resultat med ett 
givet identiskt material. Jag har velat jämföra traditionella repetitionsmetoder med en 
egen metod om intontationsinlärning. Jag har valt att kalla denna metod EJH (Enlig 
Jalkéus Hypotes). 
 
Jag presenterar, analyserar och reflekterar över arbetet utifrån 
minnesanteckningar jag har gjort vid dessa repetitioner mot bakgrund av den 
litteratur jag läst, och de erfarenheter jag har gjort när jag tidigare jobbat med 
körer och ensembler, och när jag har sett andra kör- och ensembleledare jobba. 
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Problematisering och avgränsning 
 
Att sjunga i ensemble är en väldigt gammal konstform. Varje sångare i en ensemble har 
som mål att förädla sitt musicerande utifrån sina egna förutsättningar, vilket innebär att 
man har arbetat med parametrar som klang, intonation, timing, och interpretation. Den 
här uppsatsen är som tidigare indikerats en djupgående analys av en av beståndsdelarna 
av ensemblesjungandet. Körledare, ensembleledare och ensemblesångare har arbetat 
med att intonera i vokalgrupp sedan urminnes tider. Metoderna rörande förbättrad 
intonation har varit olika, men målet har i princip alltid varit detsamma, nämligen att 
intonera rent utifrån den givna musikstilen och musikformen. Ofta har ledare och lärare 
valt en metod som lär den sjungande att sjunga utifrån ett tonminnesrelaterat system 
alternativt ett melodiminnesrelaterat system. Det kan resultera i att sångaren sjunger 
rent, men ger inte sångaren harmonisk förståelse för varför det klingar rent. Man 
använder ofta pianot i en repetitionssituation som ett korrigerande eller facitgivande 
verktyg, snarare än ett stimulerande harmoniverktyg. 
 

Forskningsläge och litteratur 
 
De böcker jag har läst i samband med undersökningen rörande dokumenterade 
arbetsmetoder finns redovisade i litteraturförteckningen. Såväl boken Prescriptions for 
choral excellence  som Die reine Intonation im Chorgesang och The Complete Guide 
to teaching Vocal Jazz avhandlar i olika omfattning intonation i vokalensembler av 
varierande storlek. Den mest intressanta boken, en bok som jag anser vara unik i sitt 
slag, är dock P-G Alldahls bok Intonation i körsång (2004). Den innehåller allt det de 
övriga böckernas avsnitt om intonation behandlar, men gör det på ett avsevärt mycket 
mer tydligt sätt.  Det är den bok som på det mest vetenskapliga sätt beskriver intonation 
och traditionella repetitionsmetoder i kör. Jag har därför valt att i detta arbete utgå från 
Alldahls beskrivningar. Nedan följer en kort sammanfattning av denna bok, då visst 
refererande görs till den. 
 
Alldahl har skrivit en detaljrik bok, som på ett mycket självklart sätt belyser olika sätt 
att i kör eller ensemble intonera flerklanger. Boken erbjuder vägar till att hålla ton, 
sjunga renare samklanger, och medvetet utnyttja intonationen som musikaliskt 
hjälpmedel. Den beskriver noggrant de olika stämningarna (ren, pytagoreisk och 
liksvävande stämning) och på vilket sätt de kan användas i olika sammanhang. Han 
beskriver skillnaderna mellan tonplatser i de olika stämningarna, och vad de får för 
konsekvenser beroende på vilken typ av färgningar de olika ackorden har. Alldahl ger 
också tips om hur pianot kan användas i repetitionsarbetet vilket tangerar den 
problematik som behandlas i detta arbete. 
 
Ett par avsnitt i Alldahls bok är avgörande för förståelsen av detta arbete, så de citat 
som nu följer bör läsas med stort fokus. 
 
Dels är det texten om de olika stämningarna, och vilken som bör användas i det 
specifika fall jag har valt, dels är det texten om pianot som repetitionsinstrument, vilket 
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övergripande beskriver det traditionella sättet att spela piano i samband med 
intonations-problem 
 

Liksvävande temperering 
Vid a cappella-sång – med ¨fri¨intonation – kan rena, svävningsfria treklanger vara ett 
eftersträvansvärt ideal, inte minst i äldre musik från t.ex. renässans och barock. Sjunger 
man däremot till piano- eller orgelackompanjemang fordras anpassning till 
instrumentets stämning. I den liksvävande temperaturen offras alla rena intervall utom 
oktaven till förmån för bl.a. obegränsade modulationsmöjligheter. 
 
Kravet på temerering ökar med stigande harmonisk koplexitet, men det betyder inte att 
man måste avstå från alla rena ackord vid a cappella-sång av musik med modulationer, 
mediantik eller enharmonik. Ackordens grundtoner kan vara tempererade medan 
övriga ackordtoner intoneras harmoniskt rent. 
 
Ibland förutsätts dock en liksvävande temperering även vid a cappella-sång. Jag tänker 
framför allt på de flertydiga intervall, skalor och ackord som uppkommer ur en 
symmetrisk delning av oktaven: tritonus, övertigande treklan, förminskat 
septimackord, heltonskala, dim-skala samt kromatisk skala. Även kvart- och 
kvintstaplingar kan betraktas som symmetriska ackord. 
 
Vid liksvävande temperering kan rösternas deltoner inte utnyttjas på samma sätt som 
vid ren intonation. Å andra sidan kan man alltid kontrollera tonhöjderna med hjälp av 
pianot, för att så småningom lära sig känna igen de tempererade intervallen. 
 
Genom att jämföra samma intervall i en ¨entydig¨ respektive ¨flertydig¨klang kan vi 
öka lyhördheten för skillnaden mellan ren och tempererad intonation. När vi vill 
sjunga rent bör pianoackompajemanget begränsas till enstaka referenstoner eller 
kvinter och kvarter, medan spelade terser, sexter och tritonus befrämjar en tempererad 
intonation. (Alldahl, 2004, sid 33) 

 
Det är logiskt att använda pianot som referensinstrument i de övningar jag har valt att 
behandla i det här arbetet, eftersom den stämning som bör råda i de ackord som 
övningarna avser, bör ligga så nära liksvävande temperering som möjligt. 
 
Alldahl behandlar de olika stämningarna och deras matematiska förhållande. Det ger en 
grundläggande förståelse till förhållandet mellan de olika stämningarna, vilket är en 
nödvändighet för att i varje situation avgöra hur ackorden förhåller sig till varandra och 
till tonarten. 
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Ren, pytagoreisk och liksvävande tempererad stämning 
Naturtonseriens deltoner 4, 5 och 6 bildar tillsammans en ren durtreklang. Om vi 
kompiberar tre sådana svävningsfria treklanger (ex. 80 a) och placerar de sju tonerna i 
samma oktav får vi en durskala med ren intonation. I sådan stämning gäller att: 

- durtreklangerna på 1:a, 4:e och 5:e skaltonen (C-dur, F-dur, G-dur 123) är svävningsfria 
- molltreklangerna på 3:e och 6:e skaltonen (e-moll, a-moll 123) är också svävningsfria 
- molltreklangen på 2:a skaltonen (d-moll123) är inte svävningsfri 124 
- de båda halvtonstegen (e-f och h-c) är lika stora och tämligen vida (16:15) 
- det finns två olika heltonsteg –9:8 resp. 10:9 124 
- transposition inte är möjlig 126 

 
 
De svävningsfria samklangerna uppfattar vi som harmoniska och väklingande och den 
renstämda skalan lämpar sig väl för harmonisk intonation. För melodisk intonation föredrar vi 
dock inte sällan intervall härledda ur ¨kvintspiralens¨127 stapling av svävningsfria kvinter 
(ex. 80 b). Placerade i samma oktav bildar dessa toner en druskala med pytagoreisk128 

intonation, där 
- alla heltonsteg är lika stora (9:8) 
- halvtonstegen är trånga, med stark ledtonsverkan 
- terser och sexter svävar kraftigt och ger mycket dissonanta samklangsintervall 
- transposition är möjlig men inte enharmonisk förväxling 

 
Det går alltså inte att förena svävningsfria treklanger med obegränsade 
transpositionsmöjligheter och man har försökt komma till rätta med problemen genom 
olika kompromisser, s.k. temperering129. Mest konsekvent är den som används vid 
pianostämning, den liksvävande temperaturen 130, där  

- oktaven delas i 12 exakt lika halvtonsteg 
- inget intervall utom oktaven blir svävningsfritt, men alla är acceptabla 
- möjligheterna till transposition, modulation, kromatik och enharmonisk förväxling är 

obegränsade. 
 
Cent 
För att ange ett frekvensförhållande har man infört enheten cent. Vid liksvävande temperering 
är varje halvtonsteg 100 cent och övriga centvärden blir också jämna 100-tal. Intervallen och 
deras centvärden kan adderas eller subtraheras: ett heltonsteg är summan av två 
halvtonsteg (100+100=200 cent), en stor och en liten ters ger tillsammans en kvint 
(400+300=700 cent) o.s.v. 
Av centtalen i ex. 81 kan vi lätt utläsa hur ren (R) och pytagoreisk (P) stämning förhåller sig 
till varandra och till den liksvävande tempereaturen (LT): 

- skaltonerna 1 och 8 är identiska i R, P och LT 
- skaltonerna 2, 4 och 5 är identiska i R och P och skiljer sig endast marginellt från LT 
- i fråga om skaltonerna 3, 6 och 7 är skillnaden väsentlig mellan R och P, närmare 

bestämt 22 cent, ett s.k. syntoniskt komma.  
 
127 När tolv rena kvinter staplas på varandra (t.ex. c-g-d-a-e-h-fiss-ciss-giss-diss-aiss-eiss-
hiss) uppstår en frekvensskillnad mellan toner som på ett piano representeras av samma 
tangent. Så får t.ex. tonen hiss en högre frekvens än tonen c. Skillnaden är ett s.k. 
pytagoreiskt komma, c:a ett kvarts tonsteg (24 cent) 
128 Efter den grekiske filosofen Pythagoras (500-talet f Kr.) 
129  (Lat.) temperare : ¨genom blandning och sammansättning bringa något i rätt mått och 
förhållande¨ 
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130  Om var och en av ¨kvintspiralens¨ kvinter krymps med 2 cent utjämnas skillnaden 
mellan fiss/gess, ciss/dess etc. (s.k. enharmonisk förväxling) och kvintspiralen blir en 
kvintcirkel där fiss/gess, ciss/dess etc. möts på samma frekvens. Med ¨temperering¨ avses i 
den här boken alltid ¨liksvävande temperering¨. 

 
(Alldahl, 2004, sid 52-54) 

 

Med denna kunskap I bagaget behandlar sedan Alldahl frågan om hur man kan använda 
pianot som arbetsredskap i en repetitionssituation, utan att påverka sångarnas intonation 
och gehör på ett negativt sätt. 
 
 

Pianot som repetitionsinstrument 
I körverksamhet används ofta pianot som repetitionsinstrument, något som erbjuder 
många och uppenbara fördelar. Emellertid innebär det också att vi anpassar oss till pianots 
stämning och därigenom inte alltid är medvetna om den rika färgpalett som andra 
intonationsprinciper – i teorin sedan länge väl kända – erbjuder vid a cappella-sång. Att 
pianots stämning kan påverka körintonationen på ett inte alltid önskvärt sätt betyder inte 
att vi ska upphöra att utnyttja pianots fördelar, snarare fundera över hur vi bäst undviker 
dess nackdelar. Använd pianot effektivt men inte i onödan – aldrig som ersättning för 
koristernas eget gehör. 
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Reflektera gärna över pianospelets olika funktioner, t.ex. 
- ge en vision av den aktuella kompositionen 
- förmedla klangkaraktär 
- ge rytmiska impuler 
- förebilda stämmor och stäminsatser 
- ge harmoniskt stöd 
- utgöra intonationsreferens 

Några olika exempel på hur pianot kan användas med kören: 
Spela så mycket som möjligt av partituret. 
 Ger mycket stöd åt koristerna men gör det svårare för dirigenten att uppfatta såväl 
helhet som detaljer. Leder till liksvävande temperering. 
Spela en harmonisk reducering av körsatsen. 
 Ger klangligt och rytmiskt stöd men styr fortfarande intonationen mot liksvävande                  
.     temperering. 
Spela enbart motstämmor. 
 Befrämjar en aktiv notläsning och tillåter en friare intonation. Det är ofta lättare att .                
.      intonera mot en annan ton än den man själv sjunger. De korister som inte sjunger kan .      
.     .      lyssna in sina stämmor från pianot. 
Spela enbart grundton+kvint i ackorden. 
 Genom att pianots terser utesluts kan kören sjunga enskilda ackord renare, medan .   .     
.     .      ackordskifte innebär anpassning till pianots stämning. 
Spela bara referenstoner, främst tonartens 1:a, 5:e och 4:e – ev. också 2:a – ton. 
 Ger gott stöd för intonationen, utan att den liksvävande temperaturens nackdelar. 
 
Några tumregler för val av referenstoner: 

- behåll samma referenston så länge som möjligt 
- skifta referenston i första hand genom kvint- eller kvartsprång 
- använd tritonussprång eller halvtonsteg bara i nödfall 
- undvik terser och sexter! 

 
Vid flerstämmig körsats spelas referenstonerna lämpligen i prallella oktaver: med vänster 
hand i mellanregistret och, för tydlighetens skull, med höger hand en eller två oktaver högre. 
Spela inte alls. 
 
Ackompanjemanget i ex. 1, reducerat till några få ackordgrundtoner, kan ses som ett 
exempel på ett stödjande men inte intonationshämmande pianospel. 
 
Här ytterligare förslag på hur pianot kan användas: 
Vid instuderingen av en homofon körsats kan det ge flera fördelar att börja med basstämman. 
Inledningsvis kan man – om det behövs för tonträffningen – spela basstämman distinkt i 
vänster hand medan höger hand mer diskret antyder harmoniken. I annat fall sjunger 
basarna sin stämma medan enbart tenor-, alt och sopranstämmorna spelas. Genom att 
basstämman, som ju utgör körsatsen harmoniska fundament, omedelbart hamnar i fokus 
befrämjas en god intonation redan från början och man undviker att basrösterna tynger 
klangen eller bromsar den rytmiska energin. 
 
Så lägger vi till tenorstämman: de båda herrstämmorna sjungs medan alt- och 
sopranstämmorna spelas. Tenorstämmans intonation fokuseras och basarna befäster sin 
stämma ytterligare. Altar och sopraner ges samtidigt möjlighet att aktivt lyssna in sina resp. 
stämmor. I nästa steg får altarna tillfälligt agera ¨melodistämma¨ovanför  tenor- och 
basstämmorna, med möjlighet till aktiv intonation. Det enda pianoackompanjemanget är 
nu den spelade sopranstämman, gärna dubblerad i en högre oktav, som en diskantstämma. 
Sopranerna harnu haft möjlighet att successivt lyssna in sin stämma och någon särskild 
stämövning torde knappast behövas. Innan körsatsen sjungs helt a cappella kan den 
ackompanjeras av en ¨referensstämma¨. 
 
(Alldahl, 2004, sid 6-7) 
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Undersökningen 
 
Undersökningen har genomförts under åren 2004–2008 med körer och sångensembler 
som jag haft tillfälle att jobba med, och därigenom haft möjlighet att prova EJH och 
andra intonationsmetoder på. Jag har alltså haft en hypotes om att man genom att i en 
aktiv tystnad i sitt inre lyssna efter en förväntad klang kan lära sig genom klangminne 
att intonera bättre, vilket jag har velat jämföra med andra traditionella metoder för 
intonationsförbättring. 
 
Underlaget för denna undersökningen består av  trettio olika ensembler som jag har haft 
tillfälle att jobba med. Jag har valt ut tio ensembler i vardera kategorin nybörjare, 
erfarna och elit. Av de tio i varje kategori har jag arbetat med fem av dem enligt EJH 
beskriven nedan, och fem av dem enligt traditionella metoder som dem beskrivna i P-G 
Alldahls bok. Den del av mina möten med ensemblerna som den här undersökningen 
omfattas av, består i det intonationsförbättrande arbetet, och vad jag har velat undersöka 
är hur klangminnet kan påverka intonationen, och om det på något sätt skiljer sig från 
det tradionella sättet att använda pianot på i en repetitionssituation. Det exempel som 
jag vill visa detta med är ett av de som jag haft möjlighet att prova på dessa blandade 
körer och ensembler. 
 
Undersökningstillfällena är förlagda till tidpunkter efter kl. 18.00 på dygnet, eftersom 
intonationskvaliteten generellt är något mer svårhanterligt på morgnar än på kvällar, i 
synnerhet när man jobbar med ensembler på en icke professionell nivå. De ensembler 
jag har valt ut är samtliga blandade ensembler i ålderskategorierna 25–50 år i varierande 
storlekar mellan 8–40 personer. Jag har i samråd med ensembleledarna kommit överens 
om att ensemblerna inte skall namnges, då det är oklart hur det kan påverka deras 
framtida arbete.  
 
Utvärderingen av varje undersökningstillfälle är gjort så att jag bedömt ensemblens 
relativa förbättringsförmåga över tid. Med det menas att jag försökt avgöra hur mycket 
ensemblens intonation förbättrats och hur lång tid det tagit. Det är alltså förbättringens 
storlek som jag tyckt varit intressant, vilket innebär att varje ensemble har fått en 
bedömning utifrån sina individuella förutsättningar och sitt unika utgångsläge. Jag har 
sedan givit ensemblen ett betyg på sin förbättring på en skala 1–5, som kommer att 
återfinnas i ett antal diagram längre fram i arbetet. En nybörjarensemble som har fått 
betyget 4 intonerar då nödvändigtvis inte lika bra som en elitensemble som har fått 
betyget 4, men den förbättring de har gjort har varit lika stor över tid. 
 
Det notmaterial jag har valt att använda i undersökningen är de första åtta takterna i 
sången A cappella i Acapulco av Anders Edenroth. I  arbetsmaterialet har två ackord 
valts ut för att exemplifiera metoden, och det är första ackordet i takt 3 (change, 
fortsättningsvis kallad övning 1) och första ackordet i takt 5 (place, fortsättningsvis 
kallad övning 2). Dessa ackord måste intoneras liksvävande för att fungera harmoniskt 
vilket gör att pianot är ett utmärkt arbetsredskap i detta sammanhang. 
 



 

 16 

 
 

 
 

notexempel ur A cappella i Acapulco, text och musik: Anders Edenroth, Walton Music (1991) 
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Vanligtvis brukar körledare och musiklärare förevisa stämmor med hjälp av att 
antingen spela med när stämmorna sjunger, antingen hela satsen eller bara den 
utvalda stämman, alternativt spela det svårintonerade ackordet efter att det 
sjungits, för att visa om det var rätt eller fel intonerat. Den metod jag vill prova, 
EJH, bygger istället på att man sjunger stycket fram till det ackord som ger 
intonationssvårigheter, och sedan låter bli att sjunga just det ackordet, går in i en 
aktiv tystnad, lyssnar för sitt inre efter den förväntade klangen av det ackord 
som ska sjungas, och därefter spelar det på pianot för att programmera sitt gehör 
på vad som är rätt. 
 
De flesta ensembler jag träffade hade intonationsproblem just med dessa två 
ackord, vilket gjorde det intressant att studera. Det var ett återkommande 
problem i olika sammanhang vilket gjorde det möjligt att följa upp.   
 
Jag lät ensemblen först sjunga de första två takterna i notexemplet, därefter 
tystna och för sitt inre i tystnaden föreställa sig det kommande ackordet under 
2–4 sekunder. Därefter spelade jag ackordet i takt tre på pianot. Detta 
upprepades tre gånger varefter ensemblen fick sjunga ackordet i stället. En av de 
viktigaste detaljerna i den här arbetsmetoden, EJH, är att dessa sekunder av 
tystnad är vad jag vill kalla ¨aktiv tystnad¨, vilket innebär att den är levande, och 
inte död. I tystnaden framträder sedan klangen av det kommande ackordet, 
ungefär som när man tittar på en 3D bild som framträder efter ett antal sekunder. 
 
På motsvarande sätt utfördes manövern med takt 5. Sångarna fick sjunga de fyra 
första takterna, därefter abrubt tystna, för att lyssna på tystnaden. Efter 2–4 
sekunders aktiv tystnad spelade jag sedan ackordet. Detta upprepades tre gånger 
(minimum) och därfter fick ensemblen sjunga ackordet. För att kunna jämföra 
den här metoden med andra traditionella metoder, har jag med fem andra 
ensembler använt samma notexempel, och repeterat genom att t.ex. löpande 
stötta med ackordspel, eller melodispel i respektive stämmor eller i motstämmor.  
 
Jag har i diagrammen nedan gjort en uppställning av hur de olika momenten 
utfallit. Exempelackord 1 alltså kallat övning 1 och exempelackord 2 alltså 
kallat övning 2. Intonationsförbättringen är bedömd enligt en relativ betygsskala 
mellan 1–5 som innefattar förbättringens storlek över tid (alltså inte 
slutresultatets nivå), där 1 är lägst betyg och 5 är högst betyg. Ensemblerna är 
grupperade enligt de tre nivåerna nybörjare, erfarna och elit. 
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Ensemble 1–5                                            Ensemble 6–10 

 
 
 

 
Ensemble 1–5                                          Ensemble 6–10 
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Ensemble 11–15                                          Ensemble 16–20 

 
Ensemble 11–15                                        Ensemble 16–20 
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Ensemble 21–25                                                            Ensemble 26–30 

 
Ensemble 21–25                                            Ensemble 26–30 
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Resultat 
 

Undersökningen gjordes med ensembler med olika vokala färdigheter. Det har naturligtvis avspeglat 
resultatet av undersökningen, inte helt oväntat. Men i nästan samtliga fall har jag snabbare nått fram 
till ett bättre intonerande då jag använt EJH, dvs metoden med ett aktivt lyssnande efter en förväntad 
klang, den så kallade Jalkéus-hypotesen. I ensembler som ligger på en hög nivå har man snabbt 
justerat sina toner till rätt tonhöjd, medan man i ensembler på lägre nivå behövt mer tid. När jag har 
använt de andra, klassiska, repetitionsmetoderna, har skillnaden inte varit lika stor, utan det har helt 
enkelt tagit lite längre tid. 

 
Tabeller för snittvärdena presenteras nedan. Samma skala som tidigare gäller.  

 
        Ensemble 1–5   6–10     Ensemble 11–15  16–20  Ensemble 21–25  26–30     
              
Ljusgrå staplar märkta A är Jalkéus hypotes, och mörkgrå staplar märkta B representerar de 
traditionella metoderna. 
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Snittvärden för övning 2. 

 
           Ensemble 1–5   6–10     Ensemble 11–15  16–20  Ensemble 21–25  26–30 
 

Ljusgrå staplar märkta A är Jalkéus hypotes, och mörkgrå staplar märkta B representerar de 
traditionella metoderna. 

 
 
 

 
          Ensemble 1–5   6–10     Ensemble 11–15  16–20  Ensemble 21–25  26–30 
 
Intressant att notera är att i de fall jag använde EJH har intonationen generellt förbättrats i resten 
av musikstycket. Det gäller för ensembler på alla nivåer. Detta fenomen har inte varit märkbart i 
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lika stor utsträckning när man har använt övriga metoder.  
Jag har också noterat att medvetenheten att lyssna efter medsångare i andra stämmor har ökat 
med EJH, vilket egentligen inte var avsikten. Detta resultat rörande den generella 
intonationsförbättringen åskådliggörs nedan i diagrammet, där A representerar Jalkéus hypotes, 
och B de traditionella metoderna.  

 
          Ensemble 1–5   6–10     Ensemble 11–15  16–20  Ensemble 21–25  26–30 
 
Ljusgrå staplar märkta A är Jalkéus hypotes, och mörkgrå staplar märkta B representerar de 
traditionella metoderna. 

 
 

Analys 
 
Att döma av undersökningen och resultatet gör jag analysen att EJH är en utmärkt väg 
till att förbättra intonation i körackord som har en ackordstämning som är liksvävande 
(eller nära liksvävande).  Detta gäller i synnerhet när en ensembleledare jobbar med 
ensembler som vokalt ligger på en medelhög eller hög nivå. Anledningen till detta är att 
metoden bygger på att en sångare med sin röst ska kunna sjunga en ton som denne hör i 
sitt inre, och för det krävs en tämligen hög vokal färdighet och musikalitet. Arbetar 
ledaren med en ensemble som inte ligger på en så hög nivå, spelar det mindre roll 
vilken metod denne använder om man ser till hur snabbt man vill nå ett bättre 
intonationsresultat för ett specifikt problemackord. Vad som däremot är slående är att 
sångarna så snabbt når en förståelse för klangbilder och harmonier när man jobbar med 
EJH. Även om sångaren vokalt inte alltid lyckas sjunga den tonhöjd denne föresätter 
sig, så har sångaren en bild av hur det ska låta, vilket gör att denne fortsätter jobba åt 
rätt håll. Det var också tydligt att EJH uppmuntrade ett aktivt lyssnande efter såväl 
klanger som de andra stämmorna, vilket gjorde att inte bara intonationen förbättrades, 
utan även ensembleklangen. 
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Tolkning, slutsatser och diskussion 
 
Resultatet av undersökningen tolkar jag som att man mycket väl kan använda 
ackordklangminne som en inlärningsmetod för intonation. I samtliga fall som metoden 
använts skedde en markant förbättring, där förbättringens omfattning ökade med 
storleken på de vokala färdigheterna i ensemblen. Man kanske inte av dessa 
undersökningar kan säga att det är den uteslutande bästa metoden, men den tillför en 
dimension till intonationsträningen i form av grupplyssning och klangförbättring. 
 
Dock vill jag lägga till en reservation rörande tolkningen av undersökningen. 
Undersökningens resultat är bedömt genom mitt relativa gehör. Detta medför 
naturligtvis att den vetenskapliga aspekten på den här undersökningen egentligen 
minskar. Vad jag egentligen borde ha gjort är att ha spelat in varje enskilt tillfälle, och i 
efterhand med hjälp av instrument och klocka mätt den faktiska intonationsförändringen 
över tid. Det resultat jag nu grundar denna undersökning på är baserat på de 
minnesanteckningar jag gjort i samband med och efter varje tillfälle. Det är en relativ 
upplevelse som också måste betraktas utifrån det faktum att även det mänskliga örat har 
så kallad dagsform.  
 
Jämför man med andra metoder som används där pianospel vid intonationsträning i 
ensemble uteslutande används för att förevisa stämmor i förväg eller stämmor, 
melodier, ackord e.d simultant med sången, framstår detta som ett mer långsiktigt 
uppbyggande av ett aktivt gehör vilket främjar intonationen i en ensemble. Metod EJH 
är inte den snabbaste vägen till att sjunga rätt ton i en ensemble med lite mindre vana 
körsångare, men trots det, bygger det upp en klangförståelse, som i längden lönar sig 
även intonationsmässigt. Jag tycker inte på något sätt  att man ska utesluta den ena eller 
andra metoden, men som ett komplement till traditionell intonationsinlärning tror jag att 
den här metoden är väl värd att använda, då den innehåller andra moment, än att bara 
sjunga rätt tonhöjd i ett ackord. Och på frågan: Kan man lära sig sjunga rent utifrån 
minnet och visionen av en klang? är jag definitivt benägen att svara ja. 
 
Minnet och visionen av en klang skapar i det här fallet en uppfattning av en klang som 
ska komma. Den visionen gör att man redan innan ackordet klingar, för sitt inre vet hur 
det ska låta, vilket i sin tur gör att man kan ställa in sitt röstorgan för att kalibrera rätt 
tonhöjd. Metoden stimulerar ett arbete som tränar sångarens föreställningsförmåga om 
vilket ackord och vilken ton som ska komma, vilket främjar intonationsförberedelsen. 
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Slutord 
 
Den här undersökningen är gjord som ett led i min personliga utveckling inom 
sånggruppssjungandet. Som kuriosa kan jag berätta att jag fortfarande tydligt minns de 
undersökningar vi i The Real Group gjorde på oss själva i slutet på 1980-talet, när vi 
stod i källaren på Schönfeldts Gränd i Gamla Stan, och spelade in oss ståendes på ett 
ben, på två ben, stående på knä, blundande, tittande, skelande, osv osv, för att därefter 
jämföra om man kunde höra några skillnader på intonation och timing beroende på hur 
man stod, tittade eller rörde sig. Under en turné i Norrland tvingade vi oss alla fem att 
ha samma fokus under en hel konsert. Till exempel ena konserten tänkte vi bara på 
intonationen, nästa bara på timingen, nästa bara på klangen osv. Vi spelade in och 
jämförde och försökte förstå vad det är som skapar en bra konsert och bra musik. 
 
Om vi blev klokare? Tja, jag vet inte, men kändes otroligt stimulerande att ha möjlighet, 
tid och lust att försöka, inte bara förädla en konstform utan också, förstå alla 
omkringliggande faktorer. Resultaten av de undersökningarna får jag nog presentera en 
annan gång, i något annat format. Memoarer ligger väl närmast till hands   
 
Jag kommer säkert att fortsätta försöka förstå. Till exempel roar det mig mycket att se 
hur klang och homogenitet påverkar intonation i en ensemble, och om man rent 
vetenskapligt kan hitta verktyg för att styra detta.  
 
Tack för att ni har läst.  
 
Anders 
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