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Abstract
This essay contains a study based on intervjues with three choirmasters. The directors gives their 
wiew on out of tune singers. They reason about the admission to the chorus as well as the work 
within the chorus regarding intonation and tone accuracy. 

There is two different purposes within the essay. One is to present the contruction of a model for the 
singing ability. The other is to verify a thought I have regarding some singers difficulty to stay in 
tune. 

The model for the singing ability is a way to structure the empirical facts that my respondents has 
presented. The singing ability within a person, as I see it, rests on five major topics: voice, ear, 
musicality, memory and pshychosocial constructions. Apart from those five topics one must 
consider acoustics and the music itself, i.e. keys and tuning etc. Those two subjects constitute the 
base wich the model rests upon. In the model all of the five topics interacts with eachother. 

Inbetween the two topics of voice and ear lies the ability to hear ones voice while singing togheter 
with others. While singin, one must be able to judge the accuracy of the tone. Some singers seems 
to have a greater difficulty regarding this than others. I have put a name to this: DYSCONSENTUS.  The 
word is made up from latin where dys- is the word for difficulty and -consentus is the word for 
unisound. The directors gives evidence for that these kind of singers exists. All of them has 
experienced situations where the singers seems to be unaware that he or she stands out from the rest 
of the chorus and the quality of the sound. It can be anything from being a bit flat on the tone to be 
totaly out of tune. 

The fact that choruses exist on different levels gives a plausible thought that also singers exists on 
different levels. The singers level does not seem to be a result due to training alone. In a chorus 
some singers can remain on a level while others ”move on”. This could be a result of DYSCONSENTUS. 

Keywords: falsksång, sång, gehör, körsång, körakustik, hörsel, psykoakustik, out of tune singers
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1 INLEDNING
Nära en halv miljon människor sjunger i kör i vårt land. Alla barn och ungdomar som genomgår det 
obligatoriska skolväsendet ska, redan efter femte årskursen, kunna delta i unison sång.1 Sången är 
alltså en verksamhet som kan sägas genomsyra hela vårt samhälle. Trots denna ambitiösa hållning 
från Skolverkets sida så finns det många människor som aldrig tar en ton, inte ens i hemmets lugna 
vrå. De lever i tron att de inte kan sjunga. 

På många orter i vårt land har det bildats så kallade Alla-kan-sjunga-körer. Verksamheten syftar till 
att hjälpa människor till ett liv med sång. För många av dessa sånghämmade personer kommer 
denna vetskap, att inte kunna sjunga, från någon annan än de själva. Det kan ha varit en musiklärare 
i skolan eller en körledare i en kör. Musikläraren eller körledaren har alltså gjort bedömningen att 
personen i fråga inte kan sjunga på ett, för dem, tillfredställande vis. 

Här infinner sig nu genast en rad frågor. Vad menar egentligen musikläraren och körledaren med att 
kunna sjunga? Är det så att en del personer helt enkelt inte förmår att sjunga? Den, för mig, mest 
intressanta frågan blir: Varför verkar det som om personerna i fråga inte hör detta själva? Hur 
kommer det sig att de måste få denna upplysning från någon annan? Har dessa personer inte 
genomgått den obligatoriska skolan där de efter femte året kan deltaga i unison sång? Eller är det så 
att Skolverket accepterar en kakafoni av toner i unison sång? Vad avses i så fall med unison sång? 

När man läser texterna som Skolverket publicerar om det svenska folkets förmågor och bildning så 
verkar det som om sångförmågan skulle kunna anses som självklar! Alla svenska skolbarn ska 
kunna deltaga i unison sång efter årskurs fem och efter årskurs nio ska de ha avancerat till att kunna 
använda sin röst i flerstämmig sång.2 Är detta överhuvudtaget rimligt? Då måste det vara så att alla 
kan sjunga. Eller är det så att alla kan lära sig sjunga? 

1.1 Bakgrund
Denna uppsats har kommit till som ett led i mitt stora intresse för falsksång. Med falsksång menar 
jag personer, som av en eller annan anledning, inte sjunger korrekt melodi eller håller sig inom en 
körklang. I mitt examensarbete från Musikhögskolan, Är du tondöv om du inte kan sjunga rent?,3 så 
genomförde jag ett försök med ett antal personer som sjöng mer eller mindre falskt. Provet gick ut 
på att visa hur uppfattningen av den egna sångförmågan skilde sig åt då personen fick bedöma sin 
egen sånginsats i direkt anslutning till en sångprestation jämfört med en bedömning i efterhand vid 
en genomlyssning från minidisc. 

Försökspersonerna skulle bedöma vilka tonhöjder som var felaktiga då de själva, eller jag som 
testledare, sjöng. I testet ingick solosång, unison sång, sång med ackompanjemang och sång i 
stämmor. Bedömningsanvisningarna var desamma. Intressant var att testdeltagarnas uppfattning om 
den egna sånginsatsen var relativt positiv då de gav omdömen i direkt anslutning till den egna 
sången. Bedömningen då de lyssnade på inspelningen var mer kritisk. De var också bättre på att 
avgöra om jag sjöng fel i förhållande till pianot mot för när de själva sjöng fel. Självavlyssningen 
var alltså mycket viktig för falsksången. 

Att verkligen komma till botten med falsksångsproblematiken torde vara ett mycket komplext 
arbete. Man måste ta hänsyn till en mängd parametrar. Studierna skulle kunna vara av både 
kvalitativ karaktär, exempelvis intervjuer, och kliniska, exempelvis hörseltest. Denna C-uppsats 
belyser problemet från åhörarnas håll. Hur uppfattas falsksångare av de som lyssnar? Hur tycker 
dessa åhörare att sångarna, i sin tur, verkar uppfatta sig själva? 

1 Skolverket (1998). LpO 94, Läroplan för grundskolan. Kursplan i musik.  Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
[www dokument]

2 Ibid.
3 Leijonhufvud, Susanna (2005). Är du tondöv om du inte kan sjunga rent? Examensarbete, Kungl. Musikhögskolan.
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I mitt examensarbete introducerade jag ordet DYSCONSENTUS, samklangssvårighet. Begreppet indikerar 
att vissa personer skulle kunna ha en speciell svårighet med samklang, att höra sin egen röst då den 
blandas med andra. Ordet är skapat som en sammansättning av latinets dys-, oförmåga och 
-consentus, samljud.4 DYSCONSENTUS skulle kunna vara en svårighet åtskild från både gehör och 
sångteknik. Kanske något att likställa med språkets dyslexi. 

1.2 Syfte
Denna uppsats har två syften. Det ena syftet är att jag vill försöka forma en modell över 
sångförmågan med hjälp av befintlig litteratur och egna empiriska studier. Det andra syftet är att 
pröva den tanke jag bär med mig från mitt examensarbete från KMH, nämligen att vissa personer 
kan ha en specifik svårighet att urskilja sin egen stämma när den klingar tillsamman med andra, en 
samklangssvårighet, DYSCONSENTUS. 

1.3 Disposition
Uppsatsen är disponerad på följande sätt:

Kapitel 2 redogör för definitioner av orden sång, falsksång och körsångare. Detta för att förtydliga 
för läsaren vad jag lägger i de olika begreppen som jag sedan använder mig av i uppsatsen.

Kapitel 3 är en redogörelse av litteratur. Dels presenterar jag några svenska, världsledande forskare 
och deras forskning på området. Dels beskriver jag tillgänglig litteratur avsedd för körledare och 
dirigenter. I kapitlet finns även ett axplock av böcker i sångmetodik. Litteraturen är främst hämtad 
från Sverige men några representanter finns också från våra nordiska grannländer Norge och 
Finland. Jag presenterar även den relevanta engelskspråkiga litteratur som finns tillgänglig i 
svenska forskningsbibliotek.

Kapitel 4 inleds med en genomgång av den metod jag har använt för insamlandet av källmaterial. 
Här beskrivs de kvalitativa intervjuer jag gjort och analysen av dem. I kapitlet finns även en 
redogörelse för hur jag har valt ut mina intervjupersoner.

Kapitel 5-10 är uppsatsens resultatdel. Här redovisas en syntes av information från litteraturen med 
empirin från intervjuerna i en tematisk form. Kapitel 5 inleder med att ge beskrivningar av olika 
falsksjungande personer dirigenterna har mött. I följande kapitel sker en analys av ord som används 
för att beskriva falsksång. Kapitel 7 och 8 ger en inblick i hur dirigenterna resonerar kring olika 
människors förmåga till att inte sjunga falskt. Dvs hur man kan skilja agnarna från vetet genom 
intagningsprov till körer eller genom olika ambitionsnivåer. Kapitel 8 och 9 resonerar kring 
tänkbara orsaker till fenomenet. Eftersom utgångspunkten för detta arbete är musikpedagogik så går 
jag inte in särskilt djupt på musikteori, akustik och psykoakustik Fokus ligger på att beskriva 
kvalitativa upplevelser och erfarenheter av falsksång hos korister. 

Kapitel 11 är uppsatsens diskussionsdel där jag presenterar min egen modell över sångförmågan. 
Detta är en kombination av mina tidigare erfarenheter och resultaten av studierna i denna uppsats. 
Modellen visar en struktur som sångförmågan skulle kunna inordnas i. Den ger inte anspråk på att 
vara färdigkonstruerad utan är fortsatt utsatt för förändring allteftersom ny substans adderas till 
denna teori. Andra delen av slutkapitlet behandlar ett begrepp jag har presenterat i tidigare arbete: 
DYSCONSENTUS, svårighet för samklang. Här diskuterar jag om det finns några belägg i mina intervjuer 
för att DYSCONSENTUS kan vara ett relevant begrepp.  

4 Cavallin, Christian (1876). Swensk-latinsk ordbok. Senare delen, K-Ö. Stockholm: Beijer. [www dokument]  
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2 DEFINITION AV BEGREPP
Jag använder mig av en mängd ord som används flitigt i körsammanhang. Många av orden används 
ibland slentrianmässigt. Det kan också vara så att orden ibland får en implicit innebörd. Det är 
tydligt att ord ofta definieras utifrån det sammanhang man befinner sig i. Frågan om alla kan sjunga 
får olika svar beroende på vem man frågar. Det har att göra med vad vi lägger i beskrivningar 
kunna sjunga.  Nedan gör jag en definiering av sång, falsksång och körsångare. 

2.1 Sång
Vad är egentligen sång? Hur kan sång definieras? Nationalencyklopedin definierar ordet sång som 
”röstens användning för att ge musikaliska uttryck genom melodi, rytm och klangfärg”.5 Men var 
går egentligen gränsen mellan sång, rop, tal och skrik? Är en bra röst en förutsättning för att kunna 
sjunga? Om du inte kan sjunga, har du då en dålig röst? Behovet av att tydligt precisera vad som 
menas med sång är skriande i dessa sammanhang. Gråzonen mellan tal och sång kan ibland sorteras 
in under något som kallas ”brummare”. Brummare är personer som inte anses kunna sjunga. De 
som hamnar i detta fack har många gånger inte lärt sig skilja på tal och sång. Det är inte helt galet 
tänkt. Det nyfödda barnet gör inte någon åtskillnad mellan tal och sång enligt den engelska 
professorn Graham F Welch.6

För att göra en kortare utflykt i dansens värld: dansaren Dagny Helander Wand säger att:  ”Jag tror 
att alla människor kan dansa. [...] Om man bara kan acceptera att alla människor utför en rörelse 
olika och inte exakt som man själv. Det här handlar ju inte om att någon ska bli ballerina utan det 
här handlar om glädjen att röra sig, glädjen i upptäckten att man kan! Om man kan röra ett finger 
eller tå, ja då kan man dansa.”.7 Man skulle kunna definiera sång på samma sätt som Helander 
Wand väljer att definiera dans. Om man så bara kan utstöta ett ljud, ja, då kan man sjunga! Jag kan 
till och med tänka mig en postmodern definition vilken skulle kunna definiera sång som att man kan 
sjunga om man så bara upplever att man sjunger, att man  känner sin sång i kroppen. Enligt en 
sådan definition skulle även en stum person kunna anses vara en sångare. Jag har dock behov av en 
något mer konservativ syn på ordet sång i denna uppsats. Dans skulle kunna vara kroppens sätt att 
uttrycka musikalitet. Sång skulle då kunna sägas vara röstens sätt att uttrycka musikalitet. 

Begreppet sång skulle kunna formuleras ganska så snävt i denna uppsats. Att sjunga skulle kunna 
blir likvärdigt med förmågan att exakt kunna återge en melodisekvens. Man får genast problem med 
denna definition så fort man blandar in en rösts personliga uttrycksmedel så som vibrato, formanter 
eller klangfärg. Förmågan till att kunna sjunga måste sättas i sin speciella kontext. Kontexten 
formas av åhörarna och deras förväntningar. Min definition av begreppet sång blir: tycker åhörarna 
att sången duger, det vill säga låter rätt och riktig, så kan personen i fråga sjunga. Tycker däremot 
åhöraren att sångaren inte sjunger rätt så gör hon inte heller det. En duktig sångare kan därför 
tillfredställa sina åhörare. Man skulle alltså kunna beskriva sångförmågan med ord som större eller 
mindre i stället för bättre och sämre. 

2.2 Falsksång 

Hur ska man då beskriva en röst som inte håller sig inom den givna melodins ramar eller inom den 
överenskomna klangens ideal? Vanligt är att man talar om falsksång. Vad betyder då detta falsk 
egentligen? Ordet falskt definieras som motsatsordet till sant.8 Vad skulle då ordet sant betyda i 

5  Nationalencyklopedin (1995). Höganäs: Bra böcker.
6  Callaghan, Jean (2000).  Singing and voice science. San Diego, Calif.: Singular Publishing Group, 17.
7  Rydström, Lena (2005:5). Dans i livets slutskede. Fotnoten , 12-15.
8 Filosofilexikonet (1988). Stockholm: Forum, 154.
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avseende på sång? Man kan definiera sanningen som något som stämmer överens med en idé.9 Idén, 
eller intentionen, i det här fallet, skulle vara de korrekta tonhöjderna, melodins förlopp och den 
avsedda klangen. Om man använder sig av begreppet falsksång, enligt denna definition, så skulle 
detta innebära att sången inte stämmer överens med hur den är avsedd att sjungas. Ordet falsksång 
är då ett mycket bra begrepp för att beskriva en stämma som inte sjunger korrekt. 

Hur korrekt kan vi egentligen sjunga? Hur ofalsk förmår vi göra vår sång? Den ton vi sjunger 
kommer alltid inbäddad i en klang, vars väsen speglar hela vår personlighet. Vi kramar inte enkla 
sinustoner ur våra strupar. När vi lyssnar till en sjungen ton så hör vi en förening av ton och klang. 
Man kan ändå tala om de två som separata komponenter. Tonhöjden reglerar stämman, främst 
genom stämbandens inställning.10 Klangen är däremot ett resultat av det förenade arbetet mellan 
svalg, tunga, mun- och näshåla.11 Tack vare den komplexa miljön i våra sångapparater så är det 
mycket svårt att fixera en tonhöjd exakt. De toner som vi sjunger, med medföljande klanger, 
avviker alltid något i svängningstal uppåt eller nedåt från den perfekta tonen. Vi sjunger alltid, mer 
eller mindre falskt. 

Då två korister skiljer sig åt mer än 1 Hz i tonproduktion så uppstår något man kallar svävning.12 En 
dirigent som har stor känslighet för svävningar försöker slipa sina korister i olika typer av 
intonationsproblematik. Sångarnas svävningar täcks vanligtvis av det naturliga vibratot. Då sångare 
sjunger tillsammans, hur rent det än uppfattas vara, så uppstår en slags klanglig effekt som kallas 
chorus.13 Chorus-effekten är långtifrån förkastlig. Tvärtom, den är eftersträvansvärd. Då sångare 
använder sig av en sånganläggning lägger man ofta till en choruseffekt för att göra den torra 
klangen mer verklig. Utan chorus levererar en sånganläggning toner som upplevs som tämligen 
livlösa. I vår röst kan, förutom klangen även ett vibrato finnas med. Vibratot kan vara större eller 
mindre. Frekvensen för ett normalt vibrato är ca 6 Hz14. Vibratot ger därför ett intryck av att tonen 
inte är helt fixerad. En ton med vibrato kan beskrivas som mer levande15. Trots tonens vibrato, dvs 
att frekvensen böljar fram och tillbaka kring ett tonalt centrum, så uppfattar vi den som en ton. 

Läsningen ovan kan nu ge intrycket att vår sång aldrig kan fås att stämma helt och hållet med 
melodins intentioner. Alla sjunger alltid lite falskt. Men så illa är det inte. Små avvikelser tolererar 
de flesta öron men det är när avvikelserna blir för stora som vissa åhöraröron hajar till. Min 
definition blir således att en sångare sjunger falskt om åhöraren uppfattar det så.

                         Figur 2.2 Ett konsonant och ett dissonant intervall

9 Filosofilexikonet (1988). Stockholm: Forum, 485.
10 Sundberg, Johan (2001). Röstlära. Stockholm: Proprius, 72.
11 Ibid., 19.
12 Annat ord för frekvensavvikelser mellan två toner dvs avståndet mellan två närliggande frekvenser.
13 Alldahl, Per-Gunnar (1990). Körintonation. Stockholm: Gehrman, 12.
14 Ternström, Sten (1987). Körakustik. Stockholm: Gehrman, 36.
15 Alldahl (1990), 12.
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Hur är det då med flerstämmig sång där toner ska klinga tillsammans i intervall? Renheten eller 
konsonansen i ett intervall bestäms av tonens klang dvs tonens övertonsserie (se figur 2.2). Varje 
ton består alltså av ett antal deltoner, övertoner. Då två toner sjunges samtidigt så klingar även 
dess övertoner samtidigt. Om de två övertonsserierna har samma övertoner, så upplevs klangen 
som renare än den gör då två övertonsserier inte delar en enda frekvens. En grundton och dess 
kvint delar tre övertoner, vilket upplevs som mer konsonant, lika, än en grundton och dess 
överstigande kvart, där ingen överton hittar sin motsvarighet i den andra tonens klang16. 

2.3 Körsångare
Jag ser alla människor som potentiella sångare. Då sångaren sjunger tillsammans med andra sägs 
sångaren sjunga i kör. Därför kategoriserar jag alla människor som någon slags körsångare. Dessa 
körsångare kan delas upp i olika nivåer med avseende på ambition, engagemang och sångförmåga. 
Jag gör därför en kategorisering av ordet körsångare enligt nedan: 

körsångare Här finner vi den typen av sångare som varken intresserar sig för 
sång eller kör. Dessa sångare finner vi i inofficiella sammanhang dvs 
födelsedagssånger, sånger vid sportevenemang, dryckesvisor etc.  

körsångare Här finns de som främst tycker att det är roligt att sjunga tillsammans. 
Samhörigheten är ofta viktigare än sången. De delar dock en 
känsla av att ”Sjunga är härligt”

körsångare Här finns skolade och professionella sångare som har valt körsång 
främst för utvecklandet av den egna sångrösten. 

körsångare Här finns duktiga sångare som tar chansen att medverka så mycket 
som möjligt. De kan vara med i ett flertal körer såväl som att 
sjunga solo på olika högtider, bröllop, begravningar etc. 

Den enda typ av människor som förblir orepresenterade under dessa kategoriseringar är de tysta dvs 
de som inte någonsin använder sin sångröst överhuvudtaget. Jag kommer att använda dessa 
kategoriseringar av ordet då jag vill specificera vilken typ av sångare jag talar om.

16 Alldahl (1990).
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3 LITTERATURGENOMGÅNG
Jag har fått fram min litteratur framförallt genom sökmotorn www.libris.kb. Ämnesord som har 
använts är: gehör, körsång, musikakustik, musikalitet, musiklära, musikpsykologi, sång, sångteknik 
och sångrösten. Jag har valt att studera litteratur som riktar sig till körledare och sångare. Intressant 
med denna litteratur att den inte bara är skriven för körledare och sångare, utan även av desamma. 
Innehållet i böckerna är därför till stor del baserad på den egen erfarenheten. 

3.1 Forskning
Den litteratur som är baserad på forskning kan främst härledas till två forskare i musikakustik: Sten 
Ternström och Johan Sundberg, båda från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. 
Ternströms forskning handlar främst om körakustik17 och Sundberg har främst forskat om rösten; 
röstens funktion och perceptionen av rösten18. Sundberg har bl.a. skrivit Musikens ljudlära19 och 
Röstlära20. Han är ledande på detta område, inte bara i Sverige, utan även internationellt. Johan 
Sundberg har förestått den musikakustiska forskningsgruppen på KTH mellan 1970 och fram till 
2001.21 Det kan tyckas märkligt att de forskare som har intresserat sig för dessa ämnen finns på en 
teknisk högskola och inte inom musikhögskolan. I en del av Ternströms och Sundbergs forskning så 
har Anders Colldén22 deltagit som forskare. Även sångaren Daniel Zangger Borch bedriver viss 
forskning tillsammans med Johan Sundberg inom pop-, rock och soulgenren. 

Berit Lidman-Magnusson har intresserat sig för just sångsvaga. Hennes arbete har resulterat i en 
mängd artiklar och essäer men kanske främst, en licentiatuppsats på Kungliga Musikhögskolan 
(KMH): Att sjunga eller inte sjunga: samverkande faktorer av betydelse för sångutveckling.23 En 
annan betydande person i sammanhanget är Per-Gunnar Alldahl. Han är verksam som lektor i 
gehörsutbildnnig på KMH. Alldahl har intresserat sig för intonationsproblematik och att sjunga 
repertoar i olika stämningar. 1990 kom hans bok Körintonation: Du skall icke sjunga falskt mot din 
nästa. Denna bok, med både teori och praktiska övningar, refereras ofta i annan körlitteratur. 
Alldahl får ses som en verklig förgrundsgestalt inom detta område. Även Ternströms bok 
Körakustik är en bok som förekommer i många böckers referenslistor.   

På Musikhögskolan i Malmö har Jan Andersson skrivit en C-uppsats om sångproblem.24 Uppsatsen 
är en mycket intressant beskrivning av en process med förskolläraren Kajsa som han själv har hjälpt 
ur sångproblematikens snärjiga träsk. Materialet baserar sig på hans egna anteckningar under en 
åttaårsperiod. Parallellt med detta så finns Kajsas dagboksanteckningar från samma period där hon 
beskriver sin egen utveckling och hennes tankar kring den egna sången.

3.2 För kör        
Trots det stora intresset för körsång i Sverige så är litteraturen i ämnen inte så omfattande som man 
skulle kunna önska. 1948 skriver Nils-Eric Fougstedt25 i sin bok Handbok för dirigenter:” Behovet 

17 Sten Ternström. The Music Group at the Department of Speech, Music and Hearing, KTH. [www dokument] 
18 Johan Sundberg. The Music Group at the Department of Speech, Music and Hearing, KTH. [www dokument] 
19 Utkom första gången 1973, har sedan utkommit i två nya utgåvor varav den senaste 1989. Boken är översatt till 

engelska och estniska. 
20 Utkom första gången 1980, har sedan utkommit i två nya utgåvor varav den senaste 2001. Boken är översatt till 

engelska och tyska.
21 Johan Sundberg. The Music Group at the Department of Speech, Music and Hearing, KTH. [www dokument] 
22 Anders Colldén är utbildad dirigent och undervisar i kördirigering på KMH.
23 Lidman-Magnusson, Berit (1999). Att sjunga eller inte sjunga: samverkande faktorer av betydelse för  

sångutveckling. Stockholm: Centrum för musikpedagogisk forskning, Kungl. Musikhögskolan.
24 Andersson, Jan (1997). Fri att sjunga. Malmö: Musikhögskolan. 
25 Nils-Eric Fougstedt, 1910-1961, finländsk dirigent och tonsättare.
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av en kortfattad handbok för kördirigenter har redan långa tider varit mycket kännbart.”26 Han 
skriver detta i en tid när begreppet svensk körklang står i sin linda. 

Studieförbundet SKS,27 eller Sensus som de numera kallas, har, sedan Fougstedts dagar, genomfört 
en mission för svenska körledare genom att bygga upp ett mindre körbibliotek. Numer finns ett 
flertal böcker som behandlar allt från rampfeber till latinuttal.28 

Vad gäller just litteratur som riktar sig till enskilda sångare så tas inte frågan om falsksång upp 
särskilt tydligt. Detta faktum belyses av den australiensiska sångerskan och sångpedagogen Jean 
Callaghan som skriver: ”The implicit assumption is that if posture, audiation, breath management, 
onset and registration factors are under control, then the intended pitch will be produced”.29 

Den äldsta relevanta bok som jag har hittat och som faktiskt talar en hel del om sång respektive 
falsksång är Karl Edvard Palmgrens30 lilla skrift Den unisona sången från 1896. Han behandlar 
frågan om sången i skolan och hur man borde uppröras över att vissa av barnen slippa ifrån då oljud 
låta:

Under  det  att  alla  öfriga  skolans  ämnen  äro  obligatoriska  för  barnet  och  icke  ens 
lärarkollegiet i sin helhet, än mindre någon enskild lärare äger rätt att befria ett enda barn 
från ett enda ämne, så är i afseende på barnets rättighet att få lära sjunga sånger sångläraren 
så godt som enväldig och kan beröfva det en rätt, som bör vara och verkligen är allas.31 

En mycket läsvärd bok är skriven av engelsmannen Charles Cleall. Titeln Voice Production in  
Choral Technique är en grundlig genomgång av allt som rör sångarens övning för att bli en god 
körsångare. Boken bygger på en föreläsning för The London Society of Organists 1953 men inte 
mindre aktuell för det. Här finns bl.a. en mängd resultat från undersökningar som visar kvinnors, 
mäns, flickors och pojkars faktiska registeromfång. Cleall resonerar om allt från 
intonationsproblematik till regelrätt falsksång.

Madeleine Ugglas För Kör gavs ut 1979 och kan betraktas som ett måste för varje kördirigent de 
senaste decennierna. Den behandlar i stort sett allt som en körledare behöver veta om både 
slagteknik, sångmetodik och repetitionspsykologi. Året efter, 1980, kommer Ingrid Haking Raaby 
och Ingegerd Idar med boken Körsångare, ta rätt ton på rätt sätt. Detta är den enda boken med 
uppsjungningar som så tydligt har en ”tänkt ton” i slutet av varje upp- eller nersjungningsövning 
som alltså uttryckligen ska tänkas innan den sjunges. Författarna manar verkligen till att sångaren 
ska öva sig i att skapa en inre representation av tonhöjd. Ord som medvetenhet och extra 
koncentration förekommer på flera ställen i boken. Författarna skriver till körsångaren: ”Som 
körsångare medverkar du i två sorters skeenden. Ett vågrätt, dvs din stämma, och ett lodrätt, 
ackorden. Det räcker oftast inte att du är mycket säker på din stämma. Den bör dessutom anpassas 
så att varje ackord klingar bra”.32 Här finns även andra tips om att träna upp ett rent uttal såväl som 
en ren ton. Det som avses här är ju att skapa en jämn och likvärdig klang bland koristerna. Och 
kanske är det lättare att ta till sig att uttalet måste vara rent för den ovane sångaren. 

En uppföljare till Ugglas För Kör kom 2000. Det är norske Thomas Caplin som författar På Slaget. 

26 Fougstedt, Nils-Eric (1948). Handbok för kördirigenter. Stockholm: Almqvist & Wiksells skolböcker/Geber, 6.
27 Sveriges Kyrkliga Studieförbund 
28 Sensus Studieförbund. Sensus Musikböcker.[www dokument] 
29 Callaghan (2000), 54-55.
30 Karl Edvard Palmgren (1840-1910). Införde samskolan och var rektor för den Palmgrenska Samskolan i Stockholm. 

Palmgren, inspirerad av Rousseau, vurmade kanske mest för det estetiska ämnet slöjd och införde detta i de 
allmänna läroverken. Skrev en rad mindre skrifter, bland annat om sång. Han oroades över att den allmänna sången 
var på utdöende i vårt land för att vi värdesatte den unisona sången mindre än den flerstämmiga. En rad artiklar 
finns att läsa om Palmgren i Svensk Läraretidning 1893:29, 1896:42, 1896:43 och 1900:18. [www dokument] 

31 Palmgren, Karl Edvard (1896). Den unisona sången. Stockholm: Beijer, 6.
32 Haking Raaby, Ingrid & Ingegerd Idar (1980). Körsångare, ta ton, rätt ton på rätt sätt. Stockholm: Gehrmans, 30.
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Här finns hela dirigentrepertoaren med slagteknik, latinska uttal, praktiskt körarbete men även 
intonation och körakustik. Från universitetet i Oslo kommer även lektor Tone Bianca Dahl som ger 
ut Körkonst 2002. Boken är en lättläst och bra översikt över olika körer så som barnkör, manskör, 
blandad kör med flera. Dahls bok är en synnerligen läsvärd. Den tar upp många aspekter av 
ledarskapet som andra böcker inte tar upp. Här finns självklart det klassiska om röstvård och 
uppvärmning men även ett utförligt kapitel om dirigenten där hon beskriver dirigentrollen, 
instudering, planering och en del andra praktiska tips tex hur du som dirigent handskas med det 
faktum att någon i kören måste sluta.

3.3 Sångmetodik
I Fyra sångpedagoger33 från 1999 medverkar återigen Haking Raaby. Här finns inget av den fina 
uppmaningen till inre representation av en ton innan den sjunges. Trots detta så är materialet 
föredömligt på många andra sätt. Särskilt med tanke på den medföljande VHS/DVD-kassetten som 
möjliggör näst intill privata sånglektioner med dessa framstående sångpedagoger. I boken Släpp 
taget! av Randi Bjerge och Stefan Sköld finns inte heller något som skolar sångaren i att skapa en 
inre representation av tonen eller att intonera mot resten av körklangen. De nämner bara att för högt 
lufttryck kan leda till högintonation och att vissa vokaler; m och r gärna inbjuder till att ta tonen 
underifrån. Sköld påpekar att alla korister inte tar privata sånglektioner och boken är därför tänkt 
som ett hjälpmedel för körledare som ska överföra sångpedagogisk kunskap till sina sångare. I 
Skölds tidigare bok i samma ämne från 1987, Upp- och nersjungningar, finns dock ett kapitel om 
gehörs- och intonationsövningar.

Daniel Zangger Borch är, enligt hans egen bok Stora Sångguiden,34 den ende svenske 
sångpedagogen som har forskat i rock-, pop- och soulröstens funktion. Boken vänder sig till 
oerfarna sångare som söker lyckan inom sångvärlden eller till erfarna sångare som vill fördjupa sig i 
pop-, rock- och soulgenren. Han presenterar en genomgång av sångmetodik och uppvärmningspass. 
Här snuddar läsaren vid allt från kroppshållning och sångapparatens muskulatur till mikrofonteknik 
och fonetiska tecken. Zangger Borch är en författare som verkligen tar sig an 
falsksångsproblematiken. Han utgår inte från att det är självklart att sångaren är medveten om sin 
egen intonation, han har till och med förtydligat detta med ett eget kapitel: Att höra rätt och sjunga 
rent.35 

33 Förutom Ingrid Haking Raaby även; Ann-Charlotte Carlén, Sven Kristersson och Eva Larsson-Myrsten.
34 Zangger Borch, Daniel (2005). Stora Sångguiden. Danderyd: Notfabriken.
35 Ibid., 110-113.
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4 METOD 
Att studera fenomenet med falsksång är komplicerat på flera sätt. En del sångare som sjunger falskt 
är omedvetna om detta. Att observera falsksjungande personer kan därför uppfattas som oetiskt. 
Detta skulle kunna undvikas genom att jag informerade mina studieobjekt om vad jag skulle 
studera. Men jag vet, av egen erfarenhet att medvetandegörande av falsksång kan ge negativa 
konsekvenser för individen om det inte läggs fram och hanteras på rätt sätt. Om jag skulle tala om 
att jag studerade falsksång så skulle inte falsksången vara omedveten längre. Denna upplysning 
skulle då äventyra validiteten i undersökningen. 

Istället vill jag hämta information genom att gå via de jag kallar åhörarna, se utförligare resonemang 
nedan. I nuläget har jag inget större behov av kvantitativa studier på området. Som pedagog 
intresserar jag mig för den enskilde falsksångaren i kören, jag behöver inte ett större antal för att ta 
mig an utmaningen. Inte heller ska jag studera vilka de vanligaste orsakerna till falsksång är. Nej, 
jag vill veta hur problematiken yttrar sig just för min korist oavsett hon eller han delar det med 
någon annan. Därför är inget annat än kvalitativa studier intressant i detta skede.  

4.1 Val av intervjupersoner 
De personer som kan komma ifråga för en intervju angående falsksång kan samlas under 
benämningen åhörare. Åhörarna är alla de personer som lyssnar till en sång (se bild 4.1). Åhörare 
leder oss in till att tänka på publik som kan sägas vara mer eller mindre passiva lyssnare till sången. 
Denna publik består av individer, alla med sina specifika preferenser för hur en bra röst sjunger. En 
mer aktiv åhörare är dirigenten som lyssnar till sången samtidigt som hon lever sig in i musiken. 
Många gånger hör dirigenten färdig musik i sitt huvud. Denna förnimmelse kan, ibland, vara så 
stark att det faktiska ljudet från sången ”maskas över”. Denna övermaskning gör dirigenten mer 
eller mindre trovärdig i hennes bedömning av körens insats. En tredje typ av åhörare är koristen 
som står bredvid falsksångaren. Här kan situationen för avlyssning vara ännu svårare än dirigentens. 
Denna korist måste, förutom egna eventuella ljudförnimmelser, dessutom ta hänsyn till sin egen röst 
och hur den intoneras, det vill säga färgas av grannkoristens röst. Även falsksångaren är åhörare till 
sin egen sång via det yttre örat. Jag som forskare utgör i denna uppsats en fjärde kategori av åhörare 
som, i den här undersökningssituationen, tolkar resultatet via de andra åhörarnas uppfattning av vad 
de har hört. 

   Figur 4.1 Åhörare
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I gruppen åhörare finns: publik, medkorister, dirigenter, jag som forskare och i viss mån koristen 
själv. Att intervjua vanliga åhörare i en publik medför trovärdighetsproblem i analysen. De som 
utgör publik behöver inte ha en god eller ens tränad förmåga att uppfatta eller diskriminera 
falsksång. Att intervjua medkorister skulle kunna ge en hel del intressant information, trots att 
trovärdighetsaspekten finns även här. Men en sådana intervjusituationen kan bli ett tillfälle för 
angiveri. Jag vill inte ta den risken. Alternativet att gå via mig själv ger bara tillgång till nuet och 
den bilden kan vara allt för ringa för att få tillräckligt med empiri. 

För att få en god trovärdighet  för in undersökning så väljer jag ut dirigenter, körledare, som har en 
lång erfarenhet av körsång. De har alltså stött på hundratals och ibland tusentals sångare. 
Underlaget för att de ska ha stött på falsksjungande individer borde därmed vara mycket stort. Att 
intervjua koristen själv kommer jag förhoppningsvis att få tillfälle att göra i ett framtida 
forskningsarbete.  

4.2 Val av dirigenter 
Hur väljer man då ut tre stycken dirigenter som på något sätt ska representera körsverige? Vårt 
körtäta land och en så körtät stad som Stockholm ger unika möjligheter att intervjua ledande och 
betydelsefulla dirigenter. Jag vill få med hela spektrat av sångare alltså både körsångare, 
körsångare, körsångare och  körsångare (se 2.3). Kriterierna för mitt urval har varit följande: 

1. Dirigenterna ska vara mycket erfarna. De ska ha lyssnat till tusentals röster genom 
åren.

2. Dirigenterna ska vara framgångsrika med sina ensembler, dvs. deras arbete ska ha 
uppskattats av en stor del av alla tänkbara åhörare som finns. Man kan då säga att 
dessa dirigenter representerar långt fler åhörare än bara de själva. Trovärdigheten i 
deras egna uppfattning kan då anses som mycket god.

Körer i elitklass, dvs körsångare, finns det gott om i Stockholm och de leds ofta av namnkunniga 
dirigenter. Gustaf Sjökvist, Anders Eby, Stefan Parkman och Cecilia Rydinger-Ahlin är kända 
namn inom detta gebit. Men det är naturligtvis extra roligt att få möjlighet att intervjua Eric 
Ericson. Eric Ericson är en verklig förgrundsgestalt för allt vad kör heter. Han är en stor 
inspirationskälla och förebild för många andra dirigenter. Valet av denna körrepresentant var därför 
enkelt. 

Att sedan hitta en framgångsrik representant för den stora gruppen av körsångare var nästa steg. 
Dagspressen innehåller ibland annonser som riktar sig till sångovana som vill komma igång med att 
sjunga. Bakom några av dessa annonser står Yvonne af Ugglas och hennes dotter Caroline. De 
driver tillsammans något de kallar Kör för Alla.36 Det finns även ett Alla Kan-institut som bedriver 
kursverksamhet. Föreståndaren, Monica H Sperens, har körer som riktar sig till körsångare.37 

Förutom dessa två institutioner så finns kören Cantemus, en jättelik nybörjarkör som är ett resultat 
av en lyckad Toner för miljoner-satsning för några år sedan. Kören leds av Göran Staxäng. I valet 
av intervjuperson att representera gruppen körsångare föll lotten på Göran Staxäng. 

En representant för den stora, heterogena gruppen körsångare och körsångare borde vara det 
svåraste av allt. Som av en slump så låter jag mig fångas av den smått provocerade texten ”Är du 
man nog?” på en affisch till manskören Stockholms Studentsångare. Kören presenterar sig 
dessutom som Stockholms bästa manskör. Detta lockade mig givetvis att ta reda på mer. Här var det 
fråga om en kör med amatörer men med en synnerligen ambitiös läggning. Det borde passa in väl i 
min kategori körsångare. Valet av min tredje intervjuperson blev då Karin Oldgren, deras dirigent. 

36 Kör för alla. Yvonne af Ugglas. [www dokument] 
37 Alla-kan Insitutet. Monica H Sperens. [www dokument] 
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4.2.1 Eric Ericson
Eric Ericson studerade till kyrkomusiker vid Kungliga Musikaliska Akademien (numera Kungliga 
Musikhögskolan). En institution där han senare blev professor i dirigering. Han hade turen, säger 
han själv, att bli klar med sina studier just när ett antal viktiga tjänster utlystes i Stockholm. Bl.a. 
dirigentposten på radion. I trettioett år, mellan åren 1951-1983, dirigerade han Radiokören.38 

Samma år fick han ärva Orphei Drängar (OD) i Uppsala efter Hugo Alfvén. OD lämnades över till 
Robert Sund 1991, efter 40 år!39 1945 startade han även sin egen kammarkör, Eric Ericsons 
Kammarkör.40 

Alla dessa körer har tagit svensk körklang långt utanför vårt lands gränser. Han har dessutom 
undervisat och lett världsberömda körer världen över; BBC Singers, Groupe Vocal de France, 
Nederländska kammarkören, RIAS Kammerchor och Wiener Staatsopers kör. Han har även 
emottagit ett flertal stora utmärkelser bl.a. Polarpriset 1997. Han är även utnämnd till hedersdoktor 
vid Uppsala Universitet och Alberta University i Kanada. Eric Ericson är ledamot av Kungliga 
Musikaliska Akademien och hederspresident i International Federation of Choral Music.41

4.2.2 Karin Oldgren
Karin Oldgren (fd Winther) tog examen från kyrkomusikerlinjen på Kungliga Musikhögskolan 
1991. Därefter tog dirigentstudier vid. Hon studerade kördirigering för professor Anders Eby och 
Gustaf Sjökvist. Karin Oldgren genomförde sin diplomkonsert 1996. Redan innan 
diplomandutbildningen var klar så var Karin anställd som körledare i Täby där församlingens 
kammarkör har representerat Sverige vid körtävlingarna i Llangollen, Wales, under Karin Oldgrens 
ledning. Hon har även arbetat med Hedvig Eleonora Motettkör, Stockholms Barockkör, Radiokören 
och Eric Ericsons kammarkör. Förutom detta så undervisar hon i dirigering på Kungliga 
Musikhögskolan. Karin Oldgren tjänstgör som körledare i S:t Johannes församling i Stockholm,42 

sedan 1998 dirigerar hon även Stockholms Studentsångare.43 

 

4.2.3 Göran Staxäng
Göran Staxäng utbildade sig till kyrkomusiker vid musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm. 
Han vidareutbildade sig i kördirigering vid Juilliard School of Music i New York och i 
orkesterdirigering vid universitetet i Ann Arbour, Michigan.44 Nu arbetar han som kyrkomusiker i 
Arboga Heliga Trefaldighets kyrka. Han leder också den framgångsrika nybörjarkören Cantemus i 
Stockholm sedan 1999. Cantemus är ett resultat av en satsning som projektet Toner för Miljoner 
gjorde för att samla sångsugna, oerfarna sångare. Enligt Staxäng själv, så har kören efter sex år 
samlat över 2000 personer som har fått glädjen att tillsammans uppleva något stort i körsången. 

Göran Staxäng har varit initiativtagare till en mängd olika musikaliska konstellationer både för 
orkester och kör. För närvarande har han sitt hjärta i tidig barockmusik och utforskar hur den ska 
interpreteras och framföras.

38 Sveriges Radio. Radiokören. [www dokument]
39 Orphei Drängar. Historia. [www dokument] 
40 Eric Ericsons Kammarkör. Eric Ericson. [www dokument] 
41 Ibid. 
42 S:t Johannes Kammarkör. Dirigent. [www dokument] 
43 Stockholms Studentsångare. Sjung med. Karin Oldgren.  [www dokument] 
44 Arboga Kammarkör. Göran Staxäng. [www dokument]
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4.3 Intervjuerna 
Alla intervjuer genomfördes under vintern 2005/2006. De tog vardera en timme i anspråk och 
spelades in på minidisc. Ljudupptagning med minidisc ger en mycket god ljudkvalitet. Detta gör att 
det inte finns fler än ett fåtal ställen där ord inte går att urskilja. Inspelningen gjorde att jag helt och 
hållet kunde fokusera på vårt samtal utan att behöva föra noggranna anteckningar som lätt kan störa 
flödet av associationer och tankar.

4.4 Intervjuguide
Eftersom jag i förväg inte vet exakt vilka av mina intervjupersoners berättelser som är av intresse 
för min studie så är det svårt att formulera exakta frågor. Diskussion, eller samtal, med de jag 
intervjuar kan betecknas som en kvalitativ forskningsintervju. Den kvalitativa forskningsintervjun 
är en metod som med fördel kan användas när forskaren inte på förhand vet vilka frågor som 
kommer att visa sig betydelsefulla och viktiga. Något kan komma upp under intervjuns gång som 
ger mig anledning att ställa följdfrågor som jag inte kan förutse. 

Detta förfaringssätt kommer att skapa en situation där både jag som intervjuare och min respondent 
bidrar till att skapa intervjun. Detta förhållningssätt skiljer sig från den planerade intervjun med i 
förväg uttänkta frågor. Mina intervjuer är, trots detta, inte detsamma som ett vardagligt samtal 
eftersom att de frågor jag ställer är medvetna och inte helt spontana. Den ger också utrymme för att 
klargöra vad som menas om något är oklart från den intervjuades håll eller för mig som intervjuare. 

Steinar Kvale föreslår att man kan skapa en intervjuguide som gärna kan förhålla sig både tematiskt, 
för att bidra till kunskapsproduktionen, men också dynamiskt, för att skapa ett bra samspel mellan 
mig som intervjuare och min intervjuperson. Ju spontanare intervjuproceduren är desto större blir 
sannolikheten för spontana, livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida.45 Guiden gör att 
jag vet vilka ämnen som intervjun ska innefatta. Även om vi glider bort från ämnet, så kan jag, med 
hjälp av guiden som kompass, styra tillbaka till rätt kurs igen. 

Frågorna formuleras efter hand som intervjun pågår. Det är därför inte möjligt att ställa exakt 
samma fråga till alla intervjupersoner. Någon gång berättar jag egna historier som i sin tur genererar 
berättelser. En del gånger formulerar jag ledande frågor för att ställa min intervjuperson i ett läge 
där den måste ta ställning t.ex. ”Om man inte har känsla för harmonik så är man ju inte musikalisk, 
eller hur?”. Respondenten måste då tala om vad han eller hon faktiskt menar med musikalisk och 
om man verkligen kan lära sig detta med känsla för harmonik. Här nedan redovisar jag min 
intervjuguide för undersökningen:
      

       Tabell 4.4 Intervjuguide

Körledaren Frågor Fastställande av...

Utbildning och verksamhet Kan du berätta lite om din 
utbildning och vilka körer 
du har arbetat med?

Trovärdighet, validitet

Körsångare som 
representeras 

Har kören haft någon 
ambitionsnivå?

Relevans 

Erfarenhet av falsk- 
sjungande personer

Har du erfarenhet av personer 
som ”inte kan sjunga” i och 
utanför körsfären?

 
Relevans 

45 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 121.
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Körerna Frågor Fastställande av...

Intagningprocedurer Sker det ett urval till kören? 
Hur går detta urval till? 
Fungerar urvalet?

Sortering av sångares 
förmåga

Sångarens utveckling Hur kan en körsångare lära sig 
att bli en bättre körsångare?

Potentiell progression hos 
sångaren

Sångaren i kören Vad har sångaren för möjligheter 
att sjunga rent?

Andra parametrar än den 
egna rösten

Eventuell uteslutning av 
sångare

Vet du hur sångaren uppfattar sin 
egen sånginsats? 
Hur sker en konfrontation då 
koristen och dirigenten inte är 
överens? 

Sångares oförmåga till att 
bedöma sin egen insats

4.5 Transkriptionerna
Nedtecknandet av intervjuerna innebär en process i sig. Informationen får ett nytt liv i och med att 
den formuleras i text. Jag har valt att inte skriva ut betoningar, sångimitationer eller upprepningar. 
Eftersom texten inte är tänkt som föremål för analys av hur säkra eller tveksamma 
intervjupersonerna är inför ett visst påstående så har inte ord som ”hm” och ”njaä” skrivits ut. Efter 
en första genomgång av materialet så har jag korrekturlyssnat igenom materialet flera gånger.  

När man går igenom intervjun i detalj på detta sätt, och ser det nedskrivet, så går orden in en andra 
gång i medvetandet. Ibland kan jag stanna upp och reflektera över självklarheter. Vad är det som 
egentligen blir sagt? Jag kan tydligt se hur jag kommit på nya saker under samtalets gång som jag 
inte tänkt på tidigare. Detta är både oundvikligt och eftersträvansvärt i den kvalitativa intervjun. Det 
handlar om en interaktion mellan intervjuaren och intervjupersonen. Det kan aldrig bli något 
ensidigt deklamerande av fakta från ett håll. Det ena föder det andra. Man kommer på något som 
leder till något annat som frambringar minnen som beskriver något tredje och så vidare i all 
oändlighet.

Validiteten på min utskrift kan naturligtvis diskuteras. Intervjupersonens svar är inte återgivna i 
exakt form alla gånger. Detta har att göra med de etiska ställningstagande som jag tvingas göra. 
Eftersom falsksång är ett känsligt område så har jag valt att använda mig av vissa omskrivningar av 
en del berättelser eller beskrivningar där det förekommer kör- eller personnamn eller i vilken 
relation den omnämnde står till min intervjuperson. Detta har också mina intervjupersoner 
informerats om innan intervjun har påbörjats för att de ska kunna tala så fritt och öppet de kan om 
deras erfarenheter utan att det ska kunnas härledas vidare. 

I de fall där jag hämtat text från mina intervjuer till denna uppsats så har texten ibland friserats 
något. Felaktiga meningsbyggnader har stuvats om, syftningsfel har rättats till och i den mån som 
intervjupersonen har sökt efter ett ord så skriver jag bara ut det ord som slutligen används för att 
beskriva något. 

Då jag återger transkripterad text så skriver jag ut initialerna för min respondent; Eric Ericson (EE), 
Karin Oldgren (KO) och Göran Staxäng (GS). Jag själv får initialerna SL (Susanna Leijonhufvud). I 
vissa fall skriver jag respondent (R) och intervjuare (I) om avsikten är att dölja respondentens 
identitet.  
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4.6 Analys av materialet
Redan innan jag påbörjade mina intervjuer så hade jag en viss uppfattning om vad jag ville få ut av 
dessa samtal. Jag ville få fallbeskrivningar av falsksångare som dirigenterna mött. Kanske kunde 
jag få höra berättelser om situationer som var okända för mig. I denna uppsats kommer jag att 
återge delar av intervjuerna i en narrativ form. 

Jag kommer också att vara på jakt efter ord som används för att beskriva falsksång. Jag kommer att 
försöka läsa ut det implicita i texten dvs hur orden används. Kantas uttrycken av tveksamheter, 
raljeras det över sångarna, vurmas det? Hur beskriver dirigenterna sina sångare? Hur resonerar de 
kring frågeställningar angående samklang? Vill man överhuvudtaget erkänna att man har sångare 
som inte håller måttet? Beror det på sångaren eller på dirigenten som inte förmått sångaren att 
lyckas bättre? Här kommer jag att göra en innehållsanalys av mina intervjuer och belysa de olika 
aspekterna på falsksång som framkommer i intervjuerna. Erfarenheterna som jag kan utläsa ur mina 
intervjuer kommer att ligga till grund för att skapa en modell över sångförmågan. Hela uppsatsen, 
som sådan, har en deskriptiv karaktär.
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5 SÅ SKILDRAS FALSKSJUNGANDE PERSONER 
Att höra att någon sjunger falskt är inte detsamma som att verkligen lyssna till hur personen 
sjunger. Att ordentligt försöka sätta sig in i hur personen relaterar till sin självavlyssning när den 
sjunger är inte helt lätt alla gånger. Vad är det i sången som är falskt, oriktigt? Hur falskt är det? 
Hur ställer sig personen i fråga till detta? Är den överhuvudtaget medveten om det hela? Hur 
reagerar andra åhörare på sången? 

Det är inte bara i kören som dirigenten kan stöta på en falsksjungande person. Hela livet erbjuder en 
enorm arena där röster blandas i sång. Dirigenterna är personer som har ett kritiskt öra även utanför 
sin profession. De borde därför kunna ha samlat på sig mängder av berättelser kring personer som 
sjunger falskt. Å andra sidan kan det också vara så att en framgångsrik dirigent kommer från en 
musikalisk kultur som kanske inte erbjuder falsksångare i samma utsträckning som andra miljöer. 
Kanske drar sig vissa, osäkra sångare, för att sjunga i dessa dirigenters sällskap. 

Genom åren har jag samlat på mig ett antal berättelser om falsksjungande personer som jag har 
mött. Presentationer av mina skildringar har givit upphov till att mina intervjupersoner, i sin tur, har 
dragit sig händelser till minnes. Intervjuerna har givit ett axplock av skildringar ur dirigenternas liv, 
en del berättelser går långt tillbaka till deras egen barndom.  

5.1 Upptäckten att alla inte är som jag är
Man har ingen annan att utgå ifrån än sig själv när man är barn. För mig själv var det självklart att 
det jag själv kunde, det kunde alla andra också. Vartefter barndomen vandrade in i vuxenlivet på 
erfarenhetens långa bana så insåg jag att en del personer inte kunde sjunga. Denna upptäckt var helt 
oförståelig! Det jag kan, är ju självklart för mig. Det borde vara lika självklart för andra, eller? Mina 
intervjupersoner vittnar om detsamma:

Respondent: Det här påminner mig om en fantastisk historia från min barndom. Jag kan ha 
varit en tio, tolv år, och vi hade NN som kom på besök. Jag hade redan börjat bli fascinerad 
av att hålla stämmor så jag sa till NN: -”Nu tar vi ”Hör hur västanvinden susa” och nu 
sjunger du melodin så får jag öva mig att sjunga en stämma”. Och så fort vi började och jag 
började med andrastämman så tappade NN bort melodin. Kunde inte hålla melodin och jag 
blev så förbannad så jag jagade NN runt hela lägenheten för att NN inte kunde hålla 
melodin. 

Respondent: När jag gick i lågstadiet i grundskolan så hade jag en klasskamrat som var en 
riktigt praktfull brummare. Vi sjöng en del. Det var luciatåg och jag tror att hon var med i 
skolkören. Och just den här fascinationen över: ”Hur kan det va så? Hur kan man sjunga så 
intebra?” Jag menar det är en normalbegåvad, sunt tänkande tjej, och så öppnar hon 
munnen och så kommer det bara vad som helst...

Som barn så har mina intervjupersoner slagits av det obegripliga. De möter en person som inte kan 
sjunga. Förvåningen blir antagligen så stor eftersom de inte själv upplevt att de lärt sig att sjunga. 
Det är något man bara kan.

5.2 Långt ifrån sånghämmad
I en av mina körer har jag haft två sångerskor som har sjungit falskt. De har båda varit mycket 
socialt kompetenta, kompis med alla. Har spexat och hållit låda på körfester. De har lärt sig 
stämmorna utantill och har varit mycket duktiga på att visa musikaliska uttryck i ansikte och kropp. 
Trots idogt repeterande och ambitiös läggning så kunde de sjunga falskt. Två av mina respondenter 
vittnar om detsamma. Några falsksjungande personer de mött har varit långt ifrån sånghämmade. 
Tvärtom. De har helt oberört sjungit med ”av hjärtans lust”. 
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Respondent: ...en sådan person som inte kan sjunga ihop sig, en sån som är en sån som 
sticker ut ur stämman hela tiden. Ofta är det ambitiösa människor som är duktiga på 
notläsning och ligger i framkant hela tiden. De är vana vid, att på första repet med nya 
noter, ligga framme och dra. Sedan så har man inte förmågan, när de andra börjar komma i 
kapp och gå av sig själva, så har man inte förmågan att backa in i stämman utan man ligger 
fortfarande i framkant och drar. 

Det är nästan så att man anar en personlighetstyp hos ovan nämnda sångare. Kan en viss 
personlighet ge upphovet till att sjunga falsk? Är det personligheten som gör att sångaren inte 
uppfattar sin egen röst eller är det oförmågan att höra sin egen röst som gör att personligheten 
formas till det den är? Berättelserna ovan anger, hur som helst, att det är en oförmåga hos sångaren 
att åtgärda problemet själv. Han eller hon hör helt enkelt inte vad som pågår. Det blir dirigentens 
uppgift att lyssna och göra bedömningen åt sångaren. Detta instämmer Lidman-Magnusson i. Hon 
säger att: ”det som är sångfunktionshämmades problem ligger i att de inte kan höra sig själva när de 
sjunger.”46 Om det blir dirigentens roll att sköta lyssnandet åt sångaren så kommer detta att påverka 
körens ambitionsnivå. I mer avancerade körer så måste varje enskild sångare förmå att göra detta 
själv.

5.3 Falskt? – Inte alltid, bara ibland
Man skulle kunna tro att den som sjunger falskt alltid gör det och alltid har gjort det. Men en av 
berättelserna vittnar om att falsksången har uppkommit hos en sångare. Sångaren får alltså ett 
problem som han inte har haft tidigare. 

Respondent:  Jo, jag hade en kille i en kör som sökte in och var rätt duktig. Inte extremt 
duktig men en duktig och duglig NN. Men sedan tappade killen greppet och helt plötsligt 
funkade det inte och han höll inte ton ens i hyfsat enklare sånger. Då satt kören blandat men 
han höll liksom inte måttet. Sedan vet jag att han under den här perioden mådde väldigt 
dåligt, i viss mån fysiskt men även psykiskt. Att han hade det svårt. Nu valde han att lämna 
kören men jag är ganska övertygad om att det hade med saken att göra därför att han var i 
vital ålder, han var ingen gammal människa det fanns inget annat yttre synbart som skulle 
kunna göra att hans röst helt plötsligt skulle förändras så eller att hans gehör skulle 
förändras så... [...] Han sjöng ju så att jag, i hela körklangen, hörde honom. För annars 
skulle man tänka sig att han bara mumlat så men han sjöng ju så att jag hörde honom genom 
körklangen, men fel. 

Här tror dirigenten att det är något i sångarens psykosociala välbefinnande som har satts ur spel. I 
intervjun säger dirigenten att denne är övertygad om att när de psykosociala problemen blir lösta så 
borde sångaren återgå till att sjunga rent. Fenomenet med att plötsligt börja sjunga falskt berättar 
Torsten Schiött om.47 Han har gjort en undersökning på sig själv och några kollegor, alla 
professionella musiker, som har fått någon form av hörselnedsättning. Denna hörselnedsättning 
bidrog bland annat till en förändrad tonupplevelse. Denna förändring gjorde att de började sjunga 
falskt. Något de alltså inte tidigare gjort. Det finns också beskrivningar av sångare som 
inkonsekvent nog bara sjunger falskt ibland:

Respondent: Jag har ett fall med en NN i N-stämman som ovanför ett visst register, säg 
ostrukna g någonstans, så är NN ute och cyklar. Och jag har medvetet ignorerat NN. Ibland 
[...] när vi börjar en fras så är denna person helt ute och cyklar. [...] Okej vi ska börja på a, 
säg ostruket a. Alla i N-stämman börjar på detta a utom denna person som ligger någonstans 
och grumlar e, d någonstans.  

46 Lidman-Magnusson (1999), 20.
47 Schiött, Torsten (1997). Tonupplevelse vid hörselförändring. Malmö: Musikhögskolan. 
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Själv har jag exakt samma erfarenhet från en ovan sångerska som, trots en naturligt egaliserad röst, 
verkade tappa orienteringen ovanför, vad som borde vara, skarven. Rent och fint upp till ettstrukna 
f. Men ovanför denna ton tappade hon orienteringen och sjöng falskt. Hon fick lov att använda en 
hel del koncentration för att sjunga rent.

5.4 Ska sångaren göras uppmärksam på falsksången eller ej?
Om nu inte sångaren själv är medveten om falsksången ska man tala om det eller inte? Det beror på 
omständigheterna enligt mina respondenter. Ibland kan det räcka med ett litet påpekande: 

Respondent:  ...sjunger ganska bra men det kan vara ganska fel också ibland. Jag har aldrig 
kritiserat NN för att det inte blir rätt. Vi sjunger mycket och NN tycker det är kul att sjunga. 
Ju längre NN får hålla på och sjunga utan att behöva fundera över om NN gör det bra eller 
dåligt desto bättre är det på nåt vis. Men för någon månad sedan så sa jag till honom att: 
”Men NN du ska sjunga samma ton som jag.” [...] det var parallellt fast inte på samma ton 
som jag... ”Ja, ha.” säger NN. Och så sjöng NN samma ton som jag och det var ju typiskt 
fråga om att NN inte hade tänkt på att, ”Just, jag ska ha samma ton som du”, utan NN bara 
sjöng samma sång som jag fast vi började inte på riktigt samma ställe. [...] den gången var 
det så tydligt att det var en koncentrationsfråga.

Detta med att tala om för någon annan att vederbörande sjunger falskt är i många fall känsligt. Av 
någon anledning så drar vi oss gärna för detta. Vi tror att personen blir sårad och om det vill sig 
riktigt illa att personen slutar att sjunga. Man kan dock ställa sig frågan om det inte är mer 
kränkande att inte bli informerad. Skulle sångare kunna höra att hon sjöng falskt så skulle hon 
kanske kunna rätta till det. Nu förmår hon inte detta. I stället sjunger hon med, oförmögen att 
reflektera över falsksången själv, men de andra lyssnar, och tycker.  

Respondent (R): Men jag har i min personliga bekantskapskrets också … jag tänker särskilt 
på två människor. En god vän som älskade att sjunga. Men hon sjöng alltid en kvart för 
lågt. Och visslade alltid ett visst intervall under hela tiden. 
Intervjuare (I): Alltid?
R: Ja, man kan säga alltid. Hon var felstämd alltså. Och en annan, jag kommer att tänka på, 
vi sjunger väldigt mycket allsånger och julsånger och sånt där och jag hör att hon kommer 
aldrig upp. Hon håller på någonstans, det går ofta lite upp och ner med oss andra, men hon 
är aldrig uppe i tonhöjden.
I: Följer med men är inte…
R: Följer med ja, men på ett visst obestämt avstånd. Men vi talar inte om det för henne.
I: Vet hon inte om det?
R: Jag undrar om hon vet om det? Det är möjligt att hon inte vet om det. Men hon är så glad 
och sjunger med på sitt sätt.
I: Vad skulle hända om du skulle säga det? Varför har du inte sagt nånting?
R: Det skulle aldrig falla mig in att säga det.
I: Varför?
R: Ja men hon är lycklig som det är. Hon är inte med i någon kör där hon stör.

Här säger respondenten ”vi talar inte om det” (min kursivering). Det finns alltså en tyst 
överenskommelse i ett sällskap om att inget säga. Är detta etiskt riktigt mot personen i fråga? En 
filosof skulle behöva konsulteras angående detta dilemma. Själv är jag av den uppfattningen att man 
som lyssnare bör göra sångaren uppmärksam på detta eftersom hon inte förmår att göra detta själv. 
En liknelse kan vara huruvida man bör uppmärksamma någon på att den har en fläck på tröjan eller 
vad det nu må vara som skulle kunna vara genant. Skulle personen ifråga veta om att han/hon hade 
en fläck på tröjan så skulle han/hon förmodligen försöka ta bort den. Detsamma skulle kunna gälla 
för falsksången. Skulle personen kunna höra att hon sjunger falskt så skulle hon kanske också ha 
möjligheten att rätta till det. Sedan är det naturligtvis så att det gäller att säga detta på rätt sätt. Det 
är här vi blir osäkra som lyssnare. Hur ska vi, på ett bra sätt, tala om att vederbörande sjunger falskt 
utan att personen tar illa vid sig? Vi kan inte vara säkra på huruvida sångaren vill ha vår information 
eller inte. Detta bidrar troligtvis till lyssnarnas tystnad gentemot falsksångare.  
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6 SÅ BESKRIVS FALSKSÅNG
I detta arbete så har jag konsekvent valt ordet falsksång för en sångare som sjunger på ett sätt som 
inte tillfredställer sin åhörare. Eftersom det egentligen inte finns något bra fackmässigt ord som 
beskriver detta fenomen så tar man till egna, påhittade ord. Vilka är då dessa ord? Hur uttrycker sig 
mina respondenter och hur uttrycker sig författarna i litteraturen? Här nedan ger jag exempel på ord 
som används i samband med falsksångare och vissa värderingar som jag utläser ur dessa ord. 

6.1 Ord för falsksång 
De ord som används av mina intervjupersoner för att beskriva falsksång är; ”brummare”, ”köra sitt 
race”, ”sticka ut”, ”hänga”, ”ute och flaxar”, ”ute och cyklar”, ”fara runt”, ”vara ute och åka”, ”ha 
en orolig stämma”, ”inte hålla ton”,  ”vara felstämd”,  eller att ha ett ”okontrollerat vibrato”. Uggla 
talar om ”den osäkre”.48 I Caplins bok finns uttrycket ”olycksaliga röster”,49 (huruvida detta är 
Caplins eget uttryck eller översättarnas50 vet jag ej). Berit Lidman-Magnusson talar hela tiden om 
”sångfunktionshämmade”.51 I engelskan så används uttrycken: ”sing out of key” eller ”sing out of 
tune”. 

Man kan även stöta på begreppen ”tone deaf”, tondöv, eller ”tone dumb”, tonstum. Ibland används 
även ordet ”melody deaf”, vilket skulle skilja sig åt från ”tone deaf”. Det är alltså en rik flora av ord 
som försöker beskriva en mångfasetterad grupp av DYSCONSENTRIKER. Jag har börjat använda ordet 
DYSCONSENTUS, oförmåga till samklang (se 1.1).

 

 6.2 Värderande ord
Ord, uttryck och benämningar är sällan värderingsfria. Med en värdering hårt kopplat till ett ord så 
kan ordets användning begränsas. Nästan alla ord som används angående falsksång är på något sätt 
värderande. Detta bidrar antagligen till att diskussionen kring falsksången kan upplevas aningen 
fadd. Att sakna ord är ett av de bästa recept som finns för att slippa tala om något. 

De uttryck som används flitigast i litteraturen är orden ”brummare” och beskrivningen ”vara ute och 
cykla”. Beskrivningarna; ”ute och flaxar”, ”ute och cyklar”, ”far runt”, ”vara ute och åka”, ”ha en 
orolig stämma” indikerar att det är något helt eget, tämligen planlöst som sångaren håller på med. 
Man får ett intryck av att sångare som sjunger på detta sätt inte har en aning om vad de håller på 
med. Det antyder att sångarna inte hör, att de inte kan sjunga tillräckligt bra, att de inte bryr sig, att 
de helt enkelt är mindre begåvade i sångens ädla värld. 

Är begåvning kopplat till sångförmåga? En av mina respondenter tror inte det. Låt mig upprepa ett 
citat från 5.1 ännu en gång: ”det är en normalbegåvad, sunt tänkande tjej, och så öppnar hon 
munnen och så kommer det bara vad som helst...”. Det känns som mycket viktigt att hitta bra ord, 
värderingsfria, som kan användas för att beskriva, forska och kanske komma till rätta med 
falsksångsproblematiken. Det är inte trevligt att se beskrivningen ”appaling”52 om en sångare även 
om många åhörare kan tycka att det förhåller sig så om en sångröst. I Sundbergs bok Röstlära hittar 
man beskrivningen ”de allra rysligaste körerna”.53 Hos Caplin finns beskrivningen ”olycksaliga 
röster”.54 Det är tydligt hur körlitteraturen är riktad till de som redan kan sjunga och som rättfärdigar 
smått nedlåtande ord. Man kan fråga sig om detta är särskilt fruktsamt? 
48 Uggla (1979), 47.
49 Caplin (2000), 94.
50 Översättningen av Thomas Caplins bok På Slaget! är gjord av Maria Kedvall och Kjell-Åke Hamrén.
51 Lidman-Magnusson (1999).
52 Cleall, Charles (1970). Voice Production in Choral Technique. Sevenoaks, 55.
53 Sundberg (2001), 171.
54 Caplin (2000), 94.
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7 SÅNGAREN I KÖREN SOM SJUNGER FALSKT
Hur ska man då lyckas med att eliminera falsksången i kören? En duktig dirigent kan försöka 
förhindra att falsksång uppkommer i kören med hjälp av sin gestik. Om någon trots det sjunger 
falskt så vill körledaren gärna lista ut vilken eller vilka sångare det rör sig om för att kunna sätta in 
någon åtgärd mot problemet.  Körledaren kan även genom repetition försöka fostra sina korister till 
att inte sjunga falskt. 

7.1 Dirigentens gestik
Den enda som talar om att dirigenten faktiskt kan ha en avgörande roll är Eric Ericson. Han berättar 
hur han försöker hjälpa sina korister att intonera riktigt genom sin gestik.  

Eric Ericson: Jag försöker också dirigera funktioner [...] om altarna har en septima [...] så 
försöker jag få dem att greppa ett intervall i skalan och inte bara en ensam ton. Så det ingår 
i  kördirigeringens uppgifter  att  harmonisera samtidigt  som man leder  hela  fyrstämmiga 
eller åttastämmiga satsen.

7.2 Vem är boven i dramat?

Att i en hel klang höra att något inte låter bra är inte svårt. Men att hitta orsaken till varför det inte 
låter bra kan vara svårare. Körledaren kan misstänka att det är en enskild individ som är upphovet 
till falsksången. Men hur ska dirigenten veta exakt vem det är och sedan korrigera falsksången? 
Körledaren har inte samma exklusiva relation till sina korister som sångpedagogen har till sin 
sångelev. Kören är och förblir en arena för kollektiv fostran. Uppmaningar riktas till kollektivet, 
hela kören, en stämma eller en grupp sångare. Hur kan då körledaren åtgärda falsksång under 
arbetets gång. Det finns olika vägar att gå:

1 Spela in och lyssna av. Alla har egen mikrofon och freestyle, minidisc eller mp3. 
Stämchef eller dirigent lyssnar tillsammans med koristen.

En metod som jag själv använt mig av i mina körer.

2 Hitta sångaren, låt korister sjunga en och en
Eric Ericson: ”Man kan tala om att man i en kör har en korist som har kommit in på mycket 
musikaliska meriter men som ändå har en liten tendens till lågsvävning. Då får man titta på den 
människan och göra en lyftande gest eller så beskyller man hela stämman orättvist och så får man 
hoppas att den som … att hon som behöver, tar åt sig. Ja, det är väldigt svårt, jag brukar ibland låta 
solisterna få sjunga en och en. Det har jag varit med om.” 

3 Tag sångaren åt sidan.
Tone Bianca Dahl skriver att hon alltid tar sig an en sångare som hon hör sjunger orent. Hon försöker 
alltid komma underfund med varför en sångare sjunger orent. Exempelvis varför placerar sångaren sin 
ton så långt bak så att hon lågintonerar? Dahl lyfter alltså ut koristen från kören och har särskild 
sångövning med sångaren. 

4 Beskyll hela kollektivet. Gör en övning som gäller för alla och hoppas att 
det hjälper avsedd sångare.
Göran Staxäng: ”... röster som har problem att hitta ton, relaterar hyfsat i toner kring sitt eget 
talregister. Där har de inga större problem att hitta ton. Jag gjorde ett jobb en gång i tiden för någon 
kommungubbe som skulle avtackas. Man skulle öva in ett stycke på några timmar sedan så skulle han 
spela in det på video och få det som en avskedspresent. Och då var det ju flera stycken brummare 
bland killarna och då var det ju inget långsiktigt jobb utan jag bara tog ner basstämman en oktav. 
Fanns inget brum. Så det lät jättefint.”
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5 Ignorera problemet!

Göran Staxäng: ”... flera av de här rösterna, de lägger sig så småningom. De blir inte lysande men de 
hittar rätt.”

Att detta är en fråga om repetitionspsykologi framgår tydligt. Det är ingen enkel uppgift. Har man 
dessutom fler än en sångare som sjunger falskt på ett eller flera partier så kan det bli riktigt 
besvärligt. 

7.3 Att förhindra uppkomsten av falsksång i kör 
Både litteraturen och intervjuerna talar en hel del om hur man som körledare kan försöka motverka 
att falsksång ska uppkomma i kören. Det talas om en sångares uppväxt och skolning in i den 
musikaliska världen, hur man utbildar sina korister i gehör och musiklära. Det finns även en hel del 
tips om övningar som med fördel kan vävas in i den sedvanliga uppsjungningen. 

7.3.1 Sångarens uppväxt
Sångaren fostras i sin uppväxtmiljö. En del får förmånen att utveckla sig mer än andra. Adolf 
Fredriks musikklasser i Stockholm kan erbjuda en sådan möjlighet för en ung människa. Eric 
Ericson talar om hur man får en harmonisk känsla, en estetik, inbyggd i sin kropp redan från unga 
år:

Eric Ericson: De vet hur en kvint låter långt innan de vet vad den heter. Att uppleva en 
oktav, en kvint och en ters. Det är att de kan och de känner för musik, det är det som jag 
kallar musikalitet. I musikalitet ligger ju musikalisk känsla, musikalisk kunskap, sinne för 
harmonier och melodier och allting. Det kan byggas upp om man har de rätta 
förutsättningarna. [...] Så fort det handlar om att någon ung människa börjar jobba t.ex. med 
ett piano så måste det inre örat fostras av pianospelet.

7.3.2 Koristers fostran
Att sjunga repertoar som kräver olika typer av stämning55 kräver att koristerna vet vad körledaren 
avser att uppnå. Här gäller det att koristerna verkligen är lyhörda och tydligt känner till vad som 
skiljer harmonisk eller melodisk intonation.56 När Ericson, här ovan, talar om att han dirigerar 
funktionerna för sina korister så måste hans korister vet vad funktionerna innebär. Karin Oldgren 
instämmer i detta. Hon berättar:

Karin Oldgren: Förmågan att få folk att sjunga rent handlar också om att hitta ett språk som 
talar till alla. [...] Att de som behöver få veta om cent hit och cent dit, höga kvinter och plus 
två och minus si och så mycket de måste få den biten. Och de som behöver prata om 
blommor och lukter för att sjunga rätt de måste få den biten. Men någonstans utvecklar 
man, så småningom, ett gemensamt språk för vad är det vi kallar de här sakerna som vi nu 
vill uppnå. Vad är det vi ska tänka på och så? Det handlar mycket om att bygga in 
kunskapen i kören [...] Man kan ge en instruktion som: ”Kom ihåg att här ska kvinten vara 
hög” och då ska alla veta vilken ton som är kvinten och vad jag menar med att den ska vara 
hög.

55 Det finns olika typer av stämningar. Pythagoreisk, där skalan utgörs av ren kvinter som staplas på varandra. Ren 
stämning bygger på naturtonseriens 4:e, 5:e och 6:e ton som, staplade på varandra utgör en skala. Pianot är stämt 
tempererat vilket innebär en kompromiss mellan de två ovan nämnda. Detta för att man ska kunna transponera och 
spela i olika tonarter. Se Alldah (1990), 13-14.

56 Melodisk intonation intonerar tonerna på ett sätt att en riktning upplevs, detta är inte eftersträvansvärt i ett 
slutackord där harmonisk intonation är mer lämplig. Se Alldahl (1990), 39.
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7.3.3 Övningar med kör 

Madeleine Uggla slår ett slag för att sjunga unisont. Hon är noga med att påpeka att det inte är 
frågan om forna tiders allsång (kanske den som Palmgren eftersträvade) där ”det viktigaste var att 
man vräkte på så mycket röst man kunde”.57 Den unisona sången är ett utmärkt sätt för en kör att 
öva sitt lyssnande och ställa in sin röst i den gemensamma klangen. Ett genomgående drag i hela 
Ugglas bok är att hon inte för en sekund släpper taget om den viktiga gehörsträningen. I nästan varje 
kapitel så nämns detta med örats skolning. Det blir således dirigentens uppgift att fostra sina korister 
i självavlyssning. 

Ingrid Haking Raaby och Ingegerd Idar använder sig av samma metodik. Uppsjungningarna i deras 
bok har en ”tänkt ton” i slutet av varje upp- eller nersjungningsövning.  Här kan man tala om att öva 
sångaren i att skapa en inre representation av en tonhöjd. Ord som medvetenhet och extra 
koncentration förekommer på flera ställen i boken. Författarna skriver: ”Som körsångare medverkar 
du i två sorters skeenden. Ett vågrätt, dvs din stämma, och ett lodrätt, ackorden. Det räcker oftast 
inte att du är mycket säker på din stämma. Den bör dessutom anpassas så att varje ackord klingar 
bra”.58 

Även Caplin instämmer i detta, han skriver att körledaren bör göra övningar som ”stimulerar till 
vertikalt lyssnande”.59 Stefan Sköld påpekar att det är många gånger upp till körledaren att stå för 
den sångliga utvecklingen hos sina korister. Alla tar inte privata sånglektioner och Sköld menar att 
hans bok verkligen är tänkt som ett hjälpmedel för körledare som ska överföra sångpedagogisk 
kunskap till sina korister.60 

7.4 Repetition är kunskapens moder
Hur gör då körledaren för att koristerna ska lära sig sin stämma. Bland körsångare och körsångare 
så är det vanligt att man kan sjunga à prima vista, direkt från bladet. Även om koristerna inte klarar 
av att läsa noterna direkt så kan man ha ett visst stöd av noterna men parallellt arbeta med sitt ”kom 
i håg”. Många körledare väljer att spela körsatsen eller enskilda stämmor för kören. Sångarna har då 
tillfälle att memorera sina stycken. Sångarna kan sedan öva hemma med hjälp av sina noter eller 
med hjälp av att de själva spelar sin stämma på ett instrument. De som inte kan läsa noter men 
fortfarande vill sjunga lite svårare musik kan ha stor hjälp av inspelade stämkassetter något som 
Göran Staxäng använder med stor framgång i Cantemus. Staxäng ger här en inblick i hur han 
arbetar med Cantemus: 

Göran Staxäng: Sedan är detta människor som inte läser noter så vi spelar alltså in på CD [...]  så träffas vi 
då en kvartett; sopran, alt, tenor, bas och pianist. [...] alla har fått noter i förväg. Sedan ställer vi oss med 
varsin mick och sjunger in. Vi mixar det så att vi till exempel kan lyfta fram sopranen medan de andra 
ligger i bakgrunden. [...] Och så lägger vi in röster så att folk kan värma upp fem minuter innan de sätter 
igång att öva hemma. Och de övar otroligt mycket. Alltså de sätter musiken. [...] Så att just genom det här 
att de får något att öva med, fastän de inte läser noter, att öva in sin stämma. De jobbar, de lägger ner 
jättemycket arbete.

Det är inte bara noter som ska läras in utan även dynamik och tolkning. Detta kan vara i det 
närmaste hopplöst att öva hemma för den enskilde koristen. Intonation kräver andra stämmor att 
intonera mot. Då kan körledaren utnyttja tätare repetitionstillfällen, internat eller körläger under en 
period.

Eric Ericson: Däremot det där med minne. Vi kämpar nu för att inte ha repetition tisdag, 
tisdag, varje tisdag utan vi kör tisdag, torsdag, lördag om möjligt så att vi bygger upp vår 
repertoar med lite tätare minneslagringar än en gång i veckan. 

57 Uggla, Madeleine (1979). För Kör. Stockholm: Ed. Reimers, 63.
58 Haaking Raaby & Idar (1980), 30.
59 Caplin (2000), 117.
60 Bjerge, Randi & Stefan Sköld (1993). Släpp taget!. Stockholm: Gehrmans.
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8 OLIKA AMBITIONSNIVÅER – OLIKA KÖRER
Respondent: Jag kunde slänga fram en not en och en halv timme före högmässan som de 
aldrig hade sett. ”Den här ska ni klara.” Vissa gjorde det, andra gjorde det inte, de var 
frustrerade.

”Vissa gjorde det, andra gjorde det inte” indikerar att det finns en skillnad mellan olika sångare. 
Denna skillnad utnyttjas vid intagningar till körer och för att upprätthålla körer på olika nivåer. Här 
nedan följer några beskrivningar av några samlade erfarenheter angående detta.
 

8.1 Intagning
Att ha intagningar eller provsjungningar till en kör är mycket vanligt. Om ett begränsat antal platser 
ska fyllas så kan bara ett visst antal aspiranter komma i anspråk. Varje dirigent är dessutom mån att 
välja de bästa sångarna till sin ensemble. Hur gör man då detta val? Ericson talar om hur han har 
valt ut de röster som han tycker passar in i körklangen, de röster som kan tillföra kören något. När 
han talar om klang så säger han att: 

Eric Ericson: ...för mig är det som en regnbåge. [...]  Det finns så mycket av fantastisk 
personlighet, kolorit, i en stämma så att man kan identifiera den.

Både Ericson och Oldgren berättar att de många gånger är flera stycken medbedömare från kören, 
som tillsammans avgör huruvida den sökande får en plats eller ej. Att man är flera som gör en 
samlad bedömning innebär indirekt att man inte vågar lita till bara sitt eget lyssnande och omdöme. 
Man vill vara flera. Kanske är man själv nervös, uppe i varv, stressad, utmattad eller vad det nu må 
vara för att helt säkert kunna lita på sina egna öron och göra bra bedömningar av en sångförmåga.   

Eric Ericson: Förmågan att lyssna in sig i en körsats, det är ju väldigt viktigt. [...] Man hör 
på en gång om  de lyssnar in sig på tonernas funktion, att de har känsla för det här är en ters 
det här är en septima det ligger i en harmonisk känsla. Att känna ett spänningsförlopp. 

Man lyssnar alltså efter några, på förhand, uppsatta parametrar som den sökande ska klara av att 
genomföra. Det är dock en tvetydig situation eftersom viss kunskap kan vara dold under 
nervositetens dunkla gardin.

Karin Oldgren: Det kan vara så att, till exempel notläsningen inte är jättebra. Notläsning är 
ju en sådan sak som kan slås ut ganska totalt av nervositet. Det finns ju folk som kommer 
hit som säger att: ”Jo, jag har gått fyra år på Musikhögskolan” och så sätter man en not 
framför dem och så kommer ingenting. Då förstår man, någonstans, att man går inte fyra år 
på Musikhögskolan och inte kan sjunga; do, re, mi efter noter. Det kan man. 

Intagningssituationen blir ibland inte helt optimal varken för den sökande eller för den nämnd som 
sitter och ska avgöra det hela. I en av mina egna körer har vi haft en aspiranttid på några veckor där 
den sökande har fått känna på kören samtidigt som kören har en chans att lyssna in sig på den 
sökande. Sedan har en andra provsjungning ägt rum. Då vet man lite mer om koristen och en fråga 
om nervositet behöver inte fälla ett avgörande. Det behöver inte alltid var så att den sökande 
verkligen kan allt man skulle önska. 

Ibland kan det vara så att man tror sig ha fått in en oslipad diamant, ett oskrivet blad, en talang som 
ännu inte blivit upptäckt. De situationerna blir alltid extra spännande för dirigenten. Ska man våga 
satsa på den här sångaren eller är det en topprestation? Charles Cleall instämmer när han skriver att 
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körledare ibland frestas att ta sig an en sångare för att se om det går att; genom övning, ge 
färdighet.61 Stora krav ställs på intagningsnämnden. Dessa öron ska ta hänsyn till en mängd 
kvalitéer och samtidigt ha en känsla för om den sökande presterar på toppen av sin kapacitet eller 
om den, fjättrad av nervositet, gör en underprestation och egentligen kan bättre. Följande 
beskrivning ges:

Karin Oldgren: Jag hade för något år sedan en NN som sökte till en kör. NN kunde 
verkligen ingenting men han hade ett briljant gehör. Riktigt, riktigt bra gehör och en fin 
röst och vi sa: ”NN ska vi ha. Om inte vi lär NN någonting så tar någon annan NN och lär 
NN allt. Så blir NN kvar där. Så NN ska vi ha.” Så det handlar ju inte bara om att man kan 
sätta faktiska skalor... att här ska man klara minst si och så många poäng utan det blir ju en 
helhetsbedömning ändå. Ibland så sitter man ju i diskussioner. Är det här en person som 
kommer att utvecklas åt rätt håll eller är det här en topprestation? Den är egentligen sämre. 
Och någonstans så kommer magkänslan in också.

8.2 Körsångarna och körsångarna
Körsångarna och körsångarna tillhör antagligen den absolut största gruppen sångare. De är 
amatörsångare och har kanske inte haft någon annan musikalisk och sånglig skolning än den 
körledaren har bjudit på. Hur möter då dirigenten dessa sångare? Med små metodiska övningar och 
upprepade repetitioner så försöker körledaren att maximera körens förmåga. Vad är det då som 
körledaren får tampas med hos denna typ av kör? 

Respondent: ...man kunde sjunga före en fras femtielva gånger och de upprepade. De kunde 
inte läsa noter och de var väldigt svårt att göra någonting...

Det kan alltså uppstå, närmast, en frustration hos körledaren när koristerna inte verkar lära sig 
tonerna. Om stycket är för svårt eller om koristernas tonala minne är för dåligt kan man inte säkert 
uttala sig om. Men tydligt är att: ”rena amatörkörer är svårare att handskas med”.62 Amatörkören 
kan tvinga dirigenten till vissa begränsningar. En av mina dirigenter erkänner att: ”om jag har en 
NN-kör så sätter jag inte upp en a cappella mässa”. Att sjunga utan stöd av instrument kräver bl.a. 
att man kan hålla ton så att stycket inte sjunker i tonart. Det kan också vara så att vissa korister 
behöver pianot att luta sig mot eller för att slippa höra sin egen röst så tydligt. 

Karin Oldgren: ... blir så förskrämda om de får sjunga utan piano så att de låter ingenting. 
Det är en variant att det blir tyst. De får inte ur sig något om de inte har stöd av ett piano.

Att inte våga höras anges i ytterligare ett exempel: 
Göran Staxäng: Som individ, när du är nybörjare, då är du osäker, vågar inte höras, vågar 
inte höra dig själv. Placerar man dessa människor i en stor kyrka där du har tio meter 
mellan varje person så skulle det vara dödstyst för ingen skulle våga sjunga för då skulle 
man höra sig själv och det skulle vara så genant. Här sitter de, packade som sillar, i ett hav 
och du hör inte dig själv när du börjar sjunga, du hör de andra starkare. Du måste alltså 
sjunga ut...

Kanske är det så att rädslan för att höras är liktydigt med rädslan för att någon hör att man sjunger 
fel. Att man befarar att någon annan ska upptäcka något man själv har missat. Men om man nu 
måste ha hjälp med att lyssna så kan en förstående och pedagogisk dirigent vara ett gott stöd. 
Staxäng säger att det måste vara okej att sjunga fel: 

Göran Staxäng: Om några av er som är duktiga och snabba här sjunger rätt och vi hör rätt 
men vi hör inte alla er som sjunger fel. Och ni sitter här och fissjunger och fortsätter och 
göra det tills ni tror att ni kan det och då börjar ni sjunga ut och då har ni lärt er fel. Våga 
sjunga fel direkt. Och då fixar vi det på en gång. Och det är här som vi kan bjussa på att 
sjunga fel.

61 Cleall (1970), 83.
62 Ericson. (2005-12-22). Intervju. 

23



8.3 Utvecklas alla i kören?
Det råder ingen tvekan om att sångteknik, gehör, självförtroende, utstrålning, tonminne etc är 
parametrar som måste övas och i viss mån underhållas. Den intressanta frågan blir snarare: hur 
mycket måste det övas? Kräver alla sångare lika mycket övning eller måste vissa öva mer än andra? 
Det kan uppstå en konflikt i kören just på grund av detta. 

Karin Oldgren: ...eller framför allt så kanske den inte hänger med när kören utvecklas. Det 
är oftast så. Kören går vidare men vissa står kvar...

Det verkar som om övningen är olika betungande för olika sångare. Göran Staxäng vittnade tidigare 
i texten om hur sångarna i Cantemus övar in sina stämmor med hjälp av förinspelade CD-skivor. 
Han säger att de ”övar otroligt mycket”. Kan det vara så att en del sångare, hur mycket de än övar, 
tragiskt nog aldrig blir lika goda sångare som andra? 

Göran Staxäng: Visst man kan nog konstatera att vissa människor kommer inte så förfärligt 
mycket vidare, vilken ledning de än skulle få. Det finns saker, som på något sätt begränsar. 
Och tragedin i det är väl inte att de har detta problem utan att de inte inser det och biter sig 
fast. Jag ska lyckas!  

Jan Anderssons uppsats om ”Kajsa” tyder på hård träning under åtta års tid! Efter den perioden 
klarade Kajsa av att hålla i egna sångstunder på förskolan där hon arbetar. Hon jobbar intensivt och 
har dessutom professionell hjälp av Andersson för att klara detta. Men alla behöver ju inte sådan 
hjälp. Det är ju faktiskt så att det inte tar så lång tid för alla som det gör för Kajsa. 

8.4 Ambitionsnivå
I en kör finns alltid en ambitionsnivån. Denna nivå styrs av förmågan hos sångare och dirigent men 
även av repertoarvalet. Många gånger kan en för svår repertoar, satt i händerna på en kör som är 
oförmögen att göra musiken rättvisa, dra ner körens nivå. I min tidigare definition av ordet 
körsångare så kopplar jag ambitionsnivån till körens sociala funktion i kombination med körens 
musikaliska funktion. Ibland råder det en intern konflikt angående körens ambitionsnivå. Oftast vill 
körledaren gå vidare utan att hela kören är riktigt redo för detta. Göran Staxäng vittnar om att han 
märkt hur sångarna i kören blir frustrerade av att befinna sig på fel ambitionsnivå. Ibland slutar 
dessa sångare för att börja i en annan kör, men ibland kan det utmynna i något kreativt och bli så 
här: 

Göran Staxäng:...från att ha varit två likvärdiga körer, utan egentligen någon högre 
ambitionsnivå hos någon av dem, gjorde vi en nybörjarkör för de helt färska, en för de som 
var nöjda med att sjunga den vanliga körsångsrepertoaren och som inte hade några 
ambitioner av att göra musik ... utan som hade, så att säga, en normal ambition i 
körssammanhang och så en tredje grupp där vi fick var hur ambitiösa vi ville. Fick samla 
dem som verkligen ville sjunga och göra något riktigt bra. 

Staxäng får medhåll av Dahl som är av liknande uppfattning. Trots att sångarnas gehör tränas så 
sker det olika progression hos olika individer. För vissa kan då ambitionsnivån bli för hög. Dahl 
säger då att sångaren bör överväga att byta kör.63 Även körledaren kan behöva ställa sig den frågan. 
Karin Oldgren uttrycker det så bra: 

Man ska sjunga med den kör man har inte med den kör man önskar att man hade.

63 Dahl (2003), 65.
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9 MÖJLIGA ORSAKER TILL FALSKSÅNG
Varje sann pedagog är intresserad av att hitta orsakerna bakom ett problem. Så snart orsakerna är 
identifierade så vill pedagogen utmana dessa med någon slags metodik. Körledaren är koristens 
vägvisare genom sång- och körmetodikens svindlande vägar. Körpedagogen, för att ta till ett 
beskrivande ord för vad det egentligen handlar om, har många tankar kring vad som förorsakar 
falsksång. Det är exempelvis inte alltid som det anses vara sångarens eget fel att hon sjunger falskt. 
Ibland kan det bero på andra faktorer. Tone Bianca Dahl delar upp orsakssammanhangen, som hon 
ser det, i tre större grupper:

1 Bristande vokalteknik

2 Trötthet, spändhet, dålig akustik, brist på koncentration etc.

3 Bristande kunskap om det tonala systemet 64 

Fougstedt nöjer sig med två kategoriseringar av renhetsproblemen. Den första gruppen omfattar 
flera olika typer av problem där sångteknik, koncentration och trötthet ingår. Den andra gruppen 
kan sägas vara av en mer förfinad karaktär, det handlar om musikens tonalitetsproblem. Både Dahl 
och Fougstedt är mycket samstämmiga med varandra. 

Berit Lidman-Magnusson har gjort intervjuer såväl som enkäter för att försöka fånga vad 
sånghämningen beror på. Hon har även gjort sångprov med en mängd olika personer för att få en 
överblick över hur vanligt förekommande sångfunktionshämning är. Genom detta sångprov 
försöker hon sätta ett slags sångindex på den sångfunktionshämmades förmåga till sång. 
Sångindexet ska sedan tjäna som förklaringsmodell till orsaker bakom en sångfunktionshämning. 
Hela Lidman-Magnussons arbete talar dock sitt tydliga språk, en sångfunktionshämning bottnar i en 
mycket mångfasetterad orsaksmiljö. 

Det finns inga enkla svar och lätta förklaringsmodeller till varför en person inte kan sjunga. Jag är i 
färd med att utveckla en egen teori kring sångförmågan. Denna teori, eller modell som jag väljer att 
kalla den, är ett sätt att strukturera den empiri som jag analyserar i och med detta arbete. Modellen 
visar en bild av en mängd faktorer; röst, öra, psykosociala konstruktioner, minne och musikalitet 
som alla interagerar med varandra. Likt Fougstedt finns en plattform som modellen kan sägas vila 
på, eller sväva över. Det är akustikens och musikens egna väsen så som naturtonstämningen. 
Modellen presenteras utförligare i diskussionen, (11.1).  

9.1 Estetik
Viss falsksång skulle kunna sortera in under begreppet estetik. För vissa kan sången uppfattas som 
oren medan den för andra inte är det. Som jag tidigare har beskrivit ordet falsksång: En person kan 
anses sjunga falskt om en åhörare uppfattar att det är så. En form av falsksjungning är lågintonering 
av toner. Detta kan vara ett resultat av en viss typ av sångteknik. Även vibratot kan vara en 
utsmyckning av tonen som uppskattas mer eller mindre av olika typer av åhörare. Eric Ericson gör 
följande beskrivning angående vibratot:   

Eric Ericson: I Amerika hör man mycket ofta vibrato på rösterna. Inte minst på alla 
solisterna som gör att jag aldrig skulle kunna drömma om att ha dem i en kör. Och det 
tycker man är vackert! [...]  solister jobbar rätt mycket med vibratot som en attraktiv 
personlighetsbestämning på något sätt. [...] Det är helt enkelt vackert, anser man i Amerika. 

Ericson säger därmed att frågan om renhet kan vara en social konstruktion. Ett ideal i en kultur, ett 

64 Dahl (2003), 64.
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samhälle, en grupp människor. Detta behöver alltså inte gälla universellt. Falsksången kan då, i 
vissa fall, blott förstås som en fråga om estetik, tycke och smak.

 

9.2 Redan det lilla barnet...
Vad gäller förmågan till gehör så beskriver Madeleine Uggla det på följande sätt: ”Vi föds med en 
utrustning, som gör det möjligt för oss att reagera på och bry oss om ljud. Vi uppfattar variationer i 
tonhöjd, i ljudens längd och styrka. Vi kan också uppfatta sammansättningar av olika ljud. 
Dessutom har vi möjlighet att känna igen; att minnas.”.65 Dessa rader antyder att alla har samma 
möjlighet till ett gehör och uppövandet av detsamma. Gehöret har många kulturella aspekter i sig. 
Hur finmaskigt behöver gehörets diskrimineringsförmåga vara. Hur ska något låta? Vi kan inte veta 
hur en durskala låter innan vi har lärt oss den.

Vilka skalor finns det att ta hänsyn till? Vilka stämningar? Vilka harmonier kan anses vara 
konsonanta? Hur dissonant får något vara för att anses vara dissonant?66 Uggla talar om att man kan 
höra hur det ”skär” sig när man sjunger fel ton och hur det låter ”bra” när det är rätt ton som 
sjunges.67 Men man kan verkligen fråga sig om det är någon man hör eller om det är något man lär 
sig att lyssna efter. Sångrösten är ett svårhanterlig instrument. Många andra instrument kan du lära 
dig spela genom att se vad du gör. Musicerandet är då inte avhängt lyssnandet. Vissa 
instrumentallärare kan ändå kräva att eleven skapar en inre representation av den ton som avses att 
tryckas ned:

Eric Ericson: Jag tänker på min gamla pianolärare. Han hade en grundtes – man fick inte 
anslå en ton på pianot utan att samtidigt ha en inre tonföreställning. På den tiden var det en 
väldigt dramatisk teori. Pianolärarna, de lät fingrarna gå och tänkte inte så mycket på det. 
Men han sa ”Inte en ton får man sätta an utan att det inre örat är med. Att det klingar 
inombords när man trycker ner tangenten”.

Jan Anderssons tar hjälp av utvecklingspsykologiska teorier när han resonerar kring varför vissa 
inte utvecklar sin sångförmåga. Han tänker sig att personen i fråga inte har utvecklat en inre 
representation för tonhöjder. Att kunna särskilja tonhöjder ligger till grund för att utveckla ett 
tonhöjdsminne och melodiminne. Melodiminne innebär att man kan uppfatta konturen av en melodi. 
Det är alltså inte detsamma som ett antal på varandra följande registreringar av tonhöjder. 

Andersson refererar till en studie av Graham Welch och Tadahiro Murao från 1994 där det hävdas 
att barn utvecklar känsla för text, rytmen i orden, melodins kontur i ovan nämnd ordning innan de 
klarar av att sjunga tonrent.68 Något som Anderssons sångelev intressant nog själv motsäger. Hennes 
erfarenhet, som förskollärare, är att barnen på förskolan kan sjunga en melodi helt rätt långt innan 
de kan prata.69 Kajsas trovärdighet är ju emellertid lägre, på grund av hennes sångproblem, än 
Welch-Murao. Men det är ändå en intressant reflektion. 

Andersson refererar även till den amerikanske utvecklingspsykologen Daniel Stern och hans tankar 
om barnets förmåga till intersubjektiv relatering70 med en annan person. Detta är alltså något som 
sker innan barnet förmår att göra en verbal relatering till sin omgivning. Exemplet Andersson tar 
upp är hur modern pekar på en lampa och säger ordet lampa. Det lilla barnet tittar då på lampan, 
från sitt perspektiv, och kan alltså lära sig att föremålet lampa hänger ihop med ordet lampa. Om 
man jämför barnet med en hund, så klarar inte hunden av att titta på lampan, den tittar istället på 
handen som pekar. Den kan alltså inte skapa en intersubjektiv relatering. Detta kan alltså jämföras 
65 Uggla (1979), 14.
66 Alldahl (1990), 11.  ”Intervall är inte konsonanta eller dissonanta utan har olika grad av konsonans/dissonans.”
67 Uggla (1979), 18.
68 Andersson (1997), 33.
69 Ibid., 14.
70 intersubjektiv relatering innebär förmågan att dela en psykisk upplevelse med någon annan
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med att lyssna efter tonhöjd eller en röstkaraktär i en gemensam klang utifrån sitt eget perspektiv. 
Att orientera sitt lyssnande i en abstrakt ljudvärld med inblandning av den egna rösten.

9.3 Att höra sin egen röst 
Sångaren Daniel Zangger Borch riktar sig främst till sångare inom rock-, pop- och soulgenren. Han 
utgår inte från att det är självklart att sångaren är medveten om sin egen intonation, tvärtom, han har 
till och med förtydligat det hela med ett eget kapitel: Att höra rätt och sjunga rent71 i sin bok Stora 
Sångguiden. Han talar om att träna sin förmåga till ”att tänka tonen innan den ska utföras” dvs 
skapa en inre representation, samt att ”stämma rösten”.72 När Zangger Borch talar om att stämma 
sin röst så ber han sångaren slå an en ton på pianot och sedan härma tonen, långsamt göra glissando 
nedåt för att höra när svävningar uppstår d.v.s. när ”det börjar slå” mellan den egna tonen och 
pianots. Jag ställer mig frågande till detta. En person som på egen hand kan avgöra när det börjar 
sväva borde rimligtvis även höra när det är svävningsfritt. Och vad är i så fall problemet?

Daniel Zangger Borch beskriver dessutom sångarens svårighet att sjunga i kör. I en ensemble måste 
man klara av att anpassa sin stämma till den totala klangen.73 Detta, menar Zangger Borch, kan vara 
krävande och kan erfordra en viss sångteknik för att klara av att styra sin röst och forma sin klang. 
Sångaren kan dessutom möta ännu ett problem d.v.s. det faktum att hon inte hör sig själv när hon 
sjunger. Då finns risken att sången blir så stark att den blir forcerad. Och en forcerad stämma är 
ingen lätthanterlig stämma. Här kan sångaren stöta på nya svårigheter med sin sång. Karin Oldgren 
säger så här:

Karin Oldgren: Det är oerhört väsentligt att skärpa sångarens lyssnande och upplevelse av 
det totala ljudet. För där sitter nyckeln till att man kan sjunga rent i en kör. Man måste 
upptäcka att det finns flera röster än min och att man strävar efter att det ska bli en klang. 
Jag brukar prata om strutsång. Dvs att man sjunger framåt i sitt eget lilla rör så att man inte 
lyssnar på de andra. Det är samma sak som händer när man sjunger kanon med små barn. 
De stoppar ju gärna fingrarna i öronen och så sjunger de så starkt de kan...
SL: ...och så fort de kan...
KO: Ja, för att de ska hålla sin stämma. Och egentligen så är ju hela livet in i körsången 
sedan en enda strävan efter att komma bort från det där. Att vidga upp och lyssna mer och 
sjunga mer med öronen än med rösten. 

Min egen undersökning visar precis detta.74 Sångarna kan uppleva en ökad svårighet att hålla ton 
vid gemensam sång. Det är inte bara de andra rösterna som kan uppfattas som störande till den egna 
sången även ett pianoackompanjemang kan verka förvillande. Caplin skriver angående pianots 
användning ”...när pianot klingar i samma oktav som koristen sjunger, kommer han få svårt att höra 
sin egen röst. Pianot ersätter koristens ljud! Alltså får han problem med att korrigera sin egen 
röst.”75 Detta borde även gälla medsångarnas röster. Då de klingar tillsammans så borde sångaren få 
”problem med att korrigera sin egen röst”. Denna parallell drar inte Caplin.  

9.4 Gehöret 
Mycket finns skrivet om gehör. I sångsammanhang så görs gehör, många gånger, liktydigt med 
förmågan att sjunga a vista efter noter. Standardverk för svensk körsång torde vara Lars Edlunds 
Modus Vetus och Modus Novus. Gehöret omfattar ju fler dimensioner än bara notläsning. Jag 
definierar gehöret att vara förmågan att lyssna sig till musikaliska sammanhang och strukturer. Det 
71 Zangger Borch (2005), 110-113.
72 Ibid., 110.
73 Ibid., 109.
74 Leijonhufvud (2005).
75 Caplin (2000), 127.
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kan gälla att uppfatta olika stämmor i ett stycke musik, att skapa stämmor till en melodi under tiden 
den sjunges, att kunna notera det man hör eller att kunna fylla i ofullständigheter i en melodi eller 
harmoni. Jag har fått följande berättelse från min egen mamma:   

SL: Min mamma berättade att när jag var riktigt liten så fick jag fylla i sista tonen då hon 
sjöng en melodi. Det var alltid klockrent. Det är väl ett sätt att fostra ett litet barn? 
KO: Ja absolut. Men frågan är om man leker den där leken med ett barn som inte prickar 
rätt. Leker man den leken med ett barn som man upptäcker ”Oh, va kul, hon förstod!” och 
då leker man leken. Men då har du ju redan den kunskapen. Då får inte kunskapen genom 
att leka leken men du kan befästa den.

Karin Oldgren har en mycket intressant reflektion angående min tidiga ”gehörsövning”. Detta leder 
tillbaka till frågan om det lilla barnets, i det här fallet jag själv, förmåga till att skapa mening via 
intersubjektiv relatering, d.v.s. innan språket har gjort entré och man via kommunikation kan 
resonera sig fram till vad man ska lyssna efter. Det verkar finnas en ”normal” toleransnivå för om 
en tonhöjd ska uppfattas som ren, för hög eller för låg. Johan Sundberg har i ett försök visat att det 
mänskliga örat tolererade större avvikelser uppåt i frekvens än nedåt. Det var alltså lättare att 
uppfatta att en ton var för låg än att den var för hög.76 Åsikten om vilka toner som var falska 
varierade också stort inom testpanelen. Någon anmärkte på ett hundratal toner i materialet medan en 
annan bara anmärkte på ett tiotal.  

9.5 Sångovana
Lidman-Magnussons arbete kretsar runt personer som själva inte anser att de kan sjunga. Huruvida 
de upplever detta själva eller om någon annan har talat om det för dem är varierande. Man kan dock 
enkelt dra slutsatsen att en sånghämning många gånger är ett resultat av att man helt enkelt inte har 
sjungit.77 Göran Staxäng vittnar även om detta:

Göran Staxäng: Det vi möter väldigt mycket hos oss är personer som fått höra, i tidig ålder, 
att de inte kan sjunga. De har fått sjunga upp för att vara med i skolkören vid 
skolavslutningen eller något annat eller läraren har bara hört dem när de sjunger och säger 
”Du kan inte sjunga”. 

Dessa personer behöver inte ha några som helst musikaliska svårigheter. Bergen att bestiga finns på 
annat håll. Det kan handla om självförtroende. De kan behöva en ordentlig påfyllning innan 
vederbörande törs ta en endaste ton. När de väl börjar använda sin röst kan den vara i så dålig form 
att deras eget gehör sätter spärrar för vidare utveckling. Här gäller det att, som pedagog, använda 
både list och tålamod för att få sångaren till att sjunga. Göran Staxäng har lyckats med detta, han 
driver närmast en mission till förmån för de människor som vill lära sig sjunga i kör. Ett 
pedagogiskt trick han använder sig av är att placera deltagarna tätt ihop i repetitionslokalen. 

Göran Staxäng: Ta en mikrofon och en bra högtalaranläggning och helt plötsligt så 
upptäcker du att när du pratar i mikrofonen så hör du inte din egen röst, du hör den utifrån 
rummet. På något sätt har du kopplats bort. Och det är lite grann den effekten, inte exakt 
samma, men bildligt talat. När du sjunger tillsammans med andra blir du på sätt och vis 
berövad din röst. Då måste du våga sjunga ut för att åtminstone höra dig själv. 
SL: Du blir berövad din röst på ett positivt sätt menar du?
GS: På ett positivt sätt. Självmedvetenheten försvinner lite grann.

Så motsägelsefullt det är med sång! Ibland vill man att sångaren ska ha maximal självmedvetenhet 
och ibland vill man att självmedvetenheten i det närmaste ska försvinna.

76 Sundberg (2000). Röstlära, Stockholm: Proprius, 228.
77 Cleall (1970), Andersson (1997), Lidman-Magnusson (1999).
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9.6 Att skapa klang
En ovan sångare har inte full kontroll på rösten. I flera av mina respondenters beskrivningar så 
återfinns falsksångarna i alt- respektive basstämman i kören. Sjunger altar och basar sämre än 
sopraner och tenorer? Yvonne af Ugglas skriver att den ovane sångare bör få börja sjunga i toner 
omkring sitt talregister. Det blir då naturligt för kvinnor att sjunga i altläge och män i basläge.78 

Staxäng säger precis samma sak: 
SL: Är det vanligare att sångare sjunger falskt i altstämman än i sopranstämman?
GS: För en ovan röst så är det oftast det, att de inte har något större omfång. De har inte 
tränat upp rösten. De kanske är sopraner? De kanske har ett stort omfång? Men innan 
rösten kommit igång och blivit smidig och visar sitt rätta jag så är de ofta i altstämman och 
även tenor. Vi sätter många ovana tjejröster i tenorstämman. För då ligger de mellan lilla f 
och ett strukna f  ungefär. Och det är bekvämt att sjunga när man är ovan att sjunga. Sedan 
upptäcker de, när de har kommit igång, att en tenortjej kan bli sopran. Men det får ta den 
tiden. Jag har, till och med, haft en tjej som har sjungit i basstämman. [...] Hon sjöng ner 
till stora F.

Först efter omfångsvidgande övningar kan de andra stämmorna bli aktuella. af Ugglas skriver att 
många visor, psalmer och andra sånger i våra sångböcker är skrivna för röster i höga lägen vilket 
omöjliggör sjungandet av dessa för många människor. 

Madeleine Uggla gör en jämförelse mellan det hon kallar fritidsinstrumentalisten och 
fritidssångaren där hon påpekar att sångaren är handikappad jämfört med instrumentalisten. 
Sångaren har inte strängar eller tangenter att spela på utan måste helt lita till att rösten ställer in sig 
på rätt sätt. Enligt detta så är sångaren tvungen att gestalta den korrekta tonen i sitt inre för att kunna 
återge den något som inte instrumentalisten behöver (se 9.1). Instrumentalisten, säger Uggla, kan 
nöja sig med att höra tonerna i samma ögonblick som de spelas.79  

Göran Staxäng: Du har intonationsproblematiken, med folk som sjunger rätt, men som 
ändå hänger. Och då är det ju dels, att tänka mycket klang, hitta stödet och öppna. Sedan 
måste du vara medveten om att, sjunger du uppåt, så måste du tänka stora steg, sjunger du 
nedåt, så måste du tänka små steg. [...] Man kan stanna till vid varje ton, ”lyssna!”. ”Okej, 
höj lite, justera lite, tänk på den här, vidga här.” Ibland är det så in i helsike svårt. Det kan 
vara några personer som bara liksom inte hänger med på det där, de ligger lågt. Och  då 
jobbar man ett tag sedan släpper man det där...
SL: Vad tror du det beror på?
GS: Det är ju en sångteknisk grej. Alltså det är ju få människor som, vad beträffar örat och 
musikaliteten, sjunger falskt. Där har det att göra med avsaknad av teknik. Att man inte har 
förmåga, rent tekniskt, att sjunga och få klang.

I resonemanget kring intonation så hävdar Cleall att det är genom formanterna som vi kan förmå att 
forma en perfekt intonation. ”The formant is to singing what the sight is to a gun.”80 Cleall gör en 
fräck jämförelse mellan fransmän och engelsmän till fransmännens fördel. Han menar att 
engelsmännens ansiktsmuskulatur är så slapp att rösten blir ostadig och därmed blir intonationen 
förfärlig.81 Fransmännen har en energirik mimik som ger en exceptionellt stadig ton och god 
intonation. Det gäller alltså att med kunskap och medvetenhet om sångteknik kunna använda 
käkinställning och alla mjukdelar i näs- och munhåla för att forma en god klang vilket ska avspeglas 
i en stark formant. ”We match pitches in the region of the formant; not the fundamental...”82 Han får 
medhåll av både Sundberg och Ternström som visar detta i en studie från 1982 där de visar att 
sångare intonerar sin egen stämma mot en annan tons klang, d.v.s. övertonsserie.83 

78 Kör för alla. Yvonne af Ugglas. [www dokument]
79 Uggla (1979), 31.
80 Cleall (1970), 55.
81 Ibid.
82 Ibid., 81.
83 Ternström (1987), 53-55.
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Ibland har en sångare andra formantfrekvenser än körens övriga sångare. Sångarens röst kommer då 
att ”sticka ut” i gruppen eftersom att dennes formanter har svårt att smälta in med de övriga. 
Ternström berättar om ett försök som gjordes på ett antal manliga rutinerade sångare där de fick 
läsa en text och sedan sjunga texten. Det visade sig att formanterna var mycket mer likartade i 
gruppen när de sjöng än när de talade. Man kan då tala om en neutralisering av vokalfärgen i sång.84 

9.7 Musikens konstruktion
Färskt i mitt minne finns en repetition med några sångovana sångare som envisas med att sjunka 
från ett g till ett nytt g. Det handlar om ettstrukna g som först fungerar som stor ters i ett Eb-ackord 
för att sedan utgöra en liten ters i ett efterföljande Em7.85 Man kan då inte undgå att fundera över 
om musiken i sig själv kan vara anledning till att sångaren sjunker eller är det alltid sångarens fel? 
En ton måste alltid höras i sitt sammanhang. För att illustrera vad jag menar:

Bild 9.7 Uppfattning av nyans kontra en bakgrund

Nyansen grå är den samma i de två olika bilderna, men den uppfattas olika eftersom den måste 
ställas i relation till bakgrundsfärgen svart eller vit. Detsamma borde gälla för toner. En ton kan inte 
uppfattas solitärt, den klingar alltid i relation till en större klang och den måste intoneras därefter.

Människans lyssnande skiljer sig åt i det vertikala och horisontella lyssnandet. Nils-Eric Fougstedt 
säger att ”Naturen är själv orsaken till lyssnarens krav på rena harmonier.”86 Med det menar 
Fougstedt att människor föredrar ren stämning i harmonier, dvs vertikalt lyssnande, men 
pytagoreisk stämning i melodier, det horisontella lyssnandet. Detta blir således konfliktfyllt för 
sångare och åhörare. Huruvida detta är inbyggt i musikens väsen eller om det är en 
socialkonstruktion kan man spekulera i. 

Genom att sjunga i en högre tonart så kan orenheter, detoneringar, undvikas. ”Höjandet är i och för 
sig ett utomordentligt medel för att uppnå renhet”.87 Huruvida detta ligger i musiken själv eller 
sångarens subjektiva uppfattning av en ”ny” tonart är intressant. På tal om tonarter så frågar jag Eric 
Ericson om hans erfarenheter av C-dur. 

SL: Man brukar säga att damröster aldrig klingar särskilt bra i C-dur. Ligger det något i 
det?
EE: Det är en jäkla tonart! Jag håller med dig. Vi gjorde en C-dur mässa å det gjorde ont i 
halsen hela tiden.[...] Det är skarvarna där…men det är mystiskt. 

84 Ternström (1987).
85 Detta får sin förklaring hos Alldahl. Durtersen ska vara mörk och molltersen ljus vid harmonisk intonation. Alldahl 

(1990), 97.
86 Fougstedt (1948), 29.
87 Ibid., 27.
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SL: Finns det inbyggda svårigheter i själva musiken?
EE: Ja, det kan finnas svårintonerad musik. Det här med C-dur var bara ett exempel. Det 
kan ju ligga andra harmoniska svårigheter i musiken om vi tänker på Max Reger till 
exempel. Det är ju väldigt snårigt, harmoniskt ibland. Där har man, på grund av harmoniska 
komplikationer, svårt att sjunga det rätt. Tonsättaren har då skuld till den svårigheten. 

Alldahl ger ytterligare argument för detta. En körsats kan sjunka redan på papperet! Han visar ett 
exempel från Orlando di Lassos Prophetiæ Sibyllarum från mitten av 1500-talet. I denna sats så 
sjunker tonhöjden hela 44 cent på bara åtta takter om man nu envisas med att vilja sjunga den efter 
en ren stämning.88 Detta utan sångarnas medverkan! Vad gäller musikens konstruktion d.v.s. olika 
typer av stämningar och tonernas inbördes förhållande till varandra i en körsats hänvisar jag, som så 
många andra, till Per-Gunnar Alldahl. Hans två böcker i ämnet är verkligen lärorika inom detta 
område.  

9.8 Körplacering
Madeleine Uggla skriver att koristen måste få tid på sig att ”sjunga in sig” med grannarna.89 Hon 
talar också om ”den osäkre” som hänger på den kamrat som kan mera. Detta kan bli ett resultat av 
att koristerna alltid är placerade på samma sätt. Det kan utvecklas ledande röster i en stämma som 
de andra lyssnar på och sjunger efter. Detta skapar en osäkerhet bland de övriga sångarna. När den 
ledande stämman är borta vid något tillfälle så kan hela stycket falla platt. Det är därför nyttigt att 
placera om koristerna då och då. 

Det finns olika varianter på hur man kan placera sångarna i en kör. Vanligt är att sångare i samma 
stämma står bredvid varandra. Detta är kanske vanligast i amatörkörer där sångarna behöver stå i 
hop för att känna en trygghet av att de sjunger rätt toner. En kör som har en mer avancerad nivå 
förutsätter att alla korister kan sjunga sina toner korrekt. Då arbetar dirigenten med intonation. För 
att kunna intonera korrekt så måste man intonera mot en annan stämma. Om man är omgiven av 
sångare, där alla sjunger samma stämma så finns risken att stämman sjunker. Hur stämmorna och 
sångarna är placerade i förhållande till varandra blir då av mycket stor betydelse. 

SL: Det här med att man placerar om röster sinsemellan. Att man mixar kören...
EE: ...det är ruskigt bra, åtminstone som repetitionsläge. Det är det som de i Amerika kallar 
för ”scrambled”. Det är oerhört nyttigt att man står omgiven av fyra olika stämmor. [...] 
Man hör de andra stämmorna bättre. Hela vitsen med det är ju att man ska få hela 
körklangen alldeles inpå sig. Så att man är granne med var och en av de andra stämmorna. 
Man står i småkvartetter. Om det däremot är utspritt, som vanligt, och det är dålig akustik då 
kan det hända att det rutschar nedåt...

Även Karin Oldgren utnyttjar mixad köruppställning. Det är till och med så att en av hennes körer 
kräver detta för att uppnå perfekt intonation. 

Karin Oldgren: I min NN-kör sitter de blandat hela tiden. De sjunger oftast ganska orent 
om man sätter dem i stämmor för att de är så vana vid att sitta blandat. 

Både Oldgren och Ericson får medhåll av Caplin. Han skriver att ”Koristen ska kunna höra sig själv 
(självavlysning), samtidigt som han ska kunna höra det som han ska anpassa sin röst till – de andra i 
stämman (referens).”90 Detta leder in på resonemanget om körens akustik som kan indelas i tre 
områden.

88 Alldahl (1990), 73.
89 Uggla (1979), 47.
90 Caplin (2000), 84.

31



1 Hur väl koristen hör sig själv.

2 Hur väl koristen hör de andra i sin stämma.

3 Hur väl koristen hör de andra stämmorna.91  

Dessa ovan nämnda kriterier är helt beroende av rummets akustik och körens uppställning. Caplin 
går igenom en mängd faktorer som körledaren bör tänka på vid valet av repetitions- och 
konsertlokal. Dessutom går han igenom en mängd olika alternativ av körplaceringar. Han skriver 
dock på ett ställe.”De korister som står i mitten av kören, och som alltså har munnen riktad direkt 
mot publiken, är de som hörs bäst. [...] De olycksaliga röster som man inte vill höra så mycket av 
placerar man på flankerna”.92  

9.9 Akustik
Det går inte att sammanfatta Ternströms omfattande kunskaper i körakustikens område här och nu. 
Men att det handlar om rummet och koristernas placering verkar självklart. De klangliga fenomen 
som ibland uppstår kan dock förbrylla den mest erfarne:  

Eric Ericson: Jag hade en upplevelse här för en tid sedan. Jag skulle jobba med NN. På 
grund av lokalproblem så var vi tvungna att pendla mellan två olika rum inom NN. I ett rum 
så var det nästan hopplöst att intonera riktigt. Styckena sjönk [...] ideligen detonationer på 
en halv ton. Det är det vanliga. En annan lokal, som var förskräcklig utseendemässigt, hade 
bra studsväggar.[...] så sjöng man rent hela tiden. Och det där är ju bara som det blir ibland. 
Jag tror ju då att det beror på att man sjunger inte i helheten som i en bra akustik där man är 
inbyggd som stämma i hela körklangen. Men i andra fall så hör man inte varandra och då är 
det ideligen små sådana här neddragningar som gör att man kommer en halv ton lågt. 

91 Caplin (2000).
92 Ibid., 94.
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10 UPPFATTNINGEN OM DEN EGNA SÅNGEN

Karin Oldgren: Folk kan ha en väldigt konstig uppfattning om sin röst, det är ju rätt 
uppenbart. Alltså det är många som har en syn på sin musikaliska kompetens och sin röst 
som inte alls står i samband med deras faktiska kunskaper. 

Enligt litteraturen och min undersökning skulle man kunna säga att det finns två sorters 
personligheter bland de som sjunger falskt. Dels är det de sångovana, som själva påstår att de inte 
kan sjunga. De sjunger falskt för att de är otränade. De har inte sjungit och övat sin röst i tillräcklig 
utsträckning. Den andra gruppen falsksångare är inte alls av samma virke. De sjunger gärna och har 
inte svårt för att sjunga. Man skulle kunna sammanfatta det så här: vissa har svårt för att sjunga, 
andra har svårt för att sjunga. Det är egentligen den senare gruppen sångare som jag är mest 
fascinerad och intresserad av. 

Hur kommer det sig att man inte hör eller att man inte förmår lyssna?  Anderssons Kajsa får 
bekänna:  ”Förutom att använda musiken till att dansa gav den mig ingenting.”.93 Hon säger också, 
efter många år av övning tillsammans med Andersson: ”Jag förstår att när jag förut tyckte att jag 
kunde en sång var det när jag kunde texten. Melodin lyssnade jag aldrig på.”.94 Eftersom sången 
består av så många olika beståndsdelar; text, melodi, harmonik, dynamik, energi etc så kan ju 
åhöraren välja vad hon vill lyssna efter eller vad hon vill prioritera i lyssnandet. Jag vet med mig att 
jag inte alltid lyssnar till texten i en melodi. Melodin och harmoniken har mycket lättare att fastna i 
mitt minne. Varför skulle det inte kunna vara tvärtom för en del andra?

10.1 Sångarens självinsikt
Karin Oldgren berättar om en mängd möten med sångare som har kommit för provsjungning till en 
avancerad ensemble som hon leder. Trots att hon uttryckligen annonserar efter rutinerade sångare 
med god notläsningsförmåga så kommer en del som inte på långa vägar uppfyller dessa mål.

SL: Har det hänt att personer som har kommit på provsjungning inte kan sjunga?
Karin Oldgren:  Ja, några stycken har kommit, trots att jag har sökt avancerade 
körsångare... 
[...]
SL:  Har det inte bekymrat dem att de inte har sjungit så bra? .
KO:  Nej, en del sådana finns. De upplever sig själva som bra. Sen finns det ju folk som 
ringer och har extremt höga krav på sig. Man frågar lite vad de har gjort, och så räknar de 
upp en meritlista där man kan bocka av några av de bästa körerna som finns i Sverige.  [...] 
Om du ska söka till Vokalensemblen så måste du kunna lästa noter a vista. Ganska svår 
musik, även nyskriven, nutida musik. Och så kommer det hit folk och kan inte det. De kan 
inte sjunga de första fem tonerna i en durskala lästa från en not. Men de tycker att de kan. 
”Ja men det står ju c, d, e”,  ”Ja men kan du sjunga det då? Nä.” Eller folk som säger: ”Jo 
men jag är hög sopran”. Och så kommer de hit och så är de inte alls höga sopraner utan de 
är någonting annat. Eller: ”Jag har ett väldigt bra gehör” och så har de inte alls ett väldigt 
bra gehör. 

Oldgren talar här om sångare som är på tok för ödmjuka för sitt eget bästa. Men den andra gruppen, 
med övertro på sig själva, var kommer de ifrån? Kanske kan det vara så här:

93 Andersson (1997), 7.
94 Ibid., 12.
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Karin Oldgren: ...om man kommer från en annan stad med, kanske mindre konkurrens, där 
det kanske finns en kör och där man var den lokala stjärnan i NN-stämman och absolut bäst. 
Så kommer man hit och här finns det miljarder körer och ännu fler NN så helt plötsligt är 
man inte bäst bara för att man var bäst där. 

Man kanske har fått bekräftelse av andra på att man är väldigt duktig jämfört med andra sångare. 
Men kommer individens självförtroende bara från det som andra säger eller finns det en egen depå 
av beröm som kan gödsla ens självbelåtenhet? Karin Oldgren igen: ”Man ska få känna sin gräns, 
fast alla gör ju inte det.” 

10.2 När andra talar om vad man själv inte vet  
Sångarens uppfattning om den egna sången stämmer inte alltid överens med hur andra uppfattar 
sången. Medsångare och dirigenten kan ha en uppfattning som skiljer sig från sångarens egna 
uppfattning. Andra kan alltså höra något som jag själv inte hör. Detta blir naturligtvis en märklig 
situation som måste rättas till. Sångaren måste här ta hjälp av sina medsångare eller dirigenten för 
att få en korrekt bedömning av den egna sånginsatsen. Men att tala om för någon annan att den inte 
sjunger som den ska kan vara en känslig uppgift. 

Karin Oldgren:  Det är naturligtvis lättast att påpeka för sin kamrat att kamraten sjunger fel 
ton. Det handlar om att man kan ha läst fel eller tänkt fel eller lärt sig fel. [...]Eller att 
påpeka att någon sjunger alldeles för starkt. Det är också tänkbart som en ganska enkel 
kommentar. När vi börjar komma in på ”du sjunger falskt” då börjar vi hamna i sådana 
lägen där det kan vara svårt att säga till sin granne. Då handlar det kanske om att det här är 
något som den här personen inte kan kontrollera själv. Och då blir det mycket känsligare. 
För då är det egentligen det man säger att: ”Du klarar inte av det här”.

Det kan tyckas vara ett moraliskt dilemma huruvida man ska tala om för en annan att den sjunger 
falskt. Talar man om det så kan personen ifråga känna sig bortgjord, närmast förnärmad, ja till och 
med bli sårad. Talar man inte om det så fortsätter personen att sjunga falskt till omgivningens förtret 
eller belåtenhet. Hur man än gör kan det lätt bli knas. Kanske kan en avväpnande allmän diskussion 
bädda för ett öppnare klimat när det gäller falsksången.   

Karin Oldgren: Jag kan tänka mig att många människor lever i den fasta övertygelsen att de 
sjunger rent... och därför aldrig reflekterar ens en gång över:...”ja, men är den här tonen rätt 
nu eller är den inte det...?” 

10.3 Idol 2006
I ett par säsonger har nu TV-programmet Idol visats på TV. Televisionen visar både en svensk- och 
en amerikansk version. Det verkar som om att programmet är så pass populärt att det finns i flera 
länder. Programidén är tudelad. Dels finns ett huvudsyfte att följa en potentiell stjärnas födelse och 
framgång. Halva programtiden går åt till att publik, genom omröstning får, behålla sina favoriter i 
tävlingen. Till slut är bara en kvar som vinner den eftertraktade Idoltiteln. Så långt är allt bra. Det 
skiljer sig inte nämnvärt från alla andra musiktävlingar som finns. Men programmet har även ett 
annat underhållningssyfte. Första delen av serien visar kvalificeringen till plats i finalgruppen. I 
dessa kval så filmas en sökandes bidrag framför en jury. Jury fäller sedan sina omdömen och 
meddelar om sångaren går vidare eller inte. Här finns tydligen ett stort underhållningsvärde i att 
visa sångare som gör bort sig.    

Göran Staxäng: Jag drar parallellen till det här idolprogrammet på TV där juryn kan göra 
ner de sökande fullständigt. Sedan väljer de ut en som sjunger riktigt illa och det anses vara 
bra TV, kul TV att skratta åt. Det är de mest ruskiga grejer.
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Staxäng talar om allmänhetens inställning till personer som sjunger falsk. Man skrattar åt dessa 
personer. Det är rent av underhållande, pajasliknande, att titta på. Det anses vara ”bra” TV.95 Jag 
håller med Staxäng fullständigt. Även i min intervju med Karin Oldgren talade vi om detta program 
som just nu går i svensk television. Individer, med gott självförtroende, som har övat ordentligt och 
förberett sig på alla möjliga sätt, klarar inte av att sjunga rent. Något som för alla som kan sjunga 
rent är en självklarhet. Situationen blir i det närmaste generande. Själv har jag mött liknande 
personer under antagningssituationer till körer. Men att, likt televisionen, förnedra dessa personer 
för deras oförmåga till självavlyssning ligger ljusår från pedagogens intentioner att ledsaga alla 
sångare mot att sjunga rent. 

95 Sökning på www.google.com ger över 18000 träffar vid sökning på orden: Idol och falsksång. Så att det är populärt 
program och ett ämne som berör är tydligt. Orden Idol och ”out of tune” ger över 115000 träffar. (31 maj 2006)
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11 DISKUSSION
I följande diskussion vill jag knyta an information som har legat till grund för denna uppsats till 
konstruktionen av en modell som jag har börjat forma kring den sångliga förmågan. I denna 
förmåga så finns begreppet DYSCONSENTUS med. Jag börjar därför att presentera denna modell i 
mycket korta ordalag för att sedan fästa min empiri vid denna modell.  

11.1 Modell över sångförmåga
Det är inte min avsikt att fördjupa mig i alla tankar kring denna teori i denna uppsats. Jag vill bara 
ge en kortare förståelsegrund och därefter sortera in de olika aspekter som denna uppsats har givit 
mig. Olika författare sammanställer sina tankar och erfarenheter och formulerar ett antal 
förutsättningar som måste uppfyllas, mer eller mindre, för att sång ska till. Berit Lidman-
Magnusson är den som levererar den mest komplexa bilden över alla parametrar som kan tänkas 
ingå i sångförmågan. Jag ska försöka ge en lättöverskådlig bild av hur jag ser på saken baserat på 
några definitioner av vissa ord som används. Jag väljer att dela in en persons sångliga förmåga i fem 
större områden; röst, hörsel, psykosociala konstruktioner, minne och musikalitet (se bild 11.1). 

Var och en av ovan nämnda områden bör interagera med alla de andra, därav de dubbla pilarna. 
Alla områden innehåller en komplexitet av underavdelningar. Överst i modellen finns rösten. Den, 
kanske, mest självklara förutsättningen för sång. Röstens närmaste ”grannar” är hörsel och 
musikalitet. Dessa tre områden är de mest framträdande för sången. Vad som kanske ofta glöms 
bort, men är mycket viktiga förutsättningar för de ovan nämnda är vår förmåga att komma i håg, 
d.v.s. minnet, och det psykosociala spel som vi hela tiden medverkar i. Jag har valt att placera 
akustik och musik utanför modellen. Men att uppleva akustiken gör människan med hjälp av 
hörseln och att uppfatta musiken gör människan med hjälp av sin musikalitet. 

      Bild 11.1 Modell över sångförmågan
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11.2 Empiri fästs till modellen

Rösten och det som hör därtill; andningsapparaten, stämbanden och ansatsröret (svalg och 
munhåla), är en självskriven självklarhet i min teori. Rösten kan delas upp i två större delar, det vi 
föds med dvs ansatsrörets längd, stryktåligheten i vocalismuskeln etc och den teknik vi kan förvärva 
genom övning. Här kan vi lära oss att använda vår röst till sång på ett så optimalt sätt som möjligt. 
Litteratur som jag vill fästa till denna rubrik är framförallt Johan Sundbergs Röstlära. Vikten av att 
ha en tränad röst kan Staxäng bekräfta i hans berättelse om sångaren som verkar tappa orienteringen 
ovanför en viss ton. Det går bättre för sångaren en oktav ner. Detta måste rimligtvis härledas till att 
falsksången bottnar i att rösten är för otränad. 

Örat skulle kunna delas upp i hörsel och lyssnande. Man ärver sina öron och sin hörselapparat. 
Hörseln kan registrera frekvenser. Lyssnandet är skilt från hörseln på det sätt att vi lär oss att lyssna. 
Eric Ericsson säger att lyssnandet är A och O. Rösten utvecklas alltså hand i hand med örat. När 
röster beskrivs som ”ute och cyklar” och  ”fara runt” så tyder detta på att sångaren inte har någon 
självavlyssning påkopplad. Sångaren tar inte hänsyn till melodins konturer eller de harmoniska 
spelregler som bör följas. Total tonal anarki kan råda!  Det är i denna terräng som mitt begrepp 
DYSCONSENTUS kommer in.  

Psykosociala konstruktioner är ett vitt begrepp som inte är helt färdigdefinierat från min sida. Berit 
Lidman-Magnusson talar ju om detta som något helt avgörande för att sjunga eller inte sjunga. 
Karin Oldgren har ju erfarenhet av hur en sångare plötsligt börjar sjunga sämre än förut på grund av 
att sångaren drog på sig någon form av psykisk ohälsa. I psykosociala konstruktioner ingår även 
kultur, d.v.s. törs jag höras, törs jag låta. Staxäng berättar om hur vissa av hans sångare inte skulle 
våga sjunga ut om de inte var placerade så tätt inpå varandra. Oldgren erkänner att man ibland 
måste ta pianot till hjälp för att sångare ska våga sjunga ut. Detta ger belägg för att psykosociala 
konstruktioner skulle interagera med rösten. Törs jag låta? Törs jag sjunga inför andra? 

Det kan också vara så att det psykosociala är överdrivet och på så sätt ställer till det för sången. 
Karin Oldgren talar om sångaren som ”struntar i att sjunga samtidigt som de andra, utan sjunger 
ungefär samtidigt som de andra, fast sitt race”. Även koncentration och nervositet är begrepp som 
får inordnas under denna kategori. Oldgren ger belägg för att nervositeten kan slå ut gehöret totalt 
så att den enklaste melodislinga inte förmås att sjungas a vista ens för en skolad sångare. Kulturen, 
vad man tycker låter bra, kan också färga ens sångteknik. Ericson talar om en storslagen sångare 
som ”hängde lite” men det hörde till den tonbildningsskolan, dvs sångtekniken. Ericson tar även 
upp vibratot som man kan anse vara passande eller inte i en körklang. 

Minnet är en förutsättning för att man ska komma ihåg hur en melodi eller harmonik går. Minnets 
funktion ger förutsättning för hur snabbt man kan lära sig en melodislinga. Staxäng berättar: ”man 
kunde sjunga före en fras femtielva gånger och de upprepade. De kunde inte läsa noter och de var 
väldigt svårt att göra någonting”. Detta gäller alltså inte alla. Vissa behöver inte lika många 
repetitioner för att en melodi ska fastna i minnet. Minnet är alltså en förutsättning för sång. Det 
gäller även att komma ihåg melodislingan en längre tid, informationen ska in i långtidsminnet. 
Göran Staxäng talar om att några av hans sångare i Cantemus utsätter sig för frekventa 
minneslagringar mellan körrepetitionerna för att klara av att komma ihåg hur deras stämma ska 
sjungas. Staxäng hjälper till med denna minneslagring genom att bistå sina sångare med 
stämkasetter. En del av sångarna jobbar extremt mycket. Detta ger även Andersson belägg för i sitt 
arbete med Kajsa. Det tar åtta år av övning innan Kajsa kan sjunga en melodi rätt och riktigt för 
barnen i förskolan. Även Eric Ericson talar om vikten av tätare repetitionstillfällen under en tid för 
att befästa ny kunskap ordentligt. 

Musikalitet skulle kunna sägas vara en produkt av musikalisk talang och musikalisk medvetenhet. 
Musikalitet är ett stort begrepp som innefattar en mängd saker. Att skapa en inre representation för 
tonhöjd likt både Ericsson och Andersson tar upp inordnas under musikaliteten. En annan del i 
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musikaliteten skulle kunna vara att upplevelsen av intervall; en oktav, en kvint eller en ters. Eric 
Ericson säger att människor kan bygga upp sin musikalitet, sin känsla för harmonier och melodier. 
Efterhand kommer orden som beskriver detta som man upplever i sitt inre. 

Karin Oldgren talar också en hel del om hur viktigt det är att sätta ord på musikaliteten, att dela 
denna vokabulär som en gemensam repertoar i kören är nödvändig för att få sången så musikaliskt 
fulländad som möjligt. Då man använder sig av en intagningsnämnd till en kör så visar detta att ett 
par öron inte är tillräckligt. Man vill gärna ha flera som lyssnar. Detta för att åhörarna lyssnar efter 
något olika saker, de har något skilda preferenser i sitt lyssnande. För att vara säker på att man har 
hört allt så använder man sig av flera lyssnare. Musikaliteten påverkar örat och rösten då vi talar om 
intonation. Ericson lyssnar efter koristernas förmåga att göra detta vid en intagningssituation till en 
kör. Han säger att :”Man hör på en gång om de lyssnar in sig på tonernas funktion” att sedan klara 
av att intonera sin röst mot detta gör att man kan få en plats i den åtråvärda kören. 

11.3 Dysconsentriker – finns de?

Det faktum att alla mina intervjupersoner är helt eniga med litteraturen när det kommer till att körer 
finns på olika nivåer gör att jag med säkerhet kan våga påstå att det finns underlag för ett begrepp 
som DYSCONSENTUS. Alla körer som mina intervjupersoner refererar till, utom Cantemus, har 
intagningsprov. Det visar att körledaren, eller körens representanter, inte tror på att alla sökande är 
potentiella duktiga sångare. Det finns en skillnad mellan olika sångare. Flera episoder jag har fått 
berättat för mig talar om att ”det finns inget att göra något åt”. Det skulle kunna innebära att vissa 
personer har problem av sådan art att det inte går att få dem att sjunga rent trots all metodik i hela 
världen. Staxäng säger att vissa röster, så småningom hittar rätt, men ”de blir inte lysande”.  Han 
säger också att: ”Visst man kan nog konstatera att vissa människor kommer inte så förfärligt mycket 
vidare, vilken ledning de än skulle få”. 

Alla mina intervjupersoner vittnar om att de mött människor, i och utanför körer, som inte har hört 
sig själva sjunga falskt. Karin Oldgren säger att hon inte kan ägna sig åt att hålla efter enskilda 
korister. Det måste de klara av att sköta på egen hand. Huruvida de inte har hört eller att de inte vet  
vad de ska lyssna efter får förbli outforskat inom ramen för denna uppsats. Min ambition är att 
fortsätta detta arbete på en D-nivå och där anlägga ett fenomenologiskt perspektiv som ska utgå från 
sångaren själv. Hur uppfattar man egentligen sig själv när man sjunger?
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