
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

FG0044 Självständigt arbete i musik 15 hp 
Lärarexamen med inriktning musik 
2012/13 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle  

 
 

 

 

Lucia för trestämmig damkör 

 
 

Sophie Perulf 
 

Handledare: Incca Rasmusson 

Inspelning av det självständiga, konstnärliga arbetet 
finns dokumenterat i det tryckta exemplaret av denna 

text på KMH:s bibliotek. 
 



 ii 

Sammanfattning 

Mitt självständiga projekt har varit att genom sångteknisk träning, ensemblesångsträning och 

arrangering skapa en luciakonsert för trestämmig damkör. Denna framfördes på 

Nytorgsgårdens äldreboende i Stockholms stad den 12 december 2012. Programmet bestod av 

de klassiska luciasångerna i såväl redan utgivna arrangemang som nya arrangemang, 

framarbetade av mig och Sandra Halvarsson under hösten. Med detta projekt ville jag 

utveckla mig själv som sångerska och få möjlighet att sjunga inför en publik. Jag ville även 

skaffa mig kontakter till ställen där jag kan sjunga i framtiden.  

 

 

Nyckelord: Lucia, Stämsång, Ensemble, Äldreboende. 
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1 Inledning och bakgrund 

Jag har tillsammans med mina studiekamrater Cecilia Eriksson och Sandra Halvarsson satt 

ihop en luciakonsert för trestämmig damkör. Programmet bestod av såväl redan befintliga 

arrangemang som nya arrangemang som jag och Sandra har arbetat fram under hösten. 

Konserten gavs på Nytorgsgårdens äldreboende i Stockholms stad onsdagen den 12 december 

2012.   

 

Med detta projekt ville vi ge dem som inte kan ta sig till en luciakonsert möjlighet att få 

uppleva traditionen genom att vi kom till dem och sjöng och spred glädje. 

Jag ville även utveckla mig själv som sångerska, både sångtekniskt och i ensemblesång. Samt 

få möjlighet att stå på scen och förkovra mig inom det området avseende exempelvis 

utstrålning och hantering av eventuell nervositet.  

För vidare beskrivning av projektets planering se synopsis i bilaga 3.   

1.1 Bakgrund 

Under min ungdom har jag haft många spelningar på äldreboenden i Malmö med omnejd 

tillsammans med min syster och kompisar. Vi har haft flera olika shower som till exempel 

julprogram, musikalshower och 60-tals show. Under dessa spelningar har vi alla sjungit, jag 

har spelat piano och gitarr samt min syster blåsinstrument. Vi har även spexat och klätt ut oss 

till olika artister såsom Elvis Presley och Beatles. Det var väldigt roligt och det var mycket 

uppskattat av vår publik. Sedan jag flyttade till Stockholm och började studera vid Kungl. 

Musikhögskolan har dock detta legat nere och jag har inte haft så många spelningar. Detta har 

jag saknat väldigt mycket och jag har längtat efter att få stå på scen igen. Jag såg denna kurs 

som en möjlighet till att få stå på scen och att skaffa mig kontakter till ställen där jag 

förhoppningsvis kan spela och sjunga fler gånger i framtiden.  
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Under sommaren 2012 kontaktade jag mina vänner Cecilia och Sandra, som båda två studerar 

vid Kungl. Musikhögskolan till sånglärare respektive flöjt- och sånglärare, för att fråga om de 

var intresserade av att medverka i mitt projekt. Anledningen till att jag valde att kontakta 

Sandra var att vi har sjungit tillsammans i ensemblekurser tidigare i min utbildning vid Kungl. 

Musikhögskolan och att vi då har fått höra att våra röster klingar fint ihop. Cecilia och jag har 

inte sjungit tillsammans förut men vi har pratat om att göra det och jag såg detta projekt som 

en möjlighet att verkställa det.  

 

Mitt mål med detta projekt var att utveckla mig själv som sångerska, både sångtekniskt och i 

ensemblesång. Jag ville även få möjlighet att stå på scen och utveckla dessa färdigheter hos 

mig själv, såsom exempelvis utstrålning och hantering av eventuell nervositet. Eftersom jag 

inte hade gett så många konserter på senare tid var jag väldigt nyfiken på hur jag skulle 

reagera i konsertsituationen och ville lära känna mig själv i det sammanhanget. Utöver den 

sångliga biten arrangerade jag även tre luciasånger för trestämmig damkör. Att arrangera är en 

stor del av arbetet som sång- och ensemblelärare och jag ville genom detta projekt skaffa mig 

mer erfarenhet av och kunskap i arrangering. Jag ansåg, och anser fortfarande, att det finns ett 

behov av luciasångsarrangemang som aldrig blir mättat. Det gäller framför allt arrangemang 

för damkör eftersom det dessvärre ofta råder brist på män i körer. Jag kommer troligtvis att ha 

stor användning av mina arrangemang i mitt framtida arbete som sångpedagog, då jag 

förmodligen kommer att leda en hel del körer. 

1.1.1 Luciatraditionen 

 

Den svenska luciaseden är en gammal tradition som kan spåras ända bak till år 1764 då den 

uppträdde norr om Skövde (Nordiska museet). Den har sitt ursprung i en ljushögtid som 

indikerade att ljusare tider var på väg och namnet Lucia kommer från det latinska ordet lux 

som betyder ljus. Ljushögtiden fanns redan på 1300-talet då den julianska kalendern användes 

och den 13 december var årets längsta natt (Wikipedia). I och med införandet av den 

gregorianska kalendern i Sverige under 1750-talet flyttades vintersolståndet till den 21 

december (Östergötlands länsmuseum), men traditionen kring den 13 december levde kvar 

(Wikipedia). Denna natt ansågs enligt folktron vara farlig, då övernaturliga makter var i farten 

och man skulle därför hålla sig inomhus och vaka (Nordiska museet; Wikipedia). 
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Ungdomarna gick runt till gårdarna och sjöng visor för att få gåvor, vilket texterna i 

Staffansvisor anspelar på (Wikipedia). 

 

Luciadagen var en stor festdag med mycket mat och på vissa håll dansade man tillsammans 

med lussebruden som var en kvinna klädd i halm alternativt en halmdocka (Nordiska museet).  

 

I början av 1800-talet uppkom i de högre stånden en tradition med att en av gårdens kvinnor 

klädde sig i vitt och bar en ljuskrans i håret under vakandet. Detta kom troligtvis från 

Tyskland, där en flicka med tända ljus i håret, föreställande en gloria, symboliserade 

Jesusbarnet. Traditionen med den ljusklädda kvinnan spred sig sedan till andra sammanhang 

och lever än idag kvar i Sverige (Wikipedia).  

 

Dagens namn kommer från helgonet S:ta Lucia, en ung italienska som levde i Syracusa på 

Sicilien på 200-talet. Vid denna tid var det i det romerska samhället straffbart att vara kristen 

och legenden säger att hon efter att hennes fästman hade angivit henne för att vara kristen, 

dömdes till döden och led martyrdöden år 304 (Nordiska museet). Det röda bandet kring 

lucians midja symboliserar S:ta Lucias martyrdöd (Wikipedia).  

 

1.1.2 Tidigare liknande arbeten 

 

Det finns en mängd luciakonserter och luciaprojekt som har genomförts genom åren. Jag har 

själv stor erfarenhet både av att skapa, medverka i samt av att lyssna på luciakonserter. Bland 

annat så medverkade jag i Malmö Stads Lucia år 2005 tillsammans med åtta andra sångare 

från musikgymnasiet i Malmö.  

 

En skola som har starka luciatraditioner är Adolf Fredriks musikklasser. De har skapat mycket 

material både för blandad kör och diskantkör och detta använde vi oss av i sökandet efter 

befintliga arrangemang samt som inspiration till sånger och nya arrangemang. 
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1.1.3 Kurslitteratur och material 

 

Till detta projekt använde jag mig av Adolf Fredriks sångbok: Julkörprisma för blandad kör 

och diskantkör (Gehrmans, 1997). I denna hittade jag inspiration till vårt luciaprogram och vi 

använde oss bland annat av arrangemangen Staffansvisa (Hillerud, 1997) och Lusse lella 

(Agnestig, 1997). Jag hittade även arrangemang till Ding dong! Merrily on high och Nu 

tändas tusen juleljus, som jag sedan bearbetade för att passa vår sättning. Utöver denna bok 

letade jag även inspiration och arrangemang bland noter som har använts i tidigare 

luciakonserter som jag har medverkat i.  

Under hösten har jag arbetat en hel del med min sångteknik bland annat med en del 

spänningar som jag har i min kropp. I relation till Spegling (Åberg, 2010) kan man beskriva 

min och även andras sångteknik utifrån hans begrepp ”vanans makt”. Vid de tillfällen jag har 

fått beröm för min sångröst har jag stärkt de vanor som varit för handen. Dessvärre är inte alla 

vanor positiva och perfekta utan endast tillräckligt bra. En sångteknik med spänningar är inte 

perfekt och de har skapat ett hinder i min vidare utveckling. För att komma vidare måste jag 

bryta denna vana. Att förändra muskelminne är dock något som tar lång tid och i pressade 

situationer såsom konserter är det lätt att musklerna faller tillbaka i gamla vanor för att det 

känns tryggt.  

 

Parallellt med projektet läste jag boken Singing and teaching singing: a holistic approach to 

classical voice (Chapman, 2012). Den gav mig mycket sångteknisk kunskap som jag har 

arbetat med under hösten och även kunnat applicera på mitt röstanvändande i projektet. Jag 

har bland annat arbetat mycket med stödövningar och klangplacering men framför allt har jag 

arbetat med mina tungspänningar och jag har läst mycket om tungan och övningar för denna i 

Chapmans bok. Att fästa stor uppmärksamhet på tungan kan nog vara bra när man gör 

koncentrerade övningar. Men ”Att fästa uppmärksamheten på detaljerna i utförandet skulle 

snarast hindra oss att nå syftet med handlingen.” (Åberg, 2010, s. 25). I konsertsituationerna 

har jag inte haft fokus på tungan utan snarare, som nämns nedan i diskussionen, intonationen, 

utstrålningen och ljusen, och då har jag faktiskt upplevt att det har fungerat bättre med 

tungspänningarna.  
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”Men om vi skiljer övningen från uppförandet blir ingendera särskilt äkta /…/ Den (övningen) 

är djupt förbunden med vår yrkesetik, som ålägger oss att uthärda kamp och tristess nu i 

utbyte mot framtida belöningar.” (Nachmanovitch, 1990, s. 71) [mitt förtydligande inom 

parentes. S.P.]. Han anser att man själv kan göra den tråkiga övningen rolig genom 

exempelvis improvisation. Jag är själv en person som tycker att det är tråkigt att öva genom 

att låsa in mig i ett övningsrum och lämna all kontakt med omvärlden. Dock anser jag att det 

är möjligt att öva på roligare sätt. Jag menar att jag under alla repetitioner och även under 

konserter i detta projekt har övat min röst. Även om jag inte har gjort rena sångtekniska 

övningar så har jag haft ett sångtekniskt tänkande. Detta sätt att öva har varit roligt, enligt mig 

mycket roligare än att stå ensam i ett övningsrum och göra övningar. Anledningen till att jag 

tycker att detta sätt att öva är roligare är att jag trivs i sociala sammanhang. Men jag tror även 

att det Nachmanovitch skriver om att övningen blir mer äkta om den inte skiljs från 

uppförandet har betydelse. Övningen blir mer relevant om jag övar i det sammanhang som jag 

sedan ska framträda i. En skillnad mellan repetitionerna och konserterna är publiken, den som 

ska ge den framtida belöningen. Den belöningen, som vi nu har fått, skapar motivation att 

fortsätta öva för att bli bättre och kunna få ännu fler framtida belöningar. Även om jag tror att 

den inre motivationen är den viktigaste så kan yttre motivation verkligen ha positiva effekter, 

detta främst i perioder då man känner sig dålig och det inte går så bra när man övar.  

 

I Musikliv (Lilliestam, 2009) diskuterar Lilliestam de bestämda roller publiken och musikerna 

har vid konserter, vilka varierar beroende på genrer. Det finns en mängd normer om hur man 

som publik ska bete sig när man går på konsert. Dessa normer för publikens beteende är inte 

självklara i de situationer vi har framträtt, på äldreboenden inför gamla människor som i 

många fall har varit dementa. Vid offentliga konserter är det i stort sett publiken som får 

förhålla sig till konsertens ritualer medan det i vårt sammanhang snarare har varit så att vi har 

fått förhålla oss efter vår publiks oförutsedda handlingar och kommentarer. Vi har kommit till 

dem och anpassat oss efter dem snarare än tvärtom. Anpassningen gäller även repertoaren 

som blev uppskattad just eftersom vi hade anpassat den efter vad vi trodde att de skulle 

uppskatta. Lilliestam (2009) beskriver hur ålder påverkar människors musikvanor och att 

äldre människor uppskattar ”låtar med funktionsharmonik, sångbara och tydliga melodier och 

mjuka klanger framförda på akustiska instrument som piano, fiol, gitarr och dragspel. 

Repertoaren är blandad och består mestadels av låtar från när människorna var unga, som 

schlager, andliga sånger och gammaldans uppblandat med svensktopp. Musiken blir som ett 
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`minneslandskap´ med en estetik där minnen, nostalgi, livets glädjeämnen och gemenskap 

betonas mer än de mörka sidorna.” (Lilliestam, 2009, s. 167). De sånger vi framförde kan i 

mångt och mycket tillskrivas dessa egenskaper och därför uppskattades de av publiken. Flera i 

publiken fällde tårar vilket kan bero på att de kom att minnas gamla minnen från sin ungdom. 

Personalen och anhöriga förmedlade sin tacksamhet över att vi valde att sjunga svenska 

sånger som de boende kände till och inte moderna, för de boende okända, engelska sånger. 

Det bekräftar det Lilliestam beskriver, att äldre vill höra sånger från när de var unga, sånger 

som väcker minnen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt var att utveckla mig själv som sångerska, både sångtekniskt och i 

ensemblesång, samt att framträda för en publik och lära känna mig själv i konsertsituationen. 

Projektet har även syftat till att ge mig mer erfarenhet av och utveckla mina kunskaper inom 

arrangering. 
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2 Metod 

Tidigt under hösten ringde jag och Sandra till äldreboenden i Stockholms stad och bokade 

spelningar. Under hela hösten hade Cecilia, Sandra och jag regelbundna möten och 

repetitioner. Vi sökte material på Kungl. Musikhögskolans bibliotek samt bland noter från 

tidigare luciakonserter som vi hade medverkat i. Repertoaren vi hittade testade vi sedan och 

därefter bestämde vi vilka sånger vi behövde arrangera för vår sättning. Vi satte ihop en 

konsert med det material vi hade hittat och det vi hade arrangerat. Detta repeterade vi in och 

framförde på Nytorgsgårdens äldreboende. Konserten dokumenterades genom en 

videoinspelning av konserten på äldreboendet. 

 

2.1 Material och arrangering 

Tidigt under hösten letade Sandra och jag fram material som vi hade använt vid tidigare 

luciatåg vi hade medverkat i. Vi hade mycket noter, men det mesta var skrivet för blandad 

kör. Vi träffades alla tre och sjöng igenom materialet och utifrån det bestämde vi vilka sånger 

som vi behövde arrangera för vår sättning. Jag valde att bearbeta arrangemang till Bereden 

väg för Herran, Ding dong! Merrily on high och Nu tändas tusen juleljus. Samtliga av dessa 

sånger hade jag sjungit förut och jag hade därför en bild av hur de kunde låta. Jag hade 

dessutom noter på alla men behövde ändra stämsättningen. Eftersom jag hade hört sångerna 

väldigt många gånger var det svårt att inte falla tillbaka på de för mig välbekanta stämmorna 

när jag arrangerade. Jag valde därför att utgå ifrån de stämmor som jag kände till och hade 

noter på och bearbetade sedan om arrangemangen för att passa vår sättning. Jag arbetade 

utifrån ett piano och när jag började närma mig ett resultat spelade jag upp det för Sandra och 

vi testade att sjunga stämmorna. Tillsammans kom vi fram till några förbättringar och jag 

skrev därefter in mina arrangemang i notprogrammet Sibelius.   
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2.2 Repetitioner 

Vid första mötet mellan Cecilia, Sandra och mig i september provade vi att sjunga några 

arrangemang som vi hade sedan tidigare. Vi märkte då att våra röster passade bra ihop och 

fick en känsla av att vi skulle klara av den musikaliska biten utan några större problem. Att 

Sandra skulle sjunga altstämman var ganska självklart eftersom hon har möjlighet att ta lägre 

toner än Cecilia och mig. Däremot är både Cecilia och jag sopraner, så vi bestämde inte vem 

som skulle sjunga första- respektive andrasopranstämman till en början utan höll det öppet ett 

tag. Men senare tänkte jag att det skulle vara kul att prova att sjunga mellanstämman och så 

blev det. Eftersom den första genomsjungningen tillsammans kändes bra, väntade vi med att 

börja repetera till november. Vi började med att repetera tillsammans cirka två timmar i 

veckan och parallellt med detta övade jag mina stämmor själv. För min del var det stämmorna 

som var det svåra, i princip alla texter kunde jag utantill sedan tidigare. Ju närmare lucia vi 

kom desto fler gemensamma repetitionstimmar blev det per vecka. Vi arbetade bland annat 

med volymbalansen mellan stämmorna, intonation, dynamik, fraseringar, andningar, 

vokalfärger och samtidighet i slutkonsonanter. Parallellt med repetitionerna ägnade jag mig 

förutom inlärning av mina stämmor åt sångteknisk träning avseende stöd, avspänning och 

klangplacering.  

 

2.3 Tidsplan 

Projektet startade i september, då Cecilia, Sandra och jag hade ett första möte där vi pratade 

om projektet och dess upplägg samt repertoar. Sandra och jag letade fram information och 

kontaktuppgifter till äldreboenden i Stockholms stad. Vi kontaktade sedan dem via telefon 

och mejl för att boka spelningar. I oktober gjorde vi en noggrannare genomgång av det 

material vi hade sedan tidigare, bestämde vilka sånger vi skulle arrangera och jag arrangerade 

de tre sånger som hade tilldelats mig. I början av november startade repetitionerna och de 

pågick sedan kontinuerligt fram till vår konsert den 12 december.  

Tidsplanen, som finns bifogad i bilaga 1, höll i stort sett ganska bra och även om det blev 

många repetitioner de sista veckorna så kände vi oss ganska redo när det var dags för konsert. 

Fler repetitioner hade dock som nämns nedan i diskussionen förmodligen kunnat leda till 



 9 

större säkerhet i sångtekniken och de musikaliska aspekterna i konsertsituationen. Vissa 

moment i projektet tog dock längre tid än beräknat, framför allt bokningarna av spelningarna. 

Det blev många telefonsamtal och mejl fram och tillbaka.  

2.4 Dokumentation 

Projektet dokumenterades genom en videoinspelning av luciakonserten på Nytorgsgårdens 

äldreboende den 12 december. Våra arrangemang är nedskrivna i notskrivningsprogrammet 

Sibelius och mina finns bifogade i bilaga 4. 

2.5 Riskanalys 

Den största risken med detta projekt var att någon av oss skulle bli sjuk och inte kunna sjunga. 

För att förebygga denna situation skulle vi leva hälsosamt med motion, bra kost, bra sömn 

med mera. Vi skulle även ha en reservplan med en extra sångerska som kunde ersätta vid 

eventuell sjukdom. Eftersom vi sjöng de klassiska luciasångerna finns det många sångerskor 

som hade kunnat hoppa in och sjunga melodistämman till dem. Det fanns även en risk att vi 

fick problem att samarbeta och drog åt olika håll när vi repeterade. För att förebygga det var 

det viktigt att vi kommunicerade mycket och att vi bestämde en arbetsfördelning. En annan 

risk var att vi inte skulle lyckas få någon spelning. Detta skulle vi förhindra genom att ringa 

många äldreboenden. 

Det blev dock inte så att vi ordnade någon reserv som skulle hoppa in om någon av oss blev 

sjuk, vilket var ett risktagande. Men vi lyckades hålla oss friska och kunde genomföra våra 

spelningar. Sandra blev dock förkyld under repetitionsperioden, men det påverkade oss inte 

nämnvärt eftersom hon kunde vara med och repetera ändå. Samarbetet fungerade lyckligtvis 

bra och vi hade inga större meningsskiljaktigheter. Och även om det var mycket ringande och 

mejlande så lyckades vi få ihop både en spelning till projektet där vi kunde göra en 

videoinspelning och några spelningar vid sidan om projektet.  
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3 Resultat 

Efter alla förberedelser med bokningar av luciakonserter, arrangering av luciasånger, 

sångteknisk övning och repetitioner resulterade projektet i en luciakonsert på Nytorgsgårdens 

äldreboende på Södermalm i Stockholm den 12 december samt där utöver luciakonserter på 

några andra äldreboenden i Stockholms stad vid sidan om projektet.  

Efter många repetitioner hade vi repeterat in ett program på cirka 25 minuter innehållande de 

klassiska luciasångerna (se bilaga 2). Vi fördelade stämmorna så att Cecilia sjöng 

förstasopran, jag andrasopran och Sandra alt. Cecilia fick även sjunga några soloverser och 

vara lucia. Jag fick ansvaret för att ta ton med hjälp av stämgaffel och starterna gjorde vi 

genom tydliga gemensamma inandningar.  

I detta projekt valde jag att sjunga mellanstämman eftersom jag inte har så stor erfarenhet av 

att göra det utan nästan enbart har sjungit den översta stämman i de körer jag har medverkat i. 

Detta skulle visa sig vara mycket lärorikt för mig. Det gav mig en gehörsmässig utmaning och 

ett nytt sätt att tänka kring arrangemangen avseende musikteori. Att sjunga mellanstämman 

gav mig nya aspekter på intonation i körsammanhang och ett mycket större fokus på 

intonationen när vi sjöng.  

Projektet innebar även att jag arrangerade och fick mer erfarenhet av det. Det var extra roligt 

att arrangera eftersom det skulle framföras, till skillnad från mycket av det jag har arrangerat 

under min utbildning vid Kungl. Musikhögskolan. Det gjorde att jag blev mer motiverad och 

det var väldigt nyttigt eftersom det blev på riktigt och jag fick anledning att tänka på detaljer 

såsom var varje stämma skulle andas och sätta slutkonsonanterna för att det skulle låta bra 

tillsammans med övriga stämmor. Jag fick även träning i att skriva i notprogrammet Sibelius, 

vilket jag upplever att man behöver göra kontinuerligt för att minnas var alla 

specialfunktioner finns.  

Människorna vi mötte på äldreboendena reagerade mycket positivt på våra konserter, vilket 

var kul! Både boende och personal fällde tårar och pratade om oss som ”de mest 
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skönsjungande luciorna vi någonsin har haft.” Vi fick även mycket positiv respons för vårt val 

av repertoar och de tyckte att vi sjöng alla de sånger som de ville höra!  

Det skulle visa sig att våra röster klingade mycket fint tillsammans! Jag visste sedan tidigare 

att Sandras och min röst lät bra ihop och under projektet visade det sig att även Cecilias och 

min röst passade bra ihop. Våra röster är till och med så lika att vi på några inspelningar från 

repetitioner tycker att det låter som att det är jag som sjunger förstasopranstämman.  
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4 Diskussion 

Att möta äldre människor på äldreboenden är speciellt. Man vet aldrig vad som kommer att 

hända, vilket gör varje tillfälle unikt och spännande. Att se och höra hur de uppskattar 

musiken och vår sång är en fantastisk känsla. Många har inte möjlighet att uttrycka sina 

känslor genom kommentarer och applåder och när man då ser att de gungar med i takt eller 

torkar en tår från kinden blir man verkligen rörd. Det känns verkligen som att man är 

uppskattad och jag blir så lycklig av att kunna glädja dessa människor.  

Syftet med detta projekt var bland annat att utveckla mig själv som sångerska i ensemblesång. 

Det tycker jag verkligen att jag har gjort, mycket på grund av att jag i detta projekt valde att 

sjunga mellanstämman som jag inte har gjort i så många sammanhang förut. Att sjunga 

luciasångerna har jag gjort många gånger förut men då alltid i förstasopranstämman och i en 

kör med flera i varje stämma. Att vara ensam i sin stämma var en ny upplevelse i dessa sånger 

och ställde nya krav, då man fick ta ett större ansvar eftersom den totala ljudbilden blev 

mycket känsligare för vad varje individ gjorde. De körandningar, det vill säga andningar som 

varje körmedlem kan göra omärkbart mitt i fraser då resten av kören fortfarande sjunger, 

kunde inte göras när vi bara var en i varje stämma. Detta medförde att vi inte kunde hålla lika 

långa fraser som vid körsång och fick hitta nya lösningar. Att sjunga mellanstämman var 

väldigt lärorikt för mig. Det startade ett nytt tankesätt hos mig och gav mig en ny uppfattning 

om stämmorna och deras förhållande till varandra och till harmoniken. Jag har fått mycket 

övning i intonation, vilket visade sig inte alltid vara så enkelt när man sjunger 

mellanstämman. Jag har tänkt mycket mer på intonationen och att anpassa mig till de övriga 

stämmorna än jag har gjort tidigare då jag har sjungit förstasopranstämman. Att som 

mellanstämma anpassa mig till både understämman och överstämman och framför allt hur jag 

skulle förhålla mig när dessa två inte stämde var svårt. Vi har diskuterat 

intonationssvårigheten i gruppen och vi tror att den sättning vi har är svårsjungen och att det 

skulle vara lättare med fyra stämmor eftersom vi då skulle få mer fullständiga och stadigare 

ackord. En basstämma skulle nog hjälpa intonationen genom att ge en stadig grund till 

ackorden. En faktor som försvårade intonationen var våra olika dialekter som skiljer sig 
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mycket åt. Spontant ville vi sjunga vokalfärgerna väldigt olika och vi fick arbeta med att 

anpassa oss efter varandra. Att sjunga andra stämmor än man är van vid är verkligen något jag 

kommer att rekommendera mina framtida elever att göra för att träna sitt gehör och även sina 

musikteoretiska kunskaper. 

Ett annat syfte med detta projekt var att lära känna mig själv i konsertsituationen eftersom jag 

inte har gett så många konserter den senaste tiden. Det skulle visa sig att jag i detta 

sammanhang med levande ljus blev mer nervös för ljusen än för sången. Detta eftersom jag 

under min skoltid har upplevt att många lucior svimmat på grund av värmen från ljusen. 

Utöver ljusen riktades mycket av min uppmärksamhet på intonationen och utstrålningen. En 

intressant aspekt är hur sångtekniken reagerar i konsertsituationen. Till skillnad från 

repetitionerna där allt fokus låg på sången, riktades fokus vid konserterna även på ljusen och 

publiken. Sångtekniken blev då något lidande och en del av det vi hade repeterat in såsom 

exempelvis andningar blev inte som planerat. För att i repetitionsarbetet komma närmare 

konsertsituationen hade vi kunnat repetera med kläder och levande ljus samt låna in en publik. 

Det hade förmodligen varit mycket givande, då vi antagligen hade kommit till insikt med 

vilka sångtekniska och musikaliska bitar som skulle fallera vid konserterna. Efter en sådan 

repetition hade vi kunnat ändra det som visade sig inte fungera, exempelvis antalet andningar. 

Sedan hade fler repetitioner gjort att vi blivit säkrare på sångtekniken och det musikaliska så 

att det hade blivit automatiserat och fungerat exakt som vi hade repeterat trots att vi vid 

konserterna var tvungna att ha fokus på annat.  

Utöver den sångliga biten så har jag även bearbetat tre arrangemang: Bereden väg för Herran, 

Ding dong! Merrily on high och Nu tändas tusen juleljus. Det har varit kul att få höra något 

man själv har gjort framföras och jag är nöjd med resultatet av dem alla tre. Jag hoppas att jag 

kommer att få användning av dessa arrangemang i framtiden.  

Att få komma ut och sjunga och stå på scen har varit jätteroligt! Jag längtar redan efter att 

sätta ihop nya program som jag kan framföra på äldreboenden och andra ställen. Jag älskar 

verkligen att framträda för människor och känner att jag borde göra det oftare! Så jag hoppas 

att detta var början på ett långt projekt!  
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Bilaga 1 Tidsplan 

September 

Vecka 37-38 

Första möte med Sandra och Cecilia – idékläckning, planering, spåna sånger. 

Leta fram information om äldreboenden i Stockholms stad. 

Boka spelningar på äldreboenden. 

 

Vecka 39 

Boka spelningar på äldreboenden. 

 

Oktober 

Vecka 40-42 

Arrangera.  

Läsa boken Spegling samt skriva en reflektion kring den.  

 

Vecka 43 

Börja repetera och testa mina arrangemang samt göra de eventuella ändringar som behövs. 

Redovisning av boken Spegling. 

 

November 

Vecka 44-46 

Repetera.  

Läsa boken Singing and teaching singing. 

Påbörja rapportskrivningen.  

 

Vecka 47-48 

Planera och fixa kläder.  

Repetera och sätta det musikaliska.  

Skriva reflektion kring Singing and teaching singing. 
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Redovisning av Singing and teaching singing.   

 

Vecka 49-50 

Repetitioner och spelningar. 

Dokumentera luciakonserten genom videoinspelning på ett äldreboende.  

Läsa boken Musikliv. 

 

December/Januari 

Vecka 51-1 

Skriva slutrapporten.  

Läsa boken Spela fritt.  

 

Vecka 2 

Skriva färdigt slutrapporten.  

Förbereda den muntliga redovisningen.  

 

Vecka 3 

Förbereda den muntliga redovisningen. 

Muntlig redovisning samt inlämning av den digitala dokumentationen.  
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Bilaga 2 Luciaprogram 

 

Sankta Lucia, folkmelodi, arr: okänt ursprung 

Goder morgon mitt herrskap, folkmelodi, arr: Jan-Åke Hillerud 

Lucia, text: Johnny Johansson, musik: Carl-Bertil Agnestig 

Bereden väg för Herran, koral från Mora, arr: Olle Widestrand, bearbetat arr: Sophie Perulf 

Betlehems stjärna, text: Viktor Rydberg, musik: Alice Tegnér, arr: Jan-Åke Hillerud, 

bearbetat arr: Sandra Halvarsson 

Lusse lella, visa från Värmland, arr: Carl-Bertil Agnestig 

När det lider mot jul, text: Jeanna Otherdal, musik: Ruben Liljefors, arr: Jan-Åke Hillerud, 

bearbetat arr: Sandra Halvarsson 

Ding dong! Merrily on high, text: G.R. Woodward, fransk melodi från 1500-talet, arr: Charles 

Wood, bearbetat arr: Sophie Perulf 

Det är en ros utsprungen, text: Tekla Knös, musik: Melchior Vulpius  

Stilla natt, text: Carl Oscar Mannström, musik: F. Gruber, arr: Ivar Widéen, bearbetat arr: 

Sandra Halvarsson 

Staffansvisa, folkmelodi, arr: Jan-Åke Hillerud 

Nu tändas tusen juleljus, text och musik: Emmy Köhler, arr: Jan-Åke Hillerud, bearbetat arr: 

Sophie Perulf  

Sankta Lucia, folkmelodi, arr: okänt ursprung 
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Bilaga 3 Synopsis 

Lucia för trestämmig damkör 
 

Sammanfattning 

 

Mitt självständiga projekt är att skapa ett luciaprogram för trestämmig damkör som skall 

framföras på äldreboenden i Stockholms stad under december månad. Programmet kommer 

att bestå av de klassiska luciasångerna i såväl redan utgivna arrangemang samt nya 

arrangemang som jag kommer att arbeta fram.  

 

 
Egen erfarenhet och motivering 

 

Under min ungdom har jag haft många spelningar på äldreboenden i Malmö med omnejd 

tillsammans med min syster och kompisar. Vi har haft flera olika shower som till exempel 

julprogram, musikalshower och 60-tals show. Under dessa spelningar har vi alla sjungit, jag 

har spelat piano och gitarr samt min syster blåsinstrument. Vi har även spexat och klätt ut oss 

till olika artister såsom Elvis Presley och Beatles. Det var väldigt roligt och det var mycket 

uppskattat av vår publik. Sedan jag flyttade till Stockholm och började studera vid Kungl. 

Musikhögskolan har dock detta legat nere och jag har inte haft så många spelningar. Detta har 

jag saknat väldigt mycket och jag längtar efter att stå på scen igen. Jag ser denna kurs som en 

möjlighet till att få stå på scen och att skapa mig en del kontakter till ställen där jag 

förhoppningsvis kan spela fler gånger i framtiden.  

 

I projektet vill jag utveckla mig själv som sångerska, både sångtekniskt och i ensemblesång. 

Jag vill även få möjlighet att stå på scen och utveckla dessa färdigheter hos mig själv, såsom 

utstrålning och hantering av eventuell nervositet. Eftersom jag inte har gett konserter på lång 

tid är jag väldigt nyfiken på hur jag kommer att reagera i konsertsituationen och vill lära 
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känna mig själv i det sammanhanget. Utöver den sångliga biten kommer jag även att 

arrangera några luciasånger för trestämmig damkör. Att arrangera är en stor del av arbetet 

som sång- och ensemblelärare och jag vill genom detta projekt skaffa mig mer erfarenhet av 

och kunskap i arrangering. Jag anser att det finns ett behov av luciasångsarrangemang som 

aldrig blir mättat. Det gäller framför allt arrangemang för damkör eftersom det dessvärre ofta 

råder brist på män i körer. Mina arrangemang kommer jag troligtvis ha stor användning för i 

framtiden i mitt arbete som sångpedagog, då jag förmodligen kommer att leda en hel del 

körer. 

 

 

Tidigare liknande arbeten  

 

Den svenska luciaseden är en gammal tradition som kan spåras ända bak till år 1764 då den 

uppträdde norr om Skövde (Nordiska museet). Den har sitt ursprung i en ljushögtid som 

indikerade att ljusare tider var på väg och namnet Lucia kommer från det latinska ordet lux 

som betyder ljus. Ljushögtiden fanns redan på 1300-talet då den julianska kalendern användes 

och den 13 december var årets längsta natt (Wikipedia). I och med införandet av den 

gregorianska kalendern i Sverige under 1750-talet flyttades vintersolståndet till den 21 

december (Östergötlands länsmuseum), men traditionen kring den 13 december levde kvar 

(Wikipedia). Denna natt ansågs enligt folktron vara farlig, då övernaturliga makter var i farten 

och man skulle därför hålla sig inomhus och vaka (Nordiska museet; Wikipedia). 

Ungdomarna gick runt till gårdarna och sjöng visor för att få gåvor, vilket texterna i 

Staffansvisor anspelar på (Wikipedia). 

 

Luciadagen var en stor festdag med mycket mat och på vissa håll dansade man tillsammans 

med lussebruden som var en kvinna klädd i halm alternativt en halmdocka (Nordiska museet). 

 

I början av 1800-talet uppkom i de högre stånden en tradition med att en av gårdens kvinnor 

klädde sig i vitt och bar en ljuskrans i håret under vakandet. Detta kom troligtvis från 

Tyskland, där en flicka med tända ljus i håret föreställande en gloria, symboliserade 

Jesusbarnet. Traditionen med den ljusklädda kvinnan spred sig sedan till andra sammanhang 

och lever än idag kvar i Sverige (Wikipedia).  
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Dagens namn kommer från helgonet S:ta Lucia, en ung italienska som levde i Syracusa på 

Sicilien på 200-talet. Vid denna tid var det i det romerska samhället straffbart att vara kristen 

och legenden säger att hon efter att hennes fästman hade angivit henne för att vara kristen, 

dömdes till döden och led martyrdöden år 304 (Nordiska museet). Det röda bandet kring 

lucians midja symboliserar S:ta Lucias martyrdöd (Wikipedia).  

 

Det finns en mängd luciakonserter och luciaprojekt som har genomförts genom åren. Jag har 

själv stor erfarenhet både av att skapa, medverka i samt av att lyssna på luciakonserter. Bland 

annat så medverkade jag i Malmö Stads Lucia år 2005 tillsammans med åtta andra sångare 

från musikgymnasiet i Malmö.  

 

En skola som har starka luciatraditioner är Adolf Fredriks musikklasser. De har skapat mycket 

material både för blandad kör och diskant kör och detta kommer vi att använda oss av i 

sökandet efter befintliga arrangemang samt som inspiration till sånger och nya arrangemang. 

 

Med detta projekt vill vi ge dem som inte har möjlighet att ta sig till en luciakonsert möjlighet 

att få uppleva traditionen genom att vi kommer till dem och sjunger. Jag tror och hoppas att 

det kan förgylla de människornas vardag.  

  

 

Syfte 

 

Syftet med detta projekt är att utveckla mig själv som sångerska sångtekniskt och i 

ensemblesång. Samt att framträda för en publik och lära känna mig själv i konsertsituationen. 

Projektet syftar även till att ge mig mer erfarenhet av och utveckla mina kunskaper inom 

arrangering.  

 

 

Metod 

 

Tidigt under hösten kommer spelningar att bokas in på äldreboenden i Stockholms stad.  

Cecilia, Sandra och jag kommer att ha regelbundna möten och repetitioner. Material kommer 

att sökas på Kungl. Musikhögskolans bibliotek samt bland noter från tidigare luciatåg vi har 
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medverkat i. Vi kommer att testa den repertoar vi hittar och göra nya arrangemang till de 

sånger som så kräver. Konserten kommer att dokumenteras genom en videoinspelning på ett 

äldreboende.  

 

 

Tidsplan 

 

September 

Vecka 37-38 

Första möte med Cecilia och Sandra – idékläckning, planering, spåna sånger. 

Leta fram information om äldreboenden i Stockholms stad. 

Boka spelningar på äldreboenden. 

 

Vecka 39 

Boka spelningar på äldreboenden. 

 

Oktober 

Vecka 40-42 

Arrangera.  

Läsa boken Spegling samt skriva en reflektion kring den.  

 

Vecka 43 

Börja repetera och testa mina arrangemang samt göra de eventuella ändringar som behövs. 

Redovisning av boken Spegling. 

 

November 

Vecka 44-46 

Repetera.  

Läsa boken Singing and teaching singing. 

Påbörja rapportskrivningen.  

 

Vecka 47-48 

Planera och fixa kläder.  
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Repetera och sätta det musikaliska.  

Skriva reflektion kring Singing and teaching singing.  

Redovisning av Singing and teaching singing.  

 

Vecka 49-50 

Repetitioner och spelningar. 

Dokumentera luciakonserten genom videoinspelning på ett boende.  

Läsa boken Musikliv. 

 

December/Januari 

Vecka 51-1 

Skriva slutrapporten.  

Läsa boken Spela fritt.  

 

Vecka 2 

Skriva färdigt slutrapporten.  

Förbereda den muntliga redovisningen.  

 

Vecka 3 

Förbereda den muntliga redovisningen. 

Muntlig redovisning samt inlämning av den digitala dokumentationen.  

 

Riskanalys 

 

Den största risken med detta projekt är att någon av oss blir sjuk och inte kan sjunga. För att 

förebygga denna situation är det viktigt att vi lever hälsosamt vilket inkluderar motion, bra 

kost, bra sömn med mera. Vi bör även ha en reservplan med en extra sångerska som kan 

ersätta någon av oss vid sjukdom. Eftersom vi kommer sjunga de klassiska sångerna finns det 

många sångerskor som kan hoppa in och sjunga melodistämman till dem.  

 

Det finns även en risk att vi får problem att samarbeta och drar åt olika håll när vi repeterar. 

För att förebygga det bör vi bestämma en arbetsfördelning och kommunicera mycket.  
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En annan risk är att vi inte lyckas få någon spelning. Detta kan vi förhindra genom att ringa 

många äldreboenden. 

 

 

Projektets mål 

 

Projektet skall genom sångteknisk träning, ensemblesångsträning och arrangering leda fram 

till en luciakonsert som ska framföras på äldreboenden i Stockholms stad av trestämmig 

damkör. Med detta projekt avser jag att utveckla mig själv som sångerska, såväl röstmässigt 

som artistmässigt. Jag avser även att utveckla mig själv som arrangör och skaffa mig mer 

erfarenhet inom detta område. Ett annat mål med projektet är att skapa ett kontaktnät som kan 

generera fler spelningar i framtiden.  
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Bilaga 4 Arrangemang 
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