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Sammanfattning	  	  
	  
Examensarbete	  inom	  lärarutbildningen	  
Titel:	  Resan	  är	  målet	  
Författare:	  Marie	  Johansson	  och	  Anni	  Naumansson	  
Termin	  och	  år:	  VT	  15	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Dan	  Olsson	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  fyra	  respondenters	  syn	  på	  hur	  körsång	  har	  
påverkat	  deras	  välbefinnande.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  har	  vi	  valt	  följande	  forskningsfrågor:	  
Hur	  beskriver	  respondenterna	  att	  de	  mår	  före,	  under	  och	  efter	  en	  körrepetition?	  och	  
Hur	  beskrivs	  körsång	  påverka	  respondenterna	  på	  kortare,	  eller	  längre	  sikt?	  	  	  
Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  en	  kvalitativ	  intervjuform.	  Ett	  kriterium	  för	  att	  delta	  i	  
studien	  var	  att	  respondenterna	  skulle	  vara	  aktiva	  körsångare	  på	  icke-‐professionell	  nivå.	  
Fyra	  kvalitativa	  intervjuer	  har	  legat	  till	  grund	  för	  undersökningen	  och	  den	  teoretiska	  
utgångspunkten	  för	  studien	  har	  varit	  det	  sociokulturella	  perspektivet.	  Studiens	  resultat	  
belyser	  främst	  sex	  kategorier	  som	  utkristalliserade	  sig	  under	  våra	  forskningsintervjuer.	  
Vi	  tar	  upp	  socialt	  samspel,	  vilket	  är	  både	  en	  kort-‐	  och	  långsiktig	  effekt	  som	  av	  
respondenterna	  upplevs	  leda	  till	  bättre	  samarbetsförmåga.	  I	  vår	  diskussionsdel	  tar	  vi	  
också	  upp	  självförtroende,	  KASAM	  (Känsla	  av	  Sammanhang),	  körsång	  som	  copingstrategi,	  
glädje	  och	  förväntan	  inför	  och	  under	  körrepetitioner,	  samt	  fysiologiska	  aspekter	  som	  
hälsovanor,	  kroppshållning	  och	  andning.	  Som	  en	  del	  av	  diskussionen	  drar	  vi	  även	  
paralleller	  till	  pedagogik	  samt	  gör	  pedagogiska	  reflektioner.	  
	  
Nyckelord:	  kör,	  körsång,	  välmående,	  körledare,	  pedagogiska	  förhållningssätt.	  
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Abstract	  
	  
Title:	  The	  Journey	  is	  the	  Destination	  
Author:	  Marie	  Johansson	  and	  Anni	  Naumansson	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  2015	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  University	  
Supervisor:	  Dan	  Olsson	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  investigate	  the	  effects	  of	  choir	  singing.	  To	  reach	  this	  aim	  
we	  have	  chosen	  the	  following	  research	  questions:	  ”How	  does	  the	  respondents	  describe	  
their	  feelings	  before,	  during	  and	  after	  a	  choir	  rehearsal?”	  and	  ”How	  is	  choir	  singing	  
described	  to	  effect	  the	  respondents	  in	  a	  shorter,	  or	  longer	  period	  of	  time?”	  The	  
perspective	  is	  sociocultural	  and	  the	  method	  is	  qualitative	  interviews.	  Four	  interviews	  
were	  conducted	  and	  one	  criterion	  for	  participation	  was	  that	  the	  respondents	  were	  
active	  choir	  singers	  on	  a	  non-‐professional	  level.	  The	  result	  highlights	  mainly	  six	  
categories	  based	  on	  social	  interaction,	  which	  is	  a	  both	  short-‐	  and	  long-‐term	  effect	  that	  
the	  participants	  of	  the	  study	  associate	  with	  better	  collaborative	  skills.	  In	  the	  discussion	  
self-‐confidence,	  KASAM	  (sense	  of	  coherence),	  choir	  singing	  as	  a	  coping	  strategy,	  joy	  and	  
excitement	  during	  and	  before	  a	  choir	  rehearsal,	  as	  well	  as	  physical	  effects	  such	  as	  health	  
habits,	  body	  posture	  and	  breathing,	  are	  discussed.	  As	  a	  part	  of	  the	  discussion	  we	  also	  
draw	  parallels	  to	  the	  science	  of	  education	  and	  make	  pedagogical	  observations.	  
	  
Key	  words:	  choir,	  choir	  singing,	  well-‐being,	  choir	  leader,	  pedagogical	  approaches.	  
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Förord	  
Marie:	  
Jag	  vill	  först	  och	  främst	  tacka	  Anni	  för	  ett	  gott	  samarbete	  och	  ditt	  ständigt	  glada	  humör!	  
Du	  har	  gjort	  de	  långa	  skrivsessionerna	  lättarbetade	  och	  kommit	  med	  bra	  synpunkter.	  	  	  
	  
	  
Anni:	  
Jag	  vill	  tacka	  Marie	  som	  genom	  ditt	  positiva,	  energiska	  och	  trevliga	  sätt	  gett	  motivation	  
att	  kämpa	  på	  med	  detta	  arbete!	  Jag	  vill	  också	  tacka	  min	  sambo	  Jonny	  för	  ditt	  stöd	  under	  
arbetets	  gång.	  Tack!	  
	  
	  
Anni	  &	  Marie:	  
Tack	  till	  vår	  handledare	  Dan	  som	  gett	  oss	  feedback	  och	  intressanta	  reflektioner.	  	  
	  
Tack	  också	  till	  våra	  fyra	  respondenter	  för	  att	  de	  gav	  oss	  av	  sin	  tid	  och	  berättade	  om	  sina	  
personliga	  upplevelser.	  	  
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1	  Inledning	  	  
Då	  vi	  båda	  har	  erfarenhet	  av	  körsång,	  men	  kommer	  från	  olika	  bakgrund,	  har	  vi	  valt	  att	  
skriva	  varsin	  del	  av	  den	  inledande	  texten	  och	  sedan	  sammanstråla	  i	  en	  gemensam	  
avslutning	  där	  vi	  tar	  upp	  anledningen	  till	  varför	  vi	  valt	  att	  skriva	  arbetet	  tillsammans.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Anni:	  	  
Körrepetitionen	  har	  just	  slutat,	  mina	  körmedlemmar	  kommer	  fram	  och	  tackar	  för	  ikväll	  
och	  säger	  att	  det	  är	  den	  bästa	  stunden	  på	  hela	  veckan!	  Som	  körledare	  känner	  jag	  mig	  
oerhört	  upplyft,	  glad	  och	  tacksam	  över	  att	  få	  ha	  körledning	  som	  en	  del	  av	  mitt	  arbete.	  	  
När	  denna	  uppsats	  skrivs	  arbetar	  jag	  som	  kantor	  i	  en	  kyrka	  i	  Karlstad	  vilket	  jag	  har	  gjort	  
sedan	  2004.	  Innan	  dess	  studerade	  jag	  till	  kantor	  på	  musikhögskolan	  i	  Malmö	  samt	  till	  
sångpedagog	  vid	  Ingesunds	  Musikhögskola.	  I	  min	  tjänst	  ingår	  bland	  annat	  körledning,	  
och	  musik	  med	  barn	  i	  olika	  åldrar	  såsom	  spädbarnsrytmik,	  musiklek,	  samt	  barn-‐	  och	  
ungdomskör.	  Jag	  spelar	  också	  på	  begravningar,	  bröllop	  och	  dop.	  Jag	  försöker	  skapa	  ett	  
meningsfullt	  och	  socialt	  sammanhang	  med	  värdefulla	  aktiviteter	  som	  skapar	  mening	  för	  
människor	  i	  livet.	  Körsång	  tror	  jag	  är	  ett	  sådant	  sammanhang,	  där	  en	  trygghet	  kan	  
skapas	  genom	  respektfullt	  bemötande,	  anpassade	  repertoarval	  och	  arbetsmetoder.	  Det	  
är	  också	  en	  aktivitet,	  oftast	  regelbunden,	  som	  kan	  motivera	  människor	  på	  olika	  sätt;	  ett	  
socialt	  nätverk	  där	  människor	  får	  träning	  i	  t	  ex	  kommunikation	  både	  musikaliskt	  och	  
verbalt;	  en	  verksamhet	  som	  har	  positiv	  inverkan	  på	  såväl	  sångarens	  fysik	  som	  psyke	  
(Lindström,	  2006).	  	  
	  	  
I	  vuxenkören	  som	  jag	  leder	  finns	  det	  en	  varierad	  skara	  människor	  med	  olika	  bakgrund	  
och	  förutsättningar;	  en	  del	  av	  dem	  kan	  läsa	  noter,	  andra	  inte.	  Några	  går	  i	  skola,	  andra	  är	  
pensionärer.	  Det	  finns	  både	  kvinnor	  och	  män	  med	  stor	  spridning	  gällande	  utbildning	  
och	  yrke,	  såsom	  lärare,	  svetsare,	  läkare	  och	  taxichaufförer.	  Det	  finns	  också	  de	  som	  är	  
långtidssjukskrivna.	  	  
	  
De	  första	  idéerna	  till	  denna	  uppsats	  föddes	  när	  diakonen	  som	  har	  hand	  om	  socialt	  
hjälparbete	  i	  kyrkan	  där	  jag	  arbetar	  började	  hänvisa	  sina	  klienter	  till	  mina	  körövningar.	  
Kören	  tror	  jag	  har	  en	  viktig	  social	  funktion	  och	  har	  en	  stor	  betydelse	  för	  dessa	  
människors	  livskvalitet.	  	  
	  
Marie:	  
Jag	  studerar	  mitt	  sista	  år	  till	  sångpedagog	  på	  Ingesunds	  Musikhögskola.	  Jag	  har	  inte	  själv	  
någon	  erfarenhet	  av	  att	  leda	  körer,	  men	  har	  sjungit	  i	  olika	  körer	  under	  hela	  min	  uppväxt.	  
I	  min	  utbildning	  har	  dock	  en	  kurs	  i	  körledning	  ingått	  och	  under	  den	  har	  jag	  insett	  hur	  
stor	  påverkan	  en	  körledares	  kroppsspråk	  och	  tillvägagångssätt	  har	  på	  en	  kör	  och	  vilken	  
glädje	  och	  samarbete	  denne	  kan	  bidra	  till	  att	  skapa.	  
	  
Då	  en	  av	  mina	  nära	  vänner	  vid	  32-‐års	  ålder	  fick	  rådet	  av	  sin	  terapeut	  att	  börja	  sjunga	  i	  
kör	  fick	  jag	  upp	  ögonen	  för	  att	  körsång	  kan	  ha	  positiva	  effekter	  på	  en	  människas	  
välbefinnande.	  Trots	  att	  hon	  aldrig	  tidigare	  sysslat	  med	  musik	  lockades	  hon	  av	  tanken	  
och	  testade	  körsång	  som	  ett	  sätt	  att	  hitta	  mer	  glädje	  i	  vardagen.	  Jag	  blev	  nyfiken	  och	  
sökte	  på	  nätet	  efter	  information	  om	  körsång	  och	  friskvård	  och	  fann	  att	  många	  
kommuner	  faktiskt	  har	  friskvårdskörer	  som	  invånarna	  kan	  få	  välja	  att	  lägga	  sin	  
friskvårdspeng	  på	  istället	  för	  att	  köpa	  gymkort,	  eller	  gå	  på	  massage.	  Det	  visade	  sig	  att	  
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också	  att	  en	  av	  min	  mammas	  väninnor	  hade	  börjat	  sjunga	  i	  kör	  som	  motvikt	  till	  sin	  
stressiga	  vardag.	  
	  
Även	  media	  har	  uppmärksammat	  körsångens	  hälsofrämjande	  inverkan,	  exempelvis	  i	  
Göteborgs	  Postens	  artikel	  ”Att	  sjunga	  är	  bra	  för	  hjärtat”	  (Göteborgs	  Posten,	  2014)	  vilken	  
beskriver	  hur	  människors	  hjärtan	  slår	  i	  takt	  när	  de	  sjunger	  tillsammans	  i	  en	  kör.	  	  
	  
Anni	  och	  Marie:	  
Vi	  har	  båda	  sjungit	  i	  kör	  i	  många	  år	  sedan	  tonåren	  och	  har	  erfarenhet	  av	  hur	  vi	  själva	  och	  
andra	  runt	  omkring	  oss	  påverkas	  av	  musik.	  Vi	  är	  båda	  också	  intresserade	  av	  kropp	  och	  
hälsa	  och	  har	  märkt	  att	  vi	  blir	  både	  gladare	  och	  får	  mer	  energi	  av	  att	  sjunga.	  När	  vi	  
diskuterade	  våra	  erfarenheter	  föddes	  tanken	  på	  att	  göra	  en	  undersökning	  i	  ämnet	  och	  vi	  
kom	  på	  idén	  om	  att	  skriva	  ett	  examensarbete	  tillsammans	  för	  att	  med	  gemensamma	  
krafter	  studera	  fyra	  körsångares	  syn	  på	  hur	  körsång	  har	  påverkat	  deras	  välbefinnande.	  	  
	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Stressrelaterad	  ohälsa	  har	  uppmärksammats	  allt	  mer	  under	  senare	  år	  och	  mycket	  tyder	  
på	  att	  stressen	  ökat	  i	  arbetslivet	  (Statistiska	  Centralbyrån,	  2014).	  Körsång	  lyfts	  allt	  
oftare	  fram	  som	  något	  som	  kan	  motverka	  stress	  och	  stressrelaterade	  sjukdomar	  
(Theorell,	  2009).	  Syftet	  med	  föreliggande	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  fyra	  respondenters	  
syn	  på	  hur	  körsång	  påverkar	  deras	  fysiska	  och	  psykiska	  välbefinnande.	  	  För	  att	  uppnå	  
detta	  syfte	  utgår	  vi	  från	  följande	  forskningsfrågor:	  
	  
•	   Hur	  beskriver	  respondenterna	  att	  de	  mår	  före,	  under	  och	  efter	  en	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  körrepetition?	  
	  
•	   Hur	  beskrivs	  körsång	  påverka	  respondenterna	  på	  kort,	  eller	  lång	  sikt?	  
	  
Vår	  önskan	  är	  att	  detta	  arbete	  ska	  bidra	  till	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  körsång	  och	  allt	  vad	  
körsång	  innebär	  kan	  användas	  inom	  pedagogisk	  verksamhet	  för	  att	  öka	  människors	  
välbefinnande.	   	  
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2	  Bakgrund	  
Detta	  avsnitt	  innehåller	  definitioner	  av	  begreppen	  ”körsång”	  och	  ”hälsa	  och	  
välbefinnande”	  samt	  kortare	  begreppsbeskrivningar	  av	  några	  för	  studien	  centrala	  
musikaliska	  termer	  och	  de	  teoretiska	  perspektiv	  studien	  grundar	  sig	  på.	  Vi	  presenterar	  
även	  tidigare	  forskning	  inom	  ämnesområdet.	  

2.1	  Definition	  av	  körsång	  
Körsång	  är	  sedan	  mer	  än	  hundra	  år	  en	  stor	  folkrörelse	  i	  Sverige,	  och	  närmare	  600	  000	  
personer	  beräknas	  sjunga	  i	  olika	  typer	  av	  körer	  (Lindström,	  2006).	  Västerländsk	  kör	  är	  
en	  koriskt	  besatt	  sångensemble	  (flera	  sångare	  i	  varje	  stämma).	  Klassificeringen	  av	  
röster	  med	  avseende	  på	  höjdläge	  och	  klang	  ger	  upphov	  till	  en	  rad	  olika	  besättningar	  som	  
beskrivs	  med	  termer	  som	  barn-‐,	  flick-‐,	  goss-‐,	  dam-‐,	  mans-‐	  och	  blandad	  kör	  (Åstrand,	  
1977).	  	  

2.2	  Definition	  av	  hälsa	  och	  välbefinnande	  
Hälsa	  är	  ett	  begrepp	  som	  kan	  definieras	  på	  många	  olika	  sätt.	  Enligt	  
världshälsoorganisationens	  (WHO)	  definition	  från	  1946	  är	  hälsa	  ett	  tillstånd	  av	  totalt	  
psykiskt,	  fysiskt	  och	  socialt	  välbefinnande.	  Varje	  individ	  kan	  aktivera	  inre	  och	  
psykologiska	  resurser	  som	  hjälper	  till	  att	  hantera	  sjukdom	  utan	  att	  vara	  beroende	  av	  
yttre	  stöd	  för	  att	  övervinna	  hälsoproblem.	  Hälsoåtgärder	  finns	  i	  vardagliga	  aktiviteter	  
som	  många	  kan	  sättas	  i	  relation	  till	  konst	  och	  kultur.	  En	  viktig	  konsekvens	  av	  detta	  är	  att	  
uttrycket	  ”välbefinnande”	  nu	  har	  blivit	  en	  grundläggande	  del	  av	  hälsa	  (MacDonald	  et	  al,	  
2012,	  s.	  6).	  

2.3	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Det	  finns	  en	  hel	  del	  forskning	  och	  litteratur	  om	  musik	  och	  hälsa,	  också	  sådan	  som	  
specifikt	  inriktar	  sig	  på	  körsångens	  inverkan	  på	  välbefinnandet.	  I	  det	  här	  avsnittet	  
presenteras	  tidigare	  forskning	  som	  är	  relevant	  i	  förhållande	  till	  studiens	  syfte	  och	  
frågeställning.	  Vi	  presenterar	  först	  litteratur	  och	  forskning	  som	  behandlar	  hälsa	  och	  
musik	  generellt,	  övergår	  sedan	  till	  forskning	  som	  handlar	  om	  hälsa	  och	  sång	  och	  nämner	  
sist	  den	  forskning	  som	  specifikt	  studerat	  hälsa	  och	  körsång.	  

2.3.1	  Hälsa	  och	  musik	  
I	  frågan	  om	  musik	  och	  hälsa	  i	  allmänhet	  tar	  Töres	  Theorell	  (2009)	  i	  sin	  bok	  Noter	  om	  
musik	  och	  hälsa	  upp	  ämnen	  som	  ”stress	  och	  musik”	  och	  ”musik	  för	  kropp	  och	  själ”.	  I	  
kapitlet	  om	  stress	  och	  musik	  diskuteras	  samspelet	  mellan	  musiksituationer	  och	  ökad,	  
eller	  minskad	  mängd	  stressorer	  i	  kroppen.	  Han	  tar	  även	  upp	  musikens	  påverkan	  på	  
”coping”	  (bemästrande	  av	  problem)	  genom	  att	  tankebanorna	  stimuleras	  och	  problem	  
kan	  ses	  med	  nya	  perspektiv.	  Kapitlet	  ”Musik	  för	  kropp	  och	  själ”	  handlar	  om	  de	  
fysiologiska	  effekter	  som	  uppstår	  när	  människor	  lyssnar	  på	  musik.	  Det	  finns	  betydande	  
forskning	  som	  visar	  att	  kroppen	  reagerar	  fysiskt	  på	  musikens	  tempo,	  volym,	  rörelser	  
och	  melodi,	  menar	  Theorell.	  	  
	  
Theorell	  (2009)	  skriver	  även	  om	  hur	  kulturers	  religiösa	  ritualer	  på	  något	  sätt	  har	  innehållit	  
någon	  form	  av	  musik	  och	  dans	  för	  att	  stärka	  gruppens	  känsla	  av	  samhörighet	  och	  öka	  
samarbetsförmågan.	  Han	  skriver:	  
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Den	  som	  inte	  kan	  relatera	  till	  sådana	  processer	  har	  förmodligen	  haft	  en	  sämre	  
överlevnadschans	  än	  andra,	  vilket	  då	  kan	  göra	  att	  vi	  tillslut	  genom	  tiotusentals	  
år	  av	  evolution	  har	  kvar	  människor	  med	  en	  programmering	  för	  musik.	  
(Theorell,	  2009,	  s.	  90)	  

	  
Varma	  ögonblick	  är	  en	  bok	  skriven	  om	  musik,	  hälsa	  och	  livskvalitet	  i	  vilken	  Ruud	  vill	  
visa	  ”hur	  musik	  och	  kulturaktiviteter	  kan	  spela	  en	  roll	  för	  hälsa	  och	  livskvalitet”	  (Ruud,	  
2002,	  s.	  13).	  Ruud	  skriver	  om	  grupptillhörighet	  i	  ett	  individualistiskt	  samhälle,	  identitet	  
och	  mening,	  musikterapi	  och	  samspel.	  Han	  talar	  även	  om	  den	  gruppeffekt	  som	  uppstår	  
då	  en	  musikalisk	  aktivitet	  knyter	  samman	  människor	  i	  gemensamma	  upplevelser	  vilket	  
höjer	  deras	  livskvalitet	  och	  hjälper	  dem	  bort	  från	  ensamhet	  och	  isolering.	  	  
	  
Boken	  Music,	  Health	  and	  Wellbeing,	  författad	  av	  Raymond	  MacDonald,	  Gunter	  Kreutz	  och	  
Laura	  Mitchell	  (2012),	  handlar	  om	  relationen	  mellan	  konstdeltagande	  och	  hälsa	  och	  
presenterar	  ett	  flertal	  olika	  typer	  av	  kvalitativa	  forskningsprojekt	  som	  fokuserar	  på	  att	  
undersöka	  musikaliska	  åtgärder,	  såsom	  musicerande,	  musikskapande,	  musiklyssning	  
och	  samvaro	  i	  musik,	  samt	  deras	  processer	  och	  utfall.	  Den	  är	  indelad	  i	  fem	  delar	  som	  alla	  
beskriver	  olika	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  musik,	  hälsa	  och	  välbefinnande.	  Bokens	  första	  del	  
presenterar	  en	  introduktion	  av	  vad	  musik,	  hälsa	  och	  välbefinnande	  är	  och	  varför	  det	  är	  
viktigt,	  medan	  den	  andra	  delen	  avhandlar	  samhällets	  musik	  och	  folkhälsan.	  I	  del	  tre	  
undersöks	  förhållandet	  mellan	  musik	  och	  hälsa	  i	  kliniska	  och	  terapeutiska	  sammanhang	  
medan	  del	  fyra	  studerar	  uppfattningen	  att	  musikdeltagande	  (både	  lyssning	  och	  
framförande)	  och	  hur	  framsteg	  av	  musikaliska	  färdigheter	  kan	  påverka	  det	  mentala	  och	  
det	  fysiska	  välbefinnandet.	  I	  del	  fyra	  diskuteras	  även	  relationen	  mellan	  musikpedagogik	  
och	  musikterapi.	  Slutligen,	  den	  femte	  och	  sista	  delen	  handlar	  om	  positiva	  effekter	  av	  att	  
använda	  musik	  i	  vardagslivet,	  i	  icke-‐kliniska	  sammanhang.	  MacDonald	  et	  al.,	  drar	  
slutsatsen	  att	  musik	  inte	  är	  något	  botemedel	  mot	  allt,	  men	  att	  det	  finns	  ett	  växande	  antal	  
bevis	  för	  att	  musik	  kan	  ha	  stor	  positiv	  inverkan	  på	  hälsa	  och	  välmående.	  	  	  

2.3.2	  Hälsa	  och	  sång	  
Christina	  Grape,	  Maria	  Sandgren,	  Lars-‐Olof	  Hansson,	  Mats	  Ericson	  och	  Töres	  Theorell	  
(2002)	  har	  tillsammans	  genomfört	  en	  empirisk	  studie;	  Does	  Singing	  Promote	  Well-‐Being	  
–	  An	  Empirical	  Study	  of	  Professional	  and	  Amateur	  Singers	  during	  a	  Singing	  Lesson	  där	  de	  
studerar	  det	  specifika	  sambandet	  mellan	  sång	  och	  välmående.	  Forskarna	  har	  studerat	  
och	  jämfört	  två	  grupper	  om	  åtta	  amatörsångare	  och	  dito	  professionella.	  De	  kommer	  
fram	  till	  att	  amatörgruppen	  upplever	  större	  välmående	  och	  mindre	  upphetsning	  medan	  
den	  professionella	  gruppen	  upplever	  större	  upphetsning	  och	  mindre	  välmående.	  En	  
förklaring	  till	  detta	  framkom	  i	  intervjuer	  där	  sångarna	  beskrev	  hur	  det	  kändes	  efter	  
sånglektionerna;	  amatörerna	  talade	  om	  självförverkligande	  och	  den	  upplevda	  glädjen	  
till	  skillnad	  från	  de	  professionella	  sångarna	  som	  mest	  talade	  tekniska	  detaljer,	  ofta	  i	  
negativa	  ordalag	  om	  sig	  själva	  och	  sin	  insats.	  Båda	  grupperna	  kände	  sig	  dock	  mer	  
energiska	  och	  avslappnade	  efter	  sånglektionen.	  Studien	  visar	  även	  på	  att	  halten	  
oxytocin,	  som	  fungerar	  smärtdämpande	  och	  lugnande,	  ökar	  när	  en	  person	  sjunger.	  	  

2.3.3	  Hälsa	  och	  körsång	  
I	  frågan	  om	  körsångens	  påverkan	  på	  människors	  välmående	  finns	  ett	  flertal	  
infallsvinklar.	  I	  boken	  Körsång	  påverkar	  –	  Forskare	  berättar,	  menar	  Anne	  Haugland	  
Balsnes	  (2011)	  att	  körsång	  påverkar	  människan	  både	  på	  ett	  fysiskt	  och	  psykiskt	  plan	  
och	  därigenom	  bidrar	  till	  bättre	  livskvalitet	  och	  hälsa.	  Hon	  skriver:	  
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Att	  vara	  involverad	  i	  en	  regelbunden	  och	  värdefull	  aktivitet	  skapar	  mening	  
och	  sammanhang	  i	  livet.	  Körsång	  kan	  ge	  en	  upplevelse	  av	  att	  bli	  absorberad	  i	  
en	  aktivitet	  som	  involverar	  både	  kroppen	  och	  sinnets	  olika	  kapaciteter	  och	  
den	  kan	  ge	  en	  upplevelse	  av	  personlig	  transcendens,	  av	  att	  bli	  lyft	  ut	  ur	  det	  
vardagliga,	  få	  en	  glimt	  av	  något	  vacker,	  något	  som	  berör	  och	  som	  gör	  gott	  för	  
själen.	  (Haugland	  Balsnes,	  2011,	  s.	  34)	  

	  
Hon	  menar	  också	  att	  sång	  och	  musik	  inte	  ifrågasätts	  i	  sär-‐	  och	  träningsskolor	  och	  heller	  
inte	  bör	  ifrågasättas	  för	  den	  som	  drabbats	  av	  ohälsa.	  Hon	  skriver:	  ”Om	  vi	  med	  
körsångens	  kraft	  kan	  öka	  välbefinnandet	  hos	  alla	  dessa	  påverkar	  vi	  också	  deras	  
omgivning	  och	  därmed	  ökar	  vinsten	  för	  hela	  samhället”	  (Haugland	  Balsnes	  et	  al,	  2011	  s.	  
70).	  
	  
Frågan	  om	  körsångens	  positiva	  effekter	  på	  hälsa	  och	  välbefinnande	  berörs	  
också	  av	  Theorell	  (2009)	  i	  kapitlet	  ”Att	  sjunga	  i	  kör.”	  Han	  understryker	  att	  
körsång	  ofta	  bidrar	  till	  en	  upplevelse	  av	  ökad	  livsglädje	  och	  samhörighet	  bland	  
deltagarna,	  och	  han	  visar	  på	  de	  fysio-‐biologiska	  faktorer	  som	  verkar	  i	  
sammanhanget:	  oxytocinhalten	  i	  blodet	  ökar,	  oxytocin	  minskar	  ångest	  och	  
smärta	  och	  medverkar	  till	  en	  bättre	  inlärningsförmåga	  och	  ökad	  
trygghetskänsla.	  Körsång	  tycks	  också	  vara	  en	  aktivitet	  som	  upplevs	  kunna	  
framkalla	  en	  känsla	  av	  välbefinnande.	  Han	  skriver	  också	  om	  att	  det	  finns	  ett	  
samband	  mellan	  körsång	  och	  hormonet	  testosteron.	  Testosteron	  som	  finns	  både	  
hos	  män	  och	  hos	  kvinnor	  ökar	  när	  en	  person	  mår	  bra.	  Testosteronet	  har	  en	  
viktig	  funktion	  för	  att	  bilda	  nya	  celler	  i	  kroppen.	  

	  
Theorell	  (2009)	  tar	  upp	  Maria	  Sandgrens	  (2002)	  undersökningar	  av	  hur	  en	  
körrepetition	  kan	  påverka	  det	  emotionella	  tillståndet	  samt	  Clift	  och	  Hancox	  
analyser	  av	  spontana	  påståenden	  om	  körsång.	  Sandgrens	  undersökningar	  från	  
2009	  finner	  att	  körsång	  ger	  en	  ökning	  av	  de	  positiva	  känslorna	  samtidigt	  som	  
de	  negativa	  minskar.	  Clift	  och	  Hancox	  (2002,	  i	  Theorell	  2009)	  analyser	  visar	  att	  
många	  framhåller	  att	  körsång	  gör	  det	  svårare	  att	  leva	  ett	  osunt	  liv	  och	  att	  den	  
befäster	  ”goda	  hälsobeteenden.”	  Theorell	  skriver:	  

	  
Körsång	  ökar	  motivationen	  att	  sköta	  hälsan;	  att	  ha	  något	  spännande	  att	  se	  
fram	  emot	  minst	  en	  gång	  i	  veckan	  ökar	  viljan	  att	  äta	  klokt,	  motionera,	  undvika	  
överkonsumtion	  av	  alkohol	  och	  sluta	  röka.	  (Theorell,	  2009,	  s.	  89)	  
	  

En	  positiv	  faktor	  ser	  Theorell	  (2009)	  också	  i	  den	  koncentration	  och	  den	  
fokusering	  som	  kan	  uppstå	  i	  musicerande	  och	  som	  gör	  att	  en	  deltagare	  kan	  
glömma	  allt	  förutom	  musiken.	  Han	  nämner	  ”gruppeffekten”,	  eller	  ”tillsammans-‐
effekten”	  som	  innefattar	  effekten	  av	  en	  kollektiv	  utmaning,	  till	  exempel	  ett	  
körstycke	  som	  deltagarna	  inte	  vet	  om	  de	  ska	  klara	  att	  lära	  sig,	  men	  som	  de	  
sedan	  lyckas	  framföra	  på	  ett	  bra	  sätt	  till	  exempel	  under	  en	  konsert.	  	  

	  
Theorell	  (2009)	  behandlar	  vidare	  det	  försök	  som	  genomfördes	  med	  två	  
försöksgrupper	  för	  att	  se	  om	  körsång	  kan	  ge	  större	  biologisk	  påverkan	  än	  
regelbundet	  deltagande	  i	  en	  samtalsgrupp.	  Båda	  grupperna	  innehöll	  deltagare	  
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som	  led	  av	  IBS,	  Irritable	  Bowel	  Syndrome1	  Resultatet	  av	  studien	  visar	  att	  
körgruppen	  i	  slutänden	  hade	  en	  mer	  markant	  förbättring	  av	  ”pigghet”	  efter	  sin	  
aktivitet	  än	  gruppsamtalsgruppen.	  I	  kapitlet	  som	  handlar	  om	  toner	  i	  det	  sociala	  
samspelet	  avhandlar	  Theorell	  musikens	  gruppsammanhållande	  förmåga	  och	  
dess	  kollektiva	  effekt.	  Han	  nämner	  gruppeffekten	  och	  gruppsammanhållning	  
som	  är	  en	  hälsofrämjande	  faktor	  i	  sig	  själv.	  	  

	  
Dorota	  Lindströms	  (2006)	  licentiatavhandling	  Sjung,	  sjung	  för	  livet	  studerar	  
körsång	  som	  pedagogisk	  verksamhet	  och	  innehåller	  en	  studie	  av	  deltagarnas	  
upplevelser	  av	  hälsa	  och	  livskvalitet;	  en	  undersökning	  som	  ligger	  i	  linje	  med	  
föreliggande	  studie.	  Hon	  skriver	  bland	  annat:	  	  

	  
När	  människor	  möter	  en	  sådan	  intensiv,	  emotionell,	  social	  och	  fysiskt	  träning	  
som	  körsång	  som	  musikpedagogisk	  verksamhet	  erbjuder,	  kan	  olika	  processer	  
påbörjas.	  De	  kan	  variera	  från	  individ	  till	  individ	  och	  är	  inte	  alla	  gånger	  direkt	  
synliga.	  Men	  genom	  ett	  pedagogiskt	  ledarskap,	  ett	  målmedvetet	  arbete	  som	  
bedrivs	  i	  en	  kör,	  kan	  förändringar	  få	  sin	  plats	  i	  en	  trygg	  och	  lustfylld	  atmosfär.	  
Mötet	  mellan	  mänskliga	  behov,	  förutsättningar	  och	  förväntningar,	  visade	  sig	  
ha	  direkta	  eller	  indirekta	  konsekvenser	  för	  deltagarnas	  livskvalitet.	  
(Lindström,	  2006,	  s.	  136)	  
	  

I	  sitt	  arbete	  presenterar	  Lindström	  (2006)	  i	  första	  hand	  grunderna	  för	  
musikpedagogik	  som	  vetenskap	  och	  vill	  ge	  större	  insikt	  i	  förhållandet	  mellan	  
den	  musikaliska	  och	  den	  utommusikaliska	  upplevelsen	  hos	  kördeltagare,	  såsom	  
arbetssätt,	  körledarens	  roll,	  ”fika”,	  körens	  syfte,	  resor,	  framträdande	  och	  
struktur;	  alla	  delar	  i	  det	  hon	  beskriver	  som	  en	  musikpedagogisk	  verksamhet.	  
Lindström	  beskriver	  även	  fyra	  grundstenar	  vilka	  leder	  till	  delaktighet	  i	  musik.	  
De	  första	  grundstenarna	  är	  närvaro	  i	  tid	  och	  rum,	  och	  koncentration	  på	  det	  som	  
sker	  i	  nuet.	  Nästa	  nivå	  är	  en	  känsla	  av	  att	  äga	  processen	  vilket	  slutligen	  leder	  till	  
ett	  aktivt	  deltagande	  och	  engagemang	  av	  kördeltagaren,	  både	  känslomässigt,	  
psykiskt	  och	  fysiskt.	  Hon	  talar	  dessutom	  om	  hur	  processen	  avslutas	  med	  att	  
skapa	  en	  förväntan	  och	  en	  längtan	  till	  nästa	  körövning.	  
	  
Lindström	  talar	  även	  om	  hur	  körsångarnas	  känslor	  aktiverades	  i	  mötet	  med	  
musiken	  och	  hur	  körsång	  kan	  förknippas	  med	  tillfredsställelse	  och	  
energitillskott.	  Hon	  skriver	  att:	  ”Deltagarnas	  engagemang	  i	  själva	  körsången	  
som	  aktivitet	  blev	  fyllt	  av	  glädje”	  (s.114).	  	  
	  
Lindström	  (2006)	  skriver	  om	  verksamhetssystem	  som	  skola	  och	  sjukvård	  och	  
nämner	  att	  även	  körsång	  kan	  ses	  som	  en	  sådan	  historiskt	  utvecklad	  
verksamhet:	  ”Utbildning	  går	  ut	  på	  att	  ge	  människor	  erfarenhet	  och	  kunskaper	  
och	  vården	  ska	  hjälpa	  människor	  att	  bli	  friska”	  (s.	  24).	  Hon	  skriver	  även	  om	  
musiksyn,	  kunskapssyn,	  Wengers	  lärandeteori2	  ,	  välbefinnande	  och	  
rehabilitering	  och	  använder	  sig	  både	  av	  en	  enkätstudie	  och	  en	  intervjustudie.	  
Lindström	  presenterar	  deltagarnas	  delaktighet	  i	  kultur	  och	  deras	  syn	  på	  den	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  IBS,	  Irritable	  Bowel	  Syndrome:	  Sjukdom,	  tidigare	  kallad	  kolon	  irritable,	  som	  ger	  överkänslig	  tarm	  och	  
symptom	  som	  gaser	  i	  magen,	  buksmärta,	  oregelbundna	  avföringsvanor	  och	  tillfällig	  förstoppning	  (Mag-‐	  
och	  Tarmförbundet,	  2009).	  
2	  Wengers	  lärandeteori	  betonar	  fyra	  komponenter:	  mening–inlärning	  av	  erfarenhet;	  utövande–inlärning	  
av	  att	  göra;	  gemenskap	  inlärning	  av	  tillhörighet;	  och	  identitet–inlärning	  av	  att	  bli	  (Smith,	  2006).	  
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samt	  vägen	  till	  den	  kör	  de	  sjöng	  i	  vid	  tiden	  då	  enkätstudien	  genomfördes.	  Hon	  
fortsätter	  med	  att	  redovisa	  deltagarnas	  möte	  i	  kören	  och	  tar	  upp	  atmosfären	  
under	  körövningarna.	  Resultatdelen	  avslutas	  med	  deltagarnas	  delaktighet	  i	  
körarbete,	  både	  under	  framträdanden	  och	  under	  körrepetitioner	  samt	  en	  
redogörelse	  av	  hur	  körerfarenheten	  kan	  användas	  i	  vardagen.	  Både	  
enkätstudiens	  och	  intervjustudiens	  resultat	  visar	  att	  körsång	  på	  olika	  sätt	  
bidrar	  till	  deltagarnas	  hälsa	  och	  livskvalitet.	  	  
	  
Sammanfattningsvis	  konstateras	  att	  den	  tidigare	  forskningen	  ger	  en	  entydig	  
bild	  av	  att	  körsång	  minskar	  stress,	  ökar	  välbefinnande	  och	  energinivå	  och	  löser	  
upp	  spänningar	  i	  kroppen.	  	  

2.4	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  teorier	  som	  fungerar	  som	  utgångspunkt	  för	  denna	  studie	  
och	  som	  återkopplas	  i	  resultatdiskussionen.	  Genom	  att	  dra	  pedagogiska	  konsekvenser	  
av	  vårt	  resultat,	  kan	  det	  relateras	  och	  diskuteras	  utifrån	  pedagogisk	  teoribildning.	  I	  
studien	  har	  två	  teoretiska	  utgångspunkter	  använts:	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  och	  
KASAM.	  

2.4.1	  Sociokulturellt	  perspektiv	  	  
Det	  sociokulturella	  perspektivet	  beskriver	  olika	  teorier	  och	  redskap	  som	  används	  i	  ett	  
pedagogiskt	  syfte,	  samt	  mästar-‐lärlingsprocessen	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  appliceras	  även	  i	  kör-‐	  
och	  klassrumssammanhang.	  Diskussionen	  förankras	  i	  Roger	  Säljös	  (2005)	  Lärande	  &	  
kulturella	  redskap	  –	  Om	  lärprocesser	  och	  det	  kollektiva	  minnet	  och	  (2010)	  Lärande	  i	  
praktiken	  –	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv.	  
	  
Lärande	  och	  kulturella	  redskap	  handlar	  om	  hur	  lärandet	  utifrån	  detta	  perspektiv	  
betraktas	  som	  organiserat	  hos	  individer,	  i	  vårt	  samhälle	  och	  i	  olika	  verksamheter.	  Säljö	  
(2005)	  behandlar	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  vilket	  berör	  människors	  sätt	  att	  
utveckla	  kulturella	  färdigheter,	  exempelvis	  läsa,	  skriva	  och	  lösa	  problem.	  Det	  handlar	  
om	  ”hur	  människor	  tar	  till	  sig	  –	  approprierar	  –	  något	  som	  i	  denna	  tradition	  kallas	  
medierande	  redskap,	  vilket	  anses	  vara	  användbar	  kunskap	  för	  pedagogen,	  inte	  bara	  i	  
körsammanhang	  utan	  även	  i	  klassrummet”	  (s.	  187).	  En	  pedagog	  bör	  utifrån	  detta	  
perspektiv	  förstå	  hur	  människor	  fungerar	  i	  sociokulturella	  sammanhang	  och	  veta	  bästa	  
sättet	  att	  kommunicera	  och	  bete	  sig	  inför	  en	  grupp	  för	  att	  skapa	  en	  god	  gruppdynamik,	  
enligt	  Säljö.	  Han	  skriver:	  	  	  
	  

Individen	  omges	  av	  och	  ingår	  i	  en	  mängd	  sociala	  praktiker	  och	  lär	  sig	  på	  det	  
sättet	  hur	  man	  agerar	  i	  olika	  situationer,	  hur	  man	  skall	  uttrycka	  sig,	  och	  hon	  
approprierar	  en	  myriad	  av	  kunskaper	  och	  färdigheter	  i	  en	  oändlig	  ström	  av	  
kommunikation.	  Lärande	  sker	  i	  första	  hand	  genom	  deltagande	  i	  aktiviteter	  och	  
som	  en	  konsekvens	  av	  deltagande,	  inte	  genom	  undervisning.	  (Säljö,	  2005,	  s.	  
48)	  
	  

Enligt	  Säljö	  (2005)	  ses	  mediering	  som	  något	  som	  förenar	  människor	  genom	  redskap.	  Det	  
anses	  finnas	  två	  slags	  redskap;	  de	  fysiska	  och	  de	  språkliga.	  De	  fysiska	  redskapen	  kan	  
enligt	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  även	  kallas	  för	  artefakter,	  alltså	  av	  människan	  
tillverkade	  föremål	  såsom	  hus,	  mobiltelefoner	  och	  bilar.	  De	  språkliga	  redskapen	  kan	  
även	  sägas	  vara	  intellektuella,	  kommunikativa,	  mentala	  och	  diskursiva.	  Mediering	  
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betraktas	  kunna	  förmedla	  något,	  exempelvis	  kunskap,	  och	  att	  fysiska	  och	  språkliga	  
redskap	  därmed	  lever	  vidare:	  “Alla	  samtal	  är	  uttryck	  för	  mediering	  och	  människor	  är	  på	  
sätt	  och	  vis	  ständigt	  medierande	  resurser	  för	  varandra	  i	  interaktion”	  (s.	  37).	  Det	  kan	  
också	  gälla	  kommunikation	  mellan	  körmedlemmar,	  körledare	  och	  pianist.	  I	  en	  kör	  
utbyts	  ständigt	  information	  och	  kunskap	  förmedlas.	  
	  
Säljö	  (2010)	  argumenterar	  även	  i	  Lärande	  i	  praktiken.	  Ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  för	  
att	  ”mänskligt	  lärande	  bör	  förstås	  i	  ett	  kommunikativt	  och	  sociohistoriskt	  perspektiv.	  
Kunskap	  lever	  först	  i	  samspel	  med	  andra	  människor	  och	  blir	  sedan	  en	  del	  av	  den	  
enskilde	  individen	  och	  hans	  eller	  hennes	  tänkande/handlande”	  (s.	  9).	  	  
	  
Säljö	  (2010)	  talar	  i	  samma	  bok	  om	  mästar-‐lärlingssystemet	  och	  refererar	  till	  Lave	  
(1990)	  och	  Wengers	  (1991)	  beskrivning	  av	  systemet	  som	  pedagogisk	  miljö.	  Säljö	  berör	  
Lave	  och	  Wengers	  tankar	  i	  sin	  bok	  och	  skriver:	  	  	  	  
	  

Lärlingen	  blir	  undervisad	  i	  en	  mängd	  skilda	  tekniker	  och	  lär	  sig	  samtidigt	  
grundläggande	  värderingar	  om	  vad	  skräddaryrket	  innebär.	  Trots	  detta	  inslag	  
av	  undervisning,	  sker	  lärandet	  dock	  alltjämt	  i	  ett	  sammanhang	  som	  har	  
produktion	  som	  överordnad	  målsättning.	  Lärandet	  måste	  således	  
underordnas	  produktionens	  villkor.	  (Säljö,	  2010,	  s.	  43)	  
	  

I	  en	  kör	  blir	  deltagarna	  också	  undervisade	  i	  olika	  sångtekniker	  och	  lär	  sig	  vad	  det	  
innebär	  att	  sjunga	  och	  samarbeta	  med	  andra.	  Om	  produktionen	  är	  överordnad	  
målsättning	  skiljer	  sig	  dock	  mellan	  olika	  typer	  av	  körer,	  såsom	  amatörkörer	  och	  
professionella	  körer,	  barn-‐	  och	  vuxenkörer.	  	  

2.4.2	  KASAM	  
Vi	  har	  här	  också	  valt	  begreppet	  KASAM	  som	  teoretiskt	  begrepp	  eftersom	  det	  på	  ett	  
intressant	  sätt	  kan	  kopplas	  till	  körsång	  som	  ett	  socialt,	  meningsskapande	  fenomen.	  
Uttrycket	  KASAM	  är	  myntat	  av	  Aaron	  Antonovsky	  och	  står	  för	  Känsla	  Av	  Sammanhang	  
och	  Mening.	  Antonovsky	  (2005),	  professor	  i	  medicinsk	  sociologi,	  har	  i	  sin	  bok	  Hälsans	  
mysterium	  tagit	  fram	  en	  teori	  om	  känslan	  av	  sammanhang	  genom	  att	  forska	  om	  hälsa	  
med	  utgångspunkt	  i	  ett	  salutogenetiskt	  perspektiv.	  Det	  salutogena	  perspektivet	  grundar	  
sig	  på	  den	  friska	  kroppen	  till	  skillnad	  från	  det	  patogenetiska	  perspektivet	  som	  är	  baserat	  
på	  människans	  sjukdom.	  Ett	  salutogent	  perspektiv	  innebär	  med	  andra	  ord	  att	  fokus	  
sätts	  på	  de	  faktorer	  som	  främjar	  hälsan.	  
	  
Det	  salutogena	  perspektivet	  definieras	  som	  följer:	  	  	  
	  

Känslan	  av	  sammanhang	  är	  en	  global	  hållning	  som	  uttrycker	  i	  vilken	  
utsträckning	  man	  har	  en	  genomgripande	  och	  varaktig	  men	  dynamisk	  tillit	  till	  
att	  ens	  inre	  och	  yttre	  värld	  är	  förutsägbar,	  och	  att	  det	  finns	  en	  hög	  sannolikhet	  
för	  att	  saker	  och	  ting	  kommer	  att	  gå	  så	  bra	  som	  man	  rimligen	  kan	  förvänta	  sig.	  
(Antonovsky,	  2005,	  s.	  17)	  

	  
En	  salutogen	  och	  hälsofrämjande	  faktor	  är	  hög	  självkänsla	  vilket	  Antonovsky	  (2005)	  
menar	  skyddar	  individer	  som	  får	  problem.	  Han	  anser	  att	  KASAM	  fungerar	  som	  
motståndskraft	  mot	  de	  bekymmer	  människor	  ibland	  tvingas	  möta.	  	  KASAM	  består	  av	  tre	  
delar;	  hanterbarhet,	  meningsfullhet	  och	  begriplighet,	  som	  enligt	  Antonovsky	  (2005)	  är	  
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”oupplösligt	  sammanflätade”	  (s.	  123),	  Ingesson	  (2007)	  förklarar	  de	  tre	  delarna	  på	  detta	  
sätt:	  
	  
Hanterbarhet	  klarlägger	  en	  individs	  uppfattning	  av	  hur	  mycket	  resurser	  han,	  eller	  hon	  
har	  för	  att	  kunna	  ställas	  inför	  inre	  och	  yttre	  stimuli.	  	  
	  
Meningsfullhet	  är	  en	  motiverande	  komponent	  som	  behandlar	  frågan	  om	  till	  vilken	  grad	  
en	  individ	  anser	  vissa	  områden	  i	  livet	  är	  värda	  att	  lägga	  tid	  och	  engagemang	  på.	  	  
	  
Begriplighet	  handlar	  om	  hur	  mycket	  en	  individ	  uppfattar	  information	  om	  sig	  själv	  och	  
sin	  omgivning	  som	  förståelig,	  strukturerad	  och	  logisk.	  Att	  se	  händelser	  som	  begripliga	  
betyder	  dock	  inte	  att	  de	  är	  förutsägbara.	  	  
	  
Vi	  väljer	  att	  använda	  begreppet	  KASAM	  utifrån	  körsångarens	  perspektiv	  och	  
erfarenheter	  av	  att	  fylla	  en	  funktion	  och	  vara	  en	  del	  av	  ett	  större	  sammanhang.	  	   	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  	  
I	  det	  här	  kapitlet	  redogörs	  för	  den	  kvalitativa	  intervjuformen	  och	  här	  presenteras	  också	  
studiens	  respondenter.	  Efter	  detta	  följer	  en	  beskrivning	  av	  hur	  studien	  genomförts	  och	  
hur	  datamaterialet	  analyserats	  varvid	  kapitlet	  avslutas	  med	  en	  diskussion	  gällande	  
etiska	  aspekter	  och	  arbetets	  tillförlitlighet.	  	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Vi	  valde	  att	  använda	  oss	  av	  intervjuformen	  för	  att	  genomföra	  vår	  undersökning	  eftersom	  
vi	  ansåg	  att	  frågorna	  krävde	  en	  muntlig	  form	  och	  för	  att	  det	  också	  är	  lättare	  att	  ställa	  
följdfrågor	  personligen.	  Då	  vi	  främst	  är	  intresserade	  av	  respondenternas	  egna	  
erfarenheter	  och	  synpunkter	  ansåg	  vi	  att	  intervjun	  var	  en	  mer	  användbar	  
undersökningsform	  än	  observation.	  Något	  vi	  aldrig	  övervägde	  att	  använda	  oss	  av	  var	  
enkäter,	  av	  den	  enkla	  anledningen	  att	  det	  skulle	  hämma	  respondenternas	  möjlighet	  att	  
tala	  fritt	  och	  kunna	  utveckla	  sina	  svar.	  
	  
Mer	  specifikt	  valde	  vi	  att	  inrikta	  oss	  på	  den	  kvalitativa	  intervjun	  som	  forskningsform.	  I	  
Kvale	  och	  Brinkmanns	  (2009)	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  står	  skrivet:	  
	  

Den	  kvalitativa	  intervjun	  kallas	  ibland	  för	  en	  ostrukturerad	  eller	  icke-‐
standardiserad	  intervju.	  Eftersom	  det	  inte	  finns	  så	  många	  strukturerade	  eller	  
standardiserade	  procedurer	  för	  utförandet	  av	  sådana	  intervjuformer	  måste	  
många	  av	  metodbesluten	  fattas	  på	  platsen,	  under	  intervjun.	  (Kvale	  &	  
Brinkmann,	  2009,	  s.	  32)	  
	  

Den	  kvalitativa	  intervjun	  inbjuder	  till	  ett	  öppet	  samtal	  och	  vår	  uppgift	  är	  att	  
kommunicera	  med	  respondenterna	  för	  att	  få	  svar	  på	  våra	  forskningsfrågor:	  ”Genom	  
samtal	  lär	  vi	  känna	  andra	  människor,	  vi	  får	  kunskap	  om	  deras	  erfarenheter,	  känslor,	  
attityder	  och	  den	  värld	  de	  lever	  i”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  15).	  
	  
Vi	  har	  använt	  oss	  av	  Kvale	  och	  Brinkmanns	  (2009)	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  
för	  att	  få	  kunskap	  om	  hur	  en	  intervju	  ska	  genomföras,	  men	  enligt	  Kvale	  och	  Brinkmann	  
lär	  en	  individ	  sig	  att	  intervjua	  genom	  att	  utföra	  intervjuer	  och	  menar	  att	  hans	  bok	  
erbjuder	  intervjuaren	  verktyg	  och	  olika	  tekniker,	  men	  att	  en	  person	  lär	  sig	  intervjua	  
genom	  att	  göra	  just	  det.	  Kvale	  och	  Brinkmann	  menar:	  ”Att	  intervjua	  är	  en	  aktiv	  process	  
där	  intervjuare	  och	  intervjuperson	  producerat	  kunskap	  genom	  sin	  relation”	  (s.	  34).	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
I	  det	  här	  avsnittet	  redogörs	  för	  valet	  av	  metod	  till	  vår	  studie.	  Därefter	  följer	  en	  
presentation	  och	  beskrivning	  av	  våra	  respondenter.	  Fortsättningsvis	  redogörs	  för	  
intervjuernas	  bearbetning	  och	  analys,	  samt	  för	  datainsamlingen.	  Slutligen	  framhålls	  de	  
etiska	  aspekter	  som	  vi	  har	  förhållit	  oss	  till.	  	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Som	  ovan	  framgått	  ansåg	  vi	  att	  den	  undersökningsform	  som	  passade	  oss	  bäst	  var	  den	  
kvalitativa	  intervjun.	  	  Vår	  studie	  handlar	  om	  att	  få	  kunskap	  om	  respondenternas	  
upplevelser	  och	  söka	  förståelse	  för	  vad	  de	  berättar	  och	  anser.	  Den	  kvalitativa	  
intervjuformen	  gav	  oss	  möjlighet	  att	  utforska	  fyra	  körmedlemmars	  tankar	  och	  åsikter	  
om	  våra	  valda	  frågeställningar	  samt	  gav	  respondenterna	  en	  chans	  att	  tala	  om	  sina	  egna	  
uppfattningar	  om	  ämnet	  utan	  att	  vara	  begränsade	  av	  tydliga	  ramar.	  
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Kvale	  (2009)	  kallar	  den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  för	  ett	  redskap	  som	  kan	  
klarlägga	  deltagarnas	  livsvärld	  och	  tolka	  dess	  mening	  och	  innebörd.	  Tanken	  med	  
intervjuerna	  var	  att	  närma	  sig	  deltagarnas	  upplevelser	  av	  körsång	  med	  en	  förhoppning	  
om	  att	  få	  nyanserade	  och	  autentiska	  utlåtanden	  kring	  deras	  upplevelse	  av	  körsång.	  

3.2.2	  Urval	  
I	  vår	  undersökning	  ingår	  fyra	  körsångare;	  tre	  kvinnliga	  och	  en	  manlig.	  Av	  
forskningsetiska	  skäl	  benämns	  de	  som	  respondenter.	  I	  resultatet	  kallas	  de	  för	  
körmedlem	  A-‐D	  för	  att	  behålla	  deras	  anonymitet.	  Alla	  körmedlemmarna	  sjunger	  i	  
amatörkörer,	  då	  vi	  anser	  att	  professionella	  körer	  har	  ett	  annat	  syfte	  än	  amatörkörerna	  
där	  alla	  får	  vara	  med	  i	  gemenskapen	  oavsett	  förkunskaper.	  Vi	  upplever	  också	  att	  
målsättningen	  för	  amatörkörer	  och	  professionella	  körer	  skiljer	  sig	  åt	  och	  baserar	  detta	  
påstående	  på	  Christina	  Grape,	  Maria	  Sandgren,	  Lars-‐Olof	  Hansson,	  Mats	  Ericson	  och	  
Töres	  Theorells	  (2002)	  empiriska	  studie;	  Does	  Singing	  Promote	  Well-‐Being	  –	  An	  
Empirical	  Study	  of	  Professional	  and	  Amateur	  Singers	  during	  a	  Singing	  Lesson	  där	  de	  
studerar	  det	  specifika	  sambandet	  mellan	  sång	  och	  välmående.	  De	  har	  studerat	  och	  
jämfört	  två	  grupper	  om	  åtta	  amatörsångare	  och	  dito	  professionella	  och	  kommer	  fram	  till	  
att	  amatörgruppen	  upplever	  större	  välmående	  och	  mindre	  upphetsning	  än	  den	  
professionella.	  Den	  professionella	  gruppen	  upplever	  istället	  större	  upphetsning	  och	  
mindre	  välmående.	  I	  amatörkören	  fokuserade	  deltagarna	  på	  självförverkligande	  och	  den	  
upplevda	  glädjen	  till	  skillnad	  från	  den	  professionella	  gruppen	  där	  fokus	  mest	  verkade	  
ligga	  på	  tekniska	  detaljer.	  
	  
Två	  av	  våra	  respondenter	  valdes	  av	  den	  enkla	  anledningen	  att	  de	  sjunger	  i	  en	  kör	  som	  
Anni	  har	  kontakt	  med,	  en	  tredje	  för	  att	  han	  sjunger	  i	  en	  kör	  ledd	  av	  en	  av	  våra	  bekanta	  
och	  var	  intresserad	  av	  vårt	  arbete,	  samt	  en	  fjärde	  för	  att	  hon	  då	  hon	  fick	  höra	  talas	  om	  
vårt	  arbete	  erbjöd	  sig	  att	  ställa	  upp.	  Vi	  försökte	  sprida	  ut	  intervjuerna	  i	  fler	  än	  en	  kör	  
och	  av	  de	  fyra	  respondenterna	  sjunger	  tre	  i	  olika	  körer,	  samt	  har	  olika	  ålder	  och	  
kommer	  från	  olika	  bakgrund.	  	  
	  
Här	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  respondenterna:	  
	  
Respondent	  A:	  (född	  på	  1950-‐talet)	  
Har	  sjungit	  i	  kör	  sedan	  hon	  var	  barn.	  Sjunger	  nu	  i	  en	  blandad	  kyrkokör.	  
	  
Respondent	  B:	  (född	  på	  1970-‐talet)	  
Har	  sjungit	  i	  kör	  sedan	  hon	  var	  barn.	  Sjunger	  nu	  i	  en	  kammarkör.	  
	  
Respondent	  C:	  (född	  på	  1950-‐talet)	  
Har	  sjungit	  i	  kör	  i	  ett	  tiotal	  år.	  Sjunger	  nu	  i	  en	  friskvårdskör.	  
	  
Respondent	  D:	  (född	  på	  1960-‐talet)	  
Har	  sjungit	  i	  kör	  sedan	  gymnasietiden	  och	  har	  20	  års	  erfarenhet	  av	  körsång.	  	  
	  
Alla	  respondenter	  har	  sjungit	  i	  kör	  länge,	  två	  av	  dem	  sedan	  barnsben	  vilket	  innebär	  att	  
det	  kan	  vara	  svårt	  för	  dem	  att	  göra	  jämförelser	  med	  ett	  liv	  utan	  körsång.	  De	  andra	  två	  
började	  i	  vuxen	  ålder	  och	  har	  därmed	  erfarenhet	  av	  att	  inte	  sjunga	  i	  kör.	  De	  sjunger	  
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också,	  eller	  har	  sjungit,	  i	  olika	  sorters	  körer	  vilket	  ger	  kännedom	  om	  skillnaden	  mellan	  
körer	  med	  olika	  inriktningar	  och	  ambitionsnivåer.	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  	  
Vi	  började	  vårt	  arbete	  med	  att	  samla	  in	  data	  genom	  att	  sammanställa	  ett	  antal	  
intervjuområden	  baserade	  på	  våra	  forskningsfrågor	  och	  tidigare	  litteratur	  och	  
forskning.	  Intervjuområdena	  delades	  sedan	  in	  i	  mindre	  områden	  med	  frågor	  som	  vi	  kom	  
fram	  till	  genom	  att	  fundera	  över	  vad	  vi	  verkligen	  ville	  ta	  reda	  på,	  använda	  oss	  av	  våra	  
egna	  erfarenheter	  samt	  samtala	  med	  vänner	  och	  kollegor	  som	  själva	  sjungit	  i,	  eller	  
arbetat	  med	  körsång.	  Vi	  riktade	  in	  oss	  på	  körsångarnas	  upplevelser	  av	  körsångens	  
kortsiktiga	  och	  långsiktiga	  påverkan	  och	  använde	  oss	  av	  tre	  teman:	  
	  

• Respondentens	  bakgrund,	  med	  underliggande	  frågor	  som:	  ”Beskriv	  dig	  själv	  och	  
din	  körbakgrund”,	  ”Kan	  du	  berätta	  om	  första	  gången	  du	  sjöng	  i	  kör?”,	  ”Kan	  du	  
berätta	  om	  din	  nuvarande	  kör,	  vilka	  sjunga	  sjunger	  i	  den,	  hur	  ofta	  ni	  övar,	  vad	  en	  
körrepetition	  brukar	  innehålla	  och	  om	  ni	  har	  någon	  speciell	  inriktning?”,	  ”Hur	  
ofta	  övar	  du	  på	  egen	  hand/	  med	  andra?”,	  ”Brukar	  er	  kör	  göra	  framträdanden?”,	  
”Vad	  är	  det	  du	  uppskattar	  under	  ett	  körpass/vad	  uppskattar	  du	  mest?”,	  ”Har	  du	  
ett	  lugnt,	  eller	  stressigt	  yrke?”	  
	  

• Respondentens	  fysiska	  hälsa,	  med	  underliggande	  frågor	  som:	  ”Tränar,	  eller	  röker	  
du?	  Gjorde	  du	  det	  innan	  du	  började	  sjunga	  i	  kör?	  Om	  så,	  vad	  tror	  du	  det	  beror	  
på?”,	  ”Upplever	  du	  att	  du	  har	  goda	  kost-‐	  sömnvanor?	  Har	  det	  skett	  någon	  
förändring	  sedan	  du	  började	  sjunga	  i	  kör?”,	  ”Jobbar	  ni	  med	  
hållning/andning/balans	  i	  kören?	  Upplever	  du	  någon	  förändring	  sedan	  du	  
började	  sjunga	  i	  kör?”	  

	  
• Respondentens	  mentala	  hälsa,	  med	  underliggande	  frågor	  som:	  ”Hur	  brukar	  du	  

må	  före/under/strax	  efter	  ett	  körpass?”,	  ”Kan	  du	  jämföra	  känslan	  när	  du	  övar	  på	  
egen	  hand/med	  andra?”,	  ”Kan	  du	  beskriva	  dina	  känslor	  före/under/efter	  ett	  
framträdande?”,	  ”Känner	  du	  dig	  trygg	  under	  ett	  körpass?	  Vad	  beror	  det	  på?”,	  
”Kan	  du	  jämföra	  din	  självkänsla	  före	  och	  efter	  att	  du	  började	  sjunga	  i	  kör?”,	  
”Brukar	  du	  känna	  någon	  skillnad	  gällande	  ditt	  mående	  direkt	  efter	  körpassen?	  
Hur	  länge	  håller	  känslan	  i	  sig?”	  
	  

Ovan	  ses	  exempel	  på	  de	  frågor	  vi	  ställde	  rörande	  varje	  tema.	  Det	  bör	  också	  nämnas	  att	  
även	  alla	  underliggande	  frågor	  hade	  följdfrågor,	  samt	  att	  vi	  talade	  om	  närliggande	  
ämnen	  eftersom	  vi	  bedömde	  det	  viktigt	  att	  låta	  respondenten	  tala	  fritt.	  	  
	  
Totalt	  gjordes	  fyra	  intervjuer.	  Som	  inspelningsredskap	  använde	  vi	  oss	  av	  smartphones,	  
vilket	  fungerade	  bra.	  Respondenterna	  tillfrågades	  om	  vilken	  plats	  som	  skulle	  kännas	  
bäst	  för	  dem	  att	  vara	  på	  vid	  intervjutillfället	  vilket	  ledde	  till	  att	  två	  intervjuer	  skedde	  i	  
deras	  privata	  hem	  och	  två	  på	  deras	  arbetsplatser.	  Intervjuerna	  tog	  mellan	  25-‐60	  
minuter,	  beroende	  på	  respondenternas	  vana	  att	  samtala	  och	  reflektera	  kring	  den	  egna	  
pedagogiken.	  Anni	  genomförde	  två	  intervjuer	  på	  egen	  hand	  och	  Marie	  två	  på	  egen	  hand.	  
Marie	  transkriberade	  sedan	  alla	  intervjuerna	  och	  Anni	  läste	  igenom	  det	  transkriberade	  
materialet	  för	  att	  uppdatera	  sig	  om	  Maries	  två	  intervjuer,	  samt	  för	  att	  säkerställa	  att	  
hennes	  två	  intervjuer	  blivit	  transkriberade	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  	  
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3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Det	  inspelade	  materialet	  transkriberades.	  Irrelevanta	  bi-‐ljud	  valdes	  att	  inte	  tas	  med	  i	  
transkriptionerna	  och	  även	  upprepningar	  av	  ord	  togs	  bort	  för	  att	  göra	  det	  mer	  lättläst	  i	  
transkriptionerna.	  När	  vi	  valt	  att	  citera	  respondenterna	  i	  uppsatsen	  har	  ord	  och	  
meningar	  som	  framstått	  som	  irrelevanta	  utelämnats.	  Sådana	  ”strykningar”	  har	  
markerats:	  [...]	  .	  Den	  transkriberade	  texten	  lästes	  igenom	  av	  oss	  båda	  ett	  flertal	  gånger.	  
Likheter,	  skillnader	  och	  sammanhang	  utkristalliserade	  sig	  och	  kunde	  därefter	  
systematiseras.	  För	  att	  se	  sammanhang	  färglade	  vi	  avsnitt	  utifrån	  innehåll,	  samt	  delade	  
in	  i	  de	  två	  kategorierna	  kortsiktiga	  och	  långsiktiga	  effekter	  med	  hjälp	  av	  anteckningar	  i	  
marginalen.	  	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Vi	  har	  utgått	  ifrån	  Bo	  Johanssons	  och	  Per-‐Olov	  Svedners	  (2010)	  bok	  Examensarbete	  i	  
lärarutbildningen	  där	  det	  står	  skrivet	  att	  alla	  respondenter	  bör:	  	  

• Få	  en	  rättvis	  och	  förståelig	  beskrivning	  av	  undersökningsmetoderna	  och	  
undersökningens	  syfte.	  	  

• Ha	  möjlighet	  att,	  när	  de	  än	  önskar,	  kunna	  ställa	  frågor	  om	  undersökningen	  och	  få	  
sanningsenliga	  svar.	  	  

• Ha	  möjlighet	  att	  undanbe	  sig,	  eller	  när	  som	  helst	  avbryta,	  sin	  medverkan	  i	  
undersökningen.	  	  

• Kunna	  vara	  säkra	  på	  att	  deras	  anonymitet	  är	  skyddad.	  	  

• Ha	  givit	  oss	  sitt	  medgivande	  att	  vi	  får	  använda	  materialet	  i	  vår	  uppsats.	  	  

	  
All	  forskning	  bör	  genomföras	  med	  de	  allra	  bästa	  etiska	  principer	  och	  vi	  har	  därför	  med	  
noggrannhet	  avvägt	  vilken	  information	  vi	  presenterar,	  för	  att	  ingen	  av	  deltagarna	  ska	  
riskera	  att	  drabbas	  av	  negativa	  konsekvenser	  av	  innehållet.	  	  	  
När	  de	  tilltänkta	  respondenterna	  tillfrågades,	  antingen	  personligen	  eller	  via	  telefon,	  om	  
de	  ville	  ställe	  upp	  på	  en	  intervju,	  förklarade	  vi	  att	  deras	  medverkan	  skulle	  vara	  anonym.	  
Alla	  fyra	  accepterade	  och	  vi	  bestämde	  tillsammans	  en	  tid	  då	  intervjun	  skulle	  ske.	  När	  vi	  
möttes	  för	  att	  genomföra	  intervjun	  informerade	  vi	  om	  att	  de	  när	  som	  helst	  kunde	  
avbryta	  intervjun	  och	  att	  möjlighet	  skulle	  finnas	  att	  läsa	  igenom	  vår	  transkription,	  om	  så	  
önskades.	  Ingen	  av	  de	  fyra	  respondenterna	  valde	  att	  granska	  transkriptioner,	  eller	  
inspelningar.	  Vi	  meddelade	  även	  att	  intervjuinspelningen	  och	  transkriptionen	  kommer	  
att	  raderas	  efter	  att	  arbetet	  är	  färdigställt	  och	  godkänt.	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Med	  tanken	  att	  sörja	  för	  god	  validitet	  i	  studien	  har	  Kvale	  och	  Brinkmanns	  (2009)	  
beskrivning	  av	  kvalitativ	  forskningsintervju	  stått	  modell	  för	  arbetet.	  Studiens	  syfte	  har	  
funnits	  i	  åtanke	  under	  hela	  processen	  med	  avsikt	  att	  försäkra	  att	  det	  som	  ämnats	  
undersökas	  verkligen	  också	  är	  det	  som	  undersöks.	  Den	  kvalitativa	  intervjun	  ger	  möjlighet	  
att	  ställa	  öppna,	  icke	  ledande	  frågor	  som	  är	  fria	  från	  värderingar	  och	  respondenterna	  får	  
tillfälle	  att	  berätta	  sin	  syn	  på	  ämnet.	  Intervjuernas	  öppna	  frågor	  används	  för	  att	  inte	  styra	  
svaren	  och	  målet	  var	  att	  deltagarna	  skulle	  berätta	  fritt	  om	  sina	  upplevelser.	  Följdfrågor	  
ställdes	  vid	  behov	  och	  grundtanken	  var	  hela	  tiden	  försöka	  förhålla	  oss	  så	  objektiva	  och	  
neutrala	  som	  möjligt.	  Alla	  fyra	  intervjuer	  spelades	  in	  för	  att	  sedan	  transkriberas	  ordagrant	  
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utifrån	  respondenternas	  sätt	  att	  uttrycka	  sig.	  Det	  innebär	  att	  transkriptionerna	  förutom	  
meningar	  även	  innehåller	  exempelvis	  grubblande	  läten,	  suckar	  och	  upprepningar.	  Precis	  
som	  Kvale	  och	  Brinkmann	  skriver	  kan	  forskare	  sakna	  erfarenhet	  av	  att	  genomföra	  intervjuer	  
och	  det	  gällde	  även	  för	  oss.	  Erfarenhet	  ger	  större	  insikt	  i	  formulering	  och	  utveckling	  av	  
följdfrågor.	  Dock	  anser	  vi	  att	  oavsett	  brist	  på	  tidigare	  intervjuvana	  är	  vårt	  resultat	  giltigt	  för	  
dem,	  främst	  av	  den	  anledningen	  att	  respondenterna	  talade	  länge	  och	  fritt	  om	  varje	  fråga,	  
samt	  att	  de	  efter	  intervjuerna	  gavs	  möjlighet	  att	  göra	  tillägg	  till	  sina	  tidigare	  svar.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  den	  analys	  som	  gjordes	  utifrån	  vårt	  syfte,	  att	  
studera	  körsångares	  egna	  upplevelser	  av	  körsångens	  påverkan	  på	  deras	  fysiska	  och	  
psykiska	  välbefinnande,	  både	  i	  ett	  kortare	  och	  längre	  tidsperspektiv.	  
	  
Resultatet	  presenteras	  i	  två	  övergripande	  kapitel	  som	  utgår	  från	  uppsatsens	  
frågeställningar.	  Dessa	  är	  uppdelade	  i	  delkapitel	  vars	  teman	  utgår	  från	  de	  kategorier	  som	  
utkristalliserade	  sig	  i	  respondenternas	  svar.	  	  

4.1	  Körsångens	  betydelse	  på	  kort	  sikt	  
Svaren	  är	  strukturerade	  i	  fyra	  kategorier:	  glädje,	  stressen	  avtar,	  social	  trygghet	  och	  
kollektiva	  och	  sociala	  fördelar.	  Betydelsen	  av	  körsång	  på	  kort	  sikt	  avser	  hur	  körsång	  
beskrivs	  påverka	  respondenterna	  under,	  eller	  strax	  efter	  en	  körrepetition	  eller	  en	  
genomförd	  konsert.	  	  	  
	  	  	  
4.1.1	  Glädje	  
På	  frågor	  kring	  känslomässig	  påverkan	  beskriver	  respondenterna	  att	  de	  förknippar	  
körrepetitioner	  och	  konserter	  med	  upplevelse	  av	  glädje.	  De	  känner	  sig	  förväntansfulla	  
när	  de	  tänker	  på	  att	  det	  snart	  stundar	  en	  körrepetition.	  Under	  själva	  körövningen	  känner	  
de	  sig	  pigga	  och	  glada	  och	  fulla	  av	  energi.	  Respondent	  A	  säger:	  ”När	  det	  närmar	  sig	  blir	  
man	  lite	  glad	  för	  att	  det	  är	  kördag.	  Först	  är	  det	  någon	  slags	  förväntan,	  sen	  är	  det	  roligt	  
när	  man	  är	  där”.	  
	  
Respondenterna	  upplever	  också	  att	  det	  är	  kul	  att	  glädja	  och	  beröra	  andra	  människor.	  De	  
tycker	  också	  att	  det	  är	  roligt	  när	  alla	  är	  fokuserade	  på	  en	  och	  samma	  sak	  och	  strävar	  
efter	  samma	  mål.	  Respondent	  B	  säger:	  ”Jag	  tycker	  det	  är	  kul	  att	  glädja	  och	  beröra	  andra	  
människor.	  Roligt	  också	  när	  alla	  är	  så	  fokuserade	  på	  en	  och	  samma	  sak.”	  

	  
Glädjen	  beskrivs	  som	  upplevd	  både	  före,	  under	  och	  efter	  en	  körrepetition.	  Upplevelsen	  
av	  vad	  glädje	  är	  beskrivs	  likadant	  kring	  både	  repetitions-‐	  och	  konserttillfällen,	  vilket	  
innebär	  att	  det	  inte	  är	  av	  betydelse	  vilken	  typ	  av	  köraktivitet	  det	  handlar	  om	  när	  det	  
gäller	  glädje.	  Respondent	  B	  igen:	  	  
	  

Jag	  tycker	  bara	  det	  är	  så	  underbart	  att	  vara	  med	  och	  sjunga,	  så	  att...	  jag	  är	  bara	  
glad	  när	  jag	  kommer	  dit	  och	  är	  alltid	  förväntansfull.	  Åh,	  nu	  får	  jag	  sjunga	  i	  två	  
timmar,	  jag	  tycker	  det	  är	  fantastiskt.	  (Respondent	  B)	  	  

	  
Respondent	  B	  finner	  även	  glädje	  i	  perfektionen	  som	  uppstår	  när	  denne	  känner	  sig	  säker	  
på	  sin	  uppgift:	  ”Ibland	  får	  vi	  inte	  lika	  mycket	  tid	  att	  träna	  in	  saker	  och	  då	  är	  det	  inte	  lika	  
roligt.	  Det	  är	  roligt	  när	  jag	  kan	  det	  perfekt.”	  
	  
Respondenterna	  nämner	  även	  att	  det	  är	  själva	  övningen	  som	  är	  rolig.	  Tiden	  då	  de	  
sjunger	  upp,	  gör	  övningar,	  ljud	  och	  lär	  sig	  stämmor.	  Ingen	  av	  dem	  har	  konserter	  som	  
något	  mål	  med	  sin	  körsång	  utan	  ”resan	  är	  målet.”	  	  
	  
Även	  gemenskapen	  med	  andra	  tas	  upp	  som	  en	  del	  av	  det	  glädjefyllda.	  Det	  sägs	  inte	  vara	  
lika	  roligt	  att	  sjunga	  och	  öva	  på	  egen	  hand	  som	  tillsammans	  med	  andra	  människor	  och	  
samspelet	  tas	  återigen	  upp	  som	  en	  viktig	  faktor	  i	  körsångens	  lustfylldhet.	  Respondent	  D	  
säger:	  
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Det	  kan	  vara	  roligt	  att	  öva	  själv	  också,	  visa	  för	  sig	  själv	  att	  man	  kan	  något.	  Men	  
det	  är	  alltid	  roligare	  att	  öva	  i	  en	  grupp	  när	  man	  märker	  att	  vi	  kan	  något	  
jättebra,	  istället	  för	  att	  bara	  några	  kan.	  (Respondent	  D)	  

	  
Respondent	  C	  talar	  om	  en	  förväntan	  och	  upprymdhet	  som	  infinner	  sig	  ett	  par	  timmar	  
innan	  körpasset	  och	  som	  sedan	  klingar	  av	  en	  tid	  efter:	  ”Den	  där	  upprymdheten	  kommer	  
successivt	  och	  sen	  sitter	  den	  i	  och	  sen	  klingar	  den	  av.	  Idealet	  vore	  nog	  att	  gå	  två	  gånger	  i	  
veckan,	  eller	  tre”.	  

4.1.2	  Stressen	  avtar	  
Två	  av	  respondenterna	  upplever	  att	  de	  känner	  sig	  stressade	  innan	  körövningen	  börjat.	  
De	  känner	  att	  de	  har	  bråttom	  till	  repetitionen	  eller	  att	  de	  haft	  en	  jäktig	  dag	  på	  jobbet,	  
men	  när	  de	  väl	  börjar	  sjunga	  rinner	  all	  stress	  av.	  Det	  känns	  avstressande	  och	  känslan	  av	  
att	  vara	  i	  nuet	  tar	  över.	  Respondent	  A	  säger:	  	  
	  

Jag	  brukar	  hinna	  hem	  och	  äta	  och...	  laga	  mat	  och	  äta	  och	  sen	  så...	  Jäktar	  jag	  iväg	  
men	  under	  ett	  körpass	  så	  försvinner	  ju	  liksom	  allt	  annat.	  Man	  är	  där	  och	  nu,	  
eller	  här	  och	  nu.	  Man...	  Alltså,	  har	  någonting	  annat	  man	  har	  tänkt	  på...	  Det	  
försvinner	  ju!	  Helt	  och	  hållet,	  för	  man	  koncentrerar	  sig	  så	  på	  det	  man	  gör,	  
precis	  för	  stunden.	  (Respondent	  A)	  

	  
Den	  beskrivna	  känslan	  är	  en	  upplevelse	  av	  att	  vardagen	  stannar	  upp	  för	  ett	  tag	  och	  att	  
fokus	  hamnar	  på	  samspelet	  mellan	  sig	  själv	  och	  de	  andra	  koristerna.	  Detta	  upplevs	  som	  
avstressande.	  Som	  respondent	  B	  beskriver,	  är	  en	  körövning	  något	  speciellt,	  något	  att	  
anstränga	  sig	  extra	  inför,	  nästan	  som	  något	  lite	  heligt:	  
	  

Jag	  har	  sådan	  rutin,	  tror	  jag,	  på	  att	  vara	  i	  tid.	  Jag	  är	  ju	  en	  otrolig	  tidsoptimist	  
alltså,	  jag	  har	  ju	  så	  svårt	  att	  komma	  i	  tid	  oftast.	  Men	  när	  det	  gäller	  just	  kör	  och	  
körövning,	  så	  har	  jag	  sådan	  rutin	  på	  att	  jag	  ska	  komma	  i	  tid	  till	  körövningen,	  
från	  att	  jag	  var	  barn.	  Nästan	  helig	  tid	  är	  det,	  för	  mig.	  (Respondent	  B)	  

	  
Respondent	  D	  anser	  även	  att	  körledaren	  har	  stor	  inverkan	  på	  hur	  en	  person	  mår	  under	  
och	  efter	  ett	  körpass.	  Körledarens	  utstrålning	  smittar	  av	  sig	  på	  kördeltagarna:	  
	  

Är	  körledaren	  stressad,	  irriterad,	  så	  blir	  det	  den	  stämningen.	  Är	  körledaren	  
glad,	  så	  blir	  kören	  också	  så.	  Körledaren	  har	  ett	  stort	  ansvar.	  (Respondent	  D)	  
	  

Enligt	  respondent	  B	  smittar	  alltså	  körledarens	  humör	  av	  sig	  på	  kördeltagarna.	  

4.1.3	  Social	  trygghet	  
Respondenterna	  talade	  mycket	  om	  vikten	  av	  att	  känna	  trygghet.	  Den	  upplevda	  
tryggheten	  beskrivs	  både	  som	  social	  trygghet	  men	  också	  tryggheten	  i	  att	  vara	  på	  en	  
specifik	  plats	  en	  speciell	  tid.	  Känslan	  av	  att	  veta	  vad	  som	  kommer	  att	  ske	  känns	  tryggt	  
för	  deltagarna,	  precis	  som	  respondent	  A	  beskriver:	  ”Det	  känns	  tryggt	  då	  det	  alltid	  är	  i	  
samma	  sammanhang	  och	  på	  samma	  plats”.	  	  
	  
Att	  vara	  aktiv	  i	  en	  kör	  handlar	  för	  respondenterna	  till	  stor	  del	  om	  att	  vara	  i	  ett	  socialt	  
sammanhang	  där	  de	  känner	  sig	  meningsfulla	  och	  där	  de	  blir	  sedda.	  De	  beskriver	  körsång	  
som	  en	  värdefull	  aktivitet,	  en	  känsla	  av	  att	  de	  tillhör	  en	  grupp	  och	  fyller	  en	  funktion.	  
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Möjligheten	  till	  personlig	  kontakt	  med	  andra	  gör	  också	  att	  de	  utvecklar	  vänskap	  och	  
nätverk.	  Att	  arbeta	  mot	  ett	  gemensamt	  mål	  upplevs	  stärka	  sammanhållningen	  i	  gruppen.	  
Respondent	  A	  menar	  att	  det	  är	  ”roligt	  också	  när	  alla	  är	  fokuserade	  på	  en	  och	  samma	  sak	  
och	  man	  strävar	  efter	  samma	  mål	  och	  att	  man	  gör	  någonting	  gemensamt”.	  
	  
Den	  sociala	  tryggheten	  är	  dock	  inget	  som	  följer	  per	  automatik	  med	  deltagandet	  i	  en	  kör,	  
utan	  här	  beskrivs	  körledaren	  ha	  en	  central	  roll.	  Att	  vara	  lyhörd,	  ha	  ett	  trevligt	  
bemötande	  och	  vara	  tydlig,	  demokratisk	  och	  engagerad	  är	  viktiga	  egenskaper	  enligt	  våra	  
respondenter.	  Körledaren	  bör	  vara	  medveten	  om	  körens	  nivå	  och	  lyhörd	  inför	  de	  
enskilda	  medlemmarnas	  kapacitet,	  så	  att	  ingen	  ska	  behöva	  känna	  sig	  orolig	  eller	  
obekväm.	  Respondent	  B	  uppger:	  	  
	  

Att	  komma	  till	  en	  ny	  kör	  ensam	  är	  som	  att	  komma	  till	  en	  ny	  klass.	  I	  den	  kören	  
som	  jag	  är	  med	  i	  nu	  försvann	  den	  känslan	  efter	  ett	  par	  gånger	  när	  man	  lärt	  
känna	  folk	  och	  haft	  kul	  ihop.	  Krävs	  ett	  tillåtande	  för	  att	  det	  ska	  bli	  lugnt,	  skönt	  
och	  kul	  i	  en	  grupp.	  Körledaren	  sätter	  standarden.	  (Respondent	  B)	  

	  
Ett	  trevligt	  och	  respektfullt	  bemötande	  är	  värdefullt;	  om	  någon	  till	  exempel	  skulle	  
sjunga	  lite	  annorlunda	  är	  det	  viktigt	  att	  körledaren	  ska	  kunna	  rätta	  till	  det	  på	  ett	  trevligt	  
och	  respektfullt	  sätt.	  Respondent	  A	  säger:	  ”I	  den	  här	  kören	  känns	  det	  inte	  farligt	  att	  göra	  
fel.	  Jag	  känner	  mig	  bekväm	  och	  trygg.	  Känns	  ok	  att	  sjunga	  fel.	  Skönt	  att	  göra	  något	  
tillsammans”.	  
	  
Respondenterna	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  körledaren	  uttrycker	  sig	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  
alla	  kan	  förstå	  vad	  han	  eller	  hon	  vill.	  Det	  uppskattas	  om	  körledaren	  till	  exempel	  
förklarar	  vad	  olika	  musiktermer	  betyder	  och	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  förklarar	  sångens	  form.	  
Stor	  betydelse	  har	  också	  att	  körledaren	  är	  tillåtande	  till	  att	  koristerna	  får	  göra	  sina	  
röster	  hörda,	  exempelvis	  att	  någon	  gång	  få	  vara	  med	  och	  bestämma	  repertoarval,	  eller	  
vilken	  klädsel	  som	  gäller	  vid	  ett	  konserttillfälle.	  En	  engagerad	  körledare	  som	  är	  ”här	  och	  
nu”	  upplevs	  också	  väldigt	  viktigt,	  enligt	  respondent	  B:	  ”Vår	  körledare	  som	  har	  ett	  sådant	  
otroligt	  engagemang	  som	  jag	  beundrar	  verkligen.”	  
	  
För	  att	  få	  en	  trevlig	  atmosfär	  i	  kören	  görs	  det	  ibland	  annat	  än	  att	  bara	  sjunga;	  fika,	  
samtala,	  resor	  och	  ”lära	  känna	  varandra-‐lekar”	  vilket	  främjar	  den	  upplevda	  tryggheten	  
hos	  deltagarna.	  

4.1.4	  Kollektiva	  och	  sociala	  fördelar	  
Respondenterna	  ombads	  att	  jämföra	  känslan	  att	  sjunga	  själva	  mot	  att	  sjunga	  i	  kör	  och	  
samtliga	  deltagare	  beskrev	  fördelen	  med	  att	  göra	  någonting	  tillsammans	  med	  andra.	  Här	  
framkommer	  förstärkningen	  och	  mervärdet	  i	  att	  samarbeta	  och	  att	  känna	  en	  tillhörighet	  
till	  en	  grupp.	  Respondent	  A	  menar	  att	  ”man	  går	  upp	  i	  det	  mer	  när	  man	  är	  fler.	  Och	  grejen	  
med	  kör	  är	  att	  man	  lyfts	  av	  andra.	  Känner	  att	  det	  är	  ett	  samspel.	  Det	  uppstår	  ju	  inte	  när	  
man	  är	  själv”.	  
	  
Fler	  parametrar	  som	  framkom	  i	  respondenternas	  svar	  handlar	  om	  det	  rent	  musikaliska	  
värdet	  i	  att	  vara	  fler	  personer	  i	  en	  grupp,	  att	  det	  helt	  enkelt	  möjliggör	  sådant	  som	  är	  
omöjligt	  att	  göra	  själv.	  
	  
Körsång	  handlar	  om	  samspel	  mellan	  människor	  och	  respondent	  A,	  B	  och	  C	  nämner	  just	  
det	  sociala	  samspelet	  som	  en	  både	  kort-‐	  och	  långsiktig	  effekt	  av	  att	  sjunga	  i	  kör	  och	  
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respondent	  A	  säger:	  ”Jag	  känner	  att	  det	  är	  ett	  samspel.	  Det	  uppstår	  ju	  inte	  när	  man	  är	  
själv”.	  Respondent	  A	  anser	  sig	  även	  ha	  blivit	  bättre	  på	  att	  samarbeta	  och	  vara	  lyhörd	  för	  
andra	  människor	  genom	  körsången	  och	  respondent	  B	  säger:	  
	  

[…]	  få	  smälta	  in	  i	  andras	  röster	  och	  göra	  någonting	  tillsammans,	  så	  att	  det	  blir	  
en	  helhet	  av	  alla	  smådelar.	  (Respondent	  B)	  
	  

Enligt	  respondent	  B	  innebär	  körsång	  att	  flera	  många	  röster	  samspelar	  och	  smälter	  
samman	  till	  en	  helhet.	  

4.2	  Körsångens	  betydelse	  på	  lång	  sikt	  
Betydelsen	  av	  körsång	  på	  lång	  sikt	  avser	  vilka	  känslor	  och	  effekter	  respondenterna	  
uppger	  bibehålls	  en	  längre	  tid	  efter	  körrepetitionerna,	  eller	  uppstår	  en	  längre	  tid	  efter	  
att	  en	  person	  börjat	  sjunga	  i	  kör.	  Svaren	  är	  strukturerade	  i	  fyra	  kategorier:	  Minskad	  
blygsel	  och	  hämningar,	  ökat	  självförtroende	  och	  trygghet,	  andning	  och	  hållning,	  och	  resan	  
är	  målet.	  

4.2.1	  Minskad	  blygsel	  och	  hämningar	  
Respondent	  B	  och	  respondent	  A	  talar	  om	  hur	  körsången	  hjälpt	  dem	  att	  få	  bukt	  med	  sin	  
blyghet	  och	  hur	  de	  sett	  sitt	  eget	  och	  andra	  körmedlemmars	  självförtroende	  utvecklas:	  
”Man	  lyfts	  av	  det	  sociala	  samspelet	  och	  det	  musikaliska	  i	  körsången.	  En	  del	  är	  jätteblyga	  
och	  försagda	  och	  plötsligt	  hör	  man	  när	  de	  varit	  med	  ett	  tag	  att	  det	  bär”.	  
	  
Respondent	  B,	  som	  började	  sjunga	  i	  kör	  redan	  som	  barn,	  anser	  att	  körsångens	  trygga	  
sammanhang	  hjälpt	  henne	  att	  med	  tiden	  komma	  över	  sin	  blyghet:	  ”Jag	  var	  otroligt	  blyg	  
när	  jag	  var	  liten	  och	  jag	  tror	  att	  kören	  hjälpte	  mig	  mycket...	  med	  den	  biten.”	  Respondent	  
B	  gör	  även	  en	  jämförelse	  mellan	  sin	  tid	  i	  kammarkör	  och	  den	  nuvarande	  amatörkören	  
och	  menar	  att	  amatörkörens	  kravlöshet	  minskar	  hennes	  blyghet.	  Hon	  säger:	  	  
	  

För	  tio	  år	  sen	  var	  jag	  med	  i	  kammarkören	  och	  då	  kändes	  det	  mer	  utsatt.	  Då	  
skulle	  allt	  vara	  så	  perfekt	  och	  sådär.	  Så	  då	  vart	  det	  lite...	  [respondenten	  
fortsatte	  inte	  meningen]	  De	  har	  ju	  en	  tradition	  och...	  jättemycket	  gamla	  grejer	  
som	  de	  sjöng.	  De	  sjöng	  med	  Björn	  J:son	  Lindh	  och	  Janne	  Schaffer	  varje	  år.	  Jag	  
fattade	  ju	  ingenting.	  Björn	  J:son	  Lindh	  lade	  på	  en	  skiva	  och	  så	  sa	  han	  'Här	  har	  
jag	  ändrat.'	  Det	  var	  jättesvårt	  att	  hänga	  på.	  Och	  då	  var	  det	  lite	  tungt	  sådär.	  Nu	  
har	  den	  försvunnit,	  den	  där	  blygheten.	  Det	  blir	  mindre	  kravfullt	  i	  den	  här	  
kören.	  (Respondent	  B)	  

4.2.2	  Ökat	  självförtroende	  och	  trygghet	  
Respondent	  B	  talar	  vid	  två	  tillfällen	  om	  hur	  deltagandet	  i	  kören	  gett	  henne	  bättre	  
självförtroende.	  Det	  ökade	  självförtroendet	  är	  resultatet	  av	  ett	  kördeltagande	  som	  
pågått	  under	  en	  längre	  tid.	  Respondenten	  anger	  att	  hon	  numera	  vågar	  ta	  större	  plats	  i	  
gruppen	  än	  tidigare	  och	  säger:	  ”Efterhand	  har	  jag	  fått	  gott	  självförtroende,	  känner	  mig	  
duktig	  och	  har	  utvecklats	  musikaliskt.	  Nu	  känns	  det	  bra	  och	  jag	  kan	  ta	  plats.”	  
Respondent	  B	  slår	  fast	  att	  hon	  har	  fått	  massor	  med	  ny	  kunskap	  som	  med	  tiden	  gett	  
henne	  ett	  bättre	  självförtroende	  då	  hon	  märkt	  att	  hon	  blivit	  bättre	  på	  att	  sjunga	  och	  
utvecklat	  sin	  musikalitet:	  ”Ett	  gott	  självförtroende	  när	  jag	  blivit	  bättre	  på	  de	  här	  bitarna,	  
sång	  och	  kör.	  Musikaliteten,	  att	  jag	  har	  fått	  utveckla	  den.”	  Respondent	  B	  nämner	  även	  att	  
hon	  tack	  vare	  körsångens	  framträdanden	  blivit	  säkrare	  på	  att	  stå	  inför	  människor,	  i	  
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blickfånget.	  Hon	  talar	  om	  de	  musikalcaféer	  som	  hennes	  kör	  var	  med	  och	  genomförde	  
under	  uppväxten	  och	  hur	  de	  framträdandena	  gjort	  henne	  ”mer	  van	  att	  vara	  inför	  folk.”	  
Respondent	  B	  talar	  om	  körens	  trygga	  sammanhang	  som	  hjälpt	  henne	  komma	  över	  sin	  
blyghet	  och	  nämner	  körledarens	  stora	  roll	  i	  att	  skapa	  en	  trygg	  miljö:	  ”Räck	  upp	  handen	  
när	  ni	  sjunger	  fel,	  så	  vet	  vi	  var	  det	  är	  och	  så	  kan	  vi	  ta	  om	  det	  stället.	  Det	  gör	  inget	  om	  ni	  
sjunger	  fel,	  bara	  ni	  sjunger	  ut.”	  
	  
Även	  respondent	  D	  tar	  upp	  körledarens	  stora	  ansvar	  för	  att	  skapa	  en	  avslappnad	  och	  
trygg	  stämning	  i	  kören.	  Hon	  har	  känt	  av	  en	  ökad	  trygghetskänsla	  i	  olika	  situationer	  över	  
tid,	  till	  stor	  del	  beroende	  av	  körledaren:	  ”Är	  körledaren	  stressad	  och	  irriterad,	  så	  blir	  det	  
ju	  den	  stämningen.	  Men	  vår	  körledare	  Anna	  är	  väldigt	  tolerant	  och	  skrattar	  och	  då	  blir	  
det	  ju	  lite	  så.”	  
	  
Respondent	  C	  talar	  om	  sin	  tid	  i	  kammarkören	  då	  han	  stod	  som	  ensam	  andrabas	  och	  var	  
tvungen	  att	  ”sätta	  sin	  stämma”	  och	  inte	  kände	  sig	  särskilt	  trygg.	  Han	  anser	  att	  
körledaren	  sätter	  standarden	  för	  om	  det	  ska	  bli	  en	  tillåtande	  attityd.	  Han	  säger	  att	  det	  
bör	  vara	  högt	  i	  tak	  och	  att	  han	  i	  sin	  nuvarande	  amatörkör	  känner	  större	  trygghet	  än	  i	  
kammarkören:	  
	  

I	  den	  lite	  mer	  ambitiösa	  kören	  som	  jag	  var	  med	  i	  kunde	  ju	  enskilda	  
körmedlemmar	  säga	  efteråt	  att	  där	  gjorde	  du	  fel	  till	  varandra.	  Men	  det	  var	  ju	  
för	  att	  de	  hade	  en	  seriös	  arbetsuppgift	  tillsammans	  och	  då	  gör	  man	  ju	  så.	  Det	  
är	  skillnad.	  Och	  det	  är	  okej	  att	  komma	  dit,	  men	  det	  är	  också	  viktigt	  att	  man	  får	  
vara	  fri	  på	  vägen	  dit.	  (Respondent	  C)	  

	  
Därmed	  kan	  ökad	  lyhördhet	  även	  ses	  som	  en	  långsiktig	  effekt	  av	  körsång,	  då	  
körsångarna	  genom	  samarbete	  mot	  ett	  gemensamt	  mål,	  samt	  genom	  att	  lyssna	  på	  
körledarens	  instruktioner	  lär	  sig	  att	  samspela	  med	  andra	  och	  vara	  uppmärksamma	  på	  
vad	  som	  sker	  runtom	  dem	  och	  hur	  ett	  körstycke	  låter.	  	  

4.2.3	  Andning	  och	  kroppshållning	  
Andningsövningar	  är	  en	  del	  av	  körsången	  och	  respondent	  A,	  B	  och	  C	  nämner	  just	  
förbättrad	  andning	  och	  kroppshållning	  som	  långsiktiga	  effekter	  av	  att	  sjunga	  i	  kör;	  
effekter	  som	  även	  påverkar	  vardagen	  på	  positivt	  sätt.	  De	  talar	  om	  hur	  körsång	  ger	  bättre	  
kunskap	  om	  hur	  människan	  ska	  andas	  på	  rätt	  sätt	  och	  nämner	  att	  vi	  tränar	  mag-‐	  och	  
ryggmusklerna	  när	  vi	  sjunger,	  vilket	  underlättar	  en	  bra	  hållning	  även	  i	  privat-‐	  och	  
arbetslivet.	  Respondent	  B	  säger:	  	  
	  

Man	  andas	  på	  rätt	  sätt	  när	  man	  sjunger	  i	  kör.	  Med	  buken,	  inte	  här	  uppe.	  Jag	  
tror	  att	  kören	  har	  den	  inverkan.	  Man	  blir	  medveten	  om	  hur	  man	  andas.	  Man	  
kommer	  ihåg	  det	  i	  vardagslivet	  också.	  Har	  man	  varit	  med	  i	  många	  år,	  så	  tar	  
man	  med	  sig	  det.	  Jag	  tror	  att	  har	  man	  varit	  med	  i	  många	  år,	  varje	  vecka,	  så	  blir	  
det	  att	  man	  har	  med	  sig	  det.	  (Respondent	  B)	  

	  
Respondent	  A	  menar	  att:	  ”Man	  tränar	  ju	  musklerna	  också,	  i	  mage	  och	  rygg.	  Så	  jag	  tycker	  
det	  är	  lättare	  att	  ha	  en	  bra	  hållning	  då.”	  
	  
Respondent	  C	  talar	  även	  om	  att	  körsång	  innehåller	  moment	  av	  andning,	  gymnastik,	  
kroppshållning	  och	  balans.	  Respondenten	  anger	  att	  han	  uppfattat	  att	  äldre	  sångare	  har	  
en	  bra	  hållning	  och	  därmed	  dragit	  slutsatsen	  att	  sång	  är	  bra	  för	  den	  fysiska	  hälsan:	  ”Jag	  
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ser	  på	  äldre	  sångare	  att	  de	  är	  lika	  raka	  i	  ryggen	  när	  de	  är	  80,	  så	  jag	  förstår	  att	  det	  är	  
hälsosamt	  att	  sjunga.”	  
	  
Respondenterna	  upplevde	  inte	  att	  körsången	  hade	  gett	  någon	  effekt	  vad	  gäller	  
kostvanor,	  sömnvanor,	  rökning,	  eller	  träning	  eftersom	  de	  alla	  ansåg	  sig	  ha	  haft	  goda	  
sådana	  vanor	  hela	  livet.	  Då	  två	  av	  respondenterna	  sjungit	  i	  kör	  sedan	  de	  var	  barn	  och	  två	  
under	  större	  delen	  av	  sina	  vuxna	  liv	  menade	  de	  också	  att	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  hur	  deras	  
vanor	  skulle	  ha	  sett	  ut	  utan	  körsången.	  	  

4.2.4	  Resan	  är	  målet	  
Resan	  fram	  till	  ett	  framträdande	  har	  fått	  en	  långsiktig	  konsekvens	  i	  livet	  för	  respondent	  
C	  som	  säger	  att	  körövningarna	  inför	  exempelvis	  en	  konsert	  gett	  honom	  verktyg	  för	  att	  
arbeta	  mot	  en	  deadline	  i	  arbetslivet	  eftersom	  den	  lyckade	  känslan	  efter	  en	  konsert	  ger	  
honom	  en	  känsla	  av	  att	  han	  får	  tillit	  till	  processen:	  ”Det	  är	  från	  kaos	  till	  ordning	  på	  nåt	  
sätt.”	  Han	  säger	  också	  att	  vägen	  till	  konserten	  är	  den	  viktiga:	  ”Resan	  är	  målet.”	  
	  
Även	  respondent	  D	  nämner	  resan	  som	  en	  lika	  viktig	  del	  i	  processen	  som	  målet.	  Hon	  
anser	  att	  det	  är	  kul	  att	  ha	  ett	  mål	  att	  sträva	  mot,	  exempelvis	  en	  konsert,	  men	  att	  ”det	  är	  
lika	  roligt	  att	  träna”.	  

4.4	  Sammanfattning	  
I	  vårt	  resultat	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  följande	  kortsiktiga	  effekter:	  Alla	  fyra	  
respondenterna	  upplever	  positiva	  känslor	  både	  före,	  under	  och	  efter	  körrepetitionerna;	  
en	  omedelbar	  effekt	  av	  gemenskap	  då	  alla	  är	  fokuserade	  på	  samma	  sak	  och	  strävar	  efter	  
samma	  mål.	  Respondenterna	  nämner	  även	  möjligheten	  att	  få	  glädja	  och	  beröra	  andra	  
som	  en	  källa	  till	  de	  positiva	  känslor	  som	  uppstår.	  Kördeltagarnas	  fokus	  på	  uppgiften	  
leder	  i	  sin	  tur	  till	  ett	  samspel	  som	  skapar	  en	  avstressande	  miljö	  som	  inte	  skapar	  
utrymme	  för	  andra	  sorters	  tankar.	  Respondenterna	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  den	  sociala	  
trygghet	  som	  skapas	  genom	  att	  de	  blir	  sedda	  och	  känner	  meningsfullhet.	  Även	  
körledaren	  beskrivs	  ha	  en	  central	  roll	  för	  att	  skapa	  social	  trygghet.	  Att	  sjunga	  i	  grupp	  ger	  
även	  musikaliska	  fördelar	  eftersom	  det	  går	  att	  göra	  fler	  saker	  tillsammans	  med	  andra	  än	  
på	  egen	  hand.	  En	  respondent	  säger	  sig	  också	  ha	  blivit	  mer	  lyhörd	  för	  andra	  människor	  
samt	  blivit	  bättre	  på	  att	  samarbeta	  med	  andra.	  
	  
De	  långsiktiga	  effekterna	  som	  respondenterna	  upplever	  efter	  en	  tids	  körsång	  innefattas	  
av	  mindre	  blygsel	  och	  hämningar.	  Körsångens	  trygga	  miljö	  och	  regelbundenhet	  anses	  ge	  
ökat	  självförtroende	  och	  musikalisk	  utveckling.	  Ökad	  lyhördhet	  inför	  andra	  människor	  
uppges	  även	  som	  en	  långsiktig	  effekt.	  Körrepetitionerna	  beskrivs	  som	  en	  lika	  viktig	  del	  i	  
processen	  som	  framförandena	  då	  resan	  anses	  vara	  lika	  väsentlig	  som	  målet.	  Slutligen	  
nämns	  den	  fysiska	  inverkan	  som	  körsång	  har	  på	  respondenternas	  välmående,	  såsom	  
förbättrad	  balans,	  djupandning	  samt	  hållning.	  	  
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5	  Diskussion	  
I	  det	  här	  avsnittet	  diskuterar	  vi	  våra	  resultat	  genom	  att	  koppla	  dem	  till	  tidigare	  
forskning	  inom	  området.	  Efter	  resultatdiskussionen	  följer	  delen	  pedagogiska	  reflektioner	  
i	  vilken	  vi	  gör	  en	  pedagogisk	  vinkling	  på	  våra	  resultat	  och	  drar	  paralleller	  till	  det	  
sociokulturella	  perspektivet.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
Resultatdiskussionen	  är	  strukturerad	  i	  sex	  kategorier:	  socialt	  samspel,	  självförtroende,	  
KASAM,	  körsång	  som	  copingstrategi,	  glädje	  och	  fysiologiska	  effekter.	  

5.1.1	  Socialt	  samspel	  
För	  att	  körsång	  skall	  fungera	  krävs	  enligt	  vår	  studie	  ett	  samspel	  mellan	  människor	  vilket	  
innebär	  att	  den	  enskilde	  måste	  vara	  lyhörd	  för	  de	  andras	  behov	  och	  åsikter.	  Tre	  av	  
respondenterna	  nämner	  det	  sociala	  samspelet	  som	  en	  både	  kort-‐	  och	  långsiktig	  effekt	  av	  att	  
sjunga	  i	  kör	  och	  en	  av	  dem	  säger	  att	  ”man	  går	  upp	  i	  det	  mer	  när	  man	  är	  fler.	  Och	  grejen	  med	  
kör	  är	  att	  man	  lyfts	  av	  andra.”	  
	  
Töres	  Theorell	  (2009)	  skriver	  i	  sin	  bok	  Noter	  om	  musik	  och	  hälsa	  om	  hur	  våra	  kulturers	  
religiösa	  ritualer	  på	  något	  sätt	  har	  innehållit	  någon	  form	  av	  musik	  och	  dans	  för	  att	  stärka	  
gruppens	  känsla	  av	  samhörighet	  och	  öka	  samarbetsförmågan.	  Han	  skriver	  att	  den	  individ	  
som	  inte	  kan	  relatera	  till	  sådana	  processer	  antagligen	  haft	  sämre	  överlevnadschans	  än	  andra	  
vilket	  kan	  ha	  lett	  till	  att	  det	  efter	  evolutionen	  finns	  kvar	  människor	  som	  är	  programmerade	  
för	  musik.	  	  

	  
Theorells	  (2009)	  tankar	  går	  att	  applicera	  på	  körverksamheter.	  Den	  som	  inte	  kan/vill	  
samarbeta	  och	  arbeta	  för	  gruppens	  samhörighet	  kommer	  heller	  inte	  att	  platsa	  särskilt	  väl	  i	  
en	  kör,	  precis	  som	  den	  som	  inte	  kunde	  relatera	  till	  sång	  och	  dans	  i	  religiösa	  ritualer	  
förmodligen	  hade	  sämre	  överlevnadschanser.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  understryka	  att	  körsång	  
samtidigt	  kan	  stimulera	  och	  utveckla	  samarbetsförmågan	  och	  lyhördheten.	  	  

5.1.2	  Självförtroende	  
I	  vår	  intervjuundersökning	  framkommer	  hur	  körsång	  gett	  respondenterna	  bättre	  
självförtroende.	  Det	  ökade	  självförtroendet	  är	  resultatet	  av	  ett	  kördeltagande	  som	  pågått	  
under	  en	  längre	  tid.	  Respondenterna	  vågar	  numera	  ta	  större	  plats	  i	  gruppen	  än	  tidigare	  och	  
respondent	  C	  säger:	  ”Efterhand	  har	  jag	  fått	  gott	  självförtroende,	  känner	  mig	  duktig	  och	  har	  
utvecklats	  musikaliskt.	  Nu	  känns	  det	  bra	  och	  jag	  kan	  ta	  plats.”	  Respondenterna	  slår	  också	  
fast	  att	  de	  har	  fått	  massor	  med	  ny	  kunskap	  som	  med	  tiden	  gett	  dem	  ett	  bättre	  
självförtroende	  då	  de	  märkt	  att	  de	  blivit	  bättre	  på	  att	  sjunga	  och	  utvecklat	  sin	  musikalitet.	  
Dorota	  Lindström	  (2011)	  framhåller	  att	  de	  sociala	  och	  kommunikativa	  färdigheterna	  tränas	  
under	  körrepetitionerna,	  i	  en	  trygg	  miljö	  där	  deltagarna	  får	  öva	  sig	  på	  att	  kommunicera	  inte	  
enbart	  verbalt	  utan	  även	  musikaliskt.	  	  
	  
Respondent	  A	  nämner	  hur	  hon	  sett	  sitt	  eget	  och	  andras	  självförtroende	  växa	  av	  att	  delta	  
i	  en	  kör:	  ”Man	  lyfts	  av	  det	  sociala	  samspelet	  och	  det	  musikaliska	  i	  körsången.	  En	  del	  är	  
jätteblyga	  och	  försagda	  och	  plötsligt	  hör	  man	  när	  de	  varit	  med	  ett	  tag	  att	  det	  bär.”	  Karin	  
Johansson	  (2011)	  skriver	  att	  kören	  också	  kan	  bli	  ett	  forum	  där	  svaga	  och	  ensamma	  
individer	  bildar	  en	  helhet	  och	  blir	  starka	  tillsammans.	  Gruppen	  stärker	  individen.	  
Johansson	  menar	  att	  ”I	  kören	  får	  den	  ensamma	  och	  svaga	  en	  röst	  och	  delarna	  blir	  mer	  än	  
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helheten	  och	  tillsammans	  skapar	  kören	  något	  som	  går	  utöver	  vad	  den	  enskilde	  förmår”	  
(s.	  16).	  

5.1.3	  KASAM	  
Dessa	  känslomässigt	  positiva	  upplevelser	  knöt	  respondenterna	  såväl	  till	  känslan	  av	  att	  vara	  
en	  del	  i	  ett	  större	  sammanhang	  som	  till	  känslan	  av	  en	  personligt	  utvecklad	  musikalitet.	  	  
Här	  kan	  det	  vara	  på	  sin	  plats	  att	  lyfta	  fram	  Aaron	  Antonovskys	  (2005)	  bok	  Hälsans	  
mysterium	  som	  beskriver	  KASAM.	  	  
	  
Även	  i	  kördeltagande	  finns	  enligt	  våra	  respondenter	  betydelsen	  av	  att	  fylla	  en	  funktion	  och	  
att	  få	  tillhöra	  ett	  sammanhang.I	  vår	  studie	  talade	  våra	  respondenter	  om	  att	  känslan	  av	  att	  
vara	  en	  del	  i	  ett	  större	  sammanhang	  skapat	  positiva	  känslor	  och	  ökad	  självkänsla	  vilket	  kan	  
kopplas	  till	  en	  av	  KASAM:s	  grundkomponenter,	  meningsfullhet.	  Meningsfullhet	  motiverar	  en	  
individ	  till	  att	  engagera	  sig	  i	  ett	  område,	  eller	  en	  aktivitet.	  Om	  individen	  känner	  delaktighet	  i	  
gruppen	  ser	  den	  en	  mening	  med	  att	  lägga	  tid	  på	  aktiviteten	  (Antonovsky,	  2005).	  	  
	  
Bland	  våra	  respondenter	  fanns	  också	  upplevelser	  av	  att	  ha	  utvecklat	  den	  personliga	  
lyhördheten	  inför	  andra	  människor	  och	  samma	  gällde	  förmågan	  till	  samarbete	  med	  andra,	  
men	  också	  den	  egna	  självkänslan,	  självförtroendet	  uppgavs	  ha	  förbättrats.	  Blygsel	  och	  
hämningar	  hade	  fått	  träda	  tillbaka	  för	  en	  ökad	  förmåga	  att	  ta	  större	  plats	  i	  en	  grupp.	  	  
Paralleller	  kan	  dras	  mellan	  våra	  respondenters	  upplevelser	  av	  lyhördhet	  och	  en	  annan	  av	  
KASAM:s	  grundkomponenter,	  begripligheten,	  som	  handlar	  om	  hur	  mycket	  en	  individ	  
uppfattar	  information	  om	  sig	  själv	  och	  sin	  omgivning	  som	  förståelig	  och	  strukturerad	  
(Antonovsky	  2005).	  Om	  en	  individ	  är	  lyhörd	  och	  upplever	  sin	  omgivning	  som	  logisk	  skapas	  
förutsättningar	  för	  samarbete	  och	  trygghet.	  	  
	  
Vikten	  av	  att	  fylla	  en	  funktion	  och	  att	  få	  tillhöra	  ett	  sammanhang	  framhålls	  i	  vår	  studie.	  Even	  
Ruud	  (2001)	  understryker	  också	  att	  deltagande	  i	  kulturella	  aktiviteter	  kan	  leda	  till	  en	  känsla	  
av	  självtillit	  och	  bemästrande;	  att	  se	  sig	  själv	  som	  en	  kompetent	  person.	  Även	  Anne	  
Haugland	  Balsnes	  (2011)	  skriver	  att	  sångare	  upplever	  ökad	  livskvalitet	  av	  att	  sjunga	  i	  kör.	  	  
Enligt	  Haugland	  kan	  körsång	  på	  det	  fysiska	  planet	  medverka	  till	  att	  lösa	  upp	  spänningar	  
i	  kroppen.	  Sångarna	  känner	  också	  att	  de	  upplever	  att	  de	  tränar	  kroppsfunktioner	  såsom	  
muskulatur	  och	  lungkapacitet	  och	  att	  körsång	  rent	  allmänt	  ger	  ett	  ökat	  fysiskt	  
välbefinnande.	  På	  det	  psykiska	  området	  skriver	  hon	  att	  sångarna	  upplever	  att	  körsång	  
ger	  känslor	  som	  glädje,	  upprymdhet,	  glatt	  humör,	  mer	  energi	  och	  reducerad	  stressnivå	  
samt	  en	  känsla	  av	  ökat	  känslomässigt	  och	  personligt	  välbefinnande.	  Hon	  skriver	  också	  
att	  körsång	  verkar	  stimulera	  kognitiva	  egenskaper	  såsom	  inlärningsförmåga	  och	  
koncentration,	  minne	  och	  uppmärksamhet.	  Körsång	  är	  också	  ett	  tillfälle	  och	  en	  
möjlighet	  till	  att	  utveckla	  nätverk	  och	  vänskap	  genom	  personlig	  kontakt	  med	  andra	  
människor.	  Hon	  skriver	  sammanfattningsvis	  att	  sångarna	  upplever	  att	  körsång	  bidrar	  
till	  ökad	  livskvalitet.	  
	  
Dessa	  långsiktiga	  verkningar,	  som	  Haugland	  Balsnes	  beskriver,	  upplevs	  även	  av	  våra	  
respondenter	  och	  verkar	  vara	  ett	  resultat	  av	  ett	  flertal	  positiva	  effekter	  som	  sångarna	  direkt	  
upplever	  under	  och	  i	  samband	  med	  köraktivitet.	  Känslan	  av	  att	  vara	  en	  del	  av	  en	  gemenskap,	  
där	  alla	  är	  fokuserade	  på	  ett	  gemensamt	  mål,	  är	  också	  närvarande	  vid	  konserter	  och	  
körövningar.	  En	  känsla	  av	  att	  vardagen	  stannar	  upp	  ett	  tag	  kan	  infinna	  sig	  och	  fokus	  hamnar	  
på	  sången	  och	  repetitionsarbetet.	  Detta	  upplevs	  avstressande	  av	  respondenterna.	  
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5.1.4	  Att	  äga	  processen	  
Respondent	  C	  talar	  om	  sin	  tid	  i	  kören	  då	  han	  var	  ensam	  i	  sin	  stämma	  och	  inte	  kände	  att	  han	  
bemästrade	  situationen.	  Han	  bytte	  från	  att	  vara	  med	  i	  en	  kammarkör	  till	  en	  amatörkör	  och	  
upplevde	  sig	  mer	  trygg	  i	  den	  nya	  kören	  och	  att	  han	  där	  behärskade	  situationen.	  
	  	  
Detta	  kan	  kopplas	  till	  Dorota	  Lindströms	  (2006)	  beskrivning	  av	  de	  fyra	  grundstenarna	  som	  
anses	  leda	  till	  delaktighet	  i	  musik.	  De	  första	  grundstenarna	  är	  närvaro	  i	  tid	  och	  rum,	  samt	  
koncentration	  på	  det	  som	  sker	  i	  nuet.	  Nästa	  nivå	  blir	  därmed	  en	  känsla	  av	  att	  ”äga”	  
processen	  vilket	  slutligen	  leder	  till	  ett	  aktivt	  deltagande	  och	  engagemang,	  både	  
känslomässigt,	  psykiskt	  och	  fysiskt.	  Enligt	  Lindströms	  undersökning	  kan	  känslan	  av	  att	  
finnas	  här	  och	  nu	  skapa	  ett	  andrum	  från	  livets	  övriga	  fysiska	  och	  psykiska	  svårigheter.	  Efter	  
en	  tid	  utökas	  andrummet	  till	  en	  sinnesstämning	  av	  tillfredsställelse	  som	  även	  går	  att	  
applicera	  i	  vardagen,	  utanför	  andrummets	  väggar.	  
	  
I	  Dorota	  Lindströms	  (2006)	  redogörelse	  av	  de	  fyra	  grundstenarna	  som	  under	  körpasset	  
leder	  till	  att	  äga	  processen	  talas	  det	  dessutom	  om	  hur	  processen	  avslutas	  med	  att	  skapa	  en	  
förväntan	  och	  en	  längtan	  till	  nästa	  körövning.	  Lindström	  menar:	  
	  

Körrepetitionerna	  återkommer	  vecka	  efter	  vecka,	  oavsett	  om	  deltagarna	  
kunde	  vara	  där	  eller	  inte	  och	  medvetenheten	  om	  detta	  skapade	  möjlighet	  att	  
längta	  till	  kören,	  vilket	  av	  de	  flesta	  deltagarna	  beskrivs	  som	  positivt	  och	  
energigivande.	  (Lindström,	  2006,	  s.	  110)	  

	  

5.1.5	  Körsång	  som	  ”copingstrategi”	  
Våra	  respondenter	  betonar	  hur	  trötthet	  och	  stress	  rinner	  av	  dem	  under	  körrepetitionen	  och	  
hur	  de	  sedan	  känner	  en	  glädje	  och	  förväntan	  efter	  att	  få	  gå	  till	  sin	  kör.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  
Lindström	  (2006)	  som	  konstaterar	  att	  den	  energetiska	  process	  som	  startas	  då	  en	  individ	  
äger	  processen,	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  den	  kraftansamling	  som	  behövs	  för	  att	  vända	  en	  
negativ	  spiral	  och	  istället	  skapa	  glädje.	  Om	  en	  kördeltagare	  kan	  lära	  sig	  en	  stämma,	  sjunga	  
och	  samarbeta	  tillsammans	  med	  andra,	  så	  har	  han	  eller	  hon	  kontroll	  över	  situationen	  och	  
det	  ger	  i	  sin	  tur	  energi.	  
	  
Även	  Theorell	  (2009)tar	  upp	  musikens	  påverkan	  på	  bemästrande	  av	  problem,	  som	  han	  
benämner	  ”coping”, genom	  att	  tankebanorna	  stimuleras	  och	  problem	  kan	  ses	  utifrån	  nya	  
perspektiv.	  Han	  skriver	  om	  hur	  rätt	  sorts	  musik	  kan	  ge	  en	  ökning	  av	  vissa	  stresshormoner	  
och	  en	  aktivering	  av	  kroppens	  eget	  morfin,	  blodtrycksstegring,	  ökning	  av	  blodets	  
koagulerbarhet	  och	  en	  ökning	  av	  immunsystemets	  aktivitet	  (s.	  46).	  

5.1.6	  Glädje	  
Respondent	  A	  och	  B	  nämner	  just	  den	  förväntan	  som	  infinner	  sig	  då	  ett	  körpass	  
närmar	  sig	  som	  en	  källa	  till	  glädje	  och	  upprymdhet.	  Respondent	  A	  säger:	  ”När	  
det	  närmar	  sig	  blir	  man	  lite	  glad	  för	  att	  det	  är	  kördag.	  Först	  är	  det	  någon	  slags	  
förväntan,	  sen	  är	  det	  roligt	  när	  man	  är	  där.”	  	  Respondent	  B	  fortsätter:	  ”	  Jag	  
tycker	  bara	  det	  är	  så	  underbart	  att	  vara	  med	  och	  sjunga,	  så	  att	  […]	  jag	  är	  bara	  
glad	  när	  jag	  kommer	  dit	  och	  är	  alltid	  förväntansfull.	  Åh,	  nu	  får	  jag	  sjunga	  i	  två	  
timmar,	  jag	  tycker	  det	  är	  fantastiskt.”	  
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Körpassen	  förknippas	  därmed	  med	  tillfredsställelse	  och	  energitillskott,	  precis	  som	  
Lindström	  skriver:	  ”Koristernas	  känslor	  aktiverades	  i	  mötet	  med	  både	  musik	  och	  sångernas	  
innehåll.	  Reaktionen	  på	  detta	  kunde	  deltagarna	  spåra	  i	  kropp	  och	  i	  sinnesstämning.	  
Deltagarnas	  engagemang	  i	  själva	  körsången	  som	  aktivitet	  blev	  fyllt	  av	  glädje”	  (2004,	  s.	  114).	  
Även	  Anne	  Haugland	  Balsnes	  (2011)	  skriver	  i	  Körsång	  påverkar	  -‐	  Forskare	  berättar	  att:	  
”körsången	  ger	  känslor	  såsom	  glädje,	  upprymdhet,	  glatt	  humör,	  mer	  energi	  och	  reducerad	  
stressnivå”(s.	  34)	  vilket	  våra	  respondenter	  vittnar	  om.	  	  Respondent	  B	  tar	  även	  upp	  glädjen	  
som	  uppstår	  då	  de	  med	  sin	  körsång	  berör	  och	  muntrar	  upp	  andra	  människor:	  ”Jag	  tycker	  det	  
är	  kul	  att	  glädja	  och	  beröra	  andra	  människor.	  Roligt	  också	  när	  alla	  är	  så	  fokuserade	  på	  en	  och	  
samma	  sak.”	  

	  
Töres	  Theorell	  (2011)	  menar	  att	  körsång	  även	  kan	  skapa	  en	  gemenskapskänsla	  för	  
lyssnaren	  på	  grund	  av	  att	  körsång	  inte	  bara	  stärker	  körsångarnas	  egen	  gruppkänsla	  utan	  
också	  icke-‐sjungande	  personers.	  Körsångarnas	  gemenskap	  påverkar	  därmed	  ytterligare	  
personer	  vilket	  ger	  deltagarna	  en	  känsla	  av	  att	  deras	  sång	  är	  betydelsefull	  för	  andra.	  	  
	  
Vårt	  arbete	  har	  tills	  nu	  mestadels	  bara	  berört	  de	  psykologiska	  effekterna	  av	  körsångens	  
betydelse	  för	  välbefinnandet,	  men	  i	  respondenternas	  svar	  framkommer	  också	  fysiska-‐
kroppsliga	  aspekter	  både	  i	  frågan	  om	  direkt	  som	  långsiktig	  påverkan.	  

5.1.7	  Fysiologiska	  aspekter	  
Respondenterna	  upplevde	  inte	  att	  körsången	  hade	  gett	  någon	  effekt	  vad	  gäller	  kostvanor,	  
sömnvanor,	  rökning,	  eller	  träning	  eftersom	  de	  alla	  ansåg	  sig	  ha	  haft	  goda	  sådana	  vanor	  hela	  
livet.	  Då	  två	  av	  respondenterna	  sjungit	  i	  kör	  sedan	  de	  var	  barn	  och	  två	  under	  större	  delen	  av	  
sina	  vuxna	  liv	  menade	  de	  också	  att	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  hur	  deras	  vanor	  skulle	  ha	  sett	  ut	  utan	  
körsång.	  Vi	  ser	  inte	  heller	  någon	  koppling	  i	  vårt	  resultat	  till	  Clift	  och	  Hancox	  (i	  Theorell	  
2009)	  påståenden	  om	  att	  körsången	  gör	  det	  svårare	  att	  leva	  ett	  osunt	  liv.	  
	  
I	  respondenternas	  svar	  nämns	  dock	  förbättrad	  andning	  och	  kroppshållning	  som	  långsiktiga	  
effekter	  av	  att	  sjunga	  i	  kör.	  Respondenterna	  nämner	  det	  faktum	  att	  de	  tränar	  rygg-‐	  och	  
magmuskler	  när	  de	  sjunger,	  samt	  att	  sång	  ger	  ökad	  kunskap	  om	  en	  god	  vardaglig	  
andningsteknik.	  Respondent	  C	  säger:	  ”Jag	  ser	  på	  äldre	  sångare	  att	  de	  är	  lika	  raka	  i	  ryggen	  när	  
de	  är	  80,	  så	  jag	  förstår	  att	  det	  är	  hälsosamt	  att	  sjunga.”	  I	  Körsång	  påverkar	  –	  Forskare	  
berättar	  (2011)	  skriver	  Dorota	  Lindström	  om	  hur	  röst-‐	  och	  andningsövningar	  fördjupade	  
körsångarnas	  syretillgång	  och	  minskade	  upplevelsen	  av	  nedstämdhet.	  
	  
Lindström	  (2006)	  framhåller	  också	  att	  andningen	  i	  sin	  tur	  påverkas	  av	  kroppens	  hållning:	  
”När	  människan	  går	  och	  sitter	  med	  hopsjunken	  bröstkorg,	  krum	  rygg,	  putande	  mage	  och	  
huvudet	  framsträckt,	  kan	  inte	  andningen	  fungera	  tillfredsställande”	  (s.	  20).	  Hon	  talar	  om	  hur	  
körledare	  i	  sammanhang	  med	  amatörkörer	  ofta	  använder	  övningar	  som	  tränar	  och	  aktiverar	  
andningsorganen,	  men	  begränsar	  användandet	  av	  de	  anatomiska	  begreppen.	  I	  Körsång	  
påverkar	  (2011)	  nämner	  hon	  även	  hur	  kroppshållningen,	  tillsammans	  med	  röstträning,	  
förbättrades	  vilket	  ledde	  till	  en	  upplevelse	  av	  ökad	  självkänsla	  och	  självförtroende	  hos	  
kördeltagarna.	  	  

5.1.8	  Sammanfattning	  
Sammanfattningsvis,	  i	  Lindströms	  studie	  framkommer	  att	  de	  fysiska	  och	  psykiska	  
företeelserna	  interagerar	  på	  ett	  positivt	  sätt	  vid	  körsång.	  Vår	  studie	  kommer	  fram	  till	  att	  det	  
är	  svårt	  att	  särskilja	  de	  olika	  aspekterna	  vi	  behandlat	  ovan	  såsom	  samspel,	  stress,	  glädje,	  
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trygghet,	  självförtroende,	  blygsel,	  hämningar,	  andning,	  kroppshållning	  samt	  sociala	  och	  
kollektiva	  fördelar.	  Alla	  verkar	  hänga	  ihop	  och	  påverkar	  varandra.	  Samspel	  leder	  till	  
lyhördhet	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  en	  trygg	  miljö	  där	  körsångarna	  kan	  öva	  på	  sin	  
kommunikativa	  förmåga	  och	  känna	  mindre	  blygsel	  inför	  andra.	  Mindre	  blygsel	  lägger	  vidare	  
grunden	  för	  ett	  bättre	  självförtroende,	  vilket	  genererar	  ytterligare	  positiva	  känslor,	  och	  så	  
vidare.	  Samspel	  är	  också	  känslan	  av	  att	  vara	  en	  del	  av	  en	  gemenskap	  där	  alla	  är	  fokuserade	  
på	  samma	  mål,	  vilket	  upplevs	  som	  avslappnande	  och	  glädjefyllt.	  
	  
Dessa	  kedjor	  av	  positiva	  verkningar	  där	  det	  kortsiktiga	  och	  långsiktiga	  samverkar	  kan	  delvis	  
förklaras	  med	  kemiska	  processer	  i	  kroppen.	  Theorell	  och	  Grape	  (2002,	  2011)	  har	  vid	  flera	  
tillfällen	  visat	  att	  halten	  av	  oxytocin	  ökar	  vid	  sång.	  Oxytocin	  fungerar	  både	  smärtdämpande	  
och	  lugnande,	  och	  detta	  kan	  skapa	  förutsättningar	  för	  en	  ökad	  känsla	  av	  välbefinnande	  och	  
energinivå.	  Theorell	  menar	  att	  detta	  är	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  körsång	  ”är	  en	  aktivitet	  
som	  kan	  framkalla	  lyckokänsla”	  (Theorell,	  2002,	  s.	  51).	  Han	  utvecklar	  sitt	  resonemang	  med	  
tankar	  om	  att	  kontinuerliga	  körrepetitioner	  sannolikt	  skapar	  förutsättningar	  för	  en	  ”bra	  
betingad	  reflex”,	  alltså	  en	  långsiktig	  positiv	  effekt.	  
	  
Samspelet	  som	  sker	  i	  körsång	  leder	  alltså	  till	  en	  mängd	  positiva	  effekter	  som	  har	  med	  
varandra	  att	  göra.	  Anne	  Haugland	  Balsnes	  (2011)	  skriver	  i	  Körsång	  påverkar	  –	  Forskare	  
berättar	  att	  sång	  och	  musik	  inte	  ifrågasätts	  i	  sär-‐	  och	  träningsskolor	  och	  heller	  inte	  bör	  
ifrågasättas	  för	  den	  som	  drabbats	  av	  ohälsa.	  Hon	  skriver:	  ”Om	  vi	  med	  körsångens	  kraft	  
kan	  öka	  välbefinnandet	  hos	  alla	  dessa	  påverkar	  vi	  också	  deras	  omgivning	  och	  därmed	  
ökar	  vinsten	  för	  hela	  samhället”	  (Haugland	  Balsnes	  et	  al,	  2011	  s.	  70).	  Körsång	  kan	  enligt	  
Haugland	  Balsnes	  ge	  hälsosamma	  fördelar	  för	  hela	  samhället	  och	  dess	  gynnsamma	  
inverkan	  kan	  vara	  ett	  möjligt	  sätt	  för	  många	  att	  öka	  välbefinnandet	  i	  livet.	  	  
	  
Något	  som	  slutligen	  bör	  poängteras	  är	  också	  att	  respondenterna	  tar	  upp	  är	  hur	  värdefulla	  
körpassen	  är.	  Tonvikten	  ligger	  inte	  på	  framföranden	  utan	  det	  är	  vägen	  dit	  som	  är	  mest	  
betydelsefull.	  Det	  är	  körpassen	  som	  leder	  fram	  till	  framträdandena	  som	  är	  viktigast	  och	  
roligast,	  eller	  åtminstone	  minst	  lika	  roliga	  som	  framträdandet	  i	  sig.	  Det	  är	  alltså	  processen	  
som	  leder	  fram	  till	  målet	  som	  ger	  möjlighet	  till	  att	  känna	  samspel,	  social	  och	  kommunikativ	  
träning,	  glädje,	  samhörighet,	  trygghet	  och	  en	  övning	  i	  lyhördhet	  gentemot	  andra	  människor.	  
Resan	  är	  målet.	  	  

5.2	  Pedagogiska	  reflektioner	  utifrån	  studiens	  resultat	  
Det	  här	  arbetet	  har	  öppnat	  våra	  ögon	  inför	  vilken	  stor	  betydelse	  körrepetitionerna	  
faktiskt	  har	  för	  våra	  fyra	  respondenter,	  men	  det	  finns	  några	  punkter	  som	  vi	  särskilt	  vill	  
belysa	  med	  tanke	  på	  vårt	  arbete	  som	  musiklärare,	  sångpedagoger	  och	  körledare.	  Nedan	  
följer	  pedagogiska	  reflektioner	  kopplade	  till	  resultatdiskussionen	  och	  det	  
sociokulturella	  perspektivet.	  

5.2.1	  Vikten	  av	  högt	  i	  tak	  
Den	  första	  punkten	  vi	  vill	  ta	  upp	  är	  vikten	  av	  högt	  i	  tak.	  Att	  skapa	  en	  tillåtande	  atmosfär	  
som	  gör	  att	  alla	  medverkande	  vågar	  och	  vill	  ta	  små	  steg	  ut	  på	  okänt	  vatten	  för	  att	  kunna	  
utvecklas	  är	  nyckeln	  till	  att	  få	  elever	  och	  kördeltagare	  att	  nå	  uppsatta	  mål.	  Precis	  som	  
studien	  Does	  Singing	  Promote	  Well-‐Being	  –	  An	  Empirical	  Study	  of	  Professional	  and	  
Amateur	  Singers	  during	  a	  Singing	  Lesson	  (Theorell	  et	  al,	  2002)	  kommer	  fram	  till	  
upplever	  amatörsångare	  större	  välmående	  än	  professionella	  sångare,	  något	  som	  även	  
två	  av	  våra	  respondenter	  talar	  om.	  De	  har	  sjungit	  i	  både	  amatörkör	  och	  kammarkör.	  Om	  
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det	  blir	  för	  mycket	  fokus	  på	  tekniska	  detaljer	  och	  vad	  som	  är	  ”rätt”	  och	  ”fel”	  så	  minskar	  
känslan	  av	  välmående.	  	  

5.2.2	  Målet	  är	  inte	  alltid	  det	  viktigaste	  i	  undervisningen	  
Dock	  vill	  vi	  i	  vår	  andra	  punkt	  poängtera	  att	  målet	  i	  sig	  inte	  alltid	  bör	  ses	  som	  det	  
viktigaste	  i	  undervisningen.	  Som	  flera	  av	  våra	  respondenter	  påpekar	  är	  resan	  dit	  minst	  
lika	  viktig	  som	  målet	  i	  sig	  och	  vi	  måste	  därför	  ständigt	  ha	  uppsikt	  över	  
elevernas/körmedlemmarnas	  små	  prestationer,	  varje	  lektion.	  Visst	  är	  det	  bra	  att	  ha	  en	  
konsert,	  eller	  ett	  prov	  att	  arbeta	  mot,	  men	  vägen	  dit	  bör	  enligt	  vår	  studie	  få	  ett	  likvärdigt	  
fokus	  som	  själva	  målet.	  En	  av	  respondenterna	  jämför	  körpassen	  inför	  en	  konsert	  med	  att	  
arbeta	  mot	  en	  deadline	  i	  arbetslivet,	  vilket	  av	  honom	  upplevs	  som	  positivt,	  och	  säger	  att	  
en	  lyckad	  konsert	  ger	  honom	  förtroende	  för	  processen.	  Det	  är	  alltså	  processen	  som	  
leder	  fram	  till	  målet	  som	  skapar	  tillitsfulla	  känslor	  och	  den	  processen	  leds	  av	  
körledaren,	  vilken	  enligt	  tre	  av	  respondenterna	  har	  stor	  inverkan	  på	  vilken	  stämning	  
som	  uppstår	  under	  körrepetitionerna.	  En	  körledare	  bör	  lägga	  stort	  fokus	  på	  
repetitionernas	  upplägg,	  inte	  bara	  musikaliskt	  utan	  även	  socialt.	  Säljö	  menar	  att:	  
	  

Individen	  omges	  av	  och	  ingår	  i	  en	  mängd	  sociala	  praktiker	  och	  lär	  sig	  på	  det	  
sättet	  hur	  man	  agerar	  i	  olika	  situationer,	  hur	  man	  skall	  uttrycka	  sig,	  och	  hon	  
approprierar	  en	  myriad	  av	  kunskaper	  och	  färdigheter	  i	  en	  oändlig	  ström	  av	  
kommunikation.	  Lärande	  sker	  i	  första	  hand	  genom	  deltagande	  i	  aktiviteter	  och	  
som	  en	  konsekvens	  av	  deltagande,	  inte	  genom	  undervisning.	  (Säljö,	  2005,	  s.	  
48)	  

	  
Säljö	  skriver	  vidare	  att	  ”en	  viktig	  utgångspunkt	  för	  förståelse	  av	  lärande	  är	  därför	  att	  
man	  betraktar	  kunskaper	  och	  lärande	  som	  situerade,	  det	  vill	  säga	  som	  något	  som	  växer	  
fram	  i	  sociala	  praktiker”	  (2010,	  s.	  43-‐44).	  Enligt	  Säljö	  och	  det	  sociokulturella	  
perspektivet	  är	  det	  angeläget	  att	  våra	  redskap	  får	  utvecklas	  för	  vi	  ska	  kunna	  skaffa	  oss	  
ny	  kunskap	  och	  nya	  färdigheter.	  Dessa	  redskap	  kan	  i	  körsång	  exempelvis	  handla	  om	  
förmåga	  att	  läsa	  noter,	  talspråk,	  kroppsspråk	  och	  begrepp.	  En	  körledares	  upplägg	  bör	  
alltså	  ta	  hänsyn	  till	  vilka	  redskap	  körmedlemmarna	  har	  sedan	  tidigare	  och	  använda	  den	  
kunskapen	  för	  att	  kunna	  bygga	  vidare	  på	  nya	  kunskaper.	  Om	  en	  körledare	  delar	  ut	  noter	  
till	  en	  kör	  som	  inte	  kan	  läsa	  dem,	  eller	  använder	  sig	  av	  termer	  de	  inte	  förstår	  skapas	  
förvirring	  och	  oro.	  Om	  körledare	  och	  körmedlemmar	  istället	  talar	  samma	  musikaliska	  
språk	  och	  använder	  sig	  av	  samma	  begrepp	  kan	  det	  generera	  förståelse,	  både	  på	  det	  
musikaliska	  och	  det	  sociala	  planet.	  Körledare	  har	  därför	  ett	  ansvar	  att	  ta	  reda	  på	  sina	  
körmedlemmars	  tidigare	  kunskaper	  för	  att	  skapa	  ett	  tryggt	  och	  utvecklande	  klimat	  och	  
upplägg,	  och	  en	  trygg	  resa	  mot	  exempelvis	  en	  konsert.	  Bland	  våra	  respondenters	  svar	  
framkom	  att	  de	  uppskattar	  en	  körledare	  som	  förklarar	  vad	  olika	  musiktermer	  betyder	  
och	  förklarar	  sångens	  form,	  och	  även	  att	  de	  får	  vara	  med	  och	  bestämma	  repertoarval	  
och	  konsertklädsel.	  Även	  repetitionernas	  ”fikaraster”	  upplevs	  som	  något	  viktigt	  för	  att	  
skapa	  en	  avslappnad	  miljö.	  	  

5.2.3	  Betydelsen	  av	  att	  kunna	  skapa	  ett	  positivt	  klimat	  
Den	  tredje	  och	  sista	  punkten	  vi	  vill	  belysa	  är	  därför	  betydelsen	  av	  att	  kunna	  skapa	  ett	  
positivt	  klimat	  där	  alla	  medverkande	  känner	  att	  de	  har	  en	  viktig	  funktion	  i	  en	  helhet	  som	  
kallas	  för	  klass,	  eller	  kör.	  Säljö	  (2010)	  skriver	  att:	  ”Kunskap	  lever	  först	  i	  samspel	  med	  
andra	  människor	  och	  blir	  sedan	  en	  del	  av	  den	  enskilde	  individen	  och	  hans	  eller	  hennes	  
tänkande/handlande”	  (s.	  9).	  Alla	  ska	  känna	  sig	  sedda	  och	  bli	  bemötta	  av	  respekt	  och	  
förståelse	  och	  det	  är	  en	  del	  av	  körledarens	  uppgift	  att	  se	  till	  att	  det	  blir	  så,	  enligt	  våra	  
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respondenter.	  En	  respondent	  talar	  om	  körens	  trygga	  sammanhang	  som	  hjälpt	  henne	  
komma	  över	  sin	  blyghet.	  En	  annan	  säger	  att	  ”är	  körledaren	  stressad	  och	  irriterad,	  så	  blir	  
det	  ju	  den	  stämningen.	  Men	  vår	  körledare	  Anna	  är	  väldigt	  tolerant	  och	  skrattar	  och	  blir	  
det	  ju	  lite	  så.”	  
	  
I	  Körsång	  påverkar	  –	  Forskare	  berättar	  talar	  Karin	  Johansson	  (2011)	  om	  körledaren	  som	  
förebild.	  Hon	  säger	  att	  det	  behövs	  musikalisk	  kunskap	  och	  omdöme	  för	  att	  kunna	  
utveckla	  kördeltagarnas	  kunskap	  och	  ge	  dem	  en	  musikalisk	  fostran:	  ”Engagerade	  och	  
passionerade	  körledare	  kommer	  från	  körsjungande	  miljöer	  där	  körer	  verkat	  och	  letts	  av	  
personer	  som	  ger	  inspiration	  till	  nästa	  generation”	  (s.	  17).	  En	  körledare	  bör	  alltså	  drivas	  
av	  engagemang	  och	  passion	  och	  en	  vilja	  att	  överföra	  sitt	  engagemang	  på	  sin	  kör	  med	  
förhoppningen	  att	  någon	  körmedlem	  i	  sin	  tur	  skall	  ta	  vid	  och	  bli	  en	  passionerad	  
körledare.	  	  
	  
I	  samma	  bok	  uttalar	  sig	  även	  Dorota	  Lindström	  (2011)	  om	  körledarens	  stora	  betydelse.	  
Hon	  menar	  att	  det	  är	  körledarens	  ansvar	  att	  skapa	  tydlig	  och	  regelbunden	  struktur	  
gällande	  verksamhetens	  mål,	  samt	  en	  anpassad	  arbetsnivå.	  Regelbundna	  möten,	  tydliga	  
och	  en	  lagom	  svår	  repertoar	  genererar	  trivsel	  och	  trygghet	  bland	  körmedlemmarna.	  En	  
körledares	  engagemang	  och	  passion	  måste	  gå	  hand	  i	  hand	  med	  tydliga	  instruktioner	  för	  
att	  skapa	  ett	  energirikt	  och	  tryggt	  klimat.	  	  
	  
De	  respondenter	  som	  deltar	  i	  denna	  studie	  påpekar	  att	  körledaren	  inte	  får	  ha	  för	  höga	  
konsertambitioner	  utan	  måste	  anpassa	  kunskapsnivån	  för	  varje	  enskild	  kör.	  I	  Körsång	  
påverkar	  –	  Forskare	  berättar	  (2011)	  skriver	  Anne	  Haugland	  Balsnes	  att	  om	  en	  person	  
sjunger	  i	  en	  kör	  med	  för	  hög	  kunskapsnivå,	  så	  försvinner	  känslan	  av	  bemästrande	  vilken	  
har	  stor	  inverkan	  på	  de	  goda	  upplevelser	  körsång	  kan	  ge:	  ”Är	  man	  inte	  förtrogen	  med	  
körens	  repertoar	  kommer	  man	  inte	  att	  uppnå	  de	  goda	  upplevelserna”	  (s.	  35).	  	  

5.2.4	  Mediering	  
I	  en	  kör	  utbyts	  ständigt	  information	  och	  kunskap	  förmedlas	  mellan	  körmedlemmar,	  
körledare	  och	  pianist.	  En	  parallell	  går	  att	  dras	  till	  det	  sociokulturella	  perspektivet.	  Enligt	  
Säljö	  (2005)	  och	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  ses	  mediering	  som	  något	  förenar	  
människor	  genom	  användande	  av	  redskap.	  Det	  anses	  finnas	  två	  slags	  redskap;	  de	  fysiska	  
och	  de	  språkliga.	  De	  språkliga	  redskapen	  kan	  sägas	  vara	  intellektuella,	  kommunikativa,	  
mentala	  och	  diskursiva.	  Mediering	  betraktas	  kunna	  förmedla	  något,	  exempelvis	  
kunskap,	  och	  att	  fysiska	  och	  språkliga	  redskap	  därmed	  lever	  vidare:	  “Alla	  samtal	  är	  
uttryck	  för	  mediering	  och	  människor	  är	  på	  sätt	  och	  vis	  ständigt	  medierande	  resurser	  för	  
varandra	  i	  interaktion”	  (Ibid,	  2005,	  s.	  37).	  

5.2.4	  Paralleller	  till	  klassrumsundervisning	  
Under	  arbetets	  gång	  har	  frågan	  om	  klassrumsundervisningen	  kan	  dra	  nytta	  av	  
körsångsforskningen	  dykt	  upp.	  Vi	  ser	  själva	  stora	  likheter	  mellan	  körledarens	  roll	  och	  
lärarens	  roll	  och	  anser	  att	  skolvärlden	  kontinuerligt	  bör	  sätta	  sig	  in	  i	  den	  forskning	  som	  
sker	  om	  körsångens	  påverkan.	  Då	  forskning	  tillsammans	  med	  våra	  egna	  erfarenheter	  
tyder	  på	  att	  människor	  upplever	  att	  körsång	  påverkar	  välmåendet	  på	  ett	  positivt	  sätt	  
genom	  att	  göra	  dem	  framför	  allt	  pigga	  och	  glada,	  vore	  det	  bra	  att	  få	  in	  den	  positiva	  
energiströmmen	  även	  i	  klassrumsundervisning.	  Det	  kan	  naturligtvis	  vara	  så	  att	  elever	  
redan	  generellt	  känner	  sig	  pigga	  och	  glada	  under	  musiklektionerna	  i	  skolan,	  men	  då	  det	  
är	  en	  annan	  forskningsfråga	  än	  de	  som	  ingår	  i	  vår	  studie	  vill	  vi	  åtminstone	  framhålla	  
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körsången	  som	  en	  möjlig	  källa	  till	  energi	  och	  glädje	  även	  i	  klassrummet.	  Even	  Ruud	  
(2002)	  påtalar	  också	  i	  sin	  bok	  Varma	  Ögonblick	  hur	  de	  senare	  årens	  försök	  med	  positiv	  
skolmiljö	  även	  de	  visar	  hur	  skolan	  med	  hjälp	  av	  estetiska	  ämnen	  kan	  se	  till	  att	  även	  de	  
elever	  som	  har	  svårigheter,	  funktionsnedsättningar,	  eller	  inlärningssvårigheter	  
inkluderas.	  Han	  säger:	  

	  
När	  jag	  beskriver	  de	  här	  arbetena	  är	  det	  därför	  att	  de	  syftar	  längre	  än	  till	  att	  
använda	  musiken	  som	  rent	  stressreducerande	  och	  avspännande	  medel.	  
Arbetet	  är	  mer	  inriktat	  på	  att	  inkludera	  elever	  som	  av	  olika	  anledningar	  faller	  
utanför	  vissa	  ramar.	  Musiken	  ska	  lyfta	  fram	  och	  synliggöra	  elevernas	  resurser	  
och	  ge	  dem	  utrymme	  att	  formulera	  sig.	  Gruppdynamik	  och	  konfliktlösning	  
kommer	  mer	  i	  centrum.	  Återigen	  står	  interaktion	  genom	  musik	  i	  fokus.	  
Poängen	  är	  att	  hitta	  starka	  sidor	  hos	  eleverna,	  stärka	  social	  kompetens	  och	  
bemästrande,	  mobilisera	  lust	  att	  lära	  och	  uttrycksförmåga.	  Detta	  förefaller	  
vara	  i	  linje	  med	  de	  ideal	  som	  skolan	  eftersträvar.	  	  (Ruud,	  2002,	  s.	  81)	  
	  

Att	  genom	  musik	  skapa	  interaktion	  och	  synliggöra	  elevernas	  resurser	  bör	  
ytterligare	  bidra	  till	  ett	  positivt	  klimat	  vilket	  gynnar	  alla	  och	  skapar	  en	  avspänd	  
atmosfär.	  

5.3	  Egna	  reflektioner	  
Då	  vi	  valt	  att	  skriva	  det	  här	  arbetet	  tillsammans	  ser	  våra	  roller	  antagligen	  lite	  
annorlunda	  ut	  än	  de	  hade	  gjort	  om	  vi	  hade	  skrivit	  varsitt	  arbete.	  Att	  ständigt	  ha	  ett	  
bollplank	  gör	  att	  tanken	  ofta	  får	  utforska	  områden	  den	  annars	  kanske	  inte	  skulle	  ha	  
gjort.	  Vi	  har	  skrivit	  det	  allra	  mesta	  tillsammans,	  sida	  vid	  sida,	  vilket	  ger	  ett	  
sammanhängande	  språk	  och	  en	  röd	  tråd.	  Vi	  har	  bokat	  heldagar	  då	  vi	  har	  suttit	  
tillsammans	  antingen	  i	  Arvika,	  eller	  i	  Karlstad.	  Det	  enda	  vi	  har	  delat	  upp	  är	  intervjuerna;	  
Marie	  intervjuade	  två	  personer	  och	  Anni	  två.	  Sedan	  transkriberade	  Marie	  allt	  medan	  
Anni	  läste	  igenom	  transkriptionerna	  för	  att	  dubbelkolla	  att	  allt	  stämde	  och	  för	  att	  sätta	  
sig	  in	  i	  Maries	  två	  intervjuer.	  	  
	  	  
Något	  som	  förvånat	  oss	  båda	  under	  intervjusammanställningen	  var	  det	  faktum	  att	  ingen	  
av	  våra	  respondenter	  ansåg	  sig	  ha	  fått	  förbättrade	  fysiska	  hälsovanor,	  såsom	  nikotin,	  
sömn,	  kost,	  eller	  motion,	  av	  att	  sjunga	  i	  kör.	  Då	  vi	  i	  vårt	  yrke	  som	  körledare	  har	  upplevt	  
hur	  våra	  medlemmar	  ofta	  säger	  sig	  bli	  piggare	  och	  gladare	  av	  körsång	  var	  vårt	  
antagande	  att	  det	  här	  även	  skulle	  ha	  påverkat	  deras	  vanor;	  en	  gladare	  och	  piggare	  
person	  får	  mer	  ork	  till	  att	  exempelvis	  träna	  och	  äta	  bättre.	  Dock	  bör	  det	  påpekas	  att	  alla	  
våra	  respondenter	  har	  sjungit	  i	  kör	  sedan	  barnsben,	  eller	  i	  många	  år,	  så	  det	  är	  
naturligtvis	  svårt	  att	  avgöra	  hur	  deras	  vanor	  skulle	  ha	  varit	  utan	  körsångens	  påverkan. 

5.4	  Arbetets	  betydelse	  	  
Det	  här	  arbetet	  har	  öppnat	  våra	  ögon	  inför	  vilken	  stor	  betydelse	  körrepetitionerna	  
faktiskt	  har	  för	  våra	  fyra	  respondenter,	  men	  det	  finns	  några	  punkter	  som	  vi	  särskilt	  vill	  
belysa	  med	  tanke	  på	  vårt	  arbete	  som	  musiklärare,	  sångpedagoger	  och	  körledare.	  Vi	  har	  
genom	  vår	  studie	  fått	  upp	  ögonen	  för	  tre	  grundläggande	  punkter	  som	  enligt	  oss	  är	  
väsentliga	  i	  alla	  former	  av	  pedagogiskt	  arbete	  och	  tror	  att	  dessa	  punkter	  kan	  hjälpa	  
andra	  pedagoger	  i	  deras	  arbete.	  	  
	  
Enligt	  respondenterna	  i	  vår	  studie	  nämns	  även	  vikten	  av	  högt	  i	  tak.	  Att	  skapa	  en	  
tillåtande	  atmosfär	  som	  gör	  att	  alla	  medverkande	  vågar	  och	  vill	  ta	  små	  steg	  ut	  på	  okänt	  
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vatten	  för	  att	  kunna	  utvecklas	  är	  nyckeln	  till	  att	  få	  elever	  och	  kördeltagare	  att	  nå	  
uppsatta	  mål.	  	  Dock	  vill	  vi	  poängtera	  att	  målet	  i	  sig	  inte	  alltid	  bör	  ses	  som	  det	  viktigaste	  i	  
undervisningen,	  resan	  är	  målet.	  	  

5.5	  Fortsatt	  forskning	  
Det	  finns	  alltmer	  forskning	  om	  körsång	  som	  visar	  på	  dess	  betydande	  effekter	  och	  olika	  
arbeten	  och	  rapporter	  har	  sina	  egna	  infallsvinklar.	  Då	  vårt	  arbete	  främst	  kom	  att	  ta	  upp	  
körsångens	  psykologiska	  inverkan	  skulle	  vi	  även	  vilja	  förkovra	  oss	  inom	  de	  områden	  
och	  forskningsrapporter	  som	  vidrör	  de	  rent	  fysiska	  aspekterna.	  I	  inledningen	  av	  det	  här	  
arbetet	  nämner	  vi	  exempelvis	  artikeln	  Att	  sjunga	  är	  bra	  för	  hjärtat	  från	  Göteborgs	  
Posten	  som	  berör	  forskningsstudien	  Kroppens	  Partitur	  genomförd	  på	  Sahlgrenska	  
Akademin.	  Studien	  handlar	  om	  hur	  musik	  biologiskt	  påverkar	  vår	  kropp	  och	  hälsa	  och	  är	  
en	  bra	  inkörsport	  till	  den	  forskning	  som	  visar	  hur	  andning	  och	  hjärtfrekvens	  påverkas	  
när	  vi	  sjunger	  tillsammans.	  Vissa	  forskare	  menar	  att	  sång	  med	  långa	  fraser	  har	  samma	  
effekt	  som	  andningsövningar	  i	  yoga	  och	  det	  vore	  oerhört	  intressant	  att	  skaffa	  sig	  en	  
djupare	  kunskap	  om	  även	  detta.	  	  
	  
Vi	  anser	  att	  det	  utifrån	  vårt	  resultat	  bör	  forskas	  mer	  om	  vilka	  paralleller	  som	  kan	  dras	  
mellan	  skolvärlden	  och	  körsång.	  Vilka	  positiva	  effekter	  går	  att	  se	  i	  andra	  pedagogiska	  
situationer	  såsom	  i	  klassrums-‐,	  orkester-‐	  och	  ensembleundervisning?	  Det	  vi	  skrivit	  om	  
skapar	  även	  intressanta	  forskningsfrågor	  rörande	  skillnader	  mellan	  amatörkörer	  och	  
professionella	  körer	  och	  det	  komplexa	  spänningsfält	  som	  finns	  mellan	  dessa	  två	  
ytterligheter.	  
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