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Sammanfattning 

Körrepetitionen är en gruppundervisningssituation där samtliga korister förväntas lära utifrån 
samma förutsättningar, trots att vi människor har olika sätt att tänka samt föredrar olika slags 
metoder och instruktioner. De fakta att många av röstinstrumentets delar sitter gömda inne i 
kroppen samt att eventuella missförstånd kan leda till långvariga röstproblem gör körledarens 
uppgift utmanande. 

I det här arbetet undersöktes resultatet av multisensoriska tillvägagångssätt i arbete med röst-
vård och grundläggande sångteknik i kör. Ett multisensoriskt övningspass utformades och  
testades på medlemmarna i två blandade vuxenkörer, som sedan fick fylla i ett frågeformulär i 
form av en digital enkät. Enkätsvaren visade på att majoriteten av respondenterna uppfattade 
ledarens syfte med övningarna samt uppskattade övningspassets variation. De flesta angav att 
de föredrog övningsmomenten med taktil och kinestetisk stimulering. Kanske eftersom dessa 
tydligt frångick de vanligaste metoderna för arbete med sångteknik i kör. Resultatet argumen-
terar för varierad och mångsidig undervisning som tillgodoser olika personers sätt att lära. 

Nyckelord: sångteknik, gruppundervisning, körsång, körmetodik, inlärningsstilar, sinnes-  
modaliteter, multisensorisk undervisning 
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1. Inledning och bakgrund 

Jag utbildar mig just nu till musiklärare och sångpedagog på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm och körsång är ett av mina stora intressen. Under min utbildning har jag träffat 
många personer – i olika åldrar, med olika stor körerfarenhet – som har missförstått sångtek-
niska instruktioner eller lagt sig till med sångtekniska ovanor som visat sig vara svåra att job-
ba bort. I mina ögon är körsituationen speciellt utmanande när det kommer till att förmedla 
sångtekniska råd och förklaringar till fungerande röstvård. Som pedagog vill jag bli bra på att 
ge samtliga sångare goda förutsättningar för att kunna lära sig så mycket som möjligt, även i 
kör. 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning samt syftet med detta arbete. Först redogörs för 
sångtekniska och didaktiska svårigheter som följer med körrepetitionens undervisningssitua-
tion. Därefter introduceras olika inlärningsstilars perceptuella preferenser samt innebörden av 
multisensoriskt arbete. 

1.1.Bakgrund 

Körsång har länge haft en framstående plats i svenskt kulturliv och förekommer fortfarande i 
olika former i hela landet. Det talas om “det svenska körundret” och om körsång som en källa 
till välbefinnande.  Gamla och unga, amatörer såväl som professionella sångare, träffas i olika 1

konstellationer regelbundet för att sjunga tillsammans – vilket förstås kan ha inverkan på  
dessa sångares sångtekniska utveckling. 

I åtskilliga didaktiska texter för körledare beskrivs övningar som gynnar körsången. Precis 
som i litteratur för sångpedagoger finns det många olika slags övningar och tillvägagångssätt, 
men på några punkter är de flesta författare överens; likt idrottare som förbereder kroppen och 
samlar koncentrationen inför muskelarbete bör sångare också värma upp, och rösten såväl 
som samsjungningen och den gemensamma klangen behöver tränas. Det är vanligt att börja 
varje repetition med en gemensam uppvärmning som förberedelse inför det som ska komma.  2

Dock är det svårt att undersöka hur varje korist tar till sig instruktionerna – det finns risk för 
missförstånd. 

 Gunnel Fagius, Det svenska körundret, Stockholm: Rikskonserter, 2009.1

 Thomas Caplin, På slaget!: en bok om körledning, Stockholm: Gehrman, 2000, s. 116.2
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1.1.1. Sångtekniska risker med ensemblesång, samsjungning och anpassning 

Något som har kommit att bli ett kännetecken för det som har gjort svensk körsång internatio-
nellt känd är klangen.  Ur den svenska a cappella-traditionen har en utmärkande kammakörs3 -
klang vuxit fram, som karaktäriseras av noggrann intonation, homogen (individuellt ”avper-
sonifierad”) klangfärg, samtidighet, varsamhet med vibrato samt svaga nyanser.  Det här av4 -
snittet tar upp några sångtekniska svårigheter som följer med arbete mot specifika ideal och 
försök att stöpa alla röster i samma form. 

I all ensemblesång anpassar sig sångarna efter varandra på olika sätt, och att individuellt an-
passa exempelvis uttryck, klangfärg och tajming kan bidra till röstslitage.  Risken finns också 5

att det är svårt att höra sin egen röst, vilket kan leda till en forcerad, pressad fonation som på-
frestar stämläpparna.  Dessutom kan tonsättarens direktiv, ledarens förväntningar eller grupp6 -
tryck från övriga sångare framtvinga ett sångsätt som inte känns behagligt.  7

Det är lätt hänt att körledaren kräver mer av koristerna, vad gäller exempelvis dynamik eller 
uttryck, än deras sångteknik klarar av. För höga krav kan skapa spänningar i halsmusklerna 
som i sin tur kan leda till långvariga röstproblem.  (I strupen finns inre muskulatur vars syfte 8

är att stabilisera. Den är icke-viljestyrd och kan därför omedvetet arbeta på ett sådant sätt som 
inte är optimalt för sångrösten. ) Förväntningarna på kören bör stå i proportion till koristernas 9

sångtekniska, musikaliska nivå. 

1.1.2. Gruppundervisning i röstvård och grundläggande sångteknik 

Till skillnad från medlemmar i orkestrar, där alla ofta har fått och eventuellt fortfarande får 
individuell instrumentalundervisning, har körmedlemmar sällan blivit vägledda av sångpeda-
goger innan de börjar sjunga i kören.  Sångare behöver dessutom hantera de svårigheter som 10

 Fagius 2009, s. 7.3

 Lennart Reimers, “Finns det ett svenskt kör-sound?”, i Svenskhet i musiken, red. Holger Larsen, Mu4 -
sikvetenskapliga inst., Stockholm: Stockholms univ., 1993.
 Daniel Zangger Borch, Stora sångguiden: vägen till din ultimata sångröst, 1. uppl., Danderyd: Notfa5 -

briken, 2005, s. 109.
 Ibid., s. 110.6

 Sten Ternström, Körakustik, Stockholm: Gehrman, 1987, s. 36.7

 Nanna-Kristin Arder, Sangeleven i fokus, 5. utg., Oslo: Musikk-Huset, 2007, s. 38.8

 Tone Bianca Dahl, Körkonst: om sång, körarbete och kommunikation, Göteborg: Ejeby, 2003, 22.9

 Arder 2007, s. 87.10
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följer med att instrumentets olika delar är gömda inne i kroppen och sällan går att se eller ta 
på.  11

Går det över huvud taget att jobba med röstvård och grundläggande sångteknik i den grupp-
undervisningssituation som körrepetitionen innebär? Enligt dirigenten och körpedagogen  
Stefan Sköld är “någon slags sångberedskap” genom generella övningar med uppvärm-
ningskaraktär det enda körledaren i regel hinner lägga tid på.  Kanske är det omöjligt att 12

skräddarsy övningar för alla individer i det kollektiv som kören utgör. I sin första bok om 
körmetodik skriver Sköld: “Röstvård är av naturliga skäl ett av de viktigaste momenten i kör-
arbetet, men också det svåraste att bedriva kollektivt. Idealet vore att koristerna tog sånglek-
tioner för en utbildad sångpedagog.”  Även professor Sten Ternström hänvisar till att särskild 13

hjälp går att få genom individuella sånglektioner.  14

Arbete med röstvård och sångteknik i kör medför viss problematik, men samtidigt är behovet 
av det påtagligt. Sångtekniska instruktioner är näst intill omöjliga att helt utelämna. I förordet 
till Stefan Skölds andra bok erkänner han att körledare trots allt tvingas försöka lösa de sång-
tekniska problemen kollektivt samt arbeta med sångtekniska instruktioner för att skapa en en-
hetlig och samsjungen klang.  Alla har inte möjlighet att ta privata sånglektioner. Nanna-15

Kristin Arder anser att det finns flera grundläggande saker som går att lära ut till en stor grupp 
människor samtidigt; saker såsom enkla övningar för avspänning, hållning, andning och  
teoretiska förklaringar till hur allt hänger ihop. Även om möjligheten att följa upp och korri-
gera individen inte ser ut som i individ- eller gruppundervisning så kommer sådant arbete tro-
ligen att ge väldigt positiva resultat.  Arder framhäver även vikten av att inte ge för många 16

instruktioner på en gång. För att verkligen befästa ny kunskap behöver koristerna få koncen-
trera sig på en sak i taget.  Körrepetitionens förhållanden gör körledarens uppgift både mång17 -
facetterad och utmanande.  18

 Ternström 1987, s. 25.11

  Stefan Sköld, Upp- och nersjungningar, Stockholm: Gehrman, 1987, s. 8.12

 Ibid., s. 8.13

 Ternström 1987, s. 36.14

 Bjerge & Sköld 1993, s. 3.15

 Arder 2007, s. 88.16

 Arder 2007, s. 89.17

 Ibid., s. 87.18
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1.1.3. Olika inlärningsstilar 

“Traditionell skolundervisning passar vissa elever och hämmar andra” skriver Lena Boström i 
sin doktorsavhandling.  Hon anser att undervisning alltför ofta ges med metoder som förut19 -
sätter att alla elever lär sig på samma sätt, trots vetskapen om att alla fungerar olika.  Enligt 20

teorin om olika inlärningsstilar finns det inga överlägsna undervisningsmetoder som passar 
alla – metoderna behöver alltid anpassas efter den enskilda individens inlärningsstil.  Kun21 -
skapen om olika inlärningsstilar täcker inte hela inlärningsprocessen.  Den utgör inte heller 22

någon pedagogisk inriktning i sig, men går att utnyttja och praktiskt tillämpa på olika sätt 
inom all undervisning.  23

Rita och Kenneth Dunn är två professorer som har bidragit mycket till forskningen om inlär-
ningsstilar. Deras The Dunn & Dunn Learning Styles Model är en omfattande och beprövad 
lärstilsmodell.  Av alla faktorer de listar som inverkar på inlärningsprocessen är de percep-24

tuella preferenserna allra viktigast, för ett effektiviserat inlärande såväl som val av undervis-
ningsmetod.  De perceptuella preferenserna – våra sinnen – är våra direkta inlärningskanaler 25

och dessa är individuellt olika.  26

Kritik har riktats mot det faktum att forskarna definierar våra inlärningsstilar olika och foku-
serar på skilda påverkande faktorer, vilket leder till förvirring.  Läraren och författaren  27

Michael Grinder kallar det “den underliga företeelsen att en och samma teknik/metod dyker 
upp under en ny etikett vart femte till tionde år”.  Men trots olika perspektiv och skilda 28

lärstilsmodeller förblir de grundläggande begreppen som används beträffande perception  
desamma. Det talas om vårt visuella sinne (synen), auditiva sinne (hörseln) och kinestetiska 
sinne (kroppens rörelse och känsel). Makarna Dunn väljer att även lyfta fram vårt taktila sinne 
i sin lärstilsmodell, vilket avser användandet av händerna specifikt. Vi har alla olika sinnes-
modaliteter som dominerar och dessa har stor betydelse för inlärningen. Neurofysiologen och 
läraren Carla Hannaford förklarar dessa dominerande inlärningskanaler på följande sätt: 

 Lena Boström, Lärande & Metod : Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervis19 -
ning i svensk grammatik, doktorsavhandling, Jönköping: Jönköping University Press, 2004, s. 50.

 Lena Boström, Från undervisning till lärande, Jönköping: Brain Books, 1998.20

 Boström 2004, s. 48.21

 Ibid., s. 63.22

 Boström 1998, s. 23.23

 Boström 2004, s. 23.24

 Rita Dunn & Kenneth Dunn, The complete guide to the Learning Style in Service25

System, Boston: Allyn & Bacon, 1999.
 Boström 2004, s. 19.26

 Boström 2004, s. 62.27

 Michael Grinder, Ledarskap och lärande i klassrummet, Jönköping: Brain Books, 1999, s. 13.28
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Vi är alla sammansatta på ett helt unikt sätt. Våra specifika livserfarenheter formar våra förnimmelser, 
det sätt på vilket vi lär oss och i praktiken vilka vi är. En del av våra neurala ledningar (våra nervnät) 
bestäms emellertid av medfödda faktorer. Vi föredrar till exempel alla att använda en hand framför den 
andra, ett öga framför det andra och till och med ett öra framför det andra. Vi föredrar också att använda 
en hjärnhemisfär framför den andra. Våra neurala ledningar bestäms alltså av det specifika sätt vi väljer 
för att ta emot sensorisk information och våra dominanta sinnens samband med den hemisfär vi 
föredrar.  29

Vår inlärningsstil beror även på utvecklingsnivå, olika perceptuella preferenser dominerar i 
olika åldrar under vår uppväxt. Små barn lär sig främst via känsel och rörelse, därefter utveck-
las det visuella inlärningssinnet och allra sist hörförståelsen.  De flesta har tillräcklig visuell, 30

auditiv och kinestetisk kapacitet för att kunna lära sig nästan oavsett undervisningsmetod.  31

Några få är dock helt beroende av sin enda dominerande inlärningskanal för att kunna ta till 
sig information.  Detta ställer höga krav på lärares flexibilitet samt kännedom om olika  32

inlärningstilar och metoder. Kunskapen om detta kan tillämpas på den egna studietekniken 
såväl som på lärares individanpassning av undervisning. Dessutom bör lärare vara uppmärk-
samma på hur deras personliga inlärningsstil undermedvetet påverkar deras undervisning – 
kunskapen om inlärningsstilar kan medvetandegöra den egna undervisningsstilen.  33

När det kommer till undervisning i stor grupp bör lärare använda sig av multisensoriska me-
toder för att nå så många elever som möjligt.  Høien och Lundberg förklarar att multisenso34 -
risk stimulering omfattar undervisningsmetoder där fler än ett av människans sinnen används 
i inlärningsprocessen (något som ofta används inom specialpedagogiken).  På detta sätt får 35

varje elev ta till sig informationen via den inlärningskanal som eleven föredrar.  Multisenso36 -
risk inlärning stärker även associering genom flera associationsbanor vilket hjälper automati-
seringen av det vi lärt oss.  Dessutom stärker multisensoriska tillvägagångssätt elevernas 37

mindre utvecklade sinnen.  38

 Carla Hannaford, Lär med hela kroppen: inlärning sker inte bara i huvudet, Jönköping: Brain Books, 29

1997, s. 181.
 Boström 1998, s. 58.30

 Grinder 1999, s. 58.31

 Boström 1998, s. 59.32

 Grinder 1999, s. 50.33

 Ibid., s. 54.34

 Torleiv Høien & Ingvar Lundberg, Dyslexi – från teori till praktik, Stockholm: Bokförlaget Natur och 35

Kultur, 1999.
 Grinder 1999, s. 54.36

 Høien & Lundberg 1999.37

 Grinder 1999, s. 35.38
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1.1.4. Multisensoriskt arbete i körsång 

Michael Grinder skiljer på direkt undervisning i stor grupp och anpassad individuell under-
visning.  Här faller kör in under den tidigare kategorin; en stor grupp som arbetar med sam39 -
ma material, på samma sätt och inom samma tidsramar. Det är svårt för körledaren att regi-
strera huruvida de sångtekniska övningarna görs på rätt sätt av varje sångare och har den ef-
fekt ledaren önskar på alla, eller inte.  Detta är en utmaning inom all sångundervisning i 40

grupp. 

Precis som i skolväsendet finns det strukturer och metoder som blivit tradition för hur arbetet 
brukar gå till, som är vanligast förekommande inom svensk körsång. Dirigenten och pedago-
gen Tone Bianca Dahl ifrågasätter detta: 

Är det övningarna i sig som utvecklar rösten, eller är det idén bakom övningarna, infallsvinkeln, i vilken 
atmosfär det sker, tempot, sättet de förklaras på, tilliten mellan lärare och elev, den icke-verbala kommu-
nikationen, lärares förmåga att sortera ut vad eleven behöver just där och då, eller något annat? Kan man 
tänka sig att det inte är vad pedagogen gör som är verksamt, utan snarare hur och inte minst – varför?  41

Körsång i sig är förstås något som aktiverar flera sinnesmodaliteter. Såväl syn som hörsel  
används i kommunikationen med dirigenten samt sångarna emellan, och instrumentet som 
används är just kroppen – både muskelgrupper och känslor aktiveras.  Tone Bianca Dahl 42

skriver om dirigentens sätt att kontrollera och tolka musiken med hjälp av sin hörsel, sin blick 
och sitt kroppsspråk.  När det gäller att tillgodose olika inlärningsstilar och aktivera flera 43

sinnen i inlärningsprocessen nämner Dahl endast arbete med metaforer kopplade till känslor, 
bilder och ljud.  Metaforer är exempel på bra didaktiska verktyg, men långt ifrån det enda 44

sättet att tillgodose olika inlärningsstilar i arbetet med körsång. 

1.2.Syfte 
Detta arbete syftar till att, utifrån kunskapen om människors olika perceptuella preferenser, 
undersöka vilka resultat multisensoriska tillvägagångssätt ger vid arbete med röstvård och 
grundläggande sångteknik i kör. 

 Grinder 1999, s. 54.39

 Dahl 2002, s. 20.40

 Ibid., s. 19.41

 Ibid.42

 Dahl 2002, s. 100.43

 Ibid., s. 104.44
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Utifrån detta syfte utarbetades frågorna: 
– Hur uppfattas multisensoriska tillvägagångssätt av korister? 
– Uppfattar korister ledarens sångtekniska syfte med varje övning vid multisensoriskt arbete? 

2. Metod 
För att ta reda på vilka resultat multisensoriskt arbete med sångteknik i kör ger utformades ett 
övningspass, som sedan genomfördes med två körer och följdes upp av en enkät. Övningspas-
set bestod av fyra sångtekniska övningar som främst syftade till arbete med andning, artikula-
tion och röstens flexibilitet (se Bilaga 1). Samtliga korister som hade genomfört övningarna 
fick delge hur de hade upplevt övningsmomenten, samt vilken sångteknisk faktor de trodde 
att varje övning främst berörde, genom frågeformuläret i form av en digital enkät. 

2.1.Val av datainsamlingsmetod  

Efter att ha läst och fördjupat mina kunskaper om olika inlärningsstilar och undervisning i 
sångteknik med körer utformade jag ett multisensoriskt övningspass. Detta pass genomfördes 
av två körer, under min ledning, varpå de fick fylla i ett frågeformulär i form av en digital en-
kät. Detta för att jag skulle få information om hur de olika övningarna uppfattades. Förstod 
koristerna mina sångtekniska syften med övningarna? Enkäten gjordes med Google 
formulär.  45

Jag besökte körerna i samband med deras ordinarie repetitioner och arbetade med dem i 30 
minuter vardera. Enkäten skickades ut av mig på plats, efter att samtliga sångövningar var 
gjorda. De respondenter som av någon anledning inte var med på alla övningsmoment om-
bads att inte svara på frågorna kopplade till övningarna de hade missat. 

Kritik riktad mot enkätundersökningar gäller främst att de kan ge bortfall, att antalet frågor är 
begränsat, att svar grundade på missförstånd inte kan korrigeras och att personer med läs- och 

 Google, Google formulär, u.å., https://www.google.com/intl/sv_sE/forms/about/ [hämtad 45

2018-12-03]
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skrivsvårigheter eller som inte behärskar språket lätt hamnar i bortfallsgruppen.  Jag försökte 46

minska bortfallet och antalet missförstånd genom användandet av en gruppenkät som delades 
ut, besvarades och samlades in (i det här fallet digitalt) vid samma tillfälle – därmed gav jag 
också deltagarna möjlighet att ställa frågor till mig om det var något de undrade över. 

2.1.1. Övningar för grundläggande sångteknik och röstvård 

Vad menar jag då med grundläggande sångteknik? Jag använder Nanna-Kristin Arders defini-
tion av uttrycket; grundläggande sångteknik är den teknik som alla sångare behöver för att få 
en flexibel, fritt klingande röst oavsett musikgenre.  Den utgör grunden som krävs för att 47

kunna jobba vidare; grunden som all specialiserad sångteknik (de funktioner som används 
inom en viss musikgenre) vilar på. Förståelse för och erfarenhet av röstens grundläggande 
funktioner bör få utvecklas sida vid sida.  Vad innefattar då denna genrefria teknik? Enligt 48

Arder är det lämplig användning av och kontroll över hållning, andning, klang, ansats, intona-
tion, artikulation och olika register.  49

Utifrån Arders definition, mina ämneskunskaper som sångpedagogstudent och tiden jag hade 
till mitt förfogande valde jag ut fyra sångtekniska övningar. Dessa syftade främst till arbete 
med andning, artikulation och röstens flexibilitet (se Bilaga 1). I valet av övningar lät jag mig 
påverkas av det stora fokus på klang och intonation som enligt mig är vanligt förekommande 
inom körsång – och valde därför bort dessa områden. Däremot ansåg jag andning vara något 
så centralt och grundläggande för sångteknik att två utvalda övningar fick behandla ämnet, 
om än på olika sätt. Jag ville att övningarna skulle lämpa sig för arbete med valt sångtekniskt 
område samt gå att jobba med på flera olika sätt. Varje övning innehöll tre övningsmoment – 
ett visuellt, ett auditivt och ett antingen kinestetiskt eller taktilt – vilka skulle gå att genomföra 
i valfri ordning. 

Båda körerna jag besökte uppgav att de hade tillgång till skrivtavlor i sina repetitionslokaler. 
Utifrån Lena Boströms lista över hjälpmedel för visuella elever valde jag text, färg, bild och 
en tankekarta till mina visuella övningsmoment.  (Istället för tankekarta kommer jag fram-50

över att skriva mindmap, eftersom det var ordet jag använde i mitt övningspass.) De auditiva 
tillvägagångssätten jag valde var muntliga instruktioner och förebildning samt aktivt lyssnan-

 Ingrid Bertram, Hur ser en bra enkät ut?: En kritisk granskning av befintliga frågeformulär, projekt46 -
arbete, Lund: Lunds Universitet, 2009.

 Arder 2007, s. 36.47

 Ibid., s. 36.48

 Ibid., s. 34.49

 Boström 1998, s. 67.50
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de genom att blunda och sjunga mot handflatorna och på så sätt förstärka ljudet av sin egen 
sång. Som taktilt övningsmoment valde jag att låta koristerna känna på bukmuskulaturens  
arbete med sina händer. För att aktivera hela kroppen – inte bara ur ett sångtekniskt perspektiv 
utan även i inlärningen – valde jag följande kinestetiska övningsmoment: fokus på stäm-
bandsaktivering vid tonande konsonanter, inhalare la voce (försök att behålla inandnings-
känslan) och kontroll av avspänd sång genom olika rörelser för nacke, käke och tunga. För 
förtydligande av övningsmomenten, se Bilaga 1. 

2.1.2. Enkätens uppbyggnad 

Den digitala enkäten (se Bilaga 2) innehöll sammanlagt tolv frågor. De första fyra frågorna 
var så kallade kategorifrågor, för att få information om respondenternas bakgrund: ålder, kör-
erfarenhet, erfarenhet av individuell sångundervisning och uppfattning om egen sångteknisk 
förmåga. Sedan följde åtta frågor om hur de olika övningarna uppfattades – samma två frågor 
kopplade till alla fyra övningar. För att förtydliga vilken övning frågorna gällde delade jag 
upp dem på olika sidor, lät dem komma i kronologisk ordning (frågorna till Övning 1 först 
och de gällande Övning 4 sist) och gav varje övning ett beskrivande namn vilket jag skrev 
som underrubrik. (Dessa namn på övningarna fick dock inte avslöja vilka sångtekniska fakto-
rer de syftade till att arbeta med.) Exempel: Övning 1. Röstens motor följt av två frågor, sedan 
gick respondenterna vidare i enkäten genom att klicka på ”Nästa”. 

Det som för mig framstod som allra mest intressant att ta reda på var huruvida koristerna upp-
fattade mitt sångtekniska syfte med varje övning eller inte. Trots det började jag med att ställa 
frågan ”Vilket moment kändes mest lärorikt/givande för dig?”, och ge de fasta svarsalternati-
ven i kronologisk ordning så som övningsmomenten hade genomförts, för att hjälpa respon-
denterna att minnas hur varje övning hade gått till. Därefter följde den viktiga frågan ”Vilken 
eller vilka av följande faktorer tror du att övningen främst syftade till att arbeta med?” med de 
fasta svarsalternativen (andning, ansats, artikulation, flexibilitet, hållning, intonation, klang, 
register) skrivna i alfabetisk ordning. Detta för att vara konsekvent och minska risken för att 
respondenterna skulle påverkas av svarsalternativens ordningsföljd.  Likt en personlig inter51 -
vju bör avslutas med en fråga om ifall informanten önskar tillägga något bör en enkät också 
ge utrymme för respondenternas egna synpunkter.  Därför valde jag att avsluta enkäten med 52

en sådan öppen, frivillig fråga. 

 Jan Trost, Enkätboken, 4. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2012.51

 Ibid., s. 74.52
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2.1.3. Urval 

Eftersom inlärningsstilen hos barn tydligt går att koppla till ålder och utvecklingsnivå valde 
jag att i det här arbetet jobba med vuxna korister. Jag besökte två körer som vanligtvis sjunger 
repertoar inom två olika musikgenrer – klassisk musik och gospel – som hade tid och möjlig-
het att ta emot mig. De uppfyllde även mina egengjorda kriterier för att få en större spridning 
beträffande deltagarnas musikaliska bakgrund. Deltagarna tillhörde olika röstfack och sjöng 
flerstämmigt i så kallad blandad kör. Alla hade  de olika förkunskaper och olika stor erfaren-
het av arbete med röstvård och grundläggande sångteknik. Jag kände körernas ledare sedan 
tidigare och kontaktade dem därför gällande min undersökning. 

Trots mitt försök att välja körer med medlemmar i blandade åldrar visade sig en stor majoritet 
av respondenterna vara i åldrarna 19 till 29 år. Medelåldern låg på 30 år. Endast tolv korister 
var äldre än 29 år, varav fyra var över 50 år och den äldsta 62 år. Majoriteten angav att de 
hade sjungit i kör i mer än tio år. Sju personer angav att de hade sjungit i kör i 20 år, och en 
hade sjungit i kör så länge som i 45 år. 36 av de 48 respondenterna hade någon gång fått indi-
viduell sångundervisning. Av dessa 36 personer tyckte sig nio ha helt tillräckliga kunskaper 
om röstvård och sångteknik. Den enda personen som tyckte sig ha helt otillräckliga kunskaper 
om detta angav även att den hade fått individuell sångundervisning. 

2.1.4. Etiska ställningstaganden 

Eftersom körerna i samråd med sina ledare tackade ja till detta samarbete som grupp kändes 
det särskilt viktigt att klargöra deltagandets frivillighet. I mina ögon var det hela ett samarbete 
– deltagarna upplevdes vara motiverade att lära sig och gav mycket positivt gensvar på  
övningarna vi gjorde. Innan undersökningens genomförande informerades deltagarna om vad 
resultatet skulle användas till, att deltagandet var frivilligt, att samtliga deltagare garanterades 
anonymitet och att endast jag skulle komma att ha tillgång till enkätsvaren. Denna informa-
tion gavs både i textform i god tid innan mitt besök samt muntligt precis innan undersökning-
ens genomförande. 
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2.2.Genomförande 

Det första steget i genomförandet av studien var att fråga de två körledarna om de var intres-
serade av att delta, vilket de båda var. Jag förklarade det praktiska utförandet av arbetet och 
undersökte hur de miljö- och resursmässiga förutsättningarna såg ut i respektive repetitions-
lokal. Därefter togs frågan vidare till koristerna, som även de tackade ja till att medverka. Jag 
skickade ut den skriftliga informationen om undersökningen (vilken dessutom förklarade att 
deltagarna skulle komma att behöva sina mobiltelefoner för att fylla i enkäten) och bokade 
sedan in tider för mina besök. Detaljerna för de fyra sångtekniska övningarna fastställdes i 
samråd med min handledare. Jag skrev ett manus och lade mycket tid på att öva in det näst-
intill ordagrant, i strävan mot att göra instruktionerna så lika varandra som möjligt för de båda 
grupperna. 

Väl på plats inledde jag de båda övningspassen med att förklara för deltagarna hur undersök-
ningen skulle gå till: 
1. att vi skulle göra fyra övningar med avseende på grundläggande sångteknik, och att de 

sedan skulle få svara på några frågor i en webbenkät på sina mobiltelefoner 
2. att jag skulle säga till när varje övning slutade och nästa började 
3. att de gärna fick vara uppmärksamma på ifall några instruktioner upplevdes tydligare än 

andra – och i så fall memorera dessa 
4. att eventuella sångtekniska frågor fick sparas tills efter det att enkäten var inlämnad  

(eftersom tanken var att jag inte skulle individanpassa undervisningen) 
5. att det var okej att hoppa över övningsmoment, men att de i så fall inte fick svara på  

enkätfrågorna kopplade till den aktuella övningen 

Därefter ledde jag de sångtekniska övningarna, skickade ut den digitala enkäten och såg till 
att samtliga deltagare svarade på frågorna. På frågorna till Övning 1 fick jag bara in 43 svar. 
Detta interna bortfall bör bero på fem personers sena ankomst och det faktum att dessa inte 
hade gjort övningen som frågorna gällde. På frågorna till Övning 2 var antalet respondenter 
44. En person kom så sent att denne bara hann vara med och ge feedback på den sista öv-
ningen. Det var alltså 47 svar på frågorna till Övning 3 och 48 svar först på frågorna till  
Övning 4. 
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3. Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet av undersökningen. Kapitlet är uppdelat efter svaren på 
frågorna kopplade till respektive övning samt det öppna skrivfältet för respondenternas övriga 
synpunkter. Det avslutas med en kort sammanfattning. 

3.1.Övning 1: Röstens motor 

Lite mer än hälften av respondenterna uppgav det taktila momentet i Övning 1 som mest läro-
rikt eller givande för just dem. 37 av totalt 43 respondenter förstod att övningen främst syfta-
de till att arbeta med Andning (se Diagram 1). 

 

Diagram 1. Valda svarsalternativ på fråga 6. 37 respondenter förstod att övningen främst  
syftade till att arbeta med Andning.
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3.2.Övning 2: Åtta gånger från grundton till mollters 

Lite mer än hälften av respondenterna uppgav det auditiva momentet i Övning 2 som mest 
lärorikt eller givande för just dem. 38 av totalt 44 respondenter förstod att övningen främst 
syftade till att arbeta med Andning (se Diagram 2). 

 

Diagram 2. Valda svarsalternativ på fråga 8. 38 respondenter förstod att övningen främst  
syftade till att arbeta med Andning.

3.3.Övning 3: Misslyckade rim 

Lite mer än hälften av respondenterna uppgav det kinestetiska momentet i Övning 3 som mest  
lärorikt eller givande för just dem. 33 av totalt 47 respondenter förstod att övningen främst 
syftade till att arbeta med Artikulation (se Diagram 3). 
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Diagram 3. Valda svarsalternativ på fråga 10. 33 respondenter förstod att övningen främst 
syftade till att arbeta med Artikulation.

3.4.Övning 4: Kartlägga eventuella ovanor 

Tre fjärdedelar av respondenterna uppgav det kinestetiska momentet i Övning 4 som mest  
lärorikt eller givande för just dem. 26 av totalt 48 respondenter förstod att övningen främst 
syftade till att arbeta med Flexibilitet (se Diagram 4). 14 personer hade kryssat i svarsalterna-
tivet Hållning – något som mycket riktigt blev ett indirekt syfte med övningen, den gynnade 
en god och avspänd sånghållning. 
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Diagram 4. Valda svarsalternativ på fråga 12. 26 respondenter förstod att övningen främst 
syftade till att arbeta med Flexibilitet.

3.5.Övriga synpunkter 

I slutet av enkäten fanns möjlighet att delge synpunkter på undersökningen i ett frivilligt 
skrivfält, som 26 respondenter valde att fylla i. Jag fick många positiva kommentarer på öv-
ningspasset i sin helhet, och en respondent berömde dessutom utformningen av enkäten. Någ-
ra kommenterade det faktum att varje övning innehöll flera olika moment: ”Jag tycker värdet 
låg i kombon av instruktionerna/tavlan/testa själv”, ”Bra med multimodal redovisning!”, ”Bra 
med både muntlig instruering, tavlan och att känna på sig själv”. Tre förslag på förbättringar 
som nämndes (av tre olika korister) var att jag hade kunnat vara tydligare med vilka toner som 
sjöngs i Övning 2, att några övningar hade kunnat ha haft fler instruktioner samt att jag hade 
kunna nämna ”något om stödet” i arbetet med Övning 4. 

!  15

Vad syftade Övning 4 främst till att arbeta med?

Andning

Ansats

Artikulation

Flexibilitet

Hållning

Intonation

Klang

Register

Antal respondenter

0 10 20 30 40



3.6.Sammanställning 

Många korister upplevde det multisensoriska arbetet som något positivt. De taktila och kines-
tetiska övningsmomenten angavs flest gånger som mest givande och lärorika. Trots mina  
ansträngningar hade åtminstone en respondent svårt att uppfatta något så väsentligt som vilka 
toner som sjöngs i Övning 2. Dessutom misstolkades det tänkta syftet med Övning 3 och  
Övning 4 – arbete med Artikulation och Flexibilitet – av flera respondenter. 

4. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras undersökningens resultat i förhållande till dess bakgrund, vald 
metod och vilka följder denna metod fick. 

4.1.Resultatdiskussion 

Det här arbetet hade för avsikt att undersöka effekterna av multisensoriskt arbete med grund-
läggande sångteknik i kör. Det utformade övningspasset genomfördes utan komplikationer 
med de två körerna – som vanligtvis musicerar på olika nivåer inom olika musikaliska genrer 
– varpå alla deltagare fick fylla i en digital enkät. Enkätsvaren visade på att majoriteten av 
respondenterna uppfattade syftet med de olika övningarna. Några gjorde dock inte det. Det 
finns flera möjliga förklaringar till detta resultat: deltagarnas olika preferenser och definitio-
ner av de sångtekniska termerna som användes i enkäten, individernas sångtekniska nivå och 
egna fokuseringsområden samt vilka faktorer deras ordinarie körledare ofta lägger vikt vid. 
Jag fann det intressant att många angav Intonation som den faktor övningarna främst syftade 
till att arbeta med – till och med på fråga nummer 6, kopplad till Övning 1 som gjordes i ”tal-
kör”, på valfri tonhöjd. Det stora fokuset på att sjunga rent kan nog vara en följd av det ut-
märkande svenska klangideal, som bland annat Lennart Reimers har fördjupat sig i, hos vilket 
noggrannhet med intonation är ett karaktärsdrag.  Kanske brukar körernas ordinarie repeti53 -

 Reimers 1993.53
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tioner rikta in sig på det musikaliska resultatet, och lämna väldigt lite plats för inlärnings-  
processen? 

På frågorna gällande vilka övningsmoment som upplevdes mest givande var respondenternas 
svar fördelade (om än en aning ojämnt) över samtliga svarsalternativ utom ett. Ingen av delta-
garna hade valt det visuella momentet i Övning 2. I just detta fall tror jag att det beror på öv-
ningens utformning; trots att de tre övningsmomenten berörde samma sak var de troligen inte 
didaktiskt jämlika. Texten på tavlan upplevdes förmodligen vara mindre matnyttig än de andra 
momenten. De kinestetiska och taktila övningsmomenten var de som flest respondenter angav 
som mest givande, och till viss grad skulle detta kunna bero på ”nyhetens behag” – att dessa 
moment tydligt frångick de vanligaste metoderna för arbete med sångteknik i kör. Resultatet 
klargör inte huruvida majoriteten av respondenterna alltid föredrar att involvera hela kroppen 
i inlärningsprocessen. Men faktumet att respondenterna föredrog olika övningsmoment åskåd-
liggör enligt mig deras olika perceptuella preferenser. 

De strukturer och metoder som har blivit tradition inom arbete med körsång behöver inte vara 
de som är bäst anpassade för gruppen, vilket resultatet också bekräftade. Precis som Lena  
Boström poängterar ges undervisning ofta efter metoder som förutsätter att alla lär sig på 
samma sätt – tradition förbigår vetskapen om att alla människor fungerar olika.  Detta med54 -
för en risk i ensemblesång, där felaktig röstanvändning kan resultera i långvariga röstproblem. 
Men med de olika perceptuella preferenserna som utgångspunkt kan körledare ifrågasätta och 
naturligt gå utanför de vanliga strukturerna – efter bästa förmåga utifrån de givna förutsätt-
ningarna. Kunskapen om olika inlärningsstilar kan även påminna oss om att ”den mest tydliga 
instruktionen” varierar beroende på vem mottagaren är; det tillvägagångssätt vi själva föredrar 
kanske inte förstås av alla. 

Jag ser många positiva effekter av att ta sig an samma sak på flera olika sätt. Detta gäller för-
stås all undervisning, eftersom ingen elev är den andra lik, men i synnerhet arbete med kör-
sång där möjligheten att följa upp och korrigera varje individ är mycket begränsad.  Som 55

Stefan Sköld skriver så tvingas körledare försöka lösa sångtekniska problem kollektivt och 
använda sångtekniska instruktioner för att skapa en enhetlig klang.  I de båda körerna som 56

jag besökte ansåg sig endast nio personer ha tillräckliga kunskaper inom röstvård och grund-
läggande sångteknik – och då hade ändå 36 personer fått individuell sångundervisning. Jag 
undersökte om det fanns några tydliga kopplingar mellan respondenternas körtillhörighet och 
enkätsvar, men kunde inte se några sådana samband. 

 Boström 1998.54

 Arder 2007.55

 Bjerge & Sköld 1993.56
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Körledarens roll innebär undervisning i körsång, vilket enligt mig innefattar röstvård och 
grundläggande sångteknik. I all undervisning behövs medvetenhet om att sinnena är våra  
direkta inlärningskanaler och att de perceptuella preferenserna skiljer sig från individ till indi-
vid.  Enligt mig öppnar ett sådant perspektiv nya dörrar, både vad gäller förståelse och re57 -
spekt för missförstånd samt inspiration till att hitta fler tillvägagångssätt. Nanna-Kristin Arder 
framhåller att sångarna behöver koncentrera sig på en sak i taget för att befästa ny kunskap.  58

Kunskapen om olika inlärningsstilar hjälper mig dock att inse hur ”en sak i taget” ändå kan 
göras på otroligt många olika sätt. Min strävan att aktivera fler sinnen i varje sångteknisk  
övning gjorde undervisningen varierad samtidigt som relativt mycket tid ägnades åt varje öv-
ning, vilket kändes värdefullt. Särskilt med tanke på att långt ifrån alla korister har tidigare 
erfarenhet av individuell sångundervisning.  59

4.2.Metoddiskussion 

Arbetet begränsades av den bestämda tiden jag hade till mitt förfogande samt det relativt lilla 
antalet deltagare. Dessutom hade jag så klart önskat att samtliga korister som deltog hade när-
varat under hela övningspasset. För att undersöka hur koristerna uppfattade sångövningarna 
valde jag att använda mig av en enkät – något som paradoxalt nog (likt denna uppsats) är  
något väldigt textvisuellt. Detta gjorde att deltagarnas feedback till mig påverkades av deras 
förhållande till skriven text. Enkäten hade kanske kunnat kombineras med någon form av 
muntlig återkoppling, exempelvis en gruppintervju, för att bättre tillgodose respondenternas 
olika förmågor att uttrycka sig. Utifrån det lilla antalet deltagare och deras spridda åldrar val-
de jag att inte be dem ange kön eller röstfack, eftersom för detaljerade bakgrundsfrågor kunde 
riskera att röja respondenternas anonymitet. I efterhand anser jag dessa vara viktiga paramet-
rar som hade varit intressanta att ha med i undersökningen. 

I övningspasset valde jag bort arbete med metaforer som hjälpmedel, i ett försök att vara så 
konkret som möjligt. Detta hindrade dock mina möjligheter att undersöka dessa sätt att ge 
sångtekniska instruktioner som Tone Bianca Dahl förespråkar.  Att undersöka hur användan60 -
det av metaforer i sångundervisning uppfattas får kanske bli ett framtida projekt. Det vore 
även intressant att jämföra hur multisensoriskt arbete med sångteknik uppfattas av individer 
med liknande musikalisk bakgrund, för att förvissa sig om att de sångtekniska termerna som 

 Boström 2004.57

 Arder 2007.58

 Ibid.59

 Dahl 2002, s. 100.60
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används definieras på samma eller åtminstone liknande sätt. Då skulle resultatet kunna se väl-
digt annorlunda ut. Samtidigt valde jag just dessa grupper för att få en spridning som skulle 
likna verkligheten. Jag kan, efter detta arbete, även tänka mig att undersöka skillnaderna mel-
lan ett multisensoriskt övningspass och ett pass med utgångspunkt i så kallad ”traditionell 
körmetodik”. 
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Bilaga 1 – Övningar 

Övning 1. Röstens motor (syftar till att arbeta med andning) 

1. Visuellt övningsmoment: Mindmap på tavlan.  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Jag ritade upp mindmapen medan jag pratade. Här nedan visar jag i vilken ordning orden 
skrevs. (Den sista grönmarkerade meningen nedan skrevs under mindmapen.)  
”När vi sjunger så rör sig bland annat magen. Inåt? Eller utåt? Den går faktiskt åt olika håll 
på olika ställen. Och om vi låter naturen ha sin gång, och inte lägger oss till med någon ovana, 
så sker detta automatiskt när vi sjunger eller pratar – eftersom det är dessa muskler som ger 
rösten sitt drivmedel, som är luft. Och när vi har sjungit eller pratat färdigt fylls lungorna 
med ny luft då vi slappnar av här och bara släpper ut magen (eftersom det har blivit ett under-
tryck i lungorna åker luften alltså in av sig själv).  
Det blir ett lufttryck under stämläpparna när vi sjunger, och om trycket blir för högt kommer 
tonen att låta pressad och om det blir för lågt kommer den att låta luftig eller läckig. Båda 
dessa kan vara effekter som går att använda ibland, men om vi sjunger på ett sådant sätt länge 
blir det väldigt slitsamt för halsen. Dessa sångsätt riskerar även att man börjar arbeta kompen-
satoriskt och att fel muskler spänns. (Och eftersom att spänningar lätt ”sprider sig” är det 
alltså något vi vill undvika.)” 

2. Taktilt övningsmoment: Att känna muskelarbetet med händerna.  
Deltagarna gjordes uppmärksamma på andningsmusklernas arbete genom att, samtidigt som 
övningen gjordes, först lägga händerna på bukväggen under naveln (och känna aktivering av 
musklerna vid namn rectus abdominis), sedan i flankerna (och känna aktivering av musklerna 
vid namn obliquus externus, obliquus internus och transversus abdominis) och slutligen just 
ovanför blygdbenet (och känna aktivering av nederdelen av musklerna rectus abdominis som 
fäster i blygdbensfogen). Innan vi flyttade händerna till nästa ställe förklarade jag vad delta-
garna borde ha känt med händerna, och lät dem sedan prova igen innan vi gick vidare. 

3. Auditivt övningsmoment: Att blunda och lyssna.  
Övningen repeterades ett flertal gånger. Deltagarna gjordes uppmärksamma på hur lite varje 
inandning behöver höras – när bukmusklerna bara slappnar av och luften strömmar in auto-
matiskt – genom att blunda och lyssna på tystnaden mellan varje tonande Z. 
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Övning 2. Åtta gånger från grundton till mollters  
(syftar till att arbeta med andning) 

1. Auditivt övningsmoment: Att hålla händerna framför ansiktet och lyssna på det egna flödet.  
Först sjöngs den första versionen av övningen ovan, två takter lång. Deltagarna ombads hålla 
upp händerna ungefär 0,5-1 decimeter framför ansiktet och sjunga mot sina handflator, med 
fingerspetsarna riktade mot öronen, och med hörseln kontrollera att de sjöng med ett jämnt 
luftflöde. Övningen transponerades och sjöngs i olika tonarter. Sedan lades en takt till, så att 
frasen blev längre. 

2. Visuellt övningsmoment: Texten på tavlan. 

Jag förklarande att det inte handlar om mängden luft vi andas in så mycket som vad vi gör 
med utandningsluften, när vi sjunger en längre fras. Medan jag pratade skrev jag på tavlan:  
”Det gäller att hushålla med utandningsluften, disponera luften över frasen. Och det kan man 
göra genom att känna ett motstånd, rent muskulärt – låta inandningsmusklerna successivt ge 
efter för utandningsmusklerna. Ett sätt att arbeta med detta är att försöka ”behålla inand-
ningskänslan”, behålla den vidgning som blir när vi andas in. Det ska vi göra nu när vi ska 
lägga till ännu en takt till övningen.” 

3. Kinestetiskt övningsmoment: Upplevelsen av att försöka ”behålla inandningskänslan”.  
Vi försökte tillämpa detta i praktiken. Deltagarna fick sjunga den tre och fyra takter långa ver-
sionen av övningen, utan att hålla händerna framför ansiktet, med fokus på att känna ett  
muskulärt motstånd och försöka behålla inandningskänslan (italiensk term: inhalare la voce).  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Slutligen gjordes övningen fem takter lång, så att deltagarna gick upp till molltersen åtta 
gånger i en, sammanhållen fras. 

Övning 3. Misslyckade rim (syftar till att arbeta med artikulation) 

1. Auditivt övningsmoment: Att höra orden i följd.  
Jag sjöng övningen för deltagarna (en ”vers” i taget) och bad dem, tyst för sig själva, lägga 
märke till skillnaden mellan de olika slutkonsonanterna. Jag visade tydligt att slutkonsonan-
terna skulle sjungas på det sista slaget i takten, för att alla skulle komma att göra likadant. 

2. Kinestetiskt övningsmoment: Att sjunga orden i följd.  
Utan vidare förklaring till skillnaden mellan slutkonsonanterna fick de sedan testa att sjunga 
övningen, med fokus på konsonanterna. Varje ”vers” ovan sjöngs flera gånger, i några olika 
tonarter, innan jag förevisade nästa och därefter lät dem prova den nya textvarianten. 

3. Visuellt övningsmoment: Att se bokstäverna på tavlan. 
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Klusiler: 

T D 

P B 

K G



Sedan gick jag till tavlan, förklarade och skrev:  
”Den här övningen handlar alltså om konsonanter vi lätt glömmer bort är tonande. Alla dessa 
slutkonsonanter vi just sjöng tillhör en grupp som kallas för klusiler. T, D, P, B, K och G. 
Om vi börjar med de första två – T och D, som de uttalas på svenska – så är det i princip 
samma sak som händer i munnen när vi säger dessa två. Skillnaden är att vid D så är stäm-
banden med – D är alltså en tonande konsonant, trots att den är explosiv och kort. (Till skill-
nad från exempelvis Zzz som vi kan sjunga på länge.) Samma sak gäller alltså svenskans P 
och B – där är det B som är tonande. Och vid K och G sker samma sak i munnen, men svens-
kans G är tonande. I sång, där vi har en melodi att förhålla oss till (särskilt i körsång, där vi 
ofta strävar efter att alla ska ha samma uttal), bör alltså dessa klusiler sjungas på tonhöjd. Nu 
råkade de här vara slutkonsonanter, men det gäller förstås även i början av ett ord eller en sta-
velse att alla tonande konsonanter bör ligga på samma tonhöjd som efterföljande vokal. Att 
tänka på att sjunga startkonsonanter på tonhöjd kan även hjälpa i förberedelsen inför en ton 
eller fras.”  
Därefter gjordes hela övningen igen, med fokus på de tonande slutkonsonanternas tonhöjd. 

Övning 4. Kartlägga eventuella ovanor och ”släppa kontrollen”  
(syftar till att arbeta med flexibilitet) 
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1. Auditivt övningsmoment: De muntliga instruktionerna.  

Först sjöng jag övningen för dem i ett raskt tempo, så som de sedan skulle komma att göra. 

Jag förtydligade vokalfärgen; ljust å som om de skulle sjunga ”tjock” fast utan slutkonsonant. 

Därefter sjöng vi övningen tillsammans. Jag bad koristerna känna efter så att de inte försökte 

kontrollera tonhöjden med fel muskler: nacken skulle vara avspänd, käken stilla och tungan 

ligga bred i munnen, endast luftflödet och stämbanden fick styra vilka toner de sjöng. ”Våga 

släpp kontrollen lite och lita på kroppens egen intelligens…” 

2. Visuellt övningsmoment: Bilden på tavlan. 

”Det är alltså vanligt att försöka kontrollera tonhöjden med muskler som egentligen inte har 

med tonhöjd att göra. Några vanliga ställen är nacken, käken och tungan. Eftersom spän-

ningar lätt sprider sig ska vi nu kontrollera ifall vi själva har några ovanor som vi borde för-

söka arbeta bort, för att få en avspänd och fri röstanvändning.” 

3. Kinestetiskt och taktilt övningsmoment: Att skaka på huvudet, hålla i hakan och ”räcka ut 

tungan”. Därefter gjorde vi övningen (a cappella) i några olika tonarter medan vi i individuel-

la tempi långsamt skakade på huvudet och kände om våra nackar var avspända. Efter det höll 

vi en hand (som att vi höll i en glasstrut) mot våra hakor och kände om våra käkar gjorde nå-

!  26

Nacke

Tunga

Käke



got som de inte skulle. Käken skulle alltså vara avspänd och stilla trots de många tonbytena. 

Sist men inte minst satte vi våra tungspetsar mot baksidan av nedre tandraden och stretchade 

ut tungan (alternativt ”dolde underläppen med tungan” om det första alternativet upplevdes 

svårt) medan vi sjöng för att kontrollera att tungan var avspänd – vokalen fick låta lite hur 

som helst. 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor
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