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SAMMANFATTNING

Författare: Charlotta Wändahl

Titel: Sjung för Guds skull - en didaktiskt studie av kantorers förhållningssätt gällande 
ramfaktorer, mål och innehåll i körverksamhet

English Title: Sing for God’s sake - A study of cantors’ approach to the didactics of borders, 
goals and substance in choir singing 

Syftet med den här studien är att undersöka hur kantorer hanterar didaktiska utmaningar i sin 
körverksamhet. Studien tar upp hur kantorer förhåller sig till de didaktiska kategorierna: 
ramfaktorer, mål och innehåll. I undersökningen har jag använt mig av kvalitativa intervjuer 
och jag valde att intervjua tre kantorer med erfarenhet i yrket. Resultatet visar att det som styr 
verksamheten främst är ramfaktorerna: att körmedlemmarna deltar på frivillig basis och att 
det finns en tidsbegränsning på ett övningstillfälle i veckan. Ett tydligt styrande mål för 
körverksamheten är körens medverkan på gudstjänster. Dessa tre faktorer påverkar körledarna 
att bli resultatinriktade och auktoritära i sin ledarroll.

Det framkommer att kantorer kan hamna i dilemmat att inte ta hänsyn till körmedlemmarnas 
förkunskaper eftersom ovanstående faktorer styr verksamheten. 

Ur studien kommer det också fram att repertoaren till kören är en viktig del som är noga 
utvald av kantorerna. De väljer den dels med hänsyn till deras egna trosuppfattningar och 
musiksmak samt Svenska kyrkans värderingar ifråga om tro och tradition.

Nyckelord: Svenska kyrkan, körsång, pedagogik, förhållningssätt
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INLEDNING

Ännu en gång sitter jag redo för att lyssna på en konsert i en kyrka. Den här gången är det 
gruppen Kents respektive Björn Afzelius låtar som ska framföras. Mellan sångerna vävs texter 
in så att det blir en historia. Kören sjunger tillsammans med solister och jag känner mig djupt 
berörd av hela konserten, både genom texterna och musiken som är sammanvävda på vackert 
sätt. Körledaren, kantorn i kyrkan, leder det hela och jag tänker att hon måste ha ett fantastiskt 
yrke. Eftersom jag själv jobbar med musik i skolan vet  jag hur det är arbeta i en pedagogisk 
musikverksamhet. Det finns väldigt mycket som jag måste förhålla mig till och det går liksom 
inte att vara helt ”fri” - vad det nu egentligen betyder. Min nyfikenhet har drivit mig till att 
göra den här studien som handlar om körverksamhet i Svenska kyrkan.
Hur är det egentligen att arbeta som kantor med körer? Att vara körledare i Svenska Kyrkan 
innebär ju ett pedagogiskt och didaktiskt arbete - på vilket sätt?
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BAKGRUND

Följande kapitel beskriver det uppdrag en kantor har. Genom denna redogörelse ser vi hur 
bred kompetens som faktiskt behövs och att dessa förmågor också innefattar pedagogik och 
didaktik vilket denna studie inriktar sig på. 

Eftersom det är de didaktiska perspektiven gällande körsång som denna studie handlar om 
finns också en beskrivning av körsångens roll i Svenska kyrkan så att vi får en bild av den 
körtradition som finns idag.

Kantorers huvudsakliga uppdrag och yrkeskompetens

I kyrkoordningen (2013 s. 15) beskrivs att den huvudsakliga uppgiften i en församling i 
Svenska kyrkan är: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I 
alla dessa delar ska det musikaliska arbetet finnas med och i en av Svenska kyrkans 
utredningar (2003:3) finns en beskrivning på detta.

Musiken har alltid funnits med som en del av kyrkan.  Musiken finns med i alla kyrkans 
huvuduppgifter: gudstjänst,  undervisning, diakoni och mission. Den finns med på alla nivåer - i 
församlingar, stift och på nationell nivå. Däremot är den inte alltid omnämnd i styrande dokument. 
Musiken i kyrkan är given, men den är inte lika självklart formulerad (Svenska kyrkan 2003 s. 31).

Genom citatet ser vi att  styrdokumenten gällande kantorers uppdrag är formulerat på ett sätt 
som betonar att musiken ska finnas med i alla församlingens huvuduppgifter men inte på 
vilket sätt. Detta innebär att musikverksamheten utformas i huvudsak i samverkan mellan 
kantorn och arbetsledaren och det  görs i hänseende till församlingens mål, avtal och 
ekonomiska ramar (Svenska kyrkan, 2003:3 s. 36). Kantorns huvudsakliga uppdrag är att 
bidra till att församlingens ovannämnda huvuduppgifter blir utförda (Svenska kyrkan, 2013).

Utredningen En förändrad utbildning (2007:2, s. 91) är inriktad på diakoni, lärande och 
kyrkomusik. Intervjuer ligger till grund för resultatet. Den beskriver att kantorer behöver 
pedagogisk, social och teologisk kompetens tillsammans med en kyrkomusikalisk. 

De ämnen som ingår i kantorsutbildningen idag är: orgel- och pianospel, körledning och 
röstträning, teologi och liturgik, pedagogik och metodik samt musikteori och instrumentvård 
(Svenska kyrkan, 2007:2 s. 84).

Utredningen beskriver att den pedagogiska huvuduppgiften för kantorer är att leda och 
inspirera församlingen så att den blir delaktig och medskapande i gudstjänster. De ska stödja 
individer och grupper i deras musikaliska utveckling. Eftersom uppdraget ofta består av att 
leda musicerande grupper i olika åldrar samt att  bedriva instrumentalundervisning på vitt 
skilda nivåer krävs en stor pedagogisk skicklighet. Av utredningen framgår att  det kantorer 
känner sig minst förberedda på när de kommer ut i tjänst är att leda musikarbetet med barn 
och ungdomar.  

De blivande kyrkomusikerna måste utbildas för och förberedas på det pedagogiska ledarskap som 
krävs i körverksamhet och annan musikverksamhet för alla åldrar (Svenska kyrkan, 2007:2 s. 92)
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Utredningen menar att de pedagogiska förhållningssätt som finns i kantorsutbildningen idag 
behöver förnyas och förtydligas (Svenska kyrkan, 2007:2 s. 92). 

Den hävdar också att sociala förmågor och en grundad tro hos en kantor är lika viktiga som de 
musikaliska. Citatet nedan kommer från en förtroendevald av de intervjuade i 
undersökningen.

Musiken har en otroligt viktig roll som man inte nog kan belysa och lyfta fram. Därför är det 
väldigt viktigt att även deras (kyrkomusikernas) utbildning är en församlingsutbildning, och att 
den inte bara fokuserar på det musikaliska. Det är viktigt att de också har det rätta kallet, och att de 
utvecklar sin tro och sitt tankesätt så att de blir en naturlig del i arbetslaget och den verksamhet 
som vi tillsammans med personalen i kyrkan lägger upp (Svenska kyrkan 2007:2 s. 91 )

De som ingår i arbetslaget i en församling är minst en kyrkomusiker som är kantor eller 
organist. Det finns också en kyrkoherde, ett visst antal präster och diakoner samt den personal 
som i övrigt behövs för verksamheten (Svenska kyrkan 2013, s. 113). 

Att vara grundad i sin egen tro innebär att vara förankrad i Svenska kyrkans lära och ha 
förmågan att reflektera över sin gudstro så att den förblir levande och förnyad.

Kyrkans lära formuleras genom teologisk reflektion över vad tro och bekännelse innebär. Det är en 
uppgift för enskilda kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra 
dess innebörd. Läran uttrycks i trosbekännelser, i skrifter från kyrkans historia, i gudstjänstböcker 
och i andra nutida dokument som kyrkan har bejakat. Varken trosbekännelserna eller läran är 
föremål för tro. De redovisar vad kyrkans övertygelse består i och utlägger tron. I fortlöpande 
samtal med andra traditioner, i förkunnelsen och gudstjänsten fortsätter Svenska kyrkan att utlägga 
sin tro (Svenska kyrkan 2013, s. 13).

Den kristna tron är också sammanvävd med kyrkans traditioner och värderingar. En sådan, 
som påverkar kantorers arbete, är synen på medlemskap och tillhörighet. Ekström (2013) 
lyfter fram detta genom ett  citat  från Kyrkoordningen som trädde i kraft 1996: ”Svenska 
kyrkan är en öppen folkkyrka med rum för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som för 
den trosvisse, för den som har hunnit kortare likaväl som den som hunnit längre på trons väg, 
heter det i kyrkoordningen” (s. 41). I linje med detta framkommer det, i en studie om 
musiklivet i Svenska kyrkan, att majoriteten av alla kyrkomusiker anser att en av kyrkans 
uppgifter är att vara till för alla människor (Bromander, 2002 s. 206).

Andra kompetenser som också lyfts fram i utredningen (Svenska kyrkan, 2007:2) är den 
liturgiska och teologiska. Dessa är viktiga för utformningen av gudstjänsten samt för 
texttolkningen i kör- och gudstjänstarbetet. Kantorn ska kunna möjliggöra en förståelse för 
vad text och musik vill förmedla i olika sammanhang (Svenska kyrkan 2007:2 s. 90) 

Idag ingår också ett  kunnande både om populärmusik och den traditionella kyrkomusiken. 
Detta beror på att populärmusik är en utbredd genre som många människor lyssnar på och 
kantorer tar därför hänsyn till sådana musikaliska önskemål (Brodén och Larson, 2012). 

Ovanstående avsnitt beskriver kantorns uppdrag och olika förmågor som krävs i yrket. Jag har 
valt att inte betona kyrkomusikaliska kompetenser utan riktar in mig på pedagogiska och 
sociala förmågor eftersom det är denna studies område. 
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Körsångens roll i Svenska kyrkan

I utredningen Kyrkan mitt i musiklivet (Svenska kyrkan 2003) finns en beskrivning av 
körsångens roll. Det finns idag ett mycket starkt  intresse för körsång. Sveriges 
Kyrkosångsförbund, som är en av landets största körförbund har ett stabilt  medlemstal på     
80 000 sångare, varav 40 000 är barn och ungdomar. Svenska kyrkans mest omfattande barn- 
och ungdomsverksamhet bedrivs i körerna. Körerna består både av barnkör, ungdomskör och 
vuxenkör. Detta beskrivs i utredningen som en ”välorganiserad frivilligverksamhet” och det 
finns många orsaker varför intresset är så starkt (Svenska kyrkan, 2003 s. 41).
  

Det är inte enbart den musikaliska utmaningen som står i centrum för repertoararbetet utan 
också att träna rösten, utveckla notkunskaper och gehör.  Körsångare kommer också i 
närkontakt med texter, teologi och livsfrågor.  En körsångare bidrar dessutom själv med sin 
livskunskap, sitt sätt att vara medmänniska och medsångare som utvecklar den sociala 
kompetensen. I kören finns också en förväntan på den enskilde koristens ansvarstagande såväl 
socialt som musikaliskt.  Möjligheten att utveckla den emotionella förmågan är starkt kopplad 
till det konstnärliga resultatet (Svenska kyrkan, 2003 s. 64).  

I studien Människan i kören (1982) behandlar Ingvar Laxvik, Karl-Göran Linzander, Alf 
Tunsäter och Björn Wrangsjö hur körsångsverksamhet i Svenska kyrkan kan se ut. De tar upp 
frågor som målsättningar i en kör, kördeltagares olika behov och det sociala samspelet i 
kören. I denna studie har över 1000 korister och ungefär 500 körledare samt präster och 
psykologer medverkat. Den är skriven som en studiehandbok för körledare, präster och alla 
som har intresse av körsång.   

De menar att kören har en tvåfaldigt uppgift: ”dels som bärare av Guds budskap  till 
församlingen och också som bärare av församlingens svar på Guds tilltal genom bekännelse, 
bön och lovsång”. Det står vidare att  det inte är självklart för en körmedlem att identifiera sig 
med denna uppgift. Angående detta uttrycker sig en präst, under en intervju, att ingen kan 
avtvingas tro i kyrkan. Det finns ett erbjudande att  få växa in i en tro men det  är en fråga om 
att ställa sig till förfogande med de resurser och den tro man har. Ingen kan kräva mer än vad 
man som korist, körledare eller präst kan ge. En annan präst säger att ”människor idag 
ifrågasätter auktoriteter och sanningar”. Den intervjuade menar att man skaffar sig själv 
politiska och moraliska uppfattningar och underordnar sig inte utan vidare andras meningar 
(Laxvik m fl. 1982, s.110). 

Angående förväntningar på en kyrkokör skriver de att det  faktum att ha förväntningar är 
stimulerande och sporrar till engagemang. De skriver att: ”ofta förväntas kören vara produktiv 
och nyttig” (s. 111) och de räknar upp olika uppdrag en kyrkokör kan ha. Det kan vara att 
delta i gudstjänster, medverka i andra församlingsarrangemang och verksamheter som sjukhus 
och ålderdomshem samt att medverka i profana konserter. De påpekar vidare att det samtidigt 
är viktigt  att församlingen är införstådd med att körmedlemmarna medverkar i kören på sin 
fritid och därför anpassar verksamhetens krav utifrån det. 

I ett statistiskt material i samma studie har 1182 korister och 359 körledare deltagit. Det 
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framkommer att  majoriteten av både körmedlemmar och kantorer inte är intresserade av att 
diskutera trosfrågor i samband med körrepetitionerna utan att är den musikaliska delen som 
står i centrum för körverksamheten. Att det ska ingå en andakt under en körrepetition är inte 
heller en viktig del. Angående att delta på gudstjänster och konserter anser 56 % av 
körmedlemmarna och 74 % av körledarna att det är ”mycket angeläget”. 78 % av de 
tillfrågade kantorerna tycker att det är ”i viss mån” pressande att  vara beroende av koristernas 
fritid. 61 % av körledarna tycker att det finns en konflikt mellan att kören ska framträda ofta 
och att göra repetitionsarbetet till en kontinuerlig, stimulerande och positiv upplevelse för 
koristerna (Laxvik m fl. 1982). Det bör tilläggas att  det är ett äldre material och att resultatet 
kanske skulle se annorlunda ut idag.
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Problemområde

En kantors arbete förknippas oftast med orgel- och pianospel på gudstjänster kombinerat med 
andra musikaliska uppgifter. Det som oftast inte lyfts fram är att det också finns pedagogiska 
och didaktiska perspektiv i detta uppdrag. Föregående kapitel beskrev att  kantorsyrket kräver 
en bred kompetens vilket också innefattar pedagogiska förmågor som nödvändiga för 
kantorers arbete gällande körer.

Denna studie är inriktad på körverksamhet i Svenska kyrkan vilket innebär att verksamheten 
präglas av de specifika förutsättningar som råder i just denna kontext. Dessa är kantorer 
tvungna att  hantera på olika sätt och denna undersökning klargör de förhållningssätt som 
kantorer har angående vissa didaktiska kategorier. De kategorier som till största del präglar 
körverksamheten är: ramfaktorer, mål och innehåll. Kategorierna har vuxit fram på ett 
induktivt arbetssätt.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur kantorer förhåller sig till de centrala didaktiska 
utmaningarna som de upplever i sin körverksamhet.

Frågeställningar

· Hur förhåller sig kantorer till de ramfaktorer och mål som präglar körverksamheten?

· Hur förhåller sig kantorer till val av repertoar? 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Didaktik och pedagogik

Ordet didaktik förekommer inte så ofta i vardagligt tal utan är ett  fackuttryck som ingår i olika 
utbildningsorganisationer. Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen (1998) menar att didaktik 
handlar om att tydliggöra och få mer kunskap  om undervisning. Själva ordet kommer från 
grekiskan och betyder ”klargöra” eller ”lära sig om” (min översättn.). Det kan också 
översättas med ”undervisningskonst”.

För att klargöra vad didaktik är, kommer en redogörelse för förhållandet mellan didaktik och 
pedagogik. Hanken och Johansen (1998) menar att didaktiken har fokus på vad som sker i 
själva undervisningssituationen. Det kan vara att  studera de förutsättningar som finns för en 
verksamhet eller de beslut som fattas under ett lektionstillfälle. Pedagogiken intar ett  större 
perspektiv och har inte alltid anknytning till konkreta undervisningssituationer. Den kan 
exempelvis belysa det som kännetecknar ett  barns utveckling i en specifik åldersgrupp eller 
vad som ligger i begreppet musikalitet eller andra övergripande pedagogiska frågor. 
Pedagogiken är tvärvetenskaplig och finns både i sociologi, psykologi, antropologi och estetik  
i vilka didaktiken finns integrerad och belyser de specifika didaktiska frågorna. Didaktiska 
problemställningar är per definition pedagogiska men det omvända är inte alltid så (Hanken 
och Johansen, 1998, s. 19).

Musikdidaktik

För att förtydliga begreppet ytterligare kommer några typiska didaktiska frågeställningar 
nedan. För att sedan se hur de kan konkretiseras i musikpedagogiska verksamheter finns ett 
sådant exempel efter varje frågeställning:
*Vad är målet med undervisningen? Vad önskar man uppnå i en musikförening som jobbar 
med att spela rock?
*Vad för slags innehåll ska den ha? Vad för slags repertoar ska man jobba med i 
pianoundervisning för nybörjare?
*Vad ska värderas och hur? Vad ska man lägga vikt på när man ger en elev betyg i sitt 
huvudinstrument? Hur ska man undersöka att  körverksamheten är sådan som kördeltagarna 
vill att den ska vara?
*Vilka förutsättningar bär eleven med sig? Vilka förkunskaper har en sångelev? 
*Vilka förutsättningar bär läraren med sig? Vilken syn har läraren på sin egen roll?
*Vilka ramar finns i undervisningen? Hur stor är undervisningstiden i kulturskolan?

Didaktiska frågeställningar finns alltså också naturligt med i musikpedagogiska verksamheter, 
både olika typer av utbildningsinstitutioner men också andra organisationer och grupper med 
målinriktad och medveten undervisning. Det sistnämnda kallas för informella verksamheter 
och exempel på dessa kan vara: privat musikundervisning, musikföreningar och olika 
gruppkonstellationer som musicerar tillsammans (Hanken och Johansen, 1998, s.18).
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Didaktiska kategorier

Hanken och Johansen (1998) menar att det finns specifika kategorier som ligger till grund för 
didaktiskt tänkande. I denna studie har jag med följande: ramfaktorer, elev- och 
lärarförutsättningar, mål och innehåll. Jag kommer nedan gå igenom varje kategori för sig.
 
Ramfaktorer

I varje musikpedagogisk verksamhet finns ramfaktorer vilka både begränsar och ger 
möjligheter till verksamhetens utformning. De fysiska ramarna kan vara storlek på lokal, 
möjlighet till grupprum, ljudisolering av lokalerna m.m. Tidsramar är den tid som finns till 
förfogande i undervisningen. Tillgången på läromedel och instrument liksom ekonomiska 
resurser är fler exempel på ramar som har stor betydelse för hur verksamheten kan bedrivas.

En central fråga är hur mycket ramarna styr verksamheten egentligen. Vissa menar att 
ramarna är en överordnad didaktisk kategori som har ett avgörande inflytande på en 
verksamhet. Det betyder att även om pedagogerna går på fortbildning för att utveckla sitt 
arbetssätt så kan detta inte ske om ramarna inte också förändras. Detta perspektiv kan 
innebära ett pessimistisk förhållningssätt eftersom inställningen är att ramarna begränsar 
verksamheten så att den inte går att förändra. Ett annat perspektiv är se ramfaktorerna som 
möjligheter till att  tydliggöra vad som kan förändras och inte. Läraren kan då utnyttja ramarna 
maximalt och inta en överordnat förhållningssätt.

Det finns också omedvetna s.k. informella ramar. De är de outtalade sociala koderna som 
finns bland personalen i en verksamhet. Man kan beskriva de med uttrycket ”det som sitter i 
väggarna” (Hanken och Johansen, 1998, s. 38).

Lärarförutsättningar

Denna kategori motsvaras i kyrkans verksamhet av kantorns förutsättningar.

En del menar, enligt Hanken och Johansen (1998) att kategorin ”lärarförutsättningar” har 
långt större betydelse för verksamheten än någon annan kategori och bör därför räknas som en 
ramfaktor som kallas ”personram” (s. 37). Lärarförutsättningarna har att göra med: 
ämneskompetens, pedagogisk kompetens och grundsyn. 

Ämneskompetens och pedagogisk kompetens

Det är nödvändigt med ämneskompetens men vad som krävs skiljer sig mycket åt beroende på 
vilken målgrupp den syftar till. Hanken och Johansen (1998 s. 49) skriver att kraven gällande  
ämneskompetens inte är bestående utan är i konstant förändring. Det beror på att 
elevförutsättningarna ändrar sig och att musiklivet i samhället förändras. Det ställer krav att 
en lärare är öppen för dessa förändringar. Ämneskompetensen är viktig men det behöver inte 
betyda att deltagarna lär sig något om inte  läraren också har pedagogisk kompetens. 
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Den pedagogiska kompetensen kan delas in tre olika nivåer K-1, K-2 och K-3. 

K-1 handlar om att praktiskt genomföra en undervisningssituation. Då handlar läraren intuitivt 
i situationen och är inte medveten om vad för slags kunskap som styr handlingen. 

På nivå K-2 finns en medvetenhet angående didaktiska val och läraren utvärderar och planerar 
sin undervisning. 

På nivå K-3 kan läraren kritiskt värdera och reflektera över en pedagogisk verksamhet. Han/
hon kan också kommunicera och samarbeta med andra om pedagogiska problemställningar. 

Det sistnämnda är viktig kompetens om verksamheten ska fungera som en professionell 
pedagogisk organisation. Frågan om utbildning behövs i en verksamhet har att göra med 
vilken kompetensnivå man förutsätter är nödvändig för verksamheten. Det  hänger i sin tur 
samman med vilket behov som finns av förnyelse, samarbete och professionalisering (Dale 
1989 och 1993, i Hanken och Johansen, 1998 s. 50). 

Grundsyn

Den grundsyn läraren har genomsyrar verksamheten och kommer till uttryck i: synen på 
ämnet, på musik och musikalitet, på eleven, på sin egen roll och synen på kunskap och 
lärande. Detta är mycket komplext och Hanken och Johansen (1998) ger några riktlinjer för 
att klargöra dessa.

Pedagogens ämnessyn styr planering, genomförande och utvärdering i undervisningen. Om 
man exempelvis ser musik som ett trivselämne kommer den att höra till en annan 
ämneskategori än om man ser det som ett estetiskt ämne.

Musiksynen spelar också en stor roll för undervisningens utformande. Om pedagogen ser  
musiken som ett uttryck i sig självt  kommer han/hon lägga stor vikt på musikens inre struktur 
och logik. Musiken har då ett egenvärde och förmedlar inte andra upplevelser förutom de 
musikaliska. Men om han/hon ser ämnet som ett medium till utommusikaliska upptäckter 
kommer hon lägga vikt  vid andra saker som känslor, samhällsförhållanden eller olika 
händelseförlopp. 

Gällande synen på musikalitet kan en pedagog ha uppfattningen om att  alla människor har den 
i sig och motsatsen är att den endast finns i vissa i personer. Konsekvensen blir då att 
musikundervisningen antingen är till för alla eller bara för några utvalda.  

Synen på eleven hör ihop med pedagogens roll. Om pedagogens elevsyn är att  det finns en 
inneboende kreativitet och ansvarsförmåga hos eleven, intar han/hon en stöttande roll i 
inlärningsprocessen. Om pedagogen anser att  eleven behöver bli styrd och få influenser 
utifrån agerar läraren utifrån det. Dessa förhållningssätt hänger också ihop  med synen på 
kunskap och lärande som exempelvis antingen kan vara något som ska överföras till eleven 
eller att eleven konstruerar sin kunskap på egen hand men med hjälp  av en lärare. Vad som 
räknas som kunskap är också mycket omdiskuterat (Hanken och Johansen, 1998, s. 51-52). 
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Laxvik m. fl. (1982) menar att traditionellt sett  är körpedagogsrollen auktoritär. De skriver att: 
”det har hävdats att det på få platser i samhället förekommer ett så auktoritärt ledarskap som 
inom körerna” (s.79). Men ett  alltför auktoritärt ledarskap medför negativa konsekvenser. 
Exempelvis kan det  innebära att ett missnöje breder ut sig inom kören eftersom 
kommunikationen mellan körledaren och gruppen är svag och körmedlemmarnas åsikter inte 
får komma fram. Ledarskapet skapar då fientlighet och aggressivitet som inte alltid syns utåt.

De menar vidare att vissa situationer gällande kör verkligen kräver ett auktoritärt ledarskap. 
Under en konsert behöver kören exempelvis lyda ledaren in i minsta detalj om körsången ska 
bli enhetlig. Dessutom kan ett  sådant ledarskap kan också vara till fördel gällande beslut om 
vilka musikstycken som kören ska framföra. Detta, eftersom körledare har det yttersta 
ansvaret för konserterna.

Men de hävdar att det finns tydliga vinster med att  kunna leda kör på ett demokratiskt sätt 
eftersom det medför att körmedlemmarna får inflytande på verksamheten som i sin tur leder 
till att konflikter och statustänkande motarbetas. De lyfter också fram att  ett  demokratiskt 
ledarskap kräver att ledaren har djup kunskap om det som ska läras ut  (Laxvik m fl. 1982, s. 
81).

Elevförutsättningar

Denna kategori motsvaras av körsångarens förutsättningar.

Elevförutsättningar är den kunskap, de egenskaper, färdigheter och förhållningssätt som 
eleverna bär med sig till undervisningen. Det finns individuella förutsättningar och 
sociokulturella förutsättningar. 

Individuella förutsättningar

Likaväl som det finns en gemensam utveckling hos alla människor finns det också stora 
individuella variationer. Hanken och Johansen (1998) betonar att: motivation, tidigare 
erfarenheter och känslomässiga upplevelser är viktiga för elevens individuella förutsättningar. 
Dessa tre hör alla samman eftersom motivationen är påverkad av emotionella upplevelser och 
tidigare erfarenheter. De färdigheter som eleven bär med sig är tillägnade genom tidigare 
erfarenheter vilka eleven likaväl kan åstadkommit på egen som i en traditionell undervisning. 
Kan musikpedagogen ta vara på det eleven bär med sig medför det att  motivationen kan öka. 
Känslomässiga upplevelser är också betydelsefulla. Om eleven känner sig rädd och otrygg i 
undervisningen får det  negativa konsekvenser för elevens utveckling (Hanken och Johansen, 
1998, s. 45).

Sociokulturella förutsättningar

De sociokulturella förutsättningarna betonar gruppens sociala struktur som en viktig del för 
att  tillgodogöra sig kunskap. Sammanhållning, rollfördelningar, konflikter, oskrivna normer 
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uppstår på olika sätt när en grupp människor samverkar över en längre tid. Dessa faktorer 
påverkar den enskilda deltagaren och i nyare teorier framhävs att  inlärning inte är en 
individuell process utan formas av det sammanhang eleven deltar i (Hanken och Johansson, 
1998, s. 46-47).

Mål

Hanken och Johansen (1998) menar att den didaktiska kategorin ”mål” ofta styr verksamheten 
till stor del. Genom att sätta upp en hierarkisk målbild över verksamheten tydliggörs vad 
eleverna ska lära sig och hur målen styr detta. 

I skolan värld kan målen vara uppsatta i följande ordning: övergripande mål, ämnesmål, 
delmål och arbetsmål. De övergripande målen har med värdegrund att göra vilket skulle 
kunna vara att främja tolerans. Vidare är ”ämnesmålet” avgränsat till själva ämnet men 
fortfarande ganska övergripande. Ett exempel på det skulle kunna vara ”att lära sig om olika 
musiktraditioner”. Det tredje målet i hierarkin kallas för ”delmål” vilket är mer konkret som 
”att lära sig sånger och danser från en viss musiktradition”. Till sist kommer ”arbetsmål” som 
berättar exakt vad elevernas ska lära sig vid ett speciellt  tillfälle vilket  skulle kunna vara att 
lära sig sjunga nationalsången ”Du gamla, du fria”. 

Det finns kritik mot att  vara alltför målstyrd i lärandet eftersom det sägs att de begränsar 
eleverna till att tänka friare och vara kreativa utifrån sina egna personligheter.

Beträffande skolans organisation styrs målen centralt och lokalt. Likaså styr den enskilda 
läraren målen men tar samtidigt hänsyn till de centrala målen. Dessutom ska eleverna också 
ha ett visst  inflytande över vilka mål som ska fastställas (Hanken och Johansen, 1998, s.61 - 
64).

Det finns också en modell som kallas ”målmedel-modellen”. I denna styr målet verksamheten 
fullt ut och övriga didaktiska kategorier är bara medel till själva målet. 

Angående målformulering i en körverksamhet menar Laxvik m fl. (1982) att en gemensam 
målformulering är viktig eftersom det i stor grad påverkar körmedlemmarnas samhörighet 
mellan varandra. För de flesta körer är detta svårt eftersom det innefattar många 
hänsynstaganden. Det kan vara åldersskillnader i kören, körledarens krav, kyrkans önskemål 
och körmedlemmarnas egna syften varför de vill delta. Någon körmedlem sätter den sociala 
samvaron främst medan någon annan det musikaliska skapandet. Syftet med körverksamheten 
bör ändå definieras så långt det går eftersom det sociala samspelet inom kören påverkas av 
det. Kören får en ökad motivation för uppgiften samtidigt  som inlevelsen för den musik kören 
vill förmedla fördjupas (Laxvik m fl. 1982).

Innehåll - lärostoff och aktivitet

Verksamhetens innehåll är det material eller lärostoff som används och den aktivitet som 
utförs. Om lärostoffet exempelvis är en specifik sång som ska läras in är aktiviteten ”att 
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sjunga”. Innehållet väljs ofta utifrån ett mål som är uppsatt men andra kategorier är minst lika 
betydelsefulla, därav kategorierna: elevförutsättningar, ramfaktorer och lärarförutsättningar.

I valet av repertoar utgår läraren ifrån elevernas förutsättningar både genom att exempelvis 
anpassa sångerna till rätt svårighetsgrad och genom att låta de sjunga sånger som de tycker 
om.

Gällande ramfaktorer tar en pedagog hänsyn till sin uppdragsgivare och den organisation han/
hon arbetar för när han/hon väljer innehållet. I skolan måste exempelvis läraren följa det som 
står i läroplanen. 

Beträffade lärarförutsättningar väljer han/hon repertoaren utifrån personliga erfarenheter och 
värderingar som tidigare beskrivits (Hanken och Johansen, 1998 s. 66-67, 76).
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METOD

En kvalitativ studie

Eftersom denna studie handlar om att  undersöka och identifiera kantorers upplevelser och 
erfarenheter gällande sin körverksamhet är det mest lämpligt att använda den kvalitativa 
metoden. I de kvalitativa intervjuerna finns möjligheten att få fram kunskap  som behandlar 
enskilda människors föreställningar om olika företeelser. (Patel och Davidson, 2011) 

Jag har samlat in data från tre intervjuer som jag sedan har bearbetat. Jag har under arbetets 
gång funnit vissa mönster som jag tolkat datainsamlingen utifrån. 

Boolsen (2007 s. 26) beskriver det analytiska induktiva arbetssättet som insamling av data 
kombinerat med att leta efter olika förhållande i materialet. Insamlingen av data fortsätter 
sedan tills inga fall som inte stämmer med en hypotetisk förklaring hittas. Jag gjorde inte 
ytterligare datainsamlingar eftersom jag ville begränsa mitt  arbete. Mitt arbetssätt har både 
varit induktivt och deduktivt vilket är vanligt i kvalitativa metoder.

Urval

De intervjuade personerna är utbildade kantorer och arbetar i Svenska kyrkan. Att jag valde 
denna yrkesgrupp  beror på att de ofta har flera körer i sin tjänst; både barnkörer, 
ungdomskörer och vuxenkörer. Detta medför att de har vana av att hantera körer med olika 
svårighetsgrad och olika ambitionsnivåer. De intervjuade har också lång arbetslivserfarenhet 
vilket medför att de kan ge en bred bild av sin arbetssituation.

Att jag valde Svenska kyrkan som kyrka beror på att  den har en tradition av att inkludera alla 
samhällsmedborgare och att den bedriver en stor körverksamhet som många körsångare varit i 
kontakt med.

Genomförande och etiska överväganden

För att göra det så enkelt och tryggt som möjligt  fick informanterna själva bestämma var 
intervjun skulle äga rum. I samtliga intervjuer utgick jag från samma frågor men beroende på 
hur svaren blev utformades samtalen lite olika. Ett sådant upplägg är enligt  Kvale (1997)  
specifikt för en kvalitativ intervju eftersom det undersökande arbetssättet är i fokus. Alla 
intervjuer spelades in vilket betydde jag kunde lägga stor koncentration på samtalet och  
transkribera materialet i lugn och ro efteråt.

Jag har följt  de etiska riktlinjerna från skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002) som är utgiven av Vetenskapsrådet. Informanterna 
blev informerade om olika etiska regler, dels genom ett brev som skickades ut innan 
intervjutillfällena och att jag vid varje samtal igen nämnde vissa av rättigheterna för 
informanterna. Framför allt  poängterade jag anonymiteten och rätten till att avbryta intervjun 
och deltagandet i studien överlag. 
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I denna studie kallas de intervjuade för Stefan, Lisa och Lena. Det bör också nämnas att Lisas 
intervju av misstag blev raderat innan resultatet var färdigskrivet. Som tur var hann jag 
transkribera det mesta av intervjun så att det kunde ingå i kodningen på samma sätt som de 
övriga. Men detta innebär att Lisa inte är citerad i resultatpresentationen på samma sätt som 
de övriga. 

Analysmetod kodning

Efter datainsamlingen kodade jag materialet. Boolsen (2007, s. 91) beskriver att kodningen 
ska leda till att  mönster och teman ska synliggöras och därigenom kan nya rubriker 
formuleras. Jag märkte, genom att färglägga olika stycken, att  det fanns många gemensamma 
teman. Genom ett deduktivt arbetssätt  upptäckte jag till slut att det blev de didaktiska 
kategorierna som beskrivs av Hanken och Johansen (1998) som kom att bli de rubriker som 
jag sedan utgick ifrån.
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RESULTAT

Den här delen börjar med en kort presentation av informanterna. Jag kommer sedan 
presentera resultatet med utgångspunkt från de didaktiska kategorierna från Hanken och 
Johansens bok Musikkundervisningens didaktikk (1998).  Efter resultatpresentationen följer en 
resultatanalys.

Presentation av informanterna

Lisa
Lisa är utbildad kantor och har en lång erfarenhet i yrket. De första åren var hon frilansande 
och sedan jobbade hon under många år i en landsortsförsamling. Sedan en längre tid tillbaka 
har hon arbetat i en församling i en medelstor stad. För några år sedan förändrades 
organisationen då flera församlingar slog i hop sig till en enda stor enhet så idag ingår både 
landsområden och stadsområden i församlingen. Hennes tjänst består till största delen av 
körundervisning, för både barn och vuxna. Hon är också ansvarig för musikprojektsgruppen, 
där alla musiker i församlingen ingår.

Stefan
Stefan är uppvuxen på landet och var under sin uppväxt aktiv i Missionsförbundet. Han har 
under ett antal år arbetat som kantor i sin nuvarande församling vilken ligger i en medelstor 
stad. Innan dess arbetade han i Missionsförbundet på halvtid samtidigt som han gick en 
kantorsutbilning. Han har många barnkörer i olika åldrar och en gospelkör för vuxna. 

Lena
Lena har en lång erfarenhet som kantor. Hon har både kantorsutbildning, 
pianopedagogutbidlning och körpedagogutbildning. I sin nuvarande församling har hon 
arbetat många år vilket är en landsortsförsamling men som också i likhet med de övriga 
informanternas församlingar har gjort en sammanslagning. Innan dess arbetade hon som 
pianopedagog kombinerat med en kantorstjänst i Missionsförbundet också i många år. Hon 
har i nuläget en vuxenkör, två barnkörer och en babysånggrupp.

Resultatpresentation

I resultatpresentationen har jag utgått utifrån de didaktiska kategorier som Hanken och 
Johansen (1998) beskrivit eftersom jag fann att det var det tydligaste sättet  att presentera 
resultatet på. De kategorier som blev mest framträdande under intervjuerna var: mål, 
förkunskaper, innehåll och ramfaktorer. 

Mål

Alla tre informanter lyfter fram att det största rent konkreta målet med deras körverksamheter 
är att medverka på olika uppträdanden som gudstjänster, konserter och barnmusikaler.  
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Detta mål i kombination med de två ramfaktorerna: att verksamheten är frivillig och att 
tidsramen består av ett övningstillfälle i veckan, ställer särskilda krav på körledaren. 
Körledaren behöver göra de medverkande införstådda med vad som krävs av dem för att detta 
mål ska kunna uppnås.

Stefan menar att han kan vara frustrerad över att inte veta hur många som ingår i kören 
eftersom det varierar oerhört vilka som kommer på repetitionerna. Han berättar hur han 
hanterade det på den senaste körövningen. Körmedlemmarna fick först prata om vilken 
målsättning kören hade i dagsläget  som var att genomföra ett flertal konserter. Sedan lät han 
dem föreställa sig hur det skulle kännas att ha gjort en lyckad konsert som de kunde stå för 
och vara stolta över. De fick också prata med varandra två och två om hur de skulle nå målet 
och på slutet gjorde han en sammanfattning över vad som hade sagts. Efteråt upplevde han att 
körmedlemmarna var mer införstådda med vad som skulle krävas av dem för att genomföra 
konserterna.

Det är inget vi gör varje vecka men det kändes nödvändigt för att få alla åt samma håll. Jag som 
ledare vill veta att nu är dom här med på det,  att dom tar sitt ansvar, man kommer på övningar, 
man övar hemma. Det är bättre att dom får formulera det än att jag ska predika (Stefan)

Att driva på eller släppa in

Informanterna lyfter fram hur de arbetar under en körrepetition. De nämner alla tre balansen 
mellan att driva på eller släppa in kören gällande vad de ska lära sig. 

Stefan berättar att det är viktigt att hitta ett ”flow” och han menar att det är en känsla av att 
körrepet flyter på, på ett  tillfredsställande sätt. Han betonar att  han styr kören så att  det inte 
blir för många avbrott som inte handlar om det musikaliska. Dessa avbrott förstör flowet. Han 
beskriver sig själv som att ”han är lite som en diktator”. 

Lisa påpekar också hur viktigt det är att driva kören framåt. Hon menar att det är tydlighet 
som är viktigt gentemot en kör och att det gäller både barn- och vuxenkör. Ju äldre hon blivit 
desto mer tydlig klarar hon att  vara. Hon menar att det  beror på att  hon är så pass erfaren så 
hon är trygg i att veta varför hon vill ha det på ett visst sätt. Då kan hon lättare styra kören 
utan att bli ifrågasatt. 

Lena menar att desto äldre hon blivit desto oftare släpper hon in kören och frågar om deras 
åsikter under körrepetitionen. Hon har upptäckt att det blir roligare då och tillägger att kören 
hon syftar på är en stabil grupp som hon varit körledare över länge. 

Förkunskaper hos körmedlemmar

Den didaktiska kategorin ”elevförutsättningar” som Hanken och Johansen (1998) redogör för,  
motsvarar i denna studie de förkunskaper körmedlemmarna har. De flesta körer i svenska 
kyrkan kräver inte några särskilda förkunskaper men det finns också körer på högre 
kunskapsnivå med inträdesprov. Informanterna i denna studie har bara sådana körer där alla 
oavsett förkunskaper får vara med. Det innebär att förkunskaperna är väldigt varierande i en 
och samma kör vilket i sin tur medför att körledaren ställs inför olika didaktiska utmaningar.
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Lena berättar att hennes vuxenkör ska göra en stor, mer avancerad konsert tillsammans med 
en annan kör i höst. Hon tycker att  det är svårt att veta om de kommer hinna med det, 
eftersom det också är en del småkonserter planerade parallellt. Hon berättar att det är 
”jätterolig, fin musik” och att  vissa i kören tar till sig den direkt medan andra aldrig har hört 
den. Hon poängterar att hon måste ta hänsyn till att förkunskaperna skiljer sig väldigt  mycket 
åt.

Nån har kommit in kören nyss och kanske aldrig har sjungit kör förut, då är det ett hästjobb att lära 
sig. Det kan ju vara en körsångare som inte kan notläsning men har en jättebra röst, då kommer jag 
ju tappa henne, ska jag ta den risken eller inte och samtidigt måste de gamla rävarna få sitt så att 
det blir kul för dom, det är jättesvårt. (Lena)

 
I barnkören är också förkunskaperna varierande. Hon berättar om när hon senast satte upp en 
barnmusikal och valde ut barn hon visste skulle klara rollerna utan att behöva öva så mycket. 
Det var bråttom och Lena valde ut rollerna snabbt och och effektivt. Några av de andra barnen 
och deras föräldrar ifrågasatte det tillvägagångssättet  och blev besvikna på att de inte fick 
framträdande roller i musikalen. Lena menar att hon hade kunnat tänka annorlunda och istället 
gjort ett mer grundläggande arbete runt vilka som skulle få huvudrollerna. Hon hade inte 
behövt ta de som hade de största förkunskaperna men det hade inneburit att hon fått öva mer 
med barnen och att det hade tagit mer energi och tid. 

Jag vet ju att vi jobbar ju hela tiden på att ska få uppgifter då och då men sen kan jag erkänna så 
här i efterhand att just till den gången valde jag ju barn som jag trodde skulle fixa just de rollerna 
bäst till just den gången.  Det kan jag ju rannsaka mig själv och känna att det gjorde jag ju faktiskt 
inte. Det blev jättebra men visst, nån annan kunde ha gjort det och det hade kanske inte blivit lika 
bra. Så det där kan vara ett problem, att resultatet är viktigare. (Lena)

Innehåll

Den didaktiska kategorin ”innehåll” är de sånger eller den repertoar som kören ska lära sig.    
”Innehåll” kan också vara ”aktivitet” men jag har valt att enbart presentera det förstnämnda 
eftersom det var det som betonades i intervjuerna. Det finns många körverksamheter som 
liknar Svenska kyrkans men när vi utforskar kategorin ”innehåll” framträder den största 
skillnaden. Orsaken till det  är att innehållet, alltså repertoaren, ska uttrycka saker som 
stämmer överens med temat för gudstjänsten eller konserten. Det medför att textens betydelse 
kommer i fokus och därför har jag valt att rikta in mig på hur kantorn väljer repertoaren 
utifrån textens betydelse. 

Att repertoaren överhuvudtaget är en stor och viktig del framkommer tydligt av intervjuerna.

alltså har man bra repertoar som de flesta går i gång på, det är en stor bit i att det ska funka, det 
lägger jag ner mycket jobb på men ändå misslyckas jag ibland, man tror att det här blir bra men 
nej, det blev inte bra, så repertoaren alltså... är den inte bra ja då är det lätt att känna det är inte kul. 
(Lena)

Lena menar att om hon ska kunna förmedla en sång så är det nödvändigt att den tilltalar 
henne. Texterna spelar en central roll och är oerhört viktiga. Hon säger: ”även om den 
musikaliska kompositionen är jättebra så duger den inte om inte texten har kvalitet”. På senare 
år öppnar hon oftare upp  diskussioner för samtal om textens innehåll. Hon säger: ”Det kan bli 
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spännande diskussioner, vad betyder det här egentligen, sen om man kan tro på det  eller inte 
eller om man kan instämma helhjärtat, det är en helt annan sak”. 
Hon tänker alltid på om en viss låt passar in på en gudstjänst eller konsert. Det är lätt att  hitta 
bibliska teman i vanliga poplåtar också och hon upplever inte att hon väljer bort så mycket. 
Det mesta fungerar, menar hon. 

Stefan poängterar också att han alltid väljer repertoar utifrån vad han själv gillar. Han 
beskriver att det finns många fina låtar men som han väljer att  inte ha med därför att texterna 
inte fungerar. Stefan säger att han inte vill använda vad han kallar bekännande texter i sin 
repertoar. Han använder också uttrycket ”att lägga orden i munnen” och berättar att han inte 
vill lägga orden i munnen på folk därför att alla har rätt till att formulera sin egen tro. Han 
berättar att  en barnkör en gång sjöng en sång om att Gud är som en pappa. Då var det en barn 
som inte alls förstod den texten, som sa att ”han redan hade en pappa”. Stefan säger: ” äh, den 
låten gick bort faktiskt, det är inte heller riktigt den gudsbild jag vill förmedla..” 
I barnkörerna beskriver han sångerna som lite mjukare. Ofta handlar det om något viktigt, 
som att  vara en bra kompis eller liknande teman. I gospelkören är det inte texterna som styr 
valet på samma sätt. Eftersom de är på engelska blir texterna mer distanserade och därför 
spelar innebörden inte så stor roll. Det handlar mer om arrangemanget och om låten tilltalar 
honom utifrån det. 

Lisa berättar att det är lätt välja repertoar och hon utgår ofta från kyrkoårets teman. Hon 
menar att barnkören tycker om det traditionella som återkommer år från år. På palmsöndagen 
får de  sjunga samtidigt som de håller i palmkvistar. Det har de sett andra barn göra tidigare år 
och därför finns en förväntan att få göra samma sak. 

De sjunger också låtar i populärmusikgenren och Lisa är noga med hur hon väljer ut dessa 
låtar. Vissa väljer hon bort som ”Manboy” som var med i melodifestivalen för några år sedan. 
Däremot låten ”Utan dina andetag” med gruppen Kent tycker hon kan passa bra. Angående 
andliga texter säger hon att hon tycker att de som kommer till en kör i Svenska kyrkan ska 
klara av att  sjunga den typen av texter men hon tillägger att det inte är så. Hon säger: ”det 
slutar folk på löpande band som inte kan det”. Hon berättar vidare att hon minns att det 
slutade nästan en hel kör innan en påsk p.g.a att de inte kunde sjunga ordet ”halleluja” i en 
psalm. Vissa texter eller ord väcker känslor, menar hon och hon har märkt att det  är vanligare 
med sådana reaktioner i den äldre generationen, vilket Stefan också nämner. Lisa säger också 
att  den text och repertoarval hon gör förändras hela tiden. Det finns texter hon skäms för idag 
som användes för fem år sedan och hon betonar att det sker en konstant förändring i om hur 
man pratar om Gud över huvudtaget.22

Ramfaktorer

Från intervjuerna framkommer att  de ramfaktorer som en kantor, gällande sin körverksamhet, 
förhåller sig till är följande: Verksamheten är frivillig med en begränsad tidsram, frivilliga 
personer, styrdokument, tillhörighet, omorganisation och ekonomi. Nedan kommer en 
redogörelse av dessa.
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Verksamheten är frivillig med en begränsad tidsram

De ramfaktorer som präglar körledaren i sina metoder mest är att verksamheten är frivillig för 
kördeltagarna och att det finns en tidsbegränsning angående övningstillfällena som sträcker 
sig till en gång per vecka. 

Frivilliga personer

I barnkörsverksamheten finns förutom körledaren frivilliga personer.  Det har fördelar när den 
frivilliga är där och fungerar som en extra resurs men det  medför också en otrygghet för 
körledaren eftersom han/hon inte kan lita på om den frivilliga är tillgänglig långsiktigt.

Stefan beskriver att det finns en s. k ”körfarmor” i en av barnkörerna som är en rutinerad och 
pensionerad förskollärare. Han menar att kvaliteten på körverksamheten är högre när hon är 
med eftersom han kan fortsätta leda körarbetet medan hon hanterar olika konflikter som kan 
uppstå mellan barnen. Han säger: ”...jag litar jättemycket på henne... men det är ‘färskvara’ 
eftersom det handlar om folks frivilliga tid” .

Styrdokument

I kyrkoordning (2013) står det inte skrivet att en körverksamhet måste ingå i en kantors 
uppdrag. Alla tre informanter menar att en kantorstjänst består av vissa givna uppdrag som att 
spela på olika förrättningar som begravningar, dop och bröllop och därutöver får kantorn 
forma tjänsten utifrån personliga önskemål. 

Det som folk tror att det är, är att man har gudstjänster på söndan, det förstår alla att vi har, och det 
har vi ju. Det är ’basic’,  man har dop, bröllop, man har begravningar och det är ganska 
strukturerat. Sen är det allt det andra som ligger emellan, som inte riktigt är uttalat, som beror på 
hur jag är som person, vad jag känner för, hur mycket jag orkar med just då och det är väldigt 
flytande och det kan man tycka är jobbigt (Lisa) 

Nackdelarna med att en kantorstjänst är uppbyggd på detta vis är att kraven kan bli diffusa. 
Lisa menar att det är viktigt med tydlighet om vad som förväntas.

Stefan får frågan om han tycker att det finns för höga krav från ledningens sida gällande 
körverksamheten men han tycker inte att det är så.

Oftast är man själv den som sätter störst förväntningar, jag har pratat med min chef om det där, hon 
har sagt att ’vi är ganska tillåtande’, är det så att man ligger lågt, man får ju ha det så med, att man 
inte hela tiden måste tänka nytt (Stefan)

Stefan säger att det  är svårt att hitta en bra balans i att arbeta lagom mycket. Han tror att det är 
svårt för andra, som inte arbetar med körverksamhet, att förstå hur mycket arbete som ligger 
bakom ett uppträdande. När Stefan började arbeta som kantor kände han en ovilja till att ha 
barnkör. Han berättar hur han arbetade strategiskt för att ändra sin inställning.  

Jag ville liksom, jag kände att det är våran plikt också, att det ska finnas barnkör, det är ju att fostra 
nya körsångare och sen ville jag ge mig den på att inte behöva säga ’att jag inte kan’ (Stefan)

Stefan berättar att han gick kurs som var riktad till musiklärare för barn vilket han upplevde 
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hjälpte honom mycket eftersom han tycker att körmetodiken i kantorsutbildningen var 
försvinnande liten. Idag beskriver han barnkör som en ovärderlig bit av yrket. 

Tillhörighet 

Gällande tillhörighet och medlemskap arbetar Svenska kyrkan för att  alla sorters människor i 
samhället ska inkluderas i verksamheterna. Denna ramfaktor, som både är informell och 
formell, tar sig uttryck hos informanterna på olika vis. Stefan uttrycker sin syn på Svenska 
kyrkans uppdrag gällande detta.

Jag vill att i den församling jag jobbar i ska man bli sedd för den man är och känna sig 
välkommen, kyrkan ska vara en plats där människor från olika sociala bakgrunder kan mötas. 
(Stefan) 

Gällande körverksamheten uttrycker han sig också på ett inkluderande tankesätt.

Jag skulle vilja att det finns en körtrappa, en kör för alla åldrar, babysång,  körlek, barnrytmik, en 
omfattande verksamhet, och även om man inte har sjungit i någon kör så vet man det finns 
möjlighet, att det är självklart att kyrkan finns här, att den står öppen. (Stefan)

Lisa menar att hon är tillmötesgående och bra på att anpassa körverksamheten efter 
körmedlemmars olika praktiska behov. Det kan handla om småsaker men som ändå är viktiga 
för att människor ska uppleva att de kan delta utifrån sina förutsättningar. Hon berättar om  
olika situationer som kan uppstå. Exempelvis om någon inte klarar att  stå en hel konsert och  
får vederbörande en stol att sitta på eller om körpärmen är för tung så finns det lösblad istället. 
Lisa berättar också om en person som inte kan gå själv och som får hjälp  att gå fram och läsa 
en text under en konsert. Hon berättar att hon har ambitionen att vara flexibel och 
tillmötesgående i olika situationer men hon tillägger att det också kan vara jobbigt och menar 
att  det är svårt att säga ifrån. Hon säger: ”..det där är jobbigt att  prata om, då kan man 
uppfattas som elitistisk”.

Omorganisation och ekonomi 

Sedan Lisas församling omorganiserades tycker hon att det blivit  rörigt på olika sätt. De 
ekonomiska resurserna för församlingsmusikerna har minskat med 75% och det är knepigt att 
fördela pengarna på ett rättvist sätt. Andra ramfaktorer som påverkar henne är att det 
exempelvis ofta uppstår dubbelbokningar i lokaler eller att det helt  plötsligt står saker i vägen 
i körlokalen som måste flyttas. Hon berättar också att det krävs en större social flexibilitet. Då 
och då får hon hoppa in och ha körer hon aldrig förr har träffat och det är otryggt att  inte veta 
vilka möten som väntar. 

Stefan säger att  han får stor ekonomisk uppbackning om han vill göra olika körprojekt. Han 
upplever inte att den ekonomiska biten är ett bekymmer. 
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Resultatanalys

Hur en kantor förhåller sig till ramfaktorer och mål

Genom resultatpresentationen kan vi förstå att det finns höga förväntningar på en kantor att 
det ska finnas körverksamhet i hans/hennes uppdrag. Det står inte skrivet i styrdokument men 
det finns ändå olika indikationer som pekar på att det är så. Dels lyfter utredningen Kyrkan 
mitt i musiklivet (Svenska kyrkan, 2003:3, s. 41) fram hur stark körtraditionen i Svenska 
Kyrkan är och i kantorsutbildningen ingår det  körmetodik. Genom Stefans uttalande angående 
samtalet med ledningen att ”de säger att man inte hela tiden måste tänka nytt” kan vi förstå att 
det underliggande budskapet är att körverksamheten ändå bör vara en stor del av hans tjänst. 
Dessutom berättar han om en pliktkänsla att det bör finnas barnkör i verksamheten. En 
grundläggande utmaning för en kantor är alltså för det första att bygga upp en körverksamhet.

Vi ser också i resultatpresentationen att körens framträdande på gudstjänster och konserter är 
kantorns viktigaste konkreta uppdrag/mål gällande sin körverksamhet. Detta är så 
dominerande att vi skulle kunna benämna det som en ramfaktor vilken både är outtalad och 
uttalad (Hanken och Johansen, 1998, s. 38). Denna ramfaktor, i kombination med att 
kördeltagarna medverkar på frivillig basis och att övningstillfällena är tidsbegränsad till en 
gång per vecka, formar ledarskapet på ett  kraftfullt sätt. Konsekvensen blir att han/hon är 
tvungen att vara väldigt  målstyrd och resultatinriktad. Vi kan se att Stefan är mycket noggrann 
med att kördeltagarna ska uppnå målet som är att medverka på de inbokade konserterna. Han 
använder metoden, att deltagarna själva formulerar körens målbild, som ett medel till att  
uppnå det slutgiltiga målet. Detta exempel kan appliceras på ”mål-medelmodellen” som 
beskrivits av Hanken och Johansen (1998, s. 207) tidigare. 

I Stefans uttalande om att hitta ett ”flow” under körrepetitionerna kan också tolkas som ett 
medel till själva resultatet. Han berättar att det är viktigt att komma framåt, alltså att få kören 
att uppnå nya delmål kontinuerligt för att  slutligen komma fram till resultatet - nämligen 
själva konserttillfället. Detta är en hierarkisk målstyrning på det sättet att ledaren sätter upp 
delmål som resulterar i slutmålet (Hanken och Johansen, 1998, s. 56 - 57). Vi kan tolka 
Stefans syn på lärande, i detta sammanhang, som resultatinriktad och effektiv vilket pekar mot 
en mer auktoritär ledarstil. Denna ledarstil är samtidigt påverkad av, gällande barnkör, att det 
finns ”frivilliga” med i verksamheten. Stefan kan inte helt förlita sig på att ”körfarmorn” 
kommer finnas med under repetitionerna vilket också sätter sin prägel på verksamheten. Detta 
kan också bidra till hans ledarstil blir auktoritär eftersom verksamheten egentligen är enbart 
beroende av honom.

Utifrån Lisas uttalanden om tydlighet ser vi att  hon liknar Stefan i sättet att leda kör. Hon är 
fokuserad på att  det är enbart hon som ska styra kören så att  inlärningen går på ett smidigt  sätt 
utan för många avbrott. Hon är också medveten om varför hon gör sina val. Det tyder på att 
hon har pedagogisk kompetens med hänseende till att  kunna värdera och reflektera över sin 
undervisning. vilket visar att hon skulle kunna befinna sig på nivå ”K2” (Hanken och 
Johansen, 1998 s. 50).

Lisa uttrycker att det är tärande att  inte riktigt veta vad som förväntas av henne gällande kör 
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och andra uppdrag utöver förrättningar. Hon ger också signaler på att fler ramar är otydliga i 
hennes församling som lokaltillgång och ekonomi. Att arbeta under dessa förhållanden 
medför en osäkerhet  som påverkar henne som körledare. Hanken och Johansen (1998, s. 
40-41) menar att om ramfaktorerna är tydliga i en pedagogisk verksamhet medför det att en 
lärare, eller i det här fallet en körledare, kan bedriva sin verksamhet på ett mer konstruktivt 
sätt. 

Lena har en annan framtoning i sitt ledarskap eftersom hon beskriver att hon släpper in kören 
med deras åsikter under repetitionerna. Detta kräver också att  ledaren styr men på ett annat 
sätt eftersom körmedlemmarna får komma med synpunkter så körstyckena formas utifrån det. 
Laxvik m fl. (1982, s. 81) menar att  denna ledarstil också kan finnas gällande kör vilken då är 
mer demokratisk betonad. De betonar dock att en traditionell körledarstil ofta förknippas med 
den auktoritära typen eftersom det finns många tillfällen som ett sådant agerande behövs. Ur 
det konstaterandet kan vi också förstå Stefans och Lisas agerande. Laxvik m. fl (1982, s. 81) 
menar vidare att om det blir alltför ensidigt av den auktoritära stilen uppstår vissa 
konsekvenser som att spänningar och rivalitet förekommer i kören.

Lena tillägger också att hennes ledarstil är beroende av tidsramen och det sociala klimatet i 
kören. Vi kan tolka det att hon har en förmåga att ändra ledarstil beroende på hur ramarna i 
den aktuella situationen ser ut. Hon har en lång erfaren som körledare vilket hjälper henne att 
vara på en högre nivå gällande pedagogisk kompetens (Hanken och Johansen, 1998 s. 50). 

Resultatet - viktigare än körmedlemmarnas musikaliska förutsättningar

Under resultatpresentationens rubrik: ”förkunskaper hos körmedlemmarna” redovisar Lena att 
det finns en konflikt mellan barnkörens resultat och att  alla medverkande ska känna sig nöjda 
med tilldelandet av sin musikalroll. I en sådan situation finns flera didaktiska 
hänsynstaganden. Genom denna redogörelse vill jag först tydliggöra de didaktiska kategorier 
som en körledare generellt måste förhålla sig till när en kör ska göra ett uppträdande.

Målet är att barnen ska sätta upp en specifik musikal. Att Lena väljer just den beror på hennes 
egna personliga musiksmak och att hon tilltalas av budskapet i den. I detta val förhåller hon 
sig dessutom till vad Svenska kyrkan står för och vill förmedla. Det finns också en 
tidsbegränsning eftersom kören övar en gång i veckan och datumet då musikalen ska visas 
upp är fastställt. Under en arbetsprocess tillsammans med barnen formas resultatet och Lena  
bär ansvaret. När hon väljer ut rollerna tar hon hänsyn till barnens förmågor och förkunskaper, 
dels hur de kan sjunga och också hur de axlar en roll. Hon beskriver konflikten mellan ett  bra 
resultat och att alla barn ska bli nöjda med sin roll och det märks att  hon verkligen funderar 
över detta. Att hantera denna konflikt som mer eller mindre alltid är påtaglig gällande olika 
köruppsättningar påverkar henne i längden, både som person och som körledare. Vi kan förstå 
att  det är viktigt att hitta sitt personliga förhållningssätt till detta dilemma vilket är lättare om 
man har långerfarenhet i yrket vilket Lena har. 

Dessutom uppstår också en paradox. Budskapet i musikalen är ”våga vara vem du är”. Det 
betyder att du ska inte värderas efter vilka förmågor du har och vad du presterar utan du duger 
som du är genom att bara finnas till. Paradoxen är att om du verkligen ska våga vara den du är 
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i den här situationen krävs civilkurage eftersom barnen blir, genom detta tillvägagångssätt, 
bekräftade och utvalda genom sin musikaliska prestation. 

Detta agerande påverkar också det sociala samspelet i gruppen, vilket Hanken och Johansen 
(1998, s. 46) kallar de sociokulturella elevförutsättningarna. Att vissa barn uppmärksammas 
på detta sätt påverkar de sociala rollerna i barngruppen.

I vuxenkören berättar också Lena om svårigheten med att  ta hänsyn till alla körmedlemmarnas 
förkunskaper samtidigt. Om kören får delta på en avancerad konsert kan det innebära att vissa 
kommer lämna kören. Genom det sociokulturella perspektivet  som Hanken och Johansen 
(1998, s. 46) beskriver kan vi dra slutsatens att om  kören är socialt trygg är förutsättningarna 
större att de med lägre kunskaps nivå ändå stannar i verksamheten eftersom sociala faktorer 
gör att de klarar utmaningen att tillgodogöra sig repertoaren. Det innebär att kantorn också 
kan utgå från den aspekten när hon/han gör valet om kören ska delta på konserten eller inte. 
Detta är som vi nämnt tidigare en frivillig verksamhet med tidsbegränsning. Hade det varit en 
verksamhet med andra ramar och mål, som t.ex. en skolrelaterad sådan, så hade det kanske 
funnits andra resurser att ge stöd till de som har en lägre kunskapsnivå.

Hur en kantor väljer repertoar

Den didaktiska kategorin ”innehåll” innefattar ”lärostoff” och ”aktivitet”. I Svenska kyrkan 
motsvarar ”lärostoffet” den repertoar som kören ska lära sig. Jag har tidigare beskrivit  hur 
körverksamheten styrs av att olika uppträdanden står i centrum för verksamheten. 

Gällande repertoaren kommer en till dimension fram i hur kantorer styrs i sitt  uppdrag som 
körledare. Detta, eftersom texten eller budskapet i sången, sätter sin gräns eller sin prägel på 
vad som passar att sjunga på t.ex en gudstjänst. Texterna är ett uttryck vad Svenska kyrkan 
står för och vilka värden som vill förmedlas, vilka alltså är en typ  av ramfaktor. Denna 
ramfaktor kombinerad med den didaktiska kategorin ”körledarens förutsättningar” präglar 
valet av repertoar mycket starkt. Den sistnämnda innefattar körledarens egna 
grundvärderingar, vilket i detta sammanhang också inkluderar den trosuppfattning som 
körledaren har. Hanken och Johansen (1998, s. 37, 49) poängterar att denna kategori är så 
styrande att den kallas ”personram”. 

Vi ser i kommande stycke hur dessa två ramfaktorer; ”körledarens förutsättningar” och 
”Svenska kyrkans värden”, är framträdande i informanternas resonemang om att välja 
passande texter i sin repertoar. Det ska också påpekas att dessa två ramfaktorer också är 
sammanvävda med varandra.

Alla informanter väljer sin repertoar med stor noggrannhet och de lägger mycket tid och 
engagemang på repertoaren. Stefan uttrycker att han inte använder det han kallar bekännande 
texter. Han tillägger att det  beror på att var och en ska få formulera sin egen tro. Det är svårt 
att  exakt veta vad han menar med detta uttryck eftersom det finns så många varianter av 
bekännande texter i kyrkan. En tolkning är att han väljer han bort vissa bekännande texter 
som ger en alltför begränsad gudsbild. Det kan vara specifika ”ord” som väcker känslor av 
trångsynthet som han själv och andra inte känner igen sig i. Lisa berättar att  ordet ”halleluja” 
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visade sig vara så laddat att flera i kören valde att hoppa av. Genom detta resonemang ser vi 
hur Stefan funderar runt sin egen trosuppfattning och en tolkning av den är att han anser att 
människors egna religiösa erfarenheter är en viktig del när han väljer repertoar.  

Dessutom tar han också hänsyn till Svenska kyrkan tradition av inkludering. Ekstrand (2013) 
lyfter fram att synen att  kyrkan tillhör alla är en viktig del av kyrkans identitet och det 
framkommer också i Bromanders (2003, s.206) studie att majoriteten av alla kyrkomusiker 
har inställningen att ”kyrkan tillhör alla”. Vi har dessutom sett i utredningen Kyrkan mitt i 
musiklivet (2003, s.41) hur stor körtraditionen i Svenska kyrkan är. Det finns många som 
kommer till en kör bara för att det är roligt att sjunga men som annars inte är delaktiga i 
kyrkans övriga aktiviteter. 

Att förhålla sig till dessa olika perspektiv samtidigt, om vi drar det till sin spets, kan innebära 
att  kyrkans kärna gällande trosuppfattning suddas ut eller blir otydlig om för stor hänsyn tas 
till människors olika uppfattningar om tro. Det är en utmaning att hålla en balans till dessa 
perspektiv och det krävs att en kantor är djupt grundad i sin egen tro (Svenska kyrkan, 2013, 
s. 13).

Lisa har ett helt annat förhållningssätt till texter än Stefan eftersom att hon säger att hon 
förutsätter att de som kommer till kyrkan ska kunna sjunga andliga texter. Hon säger också 
att: ”det  slutar folk på löpande band som inte kan det”. Det uttalandet kan tolkas som att hon 
dels har en klar uppfattning vad som menas med andliga texter och att hon inte bryr sig så 
mycket om att få folk att stanna kvar i kören om de inte kan ta till sig dessa. Hon beskriver 
också att hon följer kyrkoåret när hon väljer repertoar vilket kan tyda på att hon har en mer 
traditionell säkerställd teologisk uppfattning om vad hon vill att texterna ska förmedla. Detta 
kan tolkas som att hon ser på textinnehållet som ett ”egenvärde i sig självt” och inte så mycket 
som ett medium till att uppleva något annat (Hanken och Johansen,1998, s. 52). 

Lena påpekar hur viktigt det  är att texterna tilltalar henne så att hon kan förmedla låten på ett 
entusiastiskt sätt. Genom det kan vi se att också hon valet styrs utifrån hennes personlighet. 
Hon nämner också hur hon gärna öppnar upp för diskussioner om texternas betydelse i 
hänseende till existentiella frågor. Det gör att det finns möjlighet för människor att  reflektera 
vad de själva tycker. Vidare kan detta pedagogiska grepp  hjälpa människor att  hitta en egen 
trosuppfattning samtidigt som de känner sig accepterade, vilket är en kyrkoarbetares uppdrag. 
Lenas förhållningssätt kräver en grundad personlig trosuppfattning (Svenska kyrkan 2007:2 s. 
91).
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DISKUSSION

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur kantorer förhåller sig till didaktiska 
utmaningar i sin körverksamhet. Resultatet visar att de didaktiska kategorier som styr 
verksamheten främst är ramfaktorerna: att körmedlemmarna deltar på frivillig basis och att 
det finns en tidsbegränsning på ett övningstillfälle i veckan. Dessa två ramar samt målet för 
verksamheten, som är att  medverka på gudstjänster och konserter, påverkar körledarna att bli  
resultatinriktade och auktoritära. 

Ett typiskt dilemma för kantorer, som leder kör, är konflikten mellan ett bra uppträdande på en 
gudstjänst eller konsert kontra att ta hänsyn till körmedlemmarnas musikaliska förutsättningar.  

Valet av repertoar utmärker sig på ett  avgörande sätt i Svenska kyrkan eftersom texterna ska 
passa in i olika teman gällande gudstjänster och konserter. Det  framkommer i studien att 
körledarens egen trosuppfattning i kombination med de värden Svenska kyrkan vill förmedla 
avgör vilken repertoar som väljs, vilket krävs en stark förankring i sin egen tro.

Övergripande mål i Svenska kyrkan

Det som framgår i undersökningen är att kantorer ofta fokuserar på kortsiktiga mål som att 
medverka på gudstjänster. Kraften och energin går åt till detta och kanske glöms de stora 
övergripande målen som Svenska kyrkan har bort? För att utvecklas vidare behöver Svenska 
kyrkan lyfta stora övergripande frågor som: Vad vill Svenska kyrkan i huvudsak uppnå med 
sin verksamhet? och Vilken roll vill Svenska kyrkan spela i samhället idag? Genom att 
diskutera sådana övergripande mål skulle musikarbetet kunna utformas på nya sätt  och 
kantorns yrkesroll skulle förändras. I det stora handlar det om att vara öppen för de 
förändringar som sker i samhället och därigenom möta människors olika behov, det som 
Hanken och Johansen (1998) menar är en pedagogisk egenskap  som de beskriver i den 
didaktiska kategorin ”lärarens förutsättningar”.  Om kantorn betonar musiken som ett medel, 
vilket är beskrivet av Hanken och Johansen (1998), kan Svenska kyrkan förmedla vissa 
utvalda ståndpunkter genom musikverksamheten. Kantorer skulle dra nytta av att  vara 
medvetna om didaktiska kategorier för tydliggöra vad de kan förändra i sin musikverksamhet. 

Eftersom resultatet  visar att det finns svårigheter för kantorer att hänsyn till 
körmedlemmarnas förkunskaper, vilket är en didaktisk kategori som Hanken och Johansen 
(1998) beskriver, skulle det kunna finnas en flexibilitet så att andra typer av 
musikverksamheter än kör också bedrivs. Den skulle kunna vara individuellt anpassningsbar 
som exempelvis sånguppträdanden fast i mindre konstellationer, soloinslag på instrument eller 
att  någon spelar upp en egen låt som är gjord på dator, bildspel med musik till. Angående 
detta är det också viktigt med ett tydligt uttalande om vad man egentligen vill med 
verksamheten och alltså bestämma vad målet/målen är, samt att göra församlingen införstådd 
med dessa. 

De texter som kantorer väljer att ha med i sin körrepertoar är också viktiga nycklar angående 
de övergripande målen för Svenska kyrkan eftersom de är uttrycker olika budskap om vad 
Svenska kyrkan vill förmedla. Detta är intressant för vidare forskning. Vad är det egentligen 
för kärnbudskap  man vill att texterna i musiken ska uttrycka och stämmer detta budskap 
överens med vad församlingsbor, eller andra som lyssnar, tycker?  Ur studien framkommer att 
kantorernas egna trosuppfattningar spelar en avgörande roll i valet av texter vilket innebär att 
repertoaren idag kan se väldigt olika ut mellan församlingar. Utifrån det kan vi förstå att det 
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finns meningsskiljaktigheter i Svenska kyrkan.

Kantorns yrkesroll

I ett arbetslag i en församling finns i första hand yrkesrollerna präst, diakon, 
församlingspedagog och kantor, varav den överordnade, kyrkoherden, är präst (Svenska 
kyrkan, 2013). De tre förstnämnda är likartade genom att de är har en social prägel på sina 
uppdrag. Kantorns yrkesroll skiljer sig jämfört med dessa eftersom hon/han är ansvarig för det 
musikaliska arbetet. Detta kan medföra att rollen som kantor blir individuell och ensam 
jämfört med de andra, vilket får konsekvenser på olika sätt. 

Kantorns pedagogiska roll skulle med fördel ändå kunna ha en tydlig social prägel. 

Fördelen med en sådan individualistisk roll för kantorn är att  det kan passa vissa personer 
mycket bra att arbeta på det  sättet och det kan uppstå blomstrande verksamheter på olika sätt. 
Nackdelen, om det blir alltför individualistiskt, är att det kan bli för svag kommunikation med 
övriga i arbetslaget och övergripande frågor, som är beskrivna i föregående stycke, diskuteras 
alltför sällan.

Eftersom en körverksamhet i grund och botten är en pedagogisk verksamhet betyder det att en 
sådan kompetens hos en kantor har stor betydelse. Hanken och Johansen (1998) betonar de 
olika nivåerna av pedagogisk skicklighet gällande detta. I skolan är didaktiska och 
pedagogiska förhållningssätt väldigt omdiskuterat och det finns fortbildning och handledning 
att tillgå av olika slag. Svenska kyrkans traditioner ser givetvis helt annorlunda ut men det 
skulle medföra vinster för Svenska kyrkan att ta in dessa perspektiv i dess 
musikverksamheter.  I den här undersökningen framkommer att den största delen av barn 
ungdomsverksamheten består av körarbete samtidigt som det är just  detta de nyutbildade 
kantorerna känner sig mest osäkra på. Kantorsutbildningen skulle, som det också 
framkommer i Svenska kyrkans utredning (2007:2 s.92), behöva förändra utbildningen med 
en tydligare pedagogisk inriktning.

Slutdiskussion

Att göra denna studie, som varit  att  undersöka en musikverksamhet som vanligtvis inte 
studeras ur detta perspektiv har varit berikande eftersom det är uppenbart att den fyller ett 
tomrum. Genom att studera körverksamhet i Svenska kyrkan ur ett didaktiskt perspektiv kan 
viktiga parametrar tydliggöras i dessa verksamheter som annars är svåra att få syn på och  
denna typ av studie kan leda till konstruktiv förändring och utveckling.

Under dessa omständigheter har det också inneburit svårigheter att få tag på relevant litteratur. 
En inspirationskälla har varit  en uppsats om kantorers förhållningssätt till populärmusik av 
Brodén och Larsson (2012). I början hade jag också ambitionen att hitta böcker om kör-
pedagogik/didaktik men det visade sig vara svårt att hitta litteratur som är relevant och 
vetenskaplig. Till slut  hittade jag boken Människan i kören (1982) som är en studiehandbok 
för körer i Svenska kyrkan. Denna är lite äldre men ger ändå en bild av körverksamhet i 
Svenska kyrkan. Jag hade också ambitionen att hitta pedagogisk och didaktisk litteratur som 
är knutna till Svenska kyrkans verksamheter med det jag fann visade sig inte användbart för 
denna studie.

Tre kvalitativa intervjuer ligger till grund för denna studie vilka enbart visar på hur kantorerna 
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uppfattar sig själva i förhållande till sin verksamhet. Jag valde att göra på detta sätt  eftersom 
jag ville studera den yrkesrollen utifrån deras upplevelser. Det hade dock också varit mycket 
intressant att göra fler intervjuer med personer från samma arbetslag men från olika 
yrkesgrupper och se vad resultatet blivit då. 
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