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Abstract 
 
 
Denna uppsats har som syfte att ta reda på om det är skadligt att sjunga i högt tonläge 
inom bröstregistret för barn och ungdomar. För att ta reda på detta har jag gjort 
litteraturstudier inom ämnesområdet och gjort intervjuer med pedagoger som arbetar med 
de populärmusikaliska genrerna med barn och ungdomar. Jag har även intervjuat deras 
elever och gjort lektionsobservationer hos pedagogerna. I min undersökning har jag 
kommit fram till att det inte är skadligt för barn och ungdomar att sjunga i högt tonläge i 
bröstregistret om det görs med rätt teknik.  
 
 
Keywords: barn och ungdom, sång, bröstregister, belting, overdrive, intervju, 
observation
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Bakgrund 
 
 
Jag sjunger själv mycket i de populärmusikaliska genrerna i högt tonläge, dvs. inom 
bröstregistret, och har gjort det hela mitt liv. Jag började ta sånglektioner när jag var 12 år 
men ingen pedagog ville lära mig sjunga det jag själv ville, det vill säga pop/rock/soul 
eftersom de tyckte att det var skadligt för rösten att sjunga på det sättet. Med min 
sångpedagog i gymnasiet sjöng jag en del musikal, det var det närmaste ”min musik” vi 
gjorde. På fritiden sjöng jag funk och gospel och fick till slut stämbandsknutor för att jag 
gjorde detta med felaktig teknik.  När jag fick börja sjunga igen så var jag väldigt 
motiverad att lära mig att ta samma toner på ett mer skonsamt sätt, jag fick tvinga min 
pedagog att lyssna på vad jag gjorde och hjälpa mig. En enda lektion ägnade vi åt detta 
men jag fortsatte att öva och lyssna på andra artister och lärde mig på så sätt en mer 
skonsam teknik. Min egen personliga historia om detta gör att jag vill skriva om 
användningen av bröstregistret hos barn och ungdomar.  
 
 
Just nu undervisar jag två showsångkörer i åldrarna 9-25. Körernas repertoar består av 
låtar i pop, rock, soul, musikal genre och tonmaterialet kräver ofta att eleverna sjunger i 
övre delen av bröstregistret. Jag har ofta fått höra att man inte ska sjunga i övre delen av 
bröstregistret med barn/ungdomar då deras röster inte är färdigutvecklade men det gör ju 
eleverna oavsett om de får göra det på mina lektioner eller inte. Det måste vara bättre att 
de får lära sig teknik för att sjunga i dessa genrer hos en utbildad sångpedagog än att de 
gör det på helt egen hand. Personligen tror jag inte att det skadar rösten att öva upp sitt 
bröstregister i dessa åldrar. 
 
 
Ett exempel på en ung tjej som sjunger i bröstregistret är Charice Pempengco. 
Charice är en ung sångerska från Filippinerna som blev känd över hela världen när hon 
var 15 år gammal, via www.youtube.com1. Hennes röst blir ofta jämförd med Whitney 
Houston, Celine Dion och andra populärmusikaliska artister med ”stora” röster.  
Det är tydligt att Charice Pempengco har en extraordinär röst och en stor talang som få är 
förunnade med,  men enligt en av mina intervjupersoner har hon övat sångteknik för att 
kunna sjunga på det sätt som hon gör. Sångteknik är alltså något som man kan öva upp 
och detta gäller även teknik där man sjunger i bröstregistret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 www.youtube.com. En webbsite där man kan lägga upp och titta på videoklipp. 
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med mitt arbete är att försöka ta reda på om det är skadligt att sjunga i bröstregister 
i högt tonläge när man är barn/ungdom, och hur olika pedagoger jobbar med detta i 
pop/rock/soul genren där denna klangen är dominerande.  
 
 

• Vad tycker barn/ungdomar som sjunger i högt bröstregister själva?  
• Upplever de några problem? Vad har de för ideal? Hur vill de låta?  
• Hur väl stämmer deras ideal överens med deras fysiologiska förutsättningar i den 

åldern? 
• Vad finns det för forskning på barnrösten?  
• Vad finns det för litteratur om sång i bröstregistret? 
• Finns det någon minimiålder när man kan börja jobba med sång i de övre registret 

i fullröst? 
• Är det någon skillnad i hur man lär ut sång i bröstregistret med barn/ungdomar i 

jämförelse med vuxna?  
 
 
Det finns många kurser i pop/rock/musikal/soul för barn/ungdomar.  

• Hur jobbar de pedagogerna med materialet (klangideal, tonarter).  
• Finns det fördelar/nackdelar med att inrikta sången på en specifik genre innan 

stämbanden är färdigutvecklade? 
 
 
Jag har många frågor och alla har blivit mer eller mindre besvarade. Jag har låtit 
intervjuerna vara samtalsmässiga och därför har vi kommit in på lite olika saker. 
 
 
 
Undersökningens material och metoder 
 
 
Jag kommer att undersöka hur pedagoger som jobbar med populärmusik genren i sång 
undervisar barn/ungdomar. Jag vill ta reda på hur pedagogerna förebildar bröstregister i 
högt tonläge och hur eleverna låter. Jag är även intresserad av om pedagogerna använder 
sig av någon speciell metodik och hur de själva reflekterar runt sin undervisning.  
Detta kommer jag att göra genom observationer av deras lektioner och intervjuer med 
pedagogerna och deras elever. För att reda ut vad olika register och sånguttryck kallas för 
inom de populärmusikaliska genrerna har jag använt mig av litteratur. Jag har valt att 
intervjua två sångpedagoger som har olika bakgrund och undervisar på olika sätt. 
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Litteratur 
 
 
Det finns ingen litteratur som specifikt handlar om hur man arbetar med bröstregistret 
hos barn och ungdomar. Därför har jag valt att ta upp litteratur i sångmetodik för de 
populärmusikaliska genrerna samt musikal oavsett om de riktar sig till barn och ungdomar 
för att ta reda på hur ledande sångpedagoger arbetar med dessa genrer.  
 
 
Litteratur som jag har valt att ta upp är Zangger Borch, Daniel (2005) Stora Sångguiden,  
Sadolin, Cathrine (2006) Komplett sångteknik, Kayes Gillyanne (2004) Singing and the actor 
second edition samt examensarbeten av Johanson, Annelie (2007) Swing it, Alice, swing it - 
tidens melodi? En studie av sångmetodik för barn och ungdomar med fokus på genre, röstanvändning och 
sångideal, och Samuelsson, Jörgen (2002) Belting! En av sex röstkvalitéer. Jag kommer även att 
ta upp litteratur som behandlar barnrösten och rösten i allmänhet. Den litteratur som jag 
har använt mig av är antologin Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit (2007), och 
Lindblad, Per Rösten (1992). I de nyare metodikböckerna för sång har flera av författarna 
valt att skapa nya termer för att definiera röstens olika klanger och ljud. Jag kommer att 
definiera dessa i detta kapitel. 
 
 
I antologin Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit har musiklärare, körledare och 
sångpedagoger som jobbar med barn samlat sina erfarenheter om barn och sång. 
Det är väldigt lite i boken som berör min frågeställning om hur och när man kan börja 
jobba med bröstregistret hos barn och ungdomar. Boken är inriktad på hur man jobbar 
med den svenska traditionella körtraditionen med barn och är skriven av författare som 
inte arbetar med de populärmusikaliska genrerna. Därför har jag valt att bara ta upp det 
som står om den anatomiska utvecklingen av stämbanden. 
 
 
Hos spädbarn är ansatsröret (avståndet mellan stämband och läppar) endast 4 cm och de 
3 – 5 mm korta stämbanden består av en tjock slemhinna som ligger över vokalismuskeln. 
Slemhinnan minskar i storlek när barnet är ca 4 år och ligamentet som består av två olika 
vävnadslager börjar utvecklas. Ligamenten är inte färdigutvecklade förrän efter puberteten 
dvs. förrän i 16 års åldern. Ligamentens funktion är bl.a. att skydda vokalismuskeln.  
Under puberteten växer även stämbandslängden med ca 4 – 11 mm hos pojkar och med 
ca 1,5 – 4 mm hos flickor. Struphuvudets brosk, särskilt sköldbrosket växer sig större hos 
pojkar än hos flickor. Puberteten hos flickor börjar i 10 – 14 års åldern och hos pojkar i 
13 – 15 års åldern. Målbrottet innebär för pojkar att deras röstläge sjunker ca 1 oktav och 
för flickor ca 3 halvtoner. Detta inträffar normalt i slutet av puberteten och det tar ca 3 
mån – 1 år innan talrösten har stabiliserats. Det kan dock ta längre tid för sångrösten att 
stabiliseras. 
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Det finns i artikeln flera undersökningar där man har försökt att kartlägga barns 
röstomfång. I en undersökning som genomfördes på fem förskolor kom man fram till att 
en 5-årings röstomfång är ca 24 halvtoner, dvs. två oktaver. 
I en annan undersökning där man undersökte 10-åringars röstomfång kom man fram till 
att röstomfånget hade ökat till att omfatta ca 36 halvtoner, dvs. 3 oktaver. 
(McAllister och Södersten, 2007 s 41 – 43, 46 - 48) 
 
 
En av de sångmetodikböcker som kommit på senare tid är Komplett sångteknik (2006) av 
Cathrine Sadolin. Hon delar in all röstanvändning oavsett genre i fyra olika funktioner 
och hennes bok vänder sig till sångare i alla genrer. Funktionerna definieras av hur mycket 
”metall” som finns i rösten.  De funktioner som kan används i det övre registret i vad jag 
kallar bröstregistret kallar hon Belting (edge), Overdrive och i viss mån Curbing. 
 
 
Funktionen belting beskrivs som en ”helmetallisk” funktion vars karaktär är ljus och 
påträngande. Klangen används bl.a. i gospel och heavy metal men även av manliga 
tenorer inom den klassiska musiken. Belting kräver att man sjunger starkt och med 
”twangade”  (se s. 8,10) vokaler speciellt i det övre registret. Alla vokaler måste formas 
mot enligt följande: E som i ser, I som i vi och is, Sadolin skiljer mellan två olika uttal av 
vokalen Ä genom att beteckna dom som Ä1 och Ä2. 
Ä1 som i häst, Ä2 som i kär eller ärlig, samt Ö som i snö för man ska kunna sjunga i 
funktionen.  Sadolin har under våren 2009 via sin hemsida ändrat namnet på funktionen 
till ”edge” istället för ”belting”. Det har hon gjort för att uttrycket belting förekommer i 
många sammanhang och har olika definitioner. 
(http://www.completevocalinstitute.com/) Ljudet som uppstår när man sjunger i belting 
låter mycket kraftfullt, ilsket och skarpt. (Sadolin, 2006 s. 115, 132) 
 
 
Overdrive beskrivs också som en ”helmetallisk” funktion vars karaktär är närmare rop än 
belting som mer liknar skrik. När man talar/sjunger starkt i ett lågt läge är det oftast 
overdrive som används enligt Sadolin. Högsta tonen för kvinnor som använder overdrive 
är tvåstruket D/Eb, för män är det tvåstruket C. Även i overdrive måste man forma om 
vokalerna för att kunna sjunga i funktionen enligt följande:  Ä1 som i häst eller Sadolins 
egna vokalbeteckning ?OH som i det engelska ordet go. Detta behöver endast göras i det 
övre registret. Ljudstyrkan i overdrive är för det mesta kraftig, speciellt i det övre registret. 
(Sadolin, 2006 s. 15) 
 
 
Curbing är en ”halvmetallisk” funktion som man kan använda när man vill sjunga 
medium starkt. Curbing används inom soul och R’n’B i populärmusik genren.  Dess 
karaktär beskrivs av Sadolin som ”återhållet” och ”klagande”. Det är lättare att hitta 
curbing funktionen om man vrider vokalerna till Å som i  vår, E som i ser, eller Sadolins 
egna vokalbeteckning ANG som i ung. (Sadolin, 2006 s. 15) 
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Den fjärde funktionen är Neutral och den är ”icke-metallisk”. I neutral kan man både 
sjunga luftigt och tätt, det är den enda funktionen där man får lägga luft i stämman utan 
att det skadar rösten. Klangens karaktär är ofta mjuk. Neutral används när man talar 
lågmält med tät ton (komprimerad neutral) eller när man viskar, eller talar luftigt (neutral 
med mjuk tillslutning). Neutral används mycket i skol- och kyrkokörer inom västvärlden. 
(Sadolin, 2006 s. 14) 
 
 
När man behärskar de olika funktionerna kan man välja vilken klangfärg man vill ha på 
tonen – ljus eller mörk. Effekter som distortion, rassel, growl, skarvar, vibrato etc. kan 
också användas i de olika funktionerna när man behärskar dem i grundläget. 
 
 
Cathrine Sadolin tycker inte att man ska arbeta med sångteknik med barn och ungdomar. 
Istället föreslår hon att man ska ägna sig åt uttryck och fraseringar. Andningen kan man 
börja jobba med när eleven har kommit ett par år in i puberteten eftersom eleven är mer 
kroppsmedveten då och lättare kan korrigera sin andning. (Sadolin, 2006 s. 60) 
 
 
Per Lindblad (1992) tar också upp problematiken att kombinera vissa vokalklangfärger 
och tonhöjder tillsammans i boken Rösten (1992). Kombinationen av en viss vokal och 
tonhöjd kan göra att ljudbildningen blir ostadig och oskön att lyssna på. Vilka vokaler 
som sångaren får problem med är individuellt. För att lösa problemet kan sångaren ändra 
klangfärgen så att den skiljer sig något i uttal från talspråket. Problemet uppstår enligt 
Lindblad då stämbandens svängningar påverkas av luftmassans resonanskrafter i 
ansatsröret. För en utförligare beskrivning av detta fenomen hänvisar jag till den angivna 
litteraturen. (Lindblad, 1992 s 187 – 188) 
 
 
Gillyanne Kayes (2004) delar upp rösten i olika kvalitéer i sin bok Singing and the actor.  
Boken riktar sig främst till musikalsångare och skådespelare. De olika kvalitéerna är 
speech, falsetto, cry/sob, twang, opera och belting. Uppdelningen är gjord av Jo Estill en 
amerikansk sångerska/sångpedagog.  Jag beskriver nu de deras olika karaktärer som de 
beskrivs i Gilliyanne Kayes bok och av Jörgen Samuelsson i hans examensarbete Belting! 
En av sex röstkvalitéer. 
 
 
Speech kvalitén karaktäriseras av ett naturligt, direkt ljud och används både i 
populärmusik och musikal. För att hitta kvalitén utgår man ifrån talrösten. Speech 
fungerar bäst upp till E1/ F1 för både kvinnor och män men det går att öva upp sitt 
register något. I speech är struphuvudet och sköldbrosket i normalläge och 
vokalismuskeln är aktiverad. Jörgen Samuelsson definierar speech som ”bröströst”.  
(Samuelsson, 2002 s 12) 
 
 
Även i falsetto är struphuvudet och sköldbrosket i normalläge men stämläpparna är inte 
helt slutna och vokalismuskeln är inte aktiverad vilket ger ett luftigt svagt ljud. Falsett 
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används som en effekt inom både musikal och populärmusik och används av både 
kvinnor och män. 
 
I kvalitén Crying/sob är sköldbrosket framåttippat. Detta gör att stämläpparna sträcks ut 
och blir tunna. Cry ger en varm ton med vibrato och används i ballader i musikalvärlden. 
Skillnaden mellan cry och sob är att i kvalitén sob är struphuvudet sänkt vilket ger en 
mörk intensiv ton. 
 
 
Inom musikal används twang när man gör komiska, frenetiska eller neurotiska roller.  
Kvalitén låter skränig och skarp. Människor med sydstatsdialekt (USA) talar med twang i 
rösten. Ljudet uppkommer genom att sköldbrosket är framåttippat, struphuvudets 
position är hög och musklerna mellan kannbrosket och struplocket drar ihop sig.  
Twang kvalitén används även av skådespelare eftersom det korta ansatsröret gör att 
formanterna förstärks och ger en stark röst som hörs långt bort utan förstärkning. 
 
 
Opera är en blandning av speech och twang men med framåttippat sköldbrosk och lågt 
struphuvud.  
 
 
Belting är också en blandning mellan speech och twang men har ett högt struphuvud och 
framåttippat ringbrosk som gör att stämbanden kan behållas tjocka fast man sjunger höga 
toner. Precis som i twang är ansatsröret kort vilket ger starka toner och en gäll klang.  
Belting kräver att man förankrar tonen i kroppen och har ett högt lufttryck (mycket stöd). 
Precis som Sadolin säger är det lättare att använda belting om man formar om alla vokaler 
så att de låter mer som i, e, ä, a. Detta gäller främst i det övre registret. 
Belting har ingen övre gräns i registret. Inom gospelsång finns det kvinnor som sjunger 
upp till tvåstruket A och män upp till tvåstruket D. Kayes vill att man ser dessa kvalitéer 
som något man kan utgå ifrån. Alla kvalitéerna går att blanda upp med andra sätt att 
sjunga på men det är dessa kvalitéer som används mest inom musikalsång.  
(Jörgen Samuelsson, 2002 s 12-18) (Kayes, 2004 s 153 – 159) 
 
 
Annelie Johansson har skrivit examensarbetet ”Swing it, Alice, Swing it – Tidens melodi” 
som är en studie av sångmetodik för barn och ungdomar med fokus på genre, 
röstanvändning och sångideal. Där har hon bl.a. intervjuat Daniel Zangger Borch som är 
en erfaren sångare och sångpedagog inom populärmusik genren. Han har även skrivit 
boken Stora sångguiden (2005) en populär sångmetodik bok inom rock/pop/soul genrerna.  
Till skillnad från Sadolin tycker Borch att man kan jobba sångtekniskt med ungdomar.  
Borch menar att när man jobbar sångtekniskt med ungdomar utgår man ifrån talrösten 
och stretchar sedan bröstregistret uppåt, dock utan att använda för mycket ljudstyrka på 
höjden. Detta är en skillnad från när man jobbar med vuxna som kan stretcha sin 
bröströst uppåt i stark ljudstyrka. (Johansson,2007 s. 22) 
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I princip all sång inom rock/pop/soul sjungs inom bröstregistret eller i falsettregistret 
enligt Daniel Zangger Borch. I bröstregistret är vokalismuskeln sammandragen, det är den 
inte i falsettregistret. Inom de populärmusikaliska genrerna är falsettrösten oftast luftig 
och används som en rösteffekt. När Daniel undervisar ungdomar handlar det om att 
fokusera på det som är viktigt för dem just nu. Han upplever att det inte finns något 
intresse eller tålamod att lära sig något som man inte direkt kan se fyller en funktion. 
Sångare inom de här genrerna går inte till samma sångpedagog regelbundet år efter år 
utan stannar max ett par år och kommer ofta oregelbundet. Vanligt är att man coachar en 
elev inför t.ex. en konsert, audition, eller en skivinspelning. Sångidealet inom de här 
genrerna förändras ständigt och speglar det som får mest plats i medierna. Sångidealet 
som finns idag tror han har skapats ur R&B-musiken. (Johansson, 2007 s. 23, 26-28) 
 
 
Både belting och twang omnämns även av Daniel Zangger Borch i Stora sångguiden som 
röstkvalitéer. Det bästa sättet att lära sig olika röstkvalitéer på enligt Borch, är att härma 
artister som sjunger som du vill låta. 
 
 
Belting förklarar Borch som ett uttryck för hög energisång som förekommer inom rock, 
pop, soul och musikal. Belting har ett högt lufttryck, högt tonläge och höjt struphuvud.  
Enligt Borch sjungs belting i den övre delen av bröstregistret. Ordet Belting kommer från 
engelskans ”belt out” dvs. att ropar ut, sjunger starkt. För att förstå hur belting låter och 
kan användas inom de populärmusikaliska genrerna föreslår Zangger Borch att man 
lyssnar på Alanis Morisette, Björk, Celine Dion, Michael Bolton, Dave Grohl (Foo 
Fighters), Freddie Mercury (Queen). Dessa artister använder sig ofta av belting men inte 
alltid. (Zangger Borch, 2005 s 60-61) 
 
 
Twang beskrivs av Borch som ett sound som färgar klangen med stor övertonsrikedom. 
När barn retar varandra med ett hånande ”na, na, na, na” använder de sig av twang. Han 
betonar att det är lätt att bli rösttrött av twang och inte bör användas när man har en trött 
eller skadad röst. Det som händer i kroppen när man använder twang är att aryepigglottic 
spinchter muskeln, även kallad ”twangmuskeln” av Zangger Borch, dras ihop runt 
struphuvudet och lämnar ett snävt utrymme i övre delen av struphuvudet. Artister som 
ibland använder sig av twang inom de populärmusikaliska genrerna enligt Zangger Borch 
är Anstacia, Shania Twain, Joss Stone, Chris Robinson (Black Crowes) och Usher. 
(Zangger Borch, 2005 s 61, 140) 
 
 
Annelie Johansson har även intervjuat en foniatrer i sitt examensarbete.  
På frågan om det är farligt att pressa upp bröströsten svarar han att det är tveksamt om 
det är bra för barn innan målbrottet eftersom de inte har samma kontroll över rösten som 
vuxna och att deras stämband inte är färdigutvecklade. Han påpekar dock att de inte 
behöver ta någon skada av att sjunga i bröströst men att det är viktigt att sjunga i olika 
register som barn för att träna upp olika röstkvalitéer. Det är svårare att lära sig växla 
mellan olika register när man är vuxen. 
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Han tycker inte att det förekommer mer röstproblem hos sångare som sjunger pop/rock i 
jämförelse med dem som sjunger klassiskt. På frågan om det finns rösttyper som är mer 
sköra än andra svarar han att problem kan uppstå om man försöker låta på ett sätt som 
inte passar ens röst, detta gäller oavsett genre. Man kan även få röstproblem om man 
sjunger mycket i perioder av allergi, infektion m.m. Var ens egna gränser går är något man 
lär sig. Inom pop/rock finns det ideal att dista2 med rösten, för att uppnå det ljudet 
sjunger man med de falska stämbanden (fickbanden). Att dista med rösten behöver inte 
vara farligt, men innan man lär sig att behärska tekniken finns det risk att man kan 
röstproblem. De barn som kommer till honom har oftast problem med hes talröst eller 
sjunger i kör och rösten fungerar inte riktigt som den ska. Barn som sjunger och har varit 
hesa länge hänvisas vidare till logoped. Det är ovanligt att man opererar stämbanden på 
barn. (Johansson, 2007 s. 60 -63) 
 
 

                                                
2 Dist förekommer nästan alltid i högt tonläge, med högt lufttryck och en press på 
stämbanden. De delar av struphuvudet som är ovanför stämbanden inkluderas i 
vibrationen. Dist används inom rock och hårdrock. (Zangger Borch, 2005 s. 62)  
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Litteratur kommentarer: 
 
 
Det finns ingen litteratur som tar upp hur man arbetar med pop/rocksång med barn och 
ungdomar trots att det undervisas i detta varje dag på våra grundskolor, gymnasium och 
studieförbund.  
 
 
Metodikböckerna i ämnet riktar sig främst till vuxna och terminologin i dessa skiljer sig åt 
och försvårar för sångpedagoger att ha ett gemensamt språk som vi kan kommunicera 
med. Jag undrar om anledningen till att man har valt att använda helt nya uttryck för 
röstfunktionerna är att man vill göra de olika sätten att sjunga på överskådliga för sångare, 
eller för att man vill uppfinna sången igen och ge den egna namn för att tjäna pengar. 
Det som jag finner positivt med metodikböckerna är att det nu finns praktiska råd och 
tips för att t.ex. sjunga i bröstregistret. Det som står i dessa böcker är inte nya sätt att 
sjunga på, populärmusikaliska sångare har sjungit så här länge men i och med att det finns 
skrivet kanske vi kan bli av med en del fördomar mot att sjunga i bröstregistret. 
 
 
Sadolins metodik har jag sett användas på ett gymnasium där jag har haft praktik. Den har 
fungerat bra för eleverna när de väl är insatta i terminologin. Problemet med hennes 
uppdelning tycker jag är att hon har gett alla röstfunktioner egna namn och därför går det 
bara att använda sig av dessa beteckningar med dem som är insatta i tekniken. Att hon 
dessutom har ändrat namnet på funktionen belting till edge för att inte förknippas med 
andras definition av belting gör att hon särskiljer sig ännu mera.  
 
 
Är det farligt att sjunga i högt tonläge i bröstregistret för barn och ungdomar? 
Det som finns omnämnt i litteraturen är att man bör akta sig för att använda sig av för 
mycket lufttryck, pedagogen måste vara medveten om att inte barnet tar i för mycket. 
Annars är det ingen fara, foniatrern som intervjuades av Johansson underströk att det var 
viktigt att barn sjunger i olika register eftersom det är svårt att lära sig att sjunga i ett helt 
nytt register som vuxen. Foniatrern såg ingen fara i att barn sjöng i bröstregistret så länge 
som de har kontroll över vad de gör.  
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Intervjuer och observationer 
 
 
I min undersökning av hur pedagoger jobbar med de populärmusikaliska genrerna har jag 
valt att intervjua två pedagoger. En av pedagogerna undervisar mest elever enskilt, och 
den andra undervisar i grupp. Jag har även gjort observationer av deras undervisning och 
intervjuat deras elever. Jag kommer att referera till dem i texten som person A och person 
B. 
 
 
Person A är 26 år gammal och avslutar i vår sin sångpedagogutbildning. Hon har arbetat 
som sångpedagog under hela utbildningen både med privatelever i alla åldrar och inom 
skolan. Just nu undervisar hon på ett gymnasium och ger enskilda lektioner till 
privatpersoner. Hon jobbar även professionellt som sångerska och sjunger rock, pop, 
country, soul och gospel. Jag har observerat en lektion med en av hennes elever som är 12 
år gammal och tar privatlektioner hos henne. 
 
 
Observation 
Lektionen börjar med en uppvärmning av kroppen och rösten. Då arbetar de även med 
tekniska inslag som stödövningar, sjunga med ”flöde”, placering av vokaler när eleven 
sjunger i bröstregistret. Pedagogen använder sig av ett blomsterspråk för att få eleven att 
göra tekniskt svåra saker. ”Känn förvåning” för att eleven ska öppna upp i halsen, ”le lite, 
sjung som att du älskar den här tonen” på en hög ton för att eleven ska sjunga fritt på 
höjden.  Under uppsjungningen är eleven uppe på tvåstrukna E i bröstregistret. 
Pedagogen coachar eleven hela tiden och eleven blir inte rösttrött av detta.  
Efter att de har sjungit i högt tonläge i bröstregister gör de en övning som sänker 
struphuvudet. I den sista övningen övar de att göra registerbrott mellan bröstregister och 
falsett, för att eleven ska lära sig att byta snabbt mellan de olika rösterna.  
 
 
Elevens läxa har varit För kärlekens skull med Ted Gärdestad och de börjar med att sjunga 
låten i fraser med stöd och riktning i tonen. Intonation, att ta tonen rätt på och 
artikulation fortsätter de med. Vilken röst vill eleven sjunga med? Eleven får välja själv, 
bröstregister eller i falsett men eleven ska vara tydlig med vilket hon sjunger i. Eleven får 
testa att sjunga vissa ord i falsett som en effekt i sången. De jobbar även med 
klangplaceringen, tonen ska inte vara nasal och de testar olika sätt för att uppnå detta. Till 
slut arbetar de med låten utifrån texten. Pedagogen understryker att musik är så mycket 
mer än bara olika sätt att sjunga på, att det är viktigt att utgå från texten och uttrycka 
känslor med sin sång. Eleven får sätta in sången i ett sammanhang. Vem sjunger hon den 
till? Vem handlar det om? Osv.  
 
 
Efter detta börjar de arbeta med en ny sång för eleven. Heavens on fire av Kiss.  
Pedagogen sjunger igenom låten och förebildar i bröstregister. Tonarten sänks så att 
omfånget blir ettstruket Eb – C. När eleven har lärt sig refrängen arbetat de med att hon 
ska sjunga energiskt. Pedagogen säger att eleven ska ha ”energi i dina konsonanter” för att 
konsonanterna ska höras och vara explosiva. Detta hjälper eleven att sjunga energiskt i 
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bröstregistret. Eleven får sjunga refrängen flera gånger och överdriva texten mer och mer 
för att få energi i sången. Till slut arbetar de med att varje avslut ska ha energi, genom att 
ta tag i varje konsonant innan andningen.  
 
 
Jag upplever att den här eleven är tekniskt duktig och har bra grundförutsättningar för att 
sjunga i högt tonläge i bröstregister. När pedagogen förebildar förstår hon direkt vad det 
är hon ska göra och hon lärde sig mycket under lektionen som jag observerade.  
 
 
Efter lektionen gjorde jag en intervju med eleven för att se vad hon själv vill sjunga och 
vad hon vill bli bättre på. Eleven uttryckte då att hon vill bli bättre på att ta höga toner 
när hon tar i. Hennes förebilder inom sång är Christina Aguilera, Britney Spears och 
Gwen Stefani, alla är sångerskor som sjunger pop i bröstregistret med stort tonomfång. 
Hon tycker att det är kul att lära sig nya saker med rösten och att använda den på olika 
sätt. Hennes mål med sången är att bli ”jättebra”, hon vill kunna sjunga samtidigt som 
hon gör allt rätt tekniskt. Hennes dröm är att jobba som sångerska.  
 
 
Intervju med person A 
De elever som person A undervisar är mellan 12 till 35 år gamla och oftast undervisar hon 
dem enskilt. När hon undervisar elever enskilt kan hon jobba mer tekniskt med elevens 
röst än hon kan göra när hon undervisar i grupp. När hon undervisar i grupp använder 
hon sig gärna av masterclassform3 men betonar att det ändå inte går att gå in lika 
ingående på varje elev som i den enskilda undervisningen eftersom tiden inte räcker till.  
När jag frågar om hon tycker att det är skillnad på att undervisa barn/ungdomar i sång i 
jämförelse med vuxna svarar hon att den största skillnaden mellan dem inte främst är 
åldern utan att alla elever är olika som individer. Men med de yngre eleverna pratar hon 
inte så mycket i sångtekniska termer, det blir viktigare att ha roligt med sången. Dock 
tycker hon att det är det viktigt att eleverna vet varför de vill sjunga, att de har reflekterat 
över det.  
 
 
När jag frågar om vad hon använder sig av för uttryck för att beskriva olika röstkvalitéer 
frågar hon mig direkt om jag pratar om register eller olika begrepp som belting och 
overdrive. Det är tydligt att A har kännedom om olika uttryck som används för att 
beskriva rösten men själv delar hon upp rösten i två register, bröstregister för talrösten 
och falsettregister. Sedan säger hon att man kan använda olika klanger i registren och göra 
t.ex. falsetten luftig eller tät.  Det är även så hon beskriver rösten för sina elever men 
främst förebildar hon med sin egen röst för att eleven ska förstå vad det är hon menar. 
Hon ger exempel på hur hon jobbar med klangplacering, då sjunger hon för eleven med 
den klangplacering hon vill att eleven ska ha och så får eleven härma henne och testa att 
sjunga med olika placeringar för att förstå skillnaden.  
 

                                                
3 Masterclass innebär att en person sjunger inför resten av gruppen. Pedagogen arbetar 
med teknik och instudering med eleven inför övriga elever. 
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Jag frågar även henne om hur viktigt hon tycker det är att eleven sjunger ”genretroget” i 
olika stilar och det tycker A är viktigt. Viktigast är det att eleven använder rätt röstkvalité, 
speciellt i låtar som kräver att eleven sjunger i bröstregistret, t.ex. i rockgenren. Med en 
elev som har svårt att sjunga i bröstregistret, i en låt som kräver det, får man antingen byta 
tonart så att det går lättare eller jobba på att hitta den rösten. Hon tror att eleverna själva 
vill att det ska låta som genren är. A tycker dock att det är ok att man låter genrerna 
influeras av varandra. Det är ok att eleven t.ex. ”wailar” i en jazzlåt, improvisationen 
behöver inte vara stilenlig ”jazzscat”.  
 
 
A tror inte att det är farligt för barn och ungdomar att sjunga i högt tonläge i 
bröstregistret. Hon jämför sång med idrottsutövande, det är viktigt att värma upp rösten 
ordentligt och att använda sig av rätt teknik när man sjunger, precis som i idrott. Som 
pedagog tycker hon att det är viktigt att vara aktsam på elevens röst, och reagera om man 
märker man att den här tonen inte är ”fri” eller att eleven inte är med i kroppen när den 
sjunger. Det gäller både för vuxna elever och barn/ungdomar. A tror att man har ”sjåsat 
upp” att det skulle vara farligt för barn att sjunga i bröstregistret. Dessutom understryker 
hon att hennes erfarenhet är att barn oftast är mycket mer fria i kroppen än vuxna och 
om man då lär barnet ett rätt beteende, ett rätt sätt att sjunga i bröstregistret på, förstår 
hon inte hur det skulle kunna skada barnets röst. Hon tar som exempel de många artister 
som börjat sjunga pop/rock i ung ålder och låter jättebra. A säger även att alla har ju olika 
fysiologiska förutsättningar för att sjunga men utifrån sin egen förutsättning tror hon att 
man kan jobba upp bröstregistret.  
 
 
Längre fram i intervjun pratar vi om den lektion som jag var på och observerade.  
A säger att barn är ju kroppsligt ganska små, och det är ju barnets egen kapacitet som man 
måste utgå ifrån och hon tror inte att de skulle ta i mer än vad de kan. Det är ju inte den 
vuxnes lungkapacitet som barnet sjunger med utan de sjunger från deras egna 
förutsättningar. Hon har aldrig hört talas om någon forskning som säger att det är skadligt 
för barn att sjunga på det här sättet. Det första ett spädbarn gör när de föds är att skrika, 
hela kroppen är med i skriket. Om man behåller det sättet att låta kroppen vara med i 
sången tror hon inte att det är skadligt.  
 
 
Jag frågar henne om när hon tror att en elev är redo för att börja sjunga på det här sättet 
och då svarar hon att de är redo om de vill sjunga så, om eleven har ett intresse av att låta 
så. A ser bröstregistret som en grund inom de populärmusikaliska genrerna precis som 
huvudklang är grunden inom klassisk sång för tjejer. Därför är det viktigt att eleven lär sig 
att sjunga i bröstregistret, att det känns stabilt. Med en elev som inte har hittat sitt 
bröstregister jobbar A med registret i ett lågt läge först tills eleven behärskar det. Hon 
utgår mycket från ropet i sin undervisning, då de flesta elever får en kroppsförankrad ton 
med rätt stöd, när de härmar utrop som ”hoj”. Då spänner inte eleven sig i halsen och det 
låter och känns ”fritt”. Efter övningar i att hitta ett bra rop, jobbar A med sångövningar 
där eleven ska behålla ropkänslan. Det är också viktigt att eleven inte tänker för mycket 
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”sång” i början, A säger att speciellt tjejer är inlärda att det ska låta fint när de sjunger och 
då kan det vara svårt att hitta bröstregistret.  
 
 
Jag frågar A om när hon själv började sjunga på det här sättet. A säger att hon alltid har 
velat kunna sjunga på det här sättet men att det inte var förrän hon började ta 
privatlektioner hos Sara Borch som hon hittade ett sätt att sjunga i bröstregistret som 
fungerade för henne. Under gymnasiet hade hon en klassisk sångpedagog  som sa till A 
att det var farligt att sjunga i bröstregistret över ettstrukna A och det gjorde att hon 
spände sig och blev rädd för att sjunga i bröstregistret.   
 
 
Istället fick hon lära sig att sjunga i mixklang. Jag ber A definiera mixklang och hon svarar 
att den ”mixen” hon fick lära sig i gymnasiet var en förstärkt falsett (tät klang) där man 
inte har grunden i bröstregistret. Hon säger att ofta lättar man upp bröstregistret och 
blandar in lite falsett i klangen för att tonen inte ska låta för hård. Men kärnan i tonen är 
fortfarande i bröstregistret. Så är det inte med mixklangen, den extra ”staken” som 
bröstregistret ger finns inte där. Hon tror att pedagoger har valt att lära ut den här klangen 
för att det är ett skonsamt sätt att sjunga på, men om man lyssnar på artisteliten finns det 
ingen som sjunger på det här sättet. A undrar varför man lär ut ett sångsätt som inte låter 
tillräckligt bra.  
 
 
På frågan om hur A väljer ut det musikaliska materialet till sina elever, svarar hon att hon 
utgår mycket från vad eleven lyssnar på och vill sjunga och sedan kompletterar hon det 
med sånt som hon tycker att de behöver jobba med.  
 
 
Jag spelar även upp en inspelning med Charice Pempengo (liveuppträdande med låten 
”listen” på http://www.charice-pempengco.org/) för att få en reaktion på vad A tycker 
om henne och hennes sätt att sjunga på. A har hört Charice förut och tycker att hon 
sjunger fantastiskt bra. Hon påpekar att det finns de som övar och sjunger hela livet utan 
att komma i närheten av att sjunga så här, så det handlar även om personliga 
förutsättningar, inte bara teknik. A berättar om en tv-intervju med Charice som hon har 
sett där Charice säger att hennes mamma lärde henne att sjunga när hon var liten. A tror 
att hon har blivit uppmuntrad till att låta så här från det hon var liten och i Sverige tycker 
inte A att vi har haft den kulturen att vi uppmuntrar barn till att sjunga på det här sättet. 
 
 
Jag kommenterar att jag har läst i en intervju att hon har härmat sina förebilder mycket 
och undrar vad hon tycker om det. A säger att det tillhör den här genren att man härmar 
sina förebilder, att det är viktigt att lyssna mycket på hur andra sjunger i vår genre för att 
utvecklas musikaliskt. Hon berättar om en elev hon har som är klassiskt skolad i sång och 
kommer till henne för att hon vill lära sig sjunga pop. Eleven har ett annat förhållningssätt 
till timing än vad en popsångerska har och det är det som hon får jobba mest med.   
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Person B är 29 år gammal och jobbar som musiklärare på en grundskola där hon 
undervisar årskurs 1-7, samt årskurs 9. Hon arbetar även som sångpedagog på Kulturama 
där hon undervisar i pop, soul och musikalsång grupper där eleverna är i åldrarna 10 år – 
vuxen. Även hon är en professionell sångerska som främst sjunger R'n'B, soul och gospel. 
Person B har ingen pedagogisk utbildning. Jag har observerat en grupplektion med 
årskurs 5 på den grundskola där B jobbar. Under den här lektionen övade de in en låt till 
avslutningen. 18 elever deltog i lektionen. 
 
 
Observation 
Lektionen börjar med uppvärmning av kroppen som följs av en stödövning. Eleverna får 
lägga en hand på magen och ta ett djupt andetag och känna hur magen spänns ut. 
Pedagogen förebildar hur de ska göra och visar sedan hur de inte ska göra genom att 
andas högt upp så att axlarna åker upp. Läraren går fram till eleverna och korrigerar om 
de har fel andning. Sedan får eleverna härma olika konsonantljud som pedagogen gör i 
puls. S S S, S F K, R F G osv. Eleverna får fortsätta härma pedagogen med rullande R 
och läppfladder ljud upp och ner i registret, sedan gör hon olika utrop ”Va, vvvamm! Va, 
vvimm! Eja! Oja!” som eleverna härmar. Syftet är hela tiden att de ska komma igång i 
kroppen och ha med sig stödet när de talar och sjunger.  Detta följs av en sångövning på 
texten ”mi, mi, mi, miiim med ett omfång av en liten sext. Registret på hela övningen går 
från lilla g# - ettstruket C. I mitten av övningen ber pedagogen  eleverna att sjunga med 
mer energi, och säger att ”tänk att tonen ska höras från en båt i sjön in till land”. Eleverna 
börjar genast sjunga mer energiskt och noggrant. Eleverna sjunger hela tiden i 
bröstregistret och efter vad jag kan se och höra har de med sig stödet och kroppen i 
sången. Uppvärmningen avslutar med en övning som övar eleverna i artikulation, stöd 
och höjd i bröstregistret ”ba di ba, ba do ba” med omfånget  - lilla a - ettstruket C#. 
Pedagogen behöver inte förebilda så mycket, det märks att eleverna är vana vid 
övningarna och vet hur de ska utföras.  
 
 
Efter uppvärmningen får eleverna sätta sig ner och pedagogen delar ut texten på  
Make it happen av Mariah Carey som de eventuellt ska sjunga på avslutningen. Detta är 
första gången eleverna övar sången och de får börja med att lyssna på den med Mariah 
Carey. Under tiden pedagogen letar efter nycklarna till stereoskåpet blir det lite stökigt i 
klassrummet men så fort låten sätts på blir det tyst och eleverna följer med i texten och 
lyssnar uppmärksamt. När låten är slut frågar pedagogen vem det är som sjunger och 
olika artister nämns men en elev vet vem det är som sjunger. 
 
 
Låten har en snabb rytmisk text så läraren börjar med att läsa texten på refrängen i tempo 
och eleverna läser efter. Efter det sjunger läraren en fras i taget som eleverna får härma 
och till slut sjunger de hela refrängen tillsammans. Pedagogen förebildar väldigt tydligt 
genom sin sång hur eleverna ska sjunga låten i fråga om rytm, artikulation, uttal och 
sound. De fortsätter att jobba med låtens övriga delar på samma sätt. Tekniskt sett är 
detta en svår låt med diftonger, snabba utsmyckningar (”wailar”) och rytmiska svårigheter. 
Låtens omfång är lilla Bb – ettstrukna Ab i bröstregister. Men eleverna klarar det mesta 
och tycker att det är kul. Koncentrationen är för det mesta hög i klassrummet.  
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I introt sjunger eleverna på ordet ”Uh” och pedagogen vill att eleverna ska sjunga 
”luftigt”. Hon förebildar både som hon vill att de ska låta och hur de inte ska låta. De får 
öva på detta och första gången blir det rytmiskt otydligt och pedagogen uppmanar dem 
att sjunga energiskt fast luftigt. Rytmiken blir genast tydligare.  
 
 
Eftersom jag är där och lyssnar vill de sjunga en låt för mig som de har gjort på en 
konsert 3 veckor tidigare, We are the world. Låtens omfång är ganska stort, lilla a – 
tvåstrukna D. Den  översta tonen i omfånget tar de i falsett, i övrigt sjunger de i 
bröstregister. Klassen som helhet sjunger väldigt fint i bröstregistret. Det är ingen 
skriksång och eleverna tar verkligen i och är med i hela kroppen, pedagogen uppmanar 
dem att ”sjunga ut!” då och då under låten. 
 
 
Den sista låten de sjunger under lektionen är All for one ur High School musical 2. Låten är 
ny för klassen men många av dem har hört den förut. De jobbar med låten på samma sätt 
som med Make it happen. Lektionen avslutas med en redovisning av en artist av en elev.  
 
 
Efter lektionen intervjuade jag fyra barn i klassen om vad de tycker om sång och vad de 
lyssnar på. Jag intervjuade dem enskilt så att de inte skulle påverkas av varandras svar.  
Alla barn tyckte att det var roligast att sjunga populärmusik som rock, pop, hiphop och 
R'n'B. Tre av barnen gav exempel på artister de lyssnar på och har som förebilder inom 
sång. Artister som de nämnde var Kelly Clarkson, Mariah Carey, Christina Aguilera, 
Rihanna, Beyonce, Chris Brown, TI, Flo Rida, brick and lace, och Ashanti.  
 
 
När jag frågar vad det är som roligt med att sjunga, så säger tre av barnen att det inte vet, 
de tycker helt enkelt att det är kul med sång. En av dem säger att det är roligt för att det är 
kul att uppträda framför publik. När jag frågar om det är på något speciellt sätt som de vill 
låta på svarar ett av barnen att hon skulle vilja sjunga som Mariah Carey. En annan svarar 
att hon skulle vilja sjunga som sig själv fast kunna sjunga lika starkt som Beyonce. En elev 
svarar att hennes röst duger men att hon blir ofta nervös och då låter hon konstigt. Hon 
skulle vilja våga mera med sången. Den sista eleven svarar att han vill sjunga precis som 
han gör.  
 
 
Intervju med person B 
Person B undervisar mest grupper. Hon undervisar elever i åldrarna 7 år upp till vuxna. 
Hennes klasser på grundskolan är större än hennes sånggrupper på Kulturama där 
grupperna består av ca 6 till 7 personer. Hon har även en elev i enskild sång som är 8 år 
gammal. Skillnaden mellan att jobba med grupp i jämförelse med enskild undervisning är 
att i grupp jobbar hon mer med körklang och stämmor. Med enskilda elever jobbar hon 
mer med specifika teknikproblem som eleven har. B föredrar att arbeta med grupper.  
På frågan om hon upplever att det är skillnad mellan att undervisa barn/ungdomar mot 
vuxna tycker hon att det är stor skillnad. Barn är mer formbara och har lättare för rytmer, 
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och att härma. Vuxna nybörjarelever lär sig långsammare och är mer hämmade än barn. 
Barn har lättare för att våga testa nya saker. 
 
 
När jag frågar vad person B använder för uttryck för att beskriva olika röstkvalitéer säger 
hon att hon inte tänker så mycket på det sättet längre, hon sjunger istället. Hon nämner 
dock att vissa partier på en låt kan det vara huvudklang och falsett. B har sjungit en del 
Michael Jackson låtar med sina elever och då varierar hon mellan huvudklang, ”något 
slags mellanregister” och talröstläge.  
 
 
När jag frågar vilka begrepp för röst hon använder med sina elever så svarar hon att hon 
förklarar vad huvudklang och bröstklang är. Bröstklangen är den vanliga talrösten. Med 
sina grundskoleklasser pratar hon inte så ofta om detta, utan det är mer med sina mindre 
ensembler när hon kan jobba mer med sångteknik. Hon tycker att det är ett problem med 
att ha stora grupper, hon hinner inte hjälpa alla individuellt med sångtekniken.  
 
 
Person B förebildar mycket med sin egen röst för sina elever och tycker att det är viktigt 
att de sjunger ”genretroget”.  Hon upplever att det är naturligare för eleverna att sjunga 
pop än att sjunga mer klassiska sånger. Hon berättar att när hennes klasser skulle öva 
julsångerna ”gläns över sjö och strand” och ”härlig är jorden” fick hon jobba mycket mer 
med deras teknik eftersom de inte är vana vid att sjunga med den klangen. 
 
 
Jag frågar om hon tror att det är skadligt för barn att använda belting men vi har inte 
samma terminologi. Jag definierar då röstkvalitén som den rösten som t.ex. Mariah Carey 
och Whitney Houston använder. Person B svarar att hon brukar utöka deras register 
successivt i uppvärmningen och testar då nya toner. Hon märker om eleverna börjar 
sjunga med fel teknik t.ex. om de börjar luta huvudet bakåt och spänna käken. Eftersom 
hon har dem i grupp hinner hon inte förklara hur man ska sjunga i högt tonläge med rätt 
teknik, men hon tycker att om bara eleverna har mycket energi och är med i kroppen så 
sjunger dom rätt. Hon upplever att det är en skillnad mellan att de låter ”pressat” mot när 
de blir uppmuntrade och vågar ta i med hela kroppen och sjunga ut. Person B tror inte att 
det är någon fara i att barn/ungdomar sjunger på det här sättet. Hon testar deras gränser 
och ser om de hänger på det hon förebildar. Hon påpekar att det är lättare att jobba på 
det här sättet med de mindre ensemblerna hon har.  
 
 
Hon jobbar med populärmusik genren även med de yngre eleverna och tror inte att det 
finns någon speciell ålder när man kan börja sjunga på det här sättet. Om barnen låter 
skrikigt så byter hon tonart. Hon lär ut sångsättet genom att förebilda med sin egen röst 
för eleverna som sedan får härma henne. Hon använder sig även av blomsterspråk t.ex. 
”tänk att tonen kommer ovanifrån” för att eleverna inte ska spänna sig, eller att de t.ex. 
får ”knixa” (knäböj) med knäna när den höga tonen kommer så att de lurar hjärnan.  
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På frågan hur hon väljer ut det musikaliska materialet som hon jobbar med eleverna, 
svarar hon att hon först sjunger låtar med dem som hon tror att de gillar och efter ett tag 
när hon väckt deras intresse kan hon börja jobba med låtar som är utvecklande för dem 
och inte bara kul. Eleverna får vara med och påverka vad de ska sjunga till en viss gräns, 
B vill inte helst inte sjunga låtar med dem som de inte tycker är kul. 
 
 
Person B har själv sjungit på det här sättet, dvs. i bröstregistret enligt min uppfattning, 
sedan hon var liten. Då hon kommer från en musikalisk familj lärde hennes mamma 
henne att sjunga. När hon var 13 år började hon ta sånglektioner och jobba med att 
sjunga i huvudklang. 
 
 
Jag frågar om hon har fått höra att det är farligt att sjunga på det sättet, dvs. i 
bröstregistret. Då säger hon att i gymnasiet fick hon höra av en sångpedagog, efter en 
föreställning där hon sjöng solo, att ”det är jättekul att du bara sjöng och tog i nu, men så 
kan du inte sjunga för då kommer inte din röst att hålla” och det hämmade hennes sång 
mycket och hon vågade inte sjunga så under en lång tid. Person B tycker att man först ska 
jobba med låtar tekniskt men att man sedan släpper det tekniska och bara sjunger ut.  
 
 
Jag spelar även upp en inspelning med Charice Pempengo (liveuppträdande med låten 
”listen” på http://www.charice-pempengco.org/) för att få en reaktion på vad B tycker 
om henne och hennes sätt att sjunga på. Person B tycker att hon sjunger snyggt och är en 
duktig sångerska. Hon säger att det hörs tydligt att Charice har  lyssnat mycket på Celine 
Dion, Mariah Carey och Whitney Houston och hämtat influenser hos dem. B tycker att 
det är ”en skola i sig” att lyssna på sina förebilder och härma deras sångsätt. Själv har hon 
lärt sig mycket av att ”planka” exakt vad en sångare gör och sedan göra sin egen version 
av det. Genom att jobba på det sättet menar B, lär man sig genren och att improvisera.  
 



 21

Sammanfattning och egna slutsatser 
 
 
Ett problem som jag upptäckte i både litteraturen och när jag intervjuade var att det inte 
finns en gemensam terminologi för olika röstkvalitéer inom de populärmusikaliska 
genrerna. Begrepp som belting, bröströst, falsett, huvudklang, bröstregister har inte 
nödvändigtvis samma betydelse för alla sångare. I min intervju med person B blev det 
extra tydligt för att hon inte kände till begreppen bröstregister och belting. Vi fick sjunga 
för varandra för att vara säkra på att vi pratade om samma röstkvalité.  
 
 
Pedagogerna som undervisar i de populärmusikaliska genrerna är eniga om att de inte tror 
att det är skadligt för barn och ungdomar att sjunga i högt tonläge i bröstregistret bara det 
görs med rätt teknik. Med rätt teknik menar de att det är viktigt att eleverna har energi 
och har med sig kroppen när de sjunger. Person A säger att även att tonen ska vara ”fri”, 
dvs. att eleven sjunger utan spänningar. Båda mina intervjupersoner säger att de hör direkt 
om eleven sjunger med rätt teknik eller inte.  
 
 
Precis som jag har nämnt tidigare finns det inte mycket skrivet om barn och ungdomar 
som sjunger i högt tonläge i bröstregistret. Jag har inte hittat någon forskning på 
barnrösten där man har kommit fram till att det skulle vara direkt skadligt för barn och 
ungdomar att sjunga på det här sättet. Precis som mina intervjupersoner säger handlar det 
istället om att göra det med rätt teknik och utifrån sina egna fysiologiska förutsättningar.  
Sadolin avråder från att jobba sångtekniskt med barn och ungdomar före ett par år in i 
puberteten då de är mer kroppsmedvetna. Båda pedagogerna i mina intervjuer säger att 
deras erfarenhet är att det är lättare att jobba tekniskt med barn och ungdomar då de är 
mer fria i kroppen och formbara än vuxna elever.  
 
 
Ingen av pedagogerna som jag har intervjuat gör någon generell skillnad i hur de lär ut 
sång i bröstregistret till barn och ungdomar i jämförelse med vuxna. I intervjun av Daniel 
Zangger Borch (Johansson, 2007) säger han att skillnaden är att barn och ungdomar inte 
ska sjunga i för stark ljudstyrka i den övre delen av bröstregistret.  
Person A pratar också om barnets lungkapacitet i jämförelse med en vuxen. Hon menar 
att man utgår från barnets lungkapacitet och tror inte att de tar i mer än vad de kan.  
 
 
Så till frågan om det finns fördelar/nackdelar med att inrikta sången på en specifik genre 
innan stämbanden är färdigutvecklade. Pedagogerna som jag har intervjuat jobbar inte 
bara med bröstregistret med sina elever utan försöker utveckla olika röstkvalitéer hos sina 
elever. De nämner olika röstkvalitéer som finns inom de populärmusikaliska genrerna; 
falsettregister, ”lätta upp bröstregistret med falsett”, lägga på mer luft, täta klangen, 
mellanregister, bröströst osv. I litteraturavsnittet tar jag upp intervjun med en foniatrer 
(Johansson 2007) som säger att det är viktigt att man sjunger i olika register när man är 
ung eftersom det är svårt att lära sig sjunga i ett nytt register som vuxen. Men jag anser att 
alla röstregister finns representerade inom de populärmusikaliska genrerna.  
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Så hur vill barnen själva sjunga? Jag tycker att det var intressant att alla barnen tyckte att 
det var roligast att sjunga populärmusik. En av anledningarna till detta kan ju vara att det 
är det som barnet omges med hela tiden i radio, tv, internet och från föräldrar och skola.  
De artister som barnen lyssnade på och har som sångideal sjunger oftast i bröstregistret.  
Ingen av barnen nämnde att de upplevde några problem med att sjunga som de gör. Det 
var andra problem som togs upp: att inte bli så nervös, kunna ta lite högre toner, och 
kunna sjunga starkare.  
 
 
Jag tycker att det var svårare att göra intervjuer med barnen. Då jag inte känner dem 
personligen är jag inte säker på att jag har tolkat deras svar rätt eller att de har vågat svara 
ärligt.   
 
 
Jag tycker att det är intressant att båda mina intervjupersoner fick höra av sina 
sångpedagoger i gymnasiet att det är farligt att sjunga i högt tonläge i bröstregistret, de har 
samma erfarenhet av detta som jag.  
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Bilaga 1 –  
Intervju med person A: 
 
Hur gamla är eleverna du undervisar?  
Från 12-35 år ungefär. 
  
Är det enskilt eller i grupp? 
 Oftast enskilt.  
 
Har du gruppundervisning ibland? 
Inte just nu men t.ex. när jag jobbar på ABF har jag grupp. 
 
Jobbar du olika med elever i grupp mot enskild undervisning?  
Ja man kan ju inte gå in lika mycket på varje enskild individ, om man inte jobbar med 
masterclassform. Då kan man ju göra det men det blir ju inte lika ingående och man 
måste ju tänka att alla ska få ungefär lika mycket tid. Men absolut det är ju annorlunda 
man jobbar med andra grejer. Sjunga i stämmor och så.  
 
Jobbar du mer med teknik i enskild undervisning? 
Ja det kan man säga. Den enskilda rösten vad man liksom, vad man vill… Ja med den 
enskilda rösten. 
 
Upplever du att det är någon skillnad att undervisa vuxna och barn/ungdomar?  
Ja men jag vet inte om det är främst för att dom är barn och vuxna utan mer för att alla är 
olika som individer. Det är klart att barn, dom är ju inte på samma nivå som en 35-åring. 
 
Samma teknisk nivå eller vilken nivå menar du? 
Nej rent så här i livet, ens sätt att.. Man kanske inte pratar jättetekniskt med en 12-åring.  
Även fast man kanske kan förklara vissa grejer tekniskt om man märker att dom fattar. 
Det kanske blir, inte mer lek, men att det ska vara kul. Men samtidigt så vill jag att det ska 
vara tydligt för barnet varför dom vill sjunga. Att dom vet det själva. ”Jag vill bli bra på 
det här” eller ”jag tycker att det är kul och därför vill jag sjunga”. Och inte bara för att 
föräldrarna vill det, utan att de själva får tänka tidigt på varför dom vill sjunga. Men dom 
behöver ju inte ha så här… ”när jag är 32 vill jag jobba med det här” inte så, men ändå 
har tänkt lite på det själva. 
 
Vad använder du för uttryck för att beskriva olika röstkvalitéer? 
Bröstregister för talrösten och falsett. Sen kan man ju använda luftig falsett, tät falsett, 
och olika typer av klanger. Är det register vi pratar om nu eller olika begrepp? Belting och 
sånt där. 
 
Jag menar att det finns så mycket olika begrepp i litteratur nu, olika sätt att 
benämna saker på. Och det känns som att ingen riktigt har samma begrepp. Så 
jag är intresserad av vad pedagoger använder sig av för begrepp, och vad de 
förmedlar till sina elever. 
Jag använder mig nog av framförallt bröstregister och falsett i den bemärkelsen att man 
pratar om vilken röst man sjunger med. För vissa som inte har sjungit så mycket de säger 
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”Ja men det här är min vanliga röst, och min ljusa röst” t.ex. Så jag använder mig ju inte 
av att nu ska du, kan du göra lite mer overdrive där t.ex. 
 
Du har dom två som grundbegrepp? Och sen kan man lägga på luft osv. på den 
rösten. 
Ja precis. 
 
Förebildar du med din egen röst för eleverna? 
Ja jämt. 
 
Sjunger du då som du vill att de ska låta? 
Ja, sen kan man ju visa båda sätten för att dom ska få höra någon skillnad. ”Nu ligger du 
väldigt långt bak här, hör du skillnad på när jag ligger långt fram?” (klangplacering) Sen 
kan dom få testa både sätten ”Jaha, det är så!” Men absolut, jag förebildar hela tiden. 
 
Hur viktigt tycker du det är att eleverna sjunger ”genretroget”? 
Jo men det tycker jag är viktigt, jag skulle ju aldrig säga till en elev att det funkar att sjunga  
en rocklåt i falsett. Då blir det inte som eleven egentligen vill tror jag, i alla fall som 
genren är. Det skulle aldrig bli tillräckligt bra. Så det tycker jag är viktigt, samtidigt som jag 
kan tycka att om man kör en jazzlåt så tycker jag att dom kan få ”waila” lite på den, det 
behöver inte vara vanlig jazzscat. Man måste ju ändå kunna få låta dom olika genrerna få 
influera varandra. Men det är framförallt i röstkvalité tycker jag där man använder fel, ja 
inte fel men.. Jo men just i situationer där det krävs bröstregister tycker jag att det är 
viktigt, ja när dom inte gör det, är det viktigt att man ändrar tonart eller jobbar på att hitta 
den rösten när man ska köra sån musik, för att det vet man ju hur det låter, så det tycker 
jag är viktigt.  Sen tycker jag också att man ska kunna få testa olika genrer men i grunden 
tycker jag att det är viktigt. Absolut. 
 
Tror du att det är farligt för barn/ungdomar att sjunga i högt tonläge i 
bröstregistret?  
Nej det tror jag inte. Men jag tror att man ska veta vad man gör. Ja så att man inte bara ” 
nu kan jag köra på hur mycket som helst” utan ändå vara aktsam som pedagog. Om man 
märker att det här det är inte ”fritt” eller den här personen den tar ju bara i med halsen. 
Det är likadant som vuxen, då orkar man inte hur länge som helst. Man brukar ofta 
jämföra sång med idrott. Det är samma sak barn kan ju också träna gymnastik t.ex. Så jag 
tror inte att det är farligt. Jag tror att man har sjåsat upp det lite att det skulle vara farligt 
för dom. 
 
Bara man har koll på tekniken så tror du inte att det skadar, att de skulle få 
stämbandsknutor och så? 
Nej det tror jag inte. För att ofta är barn mycket mer fria i sin kropp . Och om 
man då får in ett rätt beteende, ett rätt sätt att sjunga så förstår jag inte varför det skulle 
vara skadligt. Det är ju bara att titta på många som började sjunga när dom var tonåringar 
och var jättebra. Då finns det ju hur många som helst som sjöng i bröstregister i högt läge. 
Och varför skulle dom vara ett unikum, bara dom kan det? Sen har man ju olika 
fysiologiska förutsättningar men utifrån sin egen förutsättning tror jag att man kan jobba 
på det, inte bara sitta och sjunga visa hela tiden bara för att man är ung. 
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Jobbar du själv med bröstregistret i högt tonläge när du undervisar 
barn/ungdomar? 
Ja det gör jag. 
 
När tror du att eleven är redo för att göra det? 
Alltså om dom vill det. Om man har en elev som bara tycker om att sjunga ljusa saker, 
om dom inte har något intresse av det så behöver man ju inte göra det. Jag tycker att det 
är så individuellt. Som en av mina elever, jag vet ju att hon vill sjunga så och hon har 
redan mycket av det. Där känner jag absolut att hon är redo fast hon är bara 11, fyller 
snart 12 år. Det beror ju även på vad de har för problem, om dom inte har hittat sitt 
bröstregister överhuvudtaget då kanske man måste försöka hitta det i ganska lågt läge 
först. ”Det här är talröst och bröstregister.” Men jag ser bröstregistret som en grund. I 
klassisk sång för en tjej är ju huvudklang en grund men i populärmusik är ju bröstregistret 
grunden i sången. Även fast man använder falsett på många olika sätt. Därför tycker jag 
att det är viktigt att känna sin grund där, att den är stabil. 
 
 
Så med en elev som inte har hittat sitt bröstregister,  försöker du först få personen 
att hitta och behärska sitt bröstregister i ett lågt läge? 
Ja precis. 
 
Hur lär du ut det sångsättet? 
Jag utgår ju mycket från ropet. Om man sjunger kan det vara svårt för då sätter dom ofta 
det i halsen och det blir inte en fri ton men så fort man säger  att dom ska härma en, med 
rop ”hoj” då blir det genast en kroppsförankring av tonen för dom flesta. Då faller allt på 
plats. Ett fritt rop om dom inte övergår till skrik, ett rop där kroppen är med. Då blir det 
ju en fri ton. Fri i halsen, en fri luftväg och magmusklerna hjälper till. Så då utgår jag från 
det. Och framförallt att dom inte ska tänka så mycket sång från början. Utan först ett rop 
och sen går man över till en sångövning där man fortfarande behåller ropkänslan. Dom 
behöver inte tänka att det ska vara snyggt, speciellt tjejer är inlärda att det ska vara så fint 
när dom sjunger. Att dom bara vågar köra på istället.  
 
Vad sjunger du själv för något? 
Jag sjunger ganska blandat men inom den afroamerikanska genren. Pop, rock, soul, 
country. Gospel ganska mycket. 
 
När började du själv sjunga i högt tonläge i bröstregistret?  
Jag har alltid velat göra det. Jag började med sånglektioner på gymnasiet och det var ju 
helt fel för mig för det var ju inte det jag ville göra, så klart att det var väl kul om man 
tänker på det så här i efterhand att sjunga klassiskt. Det är ju en helt annan värld, men det 
var inte där jag kände att jag hade min sångidentitet. Så då hade jag ju ingen som lärde mig 
det. Så då försökte jag att hitta det själv. Egentligen var det väl inte förrän jag började ta 
lektioner för Sara Borch. När jag hörde henne sjunga, ”hon har nåt som jag har letat efter, 
som jag har letat efter hos en pedagog”. Det har alltid pratat så mycket om mixklang, men 
när jag lyssnar på dom här förebilderna de sjunger inte så, hur mycket ni än försöker säga 
att de mixar här.  
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Kan du definiera mixklang? 
Ja alltså, den mixen som jag lärde mig från gymnasiet det är tycker jag, en förstärkt falsett. 
Där man inte har grunden i bröstregistret. För hos mig känns det väldigt tydligt, antingen 
är det bröstregister eller inte. Ofta kanske man lättar upp bröstregistret med lite falsett så 
att det inte blir så hård klang, men det hörs väldigt tydligt när man inte har lättat upp 
bröstregistret utan man försöker lägga på kraft i falsett. Den extra ”staken” den finns 
liksom inte där. Och den tycker jag man har lärt ut för att den anses vara skonsam. Och 
så lyssnar man på artisteliten och dom gör inte så. Och då känner jag att varför ska man 
som pedagog lära ut ett sånt sångsätt? När det inte håller. Då måste man ju hitta ”ja det är 
så här dom gör” även fast det tar mer på en, det gör det ju. Så måste man ju hitta ett sätt 
som gör det så skonsamt som möjligt. Sjunga upp och sjunga ner. Det är lite som ett 
träningspass men ändå att det funkar.  
Så då kände jag att det hade jag saknat och jag visste inte hur jag skulle göra för jag hade 
inte den kunskapen då. 
 
Så då var det under musikhögskoletiden? 
Ja det kan man säga, i början på KMH. Men sen har jag ju beltat innan men kanske inte 
på det mest skonsamma sättet jämt. Det har jag försökt med hela livet och sen har det 
kanske inte alltid gått så bra. Jag gjorde nog det mer innan jag fick min sångpedagog på 
gymnasiet, för då fick jag höra att det var skadligt, det är ju det man blivit itutad och då är 
det klart att man står och spänner sig ”ojdå det här får jag inte göra”.  
 
Så din pedagog i gymnasiet sa att det var farligt att sjunga i bröstregister? 
Ja, inte över ettstrukna A, och man lärde sig den här egaliseringen. Ja i vissa sammanhang 
kanske det är bra att kunna det. 
 
Hur väljer du material till dina elever?  
Jag utgår mycket från vad de lyssnar på, vad de säger att de vill sjunga. Och så börjar jag 
oftast med det. Och sen tycker jag att man kan märka att ”du behöver faktiskt jobba på 
det här”. Om en elev t.ex. bara vill sjunga ”powerlåtar” så kanske eleven behöver hitta ett 
normalläge i rösten. Då kanske man ger en softare ballad. Att man utgår från eleven, Jag 
kan inte säga att det här är det klassiska jag gör med alla mina elever. Varje elev är unik 
och jag kollar vad dom vill jobba med. För dom har ju kommit till mig av en andledning, 
så jag utgår från deras önskemål och sen kompletterar jag med sånt som jag tycker att 
dom behöver jobba med. Sen diskuterar jag så klart med eleverna ”Jag tror att du skulle 
behöva det här” 
 
Du har inga saker som du tycker att alla elever behöver jobba med som ska sjunga 
pop? 
Nej men om jag jobbar på en gymnasieskola då tycker jag att alla elever ska få testa på 
olika genrer.  
Men när man jobbar med privatelever, betalar ju eleven för sin coachingtimme och då 
måste ju eleven få precis det dom vill ha, och sen kan man ju diskutera ”jag märker att du 
har problem med det här, vi skulle behöva göra det här för att.. Hur känns det för dig?” 
Så då har jag olika prioriteringar beroende på vem jag jobbar med. 
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Jag spelar upp en liveinspelning med Charice Pempengco. 
Vad säger du om det här? 
Det är fantastiskt bra. Men där kan man ju också prata om folks.. Alltså man har ju olika 
individuella förutsättningar. Det finns ju de som, ja man kan ju få jobba hela livet utan av 
att vara i närheten av att låta så. 
 
Jag tänker mest på att man hör att hon har en bra sångteknik, på den här 
inspelning är hon i och för sig 16 år men det måste hon ha börjat jobba med 
tidigare? 
Det finns ju en intervju med henne som jag har hört  när hon säger att ”min mamma har 
lärt mig sjunga när jag var liten”. Hennes mamma måste ha haft koll på rösten. Hon 
måste ha blivit uppmuntrad till att sjunga så här. Det kanske är olika kulturer men i 
Sverige är det ju inte en sån kultur att man, det har inte varit iaf, att man blir uppmuntrad 
till att sjunga på det här sättet.  
 
Jag läste i en intervju med henne där hon säger att hon har härmat sina förebilder. 
Vad tycker du om det?  
Det är ju jättebra, det är det man måste göra i den här genren. Där kommer vi också 
tillbaka till vad som är genretroget. Bara som exempel har jag haft en elev ganska mycket 
som kommer från den klassiska genren och vill sjunga pop. Och hon har inte det här 
grundsättet att förhålla sig till framförallt timing. Vi har jobbat mycket med att jobba med 
att hitta bröstregistret och det är hon bra på nu, men just hur man förhåller sig till låten, 
timing. Där blir det tydligt tycker jag att hon har en klassisk grund. Jag tror att lyssnandet 
är viktigt om man ska sjunga i vår genre, och härma det är ju jättebra. 
 
Jag har varit med på en lektion med en av dina elever. Vill du kommentera den? 
Jag tänker barn är ju kroppsligt ganska små. Och det känns inte som att dom skulle ta i 
mer än dom kan. Det är ju inte en vuxens kapacitet som barnet sjunger med, utan deras 
egen. Och då måste man utgå från deras kapacitet. Jag förstår inte varför man inte skulle 
kunna sjunga i högt i bröstregistret förrän man är vuxen. Det skulle i så fall vara att 
epitelet inte är färdigutvecklat, att en vuxen har mer skyddade stämband. Men samtidigt så 
finns det ju ingen forskning som säger att det skulle vara skadligt att sjunga så här. Inte 
vad jag vet. Spädbarn skriker det första dom gör, hela kroppen är med hos dom, om man 
behåller det sättet att kroppen får vara med då tror jag inte att det är skadligt. 
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Bilaga 2 -  
Intervju med sångelev vid min observation av person A: 
 
(Fet stil = Intervjuare, Vanlig stil=sångelev, Kursiv fet stil = sångpedagogen) 
 
Vad tycker du är roligast att sjunga?  
jag vet faktiskt inte..  
 
Vad är det som är roligt med att sjunga? 
Alltså jag vet faktiskt inte, jag tycker bara att det är jätteroligt att göra det liksom, använda 
rösten och sen.. alltså lära sig nya saker och sen, ja lite som när du lär mig (vänder sig till 
sångpedagogen) och sen komma på att det låter bättre när man testar det och sånt. 
 
När man testar nya saker med rösten menar du? 
Ja precis, och lära sig småknep. Det är bara kul att använda rösten på olika sätt, det är kul 
faktiskt. 
 
Är det något speciellt sätt som du vill låta på? 
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag skulle vilja kunna ta lite högre toner, tycker jag 
 
I vilken röst då? Alltså på vilket sätt vill du ta de höga tonerna? 
Jag vet faktiskt inte Är det dom här när man tar i eller är det de luftiga tonerna? 
(avbryter) Ja det är dom här när man tar i. Ja för man kan ju göra det så att det låter så 
här…. Alltså det låter ljust, och sen kan man ju göra det så att man sjunger bara högt, 
alltså att den kommer riktigt högt upp och det är ju det jag vill göra 
 
Med styrka menar du? 
Ja precis med styrka 
Men idag var du uppe på ett E2 
E? Va? Var jag? 
Ja men sist var du uppe på G2 på ”now now” (sångövning) 
Va? Oj… 
 
Har du något mål med din sång? 
Att bli riktigt bra, alltså verkligen jättebra, och sen kunna tänka på alla dom här olika 
sakerna liksom samtidigt. Och jag vill bli sångerska. 
 
Vill du jobba som sångerska? 
Mmm 
 
Är det därför du tar sånglektioner? 
Ja, och bara för att det är roligt att göra det 
 
Har du några förebilder som du lyssnar på, och tänker så här skulle jag vilja låta? 
Alltså jag tycker att Christina Aguilera, jag tycker att hon har en väldigt fin röst, liksom på 
ett speciellt sätt hon sjunger på. Det tycker jag är väldigt… hon är väldigt bra tycker jag. 
Och så Britney Spears tycker jag också är bra. 
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Är det dom två du lyssnar mest på? Eller lyssnar du på någon annan musik också? 
Hmm… nej men det är nog dom två faktiskt. Gwen Stefani är också bra. Dom tre lyssnar 
jag nog på mest faktiskt 
 
Hur länge har du tagit sånglektioner? 
Det här är tredje lektionen. 
 
Hur länge har du hållit på att sjunga? 
Jag har aldrig gått hos sångpedagog förut men jag har alltid varit med i kören i skolan och 
tycker att det är väldigt roligt med musiklektioner och så. 
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Bilaga 3 -  
Intervju med person B: 
 
Hur gamla är eleverna du undervisar? 
Jag undervisar i musik på en grundskola i årskurs 1-9, förutom 8:orna, och så jobbar jag 
på Kulturama och där har jag allt från 10-åringar upp till vuxna. 
 
Är det enskilt eller i grupp? 
Jag har mest grupp faktiskt. Nu var det ju en jättestor grupp du såg, en helklass. Så här är 
det ju bara i grundskolan inte på mina sånglektioner (Kulturama).  
 
Har du enskild undervisning också? 
Just nu har jag en liten kille i enskild sång som är 8 år. 
 
Jobbar du olika med elever i grupp mot enskild undervisning?  
Ja, i grupp så blir det ju mycket mer att man jobbar med körklang, när man jobbar enskilt 
så blir det mycket mer att man får jobba med en konkret grej som eleven behöver jobba 
på. Därför tycker jag att det är rätt skönt med grupp i sång. För om det är en elev som har 
en tydlig grej som man måste jobba på tycker jag att det kan bli lite tråkigt. Om det inte är 
en jätteduktig elev, då är det roligt med privatlektion.  
 
Upplever du att det är någon skillnad att undervisa vuxna och barn/ungdomar?  
Ja det tycker jag verkligen att det är. Barn är ju så formbara tycker jag. Till exempel den 
här gruppen du såg nu följer ju mig jättebra nu, bara på den korta tiden sen jag började 
med dom i augusti. Dom har mycket lättare för rytm och såna här grejer, än var vuxna 
har. Sen beror ju det på hur länge man har hållit på med musik, om man är nybörjare. I en 
vuxenensemble jag har, dom är ganska nybörjare och då tar det mycket längre tid för dom 
att fatta rytmgrejer och så här.  Barn är ju så, när dom väl har slappnat av och känner sig 
fria i en grupp är dom så orädda för göra grejer som jag säger till dom att göra. Vuxna är 
ju så mycket mer hämmade.  
 
Vad använder du för uttryck för att beskriva olika röstkvalitéer? 
Jag tänker inte så mycket sånt längre, jag sjunger mest. Men det är olika för olika låtar men 
jag blandar ju ganska friskt. Vissa partier på en låt är det ju mer liksom kanske huvudklang 
och falsett. Men t.ex. när vi har kört Michael Jackson då varierar jag ju mellan 
huvudklang, sen något slags mellanregister och sen talröstläge. Jag tänker inte så mycket 
på sånt här längre.  
 
Använder du dig av dessa uttryck med dina elever? 
Iband gör jag det. Mina elever i grundskolan har ju inte hållit på med sångteknik tidigare. 
Nu tycker dom att det är världens naturligaste grej att värma upp.  De första två gångerna 
tyckte dom att det var jättekomiskt. Men ibland så förklarar jag huvudklang och 
bröstklang. Bröstklangen får de hitta genom sin talröst. Men jag gör det mest om dom ska 
hitta någonting speciellt i rösten. Men jag pratar inte så ofta om det här i en stor grupp, 
det gör jag mer när jag har mina mindre ensembler. Då är dom 6 st och man kan jobba 
lite djupare. Jag hinner ju inte hjälpa alla, det är mer om jag ser nån som har hög andning 
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som den lektionen som du såg. Då försöker man lite snabbt ge tekniktips. Men det är ju 
det som är problemet med att ha en stor grupp och inte undervisa enskilt.  
 
Förebildar du med din egen röst för eleverna? 
Ja det gör jag. 
 
Hur viktigt tycker du det är att eleverna sjunger ”genretroget”? 
Jätteviktigt faktiskt. Men nu har jag ju kört mest en genre ett tag nu i början mest för att 
fånga dom. I början ifrågasatte dom ju mycket men nu gör dom precis som jag säger. I 
julas när vi sjöng ”Gläns över sjö och strand” och ”härlig är jorden” då fick jag jobba 
mycket mer tekniskt med dom än när vi sjunger pop som är mycket mer naturligt för 
dom. Dom utvecklas extremt mycket av att köra julsånger mina elever. Man ska stå och 
sjunga i 45 min med ett ljus framför sig. Jag försökte få dom att inte vara för popiga när 
dom sjöng. 
 
Tror du att det är skadligt för barn/ungdomar att använda belting?  
Belting? 
Bröstregister i högt tonläge, som Mariah Carey, Whitney Houston. 
T.ex. när man värmer upp, jag tar det successivt att testa högre toner. Man ser ju när dom 
börjar sjunga så här (lutar huvudet bakåt och spänner käken) Just för att jag har dom i 
grupp så hinner jag inte förklara hur man sjunger högt rätt. Men å andra sidan när dom 
har mycket energi så tycker inte jag att dom gör så. Det är kanske när dom är trötta dom 
gör så. Men annars jobbar jag på, man märker när de låter pressat mot när dom blir 
uppmuntrade och vågar ta i och sjunga högt. Men jag ser ingen fara i det, det är bara bra 
om dom utvecklas, man ser ju om dom sjunger fel. Men det är lättare så klart om jag har 
min pop/soulgrupp som är 7 elever mellan 10-12 år gamla.  
 
Jobbar du mer så här med dom? 
Nu håller vi på med  All I do av Stevie Wonder, den har snabba hopp i registret och så 
jobbar vi med Bye, Bye av Mariah Carey. Men jag testar deras gränser och ser om dom 
hänger på det eller om dom bara står och gör fel. Man får ju testa lite! Jag har ju haft dom 
i några år, så då kan jag ju göra det lite senare om det inte funkar i början, det är väldigt 
olika från barn till barn tycker jag.  
 
När tror du att eleven är redo för att sjunga så? 
Svårt.. Jag gör ju på redan från början att dom ska ta i och sjunga högt, om det låter 
skrikigt får man ju sänka låten. Jag gör ju popiga låtar med småbarnen också, jag tänker 
inte så mycket så. Man får känna in om dom sjunger rätt. 
 
Hur lär du ut det sångsättet? 
Jag sjunger först och så får dom härma. Jag använder mig av liknelser ibland ”tänk att 
tonen kommer ovanifrån” för att dom inte ska spänna sig, och ibland får dom göra grejer 
med kroppen så att dom använder stödet och är med i kroppen. Om det är något ställe 
som dom har problem med kan dom få ”knixa” med knäna (knäböj) på den höga tonen 
så att dom lurar hjärnan.  
 
Vad sjunger du själv för något? 
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Jag sjunger R’n’B och soul och gospel nuförtiden mest. 
 
 
När började du själv sjunga på det här sättet?  
Det har jag gjort sen jag själv var liten. Jag lärde mig att sjunga huvudklang när jag började 
ta sånglektioner. Så jag ser ingen fara med det, eftersom jag själv har klarat det. 
Det var så jag sjöng, jag hade absolut ingen huvudklang när jag var liten. Först så lärde ju 
mamma mig att sjunga och så sjöng jag i en massa körer och grejer och så började jag ta 
sånglektioner när jag var 13 år och då började jag jobba med huvudklang. Fast jag började 
inte använda den riktigt förrän i gymnasiet. 
 
 Hur väljer du material till dina elever?  
Först försöker jag charma dom med grejer som jag tror att dom kommer att gilla och sen 
lurar jag in dom att sjunga grejer som är utvecklande för dom och inte bara kul.  
 
Får dom själva vara med och påverka materialet? 
Ja till en viss gräns.. men t.ex. den klassen du såg, där vet jag att dom gärna vill sjunga 
High School musical (popmusikal), men skulle jag hata den skulle jag ju inte köra den. Men 
man får ju känna in, man vill ju inte köra något som dom inte tycker är kul  
 
Jag spelar upp en liveinspelning med Charice Pempengco. 
Vad säger du om det här? 
Hon sjunger ju jättesnyggt och är jätteduktig.  
 
Jag spelar upp det här eftersom jag själv har fått höra att det är farligt att sjunga så 
här när man är barn/ungdom. 
Jag tycker att det är irriterande när sångteknik går för långt, om man har med kroppen är 
det ingen fara. Själv så kan jag oftast sjunga  hur mycket som helst utan att bli hes och jag 
använder mig av bröstklangen väldigt mycket. Men mina elever blir ju inte hesa. 
Man hör ju att Charice har lyssnat sjukt mycket på Celine Dion, Whitney Houston och 
Mariah Carey. Man hör ju jättetydligt hennes influenser och det är ju en skola i sig tycker 
jag. Jätteviktigt. Så har det varit jättemycket för mig också, dels har jag haft mina 
sånglärare, med min sånglärare på gymnasiet fick jag uppgiften ”planka exakt vad 
hon/han gör och sen gör du det till nåt eget”  och då lärde man sig stilen och att 
improvisera.  
 
Har du fått höra att det är farligt att sjunga som du gör? 
Jo den klassiska sångläraren i gymnasiet sa det till mig och jag blev jättehämmad av det.  
Jag älskar ju teknik men jag tycker att först övar man in låten tekniskt sen får man släppa 
det och bara sjunga och så får tekniken komma automatiskt. När man väl har hittat 
tekniken och övat in den kommer det automatiskt. Så när vi gjorde musikal på gymnasiet 
så släppte jag tekniken och bara hade kul och sjöng för en gångs skull men då sa den 
klassiska sångpedagogen ”att det är jättekul att du bara sjöng och tog i nu, men så kan du 
inte sjunga för då kommer din röst inte hålla” och då vågade jag inte sjunga så mer. Men 
det gör jag ju jämt nu, jag sjunger powerlåtar jämt.  
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Bilaga 4 -  
Frågor till 12årig elev som deltog vid min observation av person B: 
 
Vad tycker du är roligast att sjunga?  
Jag gillar att sjunga rockmusik 
 
Vad för rockmusik? 
Jag gillar Kelly Clarkson 
 
Vad är det som är roligt med att sjunga? 
Jag vet inte riktigt men jag tycker bara att det är kul. Jag har gillat att sjunga jättelänge. 
 
Är det något speciellt sätt som du vill låta på? 
Jag skulle vilja låta som… Jag gillar Mariah Carey också. 
 
Har du något mål med din sång? Vill du fortsätta sjunga när du blir äldre? 
Ja det vill jag, jag vill hålla på med musik när jag blir äldre tror jag. Men jag har inget 
speciellt mål med det.  
 
Har du några förebilder som du lyssnar på, och tänker så här skulle jag vilja låta 
förutom de du nämnde? 
Christina Aguilera också. 
 
Hur länge har du hållit på att sjunga? 
Jag började i 1:an, jag hade en kompis som tyckte om att gå runt och sjunga och då 
började jag med det också, då började jag tycka att det var roligt så nu går jag runt och 
sjunger automatiskt.  
 
Frågor till 12 årig elev: 
 
Vad tycker du är roligast att sjunga?  
Jag gillar inte så mycket rock eller lugn musik. Jag gillar mer pop och hiphop.  
 
Kan du säga någon artist så vet jag vad du menar för pop och hiphop. 
Rihanna och Beyonce, ja dom två. Chris Brown är också bra. 
 
Vad är det som är roligt med att sjunga? 
Jag började bara sjunga för jag tycker att det var jätteroligt. Jag gillar liksom att sjunga ut. 
 
Är det något speciellt sätt som du vill låta på? 
Min röst kan typ duga men.. jag låter jättekonstigt när jag blir nervös. Om jag skulle våga.. 
 
Har du något mål med din sång? Vill du fortsätta sjunga när du blir äldre? 
Ja faktiskt. Jag skulle vilja fortsätta. 
 
Har du några förebilder som du lyssnar på, och tänker så här skulle jag vilja låta 
förutom dom du sagt? 
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Nej det är bara dom som är bra. 
 
Hur länge har du hållit på att sjunga? 
Jag tror det var i 3:an som jag började gilla att sjunga och träna upp rösten.  
 
 
Frågor till 12årig elev som deltog vid min observation av person B: 
 
Vad tycker du är roligast att sjunga?  
Hur menar du? 
Vilken musikstil? 
Jag gillar hiphop och vanlig pop 
 
 
Vad är det som är roligt med att sjunga? 
Det är roligt att.. när man gör det framför publiken så ser dom… det är roligt när dom 
applåderar då känner man sig så här (ser stolt ut) 
 
Är det något speciellt sätt som du vill låta på? 
Jag vill sjunga som jag själv gör. 
I vilken röst då? Alltså på vilket sätt vill du ta de höga tonerna? 
 
 
Har du något mål med din sång? Vill du fortsätta sjunga när du blir äldre? 
Jag skulle vilja fortsätta sjunga för skojs skull. Men inte nåt så här jättestort. 
Men det är klart jag vill sjunga, det är ju kul. 
 
Har du några förebilder som du lyssnar på, och tänker så här skulle jag vilja låta? 
Nej jag vill låta som mig själv. 
 
Vilka artister gillar du mest? Vad lyssnar du på? 
Kevin Borg (idolvinnare 2008) Akon och sånt. 
 
Hur länge har du hållit på att sjunga? 
Jag började sjunga sen musikläraren kom hit (höstterminen 2008) 
 
Frågor till 12årig elev som deltog vid min observation av person B: 
 
Vad tycker du är roligast att sjunga?  
Hiphop och R'n'B 
 
Vad är det som är roligt med att sjunga? 
Jag vet inte jag gillar det bara. 
 
Är det något speciellt sätt som du vill låta på? 
Som nån artist? 
Ja det kan vara en artist.  
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Lite blandat med Beyonce. Till exempel när hon sjunger så här starkt.  
Alltså om jag skulle ta en vanlig ton nu, då skulle jag vilja ha min egen röst fast som när 
hon sjunger starkt, både högt och lågt. 
 
Vill du att tonen ska låta mjukt eller hårt? 
Det beror på vilken sång det är, jag vill kunna både och. 
 
 
Har du några förebilder som du lyssnar på, och tänker så här skulle jag vilja låta? 
Jag gillar TI, Flo Rida (hiphop), brick and lace och ashanti (dancehall, pop) 
 
Hur länge har du hållit på att sjunga? 
Jag vet inte. Jag fick intresset när jag var 9 år.  
 


