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Förord 
 
Alla människor har en längtan efter att sjunga, och det sjungs i alla möjliga sammanhang; i 
kör, solosång, på fester, allsång, på fotbollsarenan, med barnen eller bara hemma i duschen. 
Det ger en inre tillfredsställelse att sjunga. Folk mår bra av att sjunga.  
 
Nu för tiden är trenden att man ska vara idol. På TV visas det ena idolprogrammet efter det 
andra. Man är någon om man är med i TV, och att vara sångidol verkar vara den högsta 
graden av kändisskap. Alla får visa upp sig men det är absolut inte till allas fördel. För en del 
kan hela sångglädjen och självförtroendet krossas i ett enda slag genom att en idoljury slänger 
ur sig de mest oförskämda kommentarer man hört i modern tid. Tittarsiffrorna ökar när man 
förnedrar folk offentligt. Dessa förnedrade människor dras i smutsen genom klipp som visas i 
tv igen och igen. En människa som hade en tro på sig själv och ville bli något blir plötsligt 
allmänt bespottad. Var det verkligen meningen att det skulle gå så? Var det meningen när vi 
skulle öka glädjen att sjunga att fler än hälften skulle göras narr av? Inte nog med det. Barn 
lär sig dessutom hur man gör, och gör egna idolprogram i skolan. Med lärarnas goda minne. 
Är det ok på tv är det väl ok i skolan!  
 
Många låter bli att sjunga av rädsla för att göra bort sig. Det finns föräldrar som inte ens vågar 
sjunga för sina små barn. Vad är de rädda för? Kanske för att visa upp den innersta sidan av 
sig själva som de blivit bespottade för. Det är bedrövligt att detta händer då sången är så intim 
och för barn och föräldrar nära varandra. Jag menar att vi måste hjälpas åt att göra sången 
tillgänglig för alla eftersom det är en rättighet inte bara förbehållen för proffsen.  
 
Tack och lov tror jag att musiklärare idag har en större förståelse för ”oliksjungande”. Vi vet 
att det är känsligt och att det kan förstöra en människas sångglädje för all framtid. Därför 
behandlar de flesta sångpedagoger sångsvaga med varsamhet. Å ena sidan är det ok att bli 
förnedrad offentligt. Å andra sidan är det ok att sjunga falskt på musiklektioner och även i 
privata sammanhang. Jag tänker också på alla dataprogram med karaoke där folk gladeligen 
sjunger i alla möjliga och omöjliga tonarter, till sina vänners stora glädje.  
 
Glädjen till sång måste vara det viktigaste och alla måste få ta del av den på sin nivå. 
 
Jag vill tacka några personer som har stöttat mig i mitt arbete. Maria Andersson har läst, 
begrundat och kommit med många goda råd kring själva uppsatsskrivandet. När jag stött på 
frågor kring formuleringar, referenser eller upplägg kring uppsatsen har jag ringt till henne 
och frågat om råd. Per-Åke Wennerberg har läst min uppsats och lämnat tillbaka den 
fullklottrad med markeringar med röda pennan. Sist men inte minst vill jag tacka Ronny 
Lindeborg för handledning och för att han via mejl eldat på mitt skrivande när jag fastnat.   
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Sammanfattning  
 
Denna uppsats heter Alla vill sjunga men kan alla?  Målet med min undersökning var att ta 
reda på om alla kan lära sig att sjunga. Det finns ett antal människor som är ”Sångsvaga”. Att 
inte kunna sjunga är ett vitt begrepp eftersom det också är en subjektiv bedömning. Jag har 
därför valt att begränsa undersökningen till att kunna följa en melodi.  
 
Som sångpedagog får jag ofta höra om folk som uttrycker en sorg över att de inte kan sjunga, 
eller att de inte vågat sjunga efter att deras lärare sa till dem att låta bli för trettio år sedan. 
Deras självförtroende har fått sig en törn. Längtan för dem att lära sig sjunga har varit stark, 
men de har inte vågat ta upp sången igen. Därför har jag valt just detta ämne, då jag tycker att 
sången måste få vara till för alla.  
 
Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på om alla kan lära sig sjunga, och vilka metoder 
man kan använda på sångsvaga. 
 
I min empiri har jag valt att intervjua fyra sångpedagoger med olika bakgrund och inriktning. 
Intervjuerna som spelades in på mp3-spelare var ganska djupgående. Utifrån inspelningen har 
jag nedtecknat intervjun ordagrant och sedan redigerat texten hårt.  
 
De svar jag har fått har jag sedan jämfört för att se om jag kunnat hitta likheter eller olikheter. 
I de flesta frågorna fick jag relativt likartade svar, speciellt när det gällde orsaker till 
sångsvaghet och om alla kan lära sig sjunga. Pedagogerna var överens om att den musikaliska 
uppfostran av barnet har stor betydelse för dess vidare sångliga utveckling och att träning eller 
utebliven träning kan vara avgörande. Sångsvaghet är en kombination av genetiska 
förutsättningar som inte är maximala, och en sångmiljö som inte tillräckligt stöder det lilla 
man har. De svar som skiljer är vilka metoder pedagogerna använder på sångsvaga. Jag har 
fått många bra idéer hur jag ska arbeta med sångsvaga framöver. Det viktigaste tycker jag är 
att hjälpas åt att finna glädjen i att sjunga genom skratt och lek.  
 
Slutsatsen av examensarbetet är att med hjälp och träning kan sångsvaga utveckla sin 
sångförmåga, men för att uppnå resultat är det viktigt att bygga upp ett förtroende mellan 
lärare och elev samt att det måste få ta tid. 
 
Huvudfrågan om alla kan lära sig sjunga har blivit mindre viktig efter hand jag arbetat, då jag 
tycker att metoderna för att hjälpa sångsvaga är mer intressanta.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sånghämningar, Sångsvag, Sångutveckling 
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1. Inledning 
 
Den som är sångsvag har inte utvecklat sin förmåga att urskilja eller återge tonhöjd. 
(Andersson, 1997). 
 
Det finns en del människor som påstås inte kunna sjunga. De har fått en massa benämningar 
genom tiderna t.ex. tondöva, brummare, sångsvaga, poor pitch singer och amusi. Numer säger 
man sångsvag, men det uttrycket kommer säkert att ändras när/om någon kommer på ett ord 
som bättre beskriver deras förmåga att sjunga. Kanske skulle det nya ordet kunna vara 
oliksjungande. Jag tänker i parallell till ordet oliktänkande. Oliktänkande är inte oförmögna 
att tänka. De tänker bara annorlunda än de flesta. Samma sak är det med oliksjungande. De är 
inte oförmögna att sjunga utan sjunger bara annorlunda än de flesta. I denna rapport kommer 
jag använda ordet ”sångsvag” då det är det begrepp som de flesta använder idag.  
 
Många tror sig inte själva kunna sjunga men det visar sig att de ofta bara är otränade. Några 
fick höra när de gick i skolan för fyrtio år sedan att de inte fick vara med i kören eller att de 
skulle mima eftersom de sjöng annorlunda. Sen dess har de inte tagit en ton. En person jag 
träffade uttryckte att den förnedringen kändes som att stå med byxorna nere på torget. För 
dessa människor har det blivit ett problem och till och med allsång kan bli ett ångestladdat 
tillfälle. Man vågar inte sjunga av rädsla för att göra bort sig. Ändå längtar många efter att 
kunna vara med i dessa sammanhang. Det finns dock människor som glatt försöker, till 
omgivningens stora förtret. 
 
Kan man lära sig sjunga som vuxen om man inte fick med sig detta som barn, eller är det för 
sent? När blev den sångsvage sångsvag?  Slutade man träna sång för att någon sa något 
negativt och därmed slutade utvecklingen av ens sångröst? Eller sjöng man illa då för att man 
aldrig tränade? Vilket kom först, hönan eller ägget?  
 
För att kunna fördjupa mig på området har jag läst en del litteratur som berör det jag skriver 
om. Mycket av litteraturen har givit mig fördjupade kunskaper men har inte direkt varit av 
den art att jag kunnat referera till den. Den har berört mer filosofiska tankar kring 
musicerandet och känslor kring sången. Någon har skrivit ”Enligt forskningen så……”, men 
det har dock inte funnits referenser till vilken forskning det gäller, utan har mer varit taget ur 
luften. Annan litteratur har varit till stor hjälp, speciellt när det gäller barns sångutveckling.  
 
Internet har mycket att erbjuda vad gäller folks erfarenheter av arbete med sångsvaga. Det 
finns föreningar som arbetar speciellt med sångsvaga, samt ett institut som heter ALLA KAN 
institutet. På deras hemsida beskriver de en del av sin verksamhet. Jag tog kontakt med dem 
för att få deras syn på vad sångsvaghet beror på och för att höra vilka metoder de använder.  
 
I samband med en studiedag för F läns kulturskolarbetare var jag på en föreläsning av Gunnel 
Fagius om barn och sång, där hon fördjupade innehållet i boken Barn och sång. (Fagius, 
2007). 
 
 
2. Bakgrund 
 
När jag möter nya människor och berättar om mitt yrke kommer ofta frågan: kan alla lära sig 
sjunga? Det är ofta det första folk vill veta när de träffar mig. Varför frågar man inte en 
höjdhoppstränare om alla kan lära sig hoppa höjdhopp? Kanske tänker de att det bara är till 
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för eliten medan sången är, eller borde vara, till för alla. De har hört andra omkring sig som 
låter illa, eller de som uttryckt en sorg över att de inte kan sjunga, eller vågar sjunga.  
 
Jag vill referera till en elev jag hade under en praktik på gymnasiet. Han var elev i årskurs ett 
och ville väldigt gärna lära sig att sjunga. Vi träffades ett par gånger efter skoltid. Den första 
gången vi träffades sjöng han inte en ton rätt. Jag gav honom en ton han skulle härma. Det 
gick inte. Jag bad honom sjunga Bä bä, vita lamm. Då kunde man ana att det var den sången. 
Jag försökte på flera sätt tills jag kom på att han bara skulle få improvisera till en rundgång 
jag gjorde på pianot. Han förstod först inte vad jag menade, men när jag förklarat att han bara 
fick sjunga precis vad han kände, det som föll honom in, satte han igång. Ur denna 
tonårspojke kom den mest fantastiska improviserade poesi, och melodierna han satte till var 
underbara. Han sjöng helt rent och hade dessutom en väldigt vacker röst. Jag vågade inte titta 
på honom eftersom jag var rädd att det skulle bryta magin som fanns i stunden. Jag tror han 
fortsatte i sju � åtta minuter utan paus. Sen tystnade han och jag slutade spela. Det var nog 
tyst tio sekunder innan han frågade om det var ok. Vad skulle jag svara? Han hade med sin 
egen fantasi öppnat upp hela sin sång. Trots att jag försökte förklara hur fantastiskt detta 
fenomen var tror jag inte att han själv förstod vidden av vad han hade åstadkommit. Han hade 
en inneboende poet i sig som blev fri och då blev också sången fri. Nu är jag medveten om att 
inte alla kan öppna upp sina innersta känslor på detta sätt, men för denna kille var det absolut 
den rätta vägen att hitta sången. Hur hittar man vägar hos andra att leka fram sången? Och bär 
alla vägar till Rom? 
 
Jag har även haft andra elever som varit sångsvaga. När de började hos mig sjöng de inte 
många toner rätt. Idag kan de följa en melodi även om det inte alltid blir vackert. Det som har 
varit lätt med dessa elever är att de har varit fullt medvetna om sina svårigheter, och att de 
haft en vilja att lära sig. Grundtekniken med andning, stöd och täthet har haft stor betydelse 
för dessa elever samt att de har haft fullt förtroende för att jag är där för att hjälpa dem. 
Jag tror att problemen ökar om eleven inte är medveten om sina problem. Hur säger man det 
till dem utan att såra? Ska man låta bli att säga något och bara hitta glädjen i att sjunga? 
 
Då sången ligger så nära vår själ är det ju viktigt att den fungerar för oss. Att säga att någon 
inte kan sjunga är ju ett ganska vitt begrepp. Vem avgör det och var går gränsen för när man 
kan sjunga?  Är det när man hittar rätt toner eller är det när man berör någon med sin sång? 
Kan man inte bara få sjunga för att det ger en glädje och tillfredställelse? Många har svårt att 
finna glädjen i sång och känner en oro inför att behöva sjunga då andra hör trots att de har en 
stark längtan till det. 
 
Eftersom jag så ofta får frågan om alla kan lära sig sjunga, känns det spännande och intressant 
att kunna ge ett svar. Detta är bakgrunden till att jag valt just detta ämne.  
 
 
 
3. Syfte 
 
Med detta examensarbete syftar jag att jämföra olika metoder för att hjälpa sångsvaga att hitta 
sin röst. Jag tänker begränsa mig till fenomenet att hitta rätt toner och att kunna följa en 
melodi. Jag utesluter andra parametrar om sångens kvalitet eftersom gränsen är svår att dra 
för när kvalitet uppstår.  
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4. Litteratur  
 
4.1 Barns sångutveckling 
 
Det är viktigt att inte glömma barnens egen sång. Det blir ju lätt så att vi ska styra barnens 
sång för mycket eftersom vi vuxna vet vad som är bäst för barnen. Bertil Sundin skriver 
följande:  
 

Jag tror att det som förskolebarn ”komponerar” spontant är ett uttryck för en naturlig 
estetisk fallenhet som vi också kan se i naturens och djurens rörelser, i ett naturligt 
behag som korrumperas när vuxenvärldens olika manifestationer sätts in. (Sundin, 
2007, sid. 72). 

 
Graham Welch hänvisar till mycket av den forskning som gjorts ända sedan 50-talet. Welch 
menar att den musikaliska uppfostran har stor betydelse för hur ens senare sångliga utveckling 
ser ut. Har barnet fått en stimulerande miljö uppstår normalt en betydande sångförmåga. Har 
barnet däremot utsatts för negativa och förnedrande kommentarer, särskilt från föräldrar och 
lärare, kan detta speglas i en livslång effekt på sången. Welch menar att de flesta barn 
stimuleras till god sång, men att den utvecklingen också kan hämmas av sociokulturella 
faktorer. Antalet sångliga misslyckanden skulle minska radikalt om det bara fanns en 
förståelse för hur barnens musikaliska utveckling ser ut. Enligt Welch påverkas barnet redan i 
mammas mage under graviditetens slutmånader, särskilt förnimmelsen av melodiska varianter 
i moderns röst. ”Ju mer modern sjunger, desto troligare är det att det musikaliska jollret inleds 
tidigt”. (Welch , 2007, sid. 57). 
 
I spädbarnsstadiet sker sedan nästan all kommunikation mellan förälder och barn genom 
melodiskt prat i höga tonlägen. Föräldrarna gullar med barnet. Talet har en stor tonvariation 
och snart uppstår även joller från barnet. Under barnets första månader karaktäriserar jollret 
det känslotillstånd barnet befinner sig i. Från två månaders ålder kan man utläsa tydliga 
musikaliska inslag i jollret, såsom tonhöjdsmönster och rytmer. (Welch , 2007). Här hänvisar 
Welch till ett forskningsresultat av Tafuri & Villa. Barnet får en växande vokal kontroll i 
åldern fyra till sju månader. Då är tonhöjdsbeteendet direkt kopplat till språkets 
tonhöjdskillnader. (Welch , 2007). 
 
(Sundin, 1995) hänvisar till Helmut Moog, en tysk psykolog, och säger att man kan dela in 
barns tidiga sång i lallmonologer, lallsånger och medsjungning. Lallmonologer anknyter till 
språket och är en slags språklallande. Lallsånger är en slags sång på en vokal men med 
varierande tonhöjd. Mellan sex månader och två års ålder kan man skönja lallsången. Barnet 
försöker då sjunga med i en förspelad melodi.  
 
I förskoleåldern uppstår ett växande samspel mellan den närmaste omgivningens 
ljudaktiviteter och den tradition av sånger som finns i barnets närhet. Två � treåringar kan då 
upprepa korta fraser med melodiska och rytmiska mönster som gör att man kan känna igen 
vilken låt det handlar om. Treåringar kan sedan ta dessa element och blanda med egen 
spontan improvisation, ofta utifrån det känslotillstånd barnet befinner sig i. Sången styrs 
också av leken och av den aktivitet som barnet håller på med. Man kan under hela 
förskoleåldern se starka kopplingar till melodin i det talade språket. När barnet blir äldre 
används tonhöjd mer och mer för att skilja på tal och sång. När barnet sedan börjar den 
obligatoriska skolan ökar förmågan att ta till sig en instruerad sång. Här spelar förstås 
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sammanhang och kulturella traditioner stor roll för hur röstbeteende och klangideal utvecklas. 
(Welch , 2007). 
 
Nyare neuropsykologisk data talar för att man först analyserar den melodiska konturen och 
först därefter intervall och tonalitet. Detta betecknas vetenskapligt som en hierarkisk modell 
enligt forskning av Peretz och Coltheart. (Welch , 2007). Enligt en studie som Welch gjorde i 
tio brittiska grundskolor med barn i åldern fem till sju år kunde barnen härma enskilda 
tonhöjder och enkla melodikonturer från de testsånger de fått. Utvecklingen i åldern fem till 
sju år visade sig vara ringa. Pojkar och flickor följde samma utvecklingsmönster. När det 
däremot gällde att sjunga en hel sång blev pojkarnas tonträffning mindre precis, och de visade 
knappt någon förbättring under de tre åren. Detta kan ha att göra med sångens karaktär samt 
det faktum att många pojkar påverkades negativt av att sjunga en ”skolsång”. När barnen 
kommer in i skolåldern har de olika förutsättningar, där några befinner sig i en av 
sångutvecklingens tidigare faser. Dessa kan ändå lära sig att behärska sångkonsten, särskilt 
om den ges en stödjande miljö där lärarna följer upp barnet från dess musikaliska 
utvecklingsfas. Vid sju års ålder är ca 30 procent av barnen oprecisa när de försöker följa en 
melodi. Vid elva års ålder har dock den siffran sjunkit till 4 procent. I denna ålder är andelen 
falsksjungande pojkar två eller tre gånger fler än hos flickorna. Welch räknar med att det är i 
elvaårsåldern som rösten är färdigutvecklad om man ska se till förmågan att hitta rätt toner, 
och förstå musikaliska förlopp. Den kulturella bakgrunden har dock stor betydelse för sångens 
utveckling. Hos t.ex. anangerna, en folkgrupp i Nigeria, kan barnen redan i femårsåldern 
sjunga hundratals sånger, både enskilt och i kör. (Welch , 2007). 
 
Man kan kortfattat säga att sångutvecklingen sker på följande sätt; under de första 
levnadsmånaderna utgörs sången av de grundläggande mänskliga behoven. Efter hand blir 
den mer utforskande och melodisk till sin karaktär, då de vokala färdigheterna utvecklas. 
(Welch , 2007). 

 
Genom barn- och ungdomsåren är sångutvecklingen en produkt av 
neuropsykobiologisk aktivitet, talang och förändringsmöjligheter som sker i samspel 
med och formas av specifika sociokulturella miljöer….(Welch, 2007, sid. 64).  

 
Barns stämband är väldigt elastiska och inte alls lika muskulösa som en vuxen människas, 
dessutom är resonansutrymmet mindre. Det är först i femårsåldern som barnet kan följa en 
melodi rätt. Utvecklingen därifrån går förstås framåt. En elvaåring sjunger mer rent än en 
sjuåring. Ambitionen måste sättas i rätt tid för barnens sångutveckling, och med rätt saker. 
Stämbanden är inte fullt utvecklade förrän vid sexton års ålder. All sångträning är förstås bra. 
Sång är bättre än inte sång. Man ska dessutom beakta att män sjunger i en lägre oktav än 
kvinnor men också än barn, och därför kan det vara svårt för ett barn att följa en vuxen mans 
sång. Detta ligger ju förstås i fatet för många manliga lärare inom förskolan, då det blir ett 
problem när de ska leda sången. (Fagius, 2008). 
 
Welch menar att sångligt beteende kan förändras. Han pratar om ”Continum behaviour”. 
Detta betyder att alla befinner sig på samma skala. Alla har en förmåga, men de är bara olika. 
Welch föreslår att man börjar hjälpa sångsvaga barn att bara jobba med melodin om man ska 
hitta rätt toner. Detta tycker Fagius nästan är omöjligt, då barn är mer intresserade av orden. 
Hon tycker därmed att man ska börja med talet och att sjunga i taltonsläge. (Fagius, 2008). 
 
Welch utgår ifrån att alla har förutsättningar för att lyckas lära sig sjunga, men att det kan 
behövas mycket hjälp och träning för att man ska lyckas. Han menar också att ”Alla kan”-
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körer är ett misslyckande ifrån samhället och att barnen borde ha getts de förutsättningar som 
behövs för att alla ska kunna lära sig sjunga. (Welch , 2007). 
 
Berit Lidman Magnusson tror att sångsvagas sångliga utveckling kan ha avstannat på ett lägre 
utvecklingsstadium och att de därför inte fortsatt utveckla sin förmåga att sjunga som de flesta 
andra gör. Hon anser därmed inte att barn som stannat i den utvecklingsfasen är oförmögna att 
sjunga, snarare att de inte fått den stimulans de behöver i den fasen. ”Sång kan ses som ett 
växelspel mellan sensoriska, motoriska och kognitiva processer”. (Lidman Magnusson, 1994, 
sid. 3). 
 
4.2 Historia kring barns sångmöjligheter 
 
I barnsångböcker fram till 1960-talet var sångerna i allmänhet skrivna i för höga lägen. Det 
höga läget motiverades vanligen med att röstklangen blev vackrare. Barn röster skulle vara 
änglalika. Sundin skriver att fram till 1969 var det antagningsprov i sång på lärar- och 
förskolelärarutbildningen. Sångundervisningen på förskoleutbildningen försvann nästan helt 
under 1970- och 80-talen. Detta var ju förstås inte bra för utvecklingen av barnröster. (Fagius, 
2007) Förr var det dessutom obligatorisk sång i folkskolan. Sångundervisningen var 
visserligen inte alltid av den lustfyllda arten, utan mer en teoretisk kunskap. Principen kunde 
gå ut på att rytmiskt upprepa textfraser tills man kunde dem för att sedan lära sig melodin till 
detta. Det var kanske inte så inspirerande för barnen som om man skulle leka fram melodier 
på ett sätt som tilltalar barnen. Ämnet sång försvann 1955 och byttes ut mot ämnet musik. 
Musikundervisningen blev bredare då andra inslag av musik gjorde sig gällande. Alla lärare 
var inte utbildade i, eller kompetenta nog för att undervisa i sång. Många sånger var skrivna 
av vuxna där man inte tänkt på vad som passade barnens röster och fantasi. Här kan vi ändå se 
en positiv utveckling i musikundervisningen i skolan, då början av 1900-talet präglades av 
kyrkosånger. Dessa utökades sedan med barnsånger av t.ex. Alice Tegnér. Bengt-Olof 
Engström hävdar att möjligheten för varje individ att få sjunga har ökat. (Fagius, 2007). Det 
ställs inte längre lika höga krav på en sångare för att få öppna munnen som det gjorde förr. 
Detta är förstås positivt i den bemärkelsen att sången blir öppen för alla, inte bara experterna. 
Detta skapar en ökad acceptans inför allas olika sångsätt, tonsäkerhet och klangfärger. Idag 
behöver man inte kunna sjunga över tvåstrukna C för att vara accepterad som sångare. 
(Fagius, 2007). 
 
4.3 Sångsvaga i vuxen ålder 
 
De flesta forskare verkar tro att sångsvaghet beror på motoriska faktorer, men det finns också 
de som tror att det ligger inom det kognitiva området. Det innebär att man måste arbeta med 
beteendemönster hos sångsvaga. Det är bara ett fåtal som tror att det har med hörselproblem 
att göra. Svårigheter med skolarbetet eller en bristande intelligens kan påverka sångförmågan, 
liksom sociala störningar, t.ex. bråk familjen. Föräldralösa barn som är olyckliga eller som 
har ett stört beteendemönster har ofta en tendens att sjunga för lågt och de talar dessutom med 
en monoton och sorgsen röst. (Lidman Magnusson, 1994). 
 
Lidman Magnusson skriver också om hur stor betydelse hemmets musikmiljö har men även 
vilken samhällsklass man kommer ifrån. Barn som kommer från högre socialklasser har ofta 
ett högre röstomfång. Det finns ingen forskare som tror att det enbart finns en orsak till 
sångsvaghet utan att det är en kombination av olika faktorer. Det de är överens om är att det 
finns ett samband mellan bristande tonminne och andra faktorer. Lidman Magnusson kan se 
från sina egna studier av sångsvaga att de gett en intryck av att ha varit motoriskt hämmade, 
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och att detta går att träna upp genom att använda sig av rörelser när de ska sjunga. (Lidman 
Magnusson, 1994). 
Problemet med tonhöjdskänslighet kan bero på en defekt i höger hjärnhalva enligt forskning 
av Peretz och Zatorre. (Ahlin, 2006). De säger också att denna defekt uppstår förhållandevis 
sent i utvecklingen. De menar att det är en defekt i mekanismen för uppfattning av tonhöjd 
men att det inte är hörseln det är fel på. Denna forskning visar på en statisk syn på personens 
musikalitet. (Ahlin, 2006).  
 
1987-88 gjorde Lidman Magnusson en undersökning på lärarhögskolan i Karlstad där hon 
inriktade sig på studenter från utbildningen för förskole-, lågstadie- och mellanstadielärare 
samt för fritidspedagoger. (Lidman Magnusson, 1994) Hon började med att utföra en enkät 
bland eleverna för att se vilka som kunde tänkas ingå i en studie med sångsvaga elever. Det 
visade sig att många trodde sig vara sångsvaga men att de i verkligheten ställde för stora krav 
på sig själva, eller att det var andra orsaker som gjorde att de inte trodde på sig själva. Efter 
att ha gjort ett första urval bland enkäterna kallade hon ett antal elever till intervju. Utifrån 
intervjuerna kunde hon sedan kalla dem som hon trodde verkligen hade stora sångproblem. 
Till sist återstod sju personer. I enkäten upplevde de flesta sammanfattningsvis sina röster 
som mörka och mullriga. Upplevelsen var att de inte kunde följa med i kamraternas sång, och 
att de flesta sånger innehöll för många höga toner för att det skulle passa deras röst. De sjöng 
inte gärna i sällskap utan hellre när de var ensamma. Ingen i gruppen hade föräldrar som 
spelade något instrument och ingen av dem spelade själva instrument, även om några hade 
gått i kommunala musikskolan som barn. Försökspersonerna hade också fått värdera sina svar 
som positiva och negativa, och man kunde se en överhängande tendens till att svaren 
värderades med negativ hållning. Försökspersonerna ombads sjunga en enkel barnvisa utifrån 
egen vald tonart. Det som man kan se utifrån detta material är att många av försökspersonerna 
valde att sjunga i ett mycket lågt tonläge. När röstomfånget inte räckte till för sångens 
omfång, löste man detta genom att helt tydligt göra om melodin eller diffust ”brumma” de 
toner som ligger utanför röstområdet. Valet av tonläge tydde på att de inte var medvetna om 
sin egen röstkapacitet. De hade dessutom ett litet register på endast en oktav. Man kunde se 
att försökspersonerna vare sig kände till vilken tonläge de sjöng i, eller hade kontroll över 
melodin. (Lidman Magnusson, 1994). 
 
I en annan studie som Lidman Magnusson gjorde 1988 gjorde valde hon ut tio personer som 
via en enkät kunnat klassas som sånghämmade. Försökspersonerna fick fylla i de uppgifter 
som de tyckte stämde på dem själva. Kategorierna som de fick kryssa för var följande.  
 
A  Musikaktivitet i familjen 
B Familjeförhållanden (negativa faktorer) 
C Musik i skolan 
D Fritidsaktiviteter 
E Hörsel (nedsättningar m.m.) 
F Tal (talfel, dialekt, tvåspråkighet) 
G Olyckshändelser före 6 års ålder 
H Omdömen som hinder för sångutvecklingen (utanförskap, mobbning, negativa 

omdömen) 
I Uppfattning om egen personlighet 
J Uppfattning om egen röst 
K Positiva faktorer (ingen av försökspersonerna hamnade i denna kategori och 

kategorin finns därför inte med i nedanstående översikt).  
(Lidman Magnusson, 1988). 
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Resultatet av den studien ser i förkortade drag ut så här: 
 
Kategori Adam Bertil Annika Bodil Calle Cilla Dora Elvy Frida Dennis 

A X X  X X   X  X 
B X X X X X X X X X X 
C X     X X X X X 
D X X X  X      
E           
F X     X X  X  
G X  X   X    X 
H X X  X X X X X X X 
I X X X X X X X X X X 
J  X X X X X X X X X 

 
(Lidman-Magnusson, 1988, sid. 22). 
 
Resultaten visar att samtliga anger negativa familjeförhållanden och dålig självbild. Lidman-
Magnusson resonerar omkring ifall detta går igen hos andra sångsvaga, eller är detta ett unikt 
resultat? Kan det vara så att frågorna är styrda på det sätt att försökspersonen känner efter, och 
förklarar sina brister med händelser i det förflutna? (Lidman Magnusson, 1988). 
 
I amerikanska studier i början av 1970-talet betraktade man sångförmågan ur ett 
behaviouristiskt perpektiv. De grupper som belönades om de uppnådde goda resultat lyckades 
mycket bättre än de grupper som inte belönades. I dessa studier kan man också se att 
förmågan att höra skillnad på tonhöjd inte behövde höra samman med förmågan att själv 
sjunga i rätt tonläge. (Fagius, 2007). 
 
När musikläraren Jan Andersson 1997 undervisade en klass med blivande förskolelärare 
upptäckte han att en av eleverna, som han kallar Kajsa, vägrade sjunga. Efter ett antal försök 
att övertala henne att sjunga med visade det sig att hon var sångsvag och att hon inte vågade 
sjunga. De kom överens om att han skulle hjälpa henne separat. I sin fallstudie beskriver han 
den process de gick igenom under ett par års tid. När de satte igång processen visade det sig 
att Kajsa hade ett entonsmönster där hon bara sjöng på ostrukna A. Hon var inte medveten om 
en melodisk rörelse. Hon kunde inte ens urskilja en melodi när hon lyssnade på den, än 
mindre återge den själv. Först efter ett antal månader med övningar lyckades hon få fram en 
ny ton. Hon fick arbeta hårt fysiskt för att få fram den.  Efter ett tag kunde man ana fragment 
ur enkla barnvisor. Hon hade inte bara problem med att sjunga olika toner, utan hade även 
problem att höra skillnad på toner. Efter ett års arbete hade hon utökat sitt omfång till en 
kvint. Hon kunde nu följa de övningar hon fick men kunde ännu inte sjunga någon gammal 
bekant låt eftersom hon då föll hon tillbaka i sina gamla sångvanor. Efter två år hade hon 
utökat sitt omfång till en oktav och kunde dessutom hitta melodier och hålla dem ganska bra. 
Vägen dit var förstås lång, men Kajsa hade en hög ambitionsnivå och jobbade hårt. Med 
envetet arbete gick processen långsamt framåt. Hindren hon skulle ta sig över var förstås 
många. (Andersson, 1997). 
 
Kajsa beskriver själv i sina egna dagboksanteckningar om hur hon tydligt kunde känna 
musiken i kroppen. Att röra sig till musik var något som hon älskade och behärskade på ett 
bra sätt. Detta visar på att hon inte har problem med rytmerna. Under utbildningen kunde 
dessutom Jan märka att hon hade god rytmisk förmåga när det gällde gitarrspelet. Däremot 
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hade hon problem att fysiskt hitta rätt toner när hon skulle sjunga, och upplevde dessutom inte 
att de var fel. Från början kändes det ju bra att sjunga. Det kändes som ett kroppsarbete, som 
hon beskriver det. Men efter flera traumatiska tillfällen då hon fått höra att hon inte kunde 
sjunga slutade hon helt. Från högstadiet har hon alltid mimat när andra sjungit, fram till den 
dag hon stötte på Jan Andersson och blev tvungen att sjunga. Den sångutveckling som Kajsa 
har gått igenom har nu lett till att hon vågar sjunga med barnen på jobbet. Hon är t.o.m. den 
som driver sången på jobbet och numer sjunger hon när hon mår bra. Hon upptäckte att när 
hon blundade hade hon lättare att hitta rätt ton.  
Man kan läsa om hela processen i Jan Anderssons fallstudie. (Andersson, 1997). 
 
Forskning kring sångsvaghet ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv är ganska ringa. 
Andersson menar att den mesta forskningen är baserad på ett musikaliskt synsätt mer än på 
det utvecklingspsykologiska synsättet. Det finns en brist i forskningen på detta område och 
det är mest musikkännare som har kunskapen kring sångsvaghet. Ord som tone-dumb, tone-
deaf, brummare och tondöva antyder ett funktionshinder. Det uppstår en risk att ordens 
negativa laddning bidrar till att ge bilden av något defekt. Det betraktas som något skamligt 
att inte kunna sjunga och risken är att man stöts bort även i andra musikaliska sammanhang. 
(Andersson, 1997). 
 
I Susanna Leijonhufvuds examensarbete som också berör sångsvaghet tar hon upp 
diskrimineringsförmågan. Med detta menar hon att problemet kan ligga i att man inte kan 
urskilja toner i den egna rösten.  Vi hör vår egen röst både den yttre vägen från munnen ut i 
luften och in i örat, samtidigt som ljudet går direkt från röstorganen, via benledning, direkt till 
örat. (Leijonhufvud, 2005). 
 
4.4 Alla kan-körer 
 
Det finns ett antal ”Alla kan” -körer i Sverige. Dessa jobbar med sångare med ett brett spektra 
från dem som inte tar en ton rätt, till dem som kanske hittar rätt, men har svårt att t.ex. hålla 
en stämma. Martin Uusijärvi leder en Alla kan-kör i Alvik. Han skriver följande på sin 
hemsida (www.allakansjungakoren.net) 
 

Kan alla sjunga? Mitt svar blir JA! Det finns några få personer som är tondöva dvs 
kan inte höra skillnad på en ton spelad på piano eller en knackning på flygellocket. 
Det handlar om att träna rösten, få en viss kontroll på stämbanden…..  
(www.allakansjungakoren.net) 

Sedan fortsätter han 

Är man i målbrottsåldern kan det vara känsligt, man vågar inte för att rösten växlar 
mellan gossopranläge och mansröst. Om du vill lära dig sjunga (du kan det 
antagligen redan) så sjung med när du hör en låt på radion och härma. Håll på ett tag 
och du har då övat upp din röst. Om du kan spela in dig själv är det ännu bättre. Då 
kan du i lugn och ro lyssna efteråt hur du sjunger. Intonation kanske kan vara svårt 
att uppfatta om man är ovan. Om du vågar låta någon annan lyssna också så får du 
nog svar. (www.allakansjungakoren.net) 

ALLA KAN institutet är en organisation som hävdar att alla kan sjunga och att alla alltid kan 
mer. De som kommer dit är en blandning av, som de uttrycker det ”proffsiga, oproffsiga, 
skönsångare, fulsångare, nästanickesångare, nerviga och kolugna”. All kursverksamhet sker i 
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grupper. Monica H Sperens jobbar mycket på intuition och försöker locka fram det värdefulla 
hos varje deltagare. De ordnar både studiecirklar, helgkurser, sommarkurser och även 
sångkurser utomlands. Institutets deltagare kan också vara med i ALLA KAN-kören. 
(www.allakan.nu)  
I en artikel i Ica-kuriren (Nordenson, 2000) berättar en deltagare från en kurs som ALLA 
KAN institutet ordnat om vilka metoder Monica Sperens använder sig av.  
 
Sperens menar att sången till minst 90 procent är ett hantverk och att man inte blir sångare om 
man inte jobbar med sitt instrument. Därför måste man sjunga ofta, helst varje dag, men inte 
nödvändigtvis så det hörs. Inre sång har samma effekter som när man sjunger högt. Det kan 
vara ett sätt att komma igång om man nästan aldrig har sjungit förut. Ett annat knep är att 
sjunga starkare ju osäkrare man är. Man måste också lyssna till sig själv och reflektera över 
hur det låter. För att höra sig själv kan man stoppa huvudet i en frontmatad tvättmaskin. 
Tycker man det känns konstigt (vilket man ju kan förstå) kan man hålla ena handen bakom 
örat för att reflektera ljudet som kommer från munnen. (Nordenson, 2000). 
 
Medan man håller på med denna process att återuppta den sång man slutade med för kanske 
trettio år sedan måste man göra lite känslomässiga uppoffringar. Man måste ge sig själv 
utrymme för processen och kanske förklara för sina kritiska tonåringar att man behöver 
undersöka sin röst det närmaste halvåret. Meningen är ju att man ska sjunga resten av sitt liv. 
(Nordenson, 2000). 
 
Den metod som Sperens anser vara den effektivaste kallar hon direktmetoden som innebär att 
man sjunger med fast man inte kan. Använd gärna metoden när du lyssnar på radio uppmanar 
Sperens. Lita på ditt gehör och använd det. Hon menar att gehör inte är detsamma som 
musikalitet utan ett slags hörselminne som alla människor har, men som inte alla har tillgång 
till. Man kan dock till stor del öva upp sitt minne genom att vara uppmärksam i sitt lyssnande. 
Utandningen är viktig och det är där man ska lägga kraften. Sångkraften finns inte i huvudet 
utan i kroppen. Därför får deltagarna tänka sig att de är pyramider. Spontansången är också 
otroligt viktig samt att försöka hitta tillbaka till den lek kring sången man hade som barn. På 
kurserna som Sperens håller får deltagarna i slutändan leka att de är jazzsångare på en klubb i 
Harlem eller bondkvinnor i Bulgarien. De får gå in i rollen och måste använda hela kroppen. 
Det viktigaste är att hitta glädjen i sången och att fokusera på det man kan och inte på det man 
inte kan. (Nordenson, 2000). 
 
En elev som deltagit på en kurs anordnad av ALLA KAN institutet berättar att hon inte hade 
sjungit på fyrtio år när hon kom till kursen. Till och med när hon sjungit själv har hon varit 
generad över sin egen röst. Hon bar ändå på en oförlöst sånglust. Under kursens gång 
upptäcker hon hur befriande det var att släppa loss sången, nästan som efter skratt eller gråt. 
Hon bestämmer sig för att genast gå hem och pröva direktmetoden till en skiva med Evert 
Taube. (Nordenson, 2000). 
 
 
 
5. Metod 
 
5.1 Intervjuer med sångpedagoger 
Jag har intervjuat fyra sångpedagoger med olika bakgrunder och inriktningar vilket jag tror 
kan vara bra för bredden i min undersökning.  
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Gunnel Fagius är forskningssamordnare vid Uppsala universitets körcentrum, fil mag. i 
musikvetenskap och musikdirektör. Hon är redaktör för boken Barn och sång (2007) som jag 
refererar till i uppsatsen och har mångårig erfarenhet av barns sång, både i kör och enskilt. 
Hon har också träffat på en del sångsvaga i sitt jobb.  
 
Ove Gotting är sångpedagog på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Han har stor erfarenhet 
av sångundervisning på en hög musikalisk nivå, och är en flitigt anlitad solist i klassiska 
sammanhang. Gotting har kanske en något mer teknisk syn på sångsvaghet och går inte in så 
mycket på det känslomässiga. Däremot har han emellanåt en mycket filosofisk syn på sången.  
 
Marianne Ericson är sångpedagog på Kulturskolan i Jönköping. Hon har erfarenhet av 
sångundervisning med barn och ungdomar med olika förutsättningar. Under de senaste tre 
åren har hon varit lärare i ett projekt där man gjort musikteater med barn med autism och 
Asbergers syndrom. Flera av dessa barn har många spärrar att komma över, och Ericson har 
fått dessa barn att öppna upp sig. Bland dessa barn och ungdomar är det flera som är 
sångsvaga, och Ericson har fått prova på alla möjliga tänkbara metoder för att få dem att hitta 
rätt. Projektet heter Freja och de har spelat en mängd föreställningar där eleverna själva skrivit 
texterna till teaterdelarna, pjäser som ofta beskriver deras egen situation i olika 
vardagssammanhang.  
 
Monica H Sperens är grundare av och ledare i ALLA KAN institutet. Henne fick jag kontakt 
med efter att ha hittat deras hemsida på internet. (www.allakan.nu).  
 
5.2 Intervjumetod 
 
Intervjun med de tre första pedagogerna gick till enligt följande. Först lämnade jag en öppen 
fråga; kan alla kan lära sig att sjunga? Orsaken till det var att jag ville se hur pedagogerna 
tänkte, utan att bli färgade av hur jag tänkte. Därefter följde frågor som var mer styrda mot 
min tes.   
 
Efter den första intervjun som var med Gunnel Fagius, gjorde jag några omformuleringar av 
intervjufrågorna. Från början hade jag för många frågor och flera av dem gick in i varandra. 
Därför reducerade jag antalet frågor från femton till tio. Intervjufrågorna är ganska sakliga 
och berör de frågeställningar jag ville ha svar på. Min fråga om sångsvaghet kan ha ett 
samband med dåligt självförtroende kanske kan ses som en ledande fråga. Här serverar jag en 
möjlighet till sångsvaghet som pedagogerna kanske inte annars hade tänkt på. Det samma 
gäller frågan om den musikaliska uppfostran i barndomen har med saken att göra. De här 
aspekterna tyckte jag ändå kändes viktigt att jag fick ta del av, och lät därför dessa frågor vara 
med. Se bilaga 1. 
 
Intervjuerna, som spelades in på mp3-spelare tog ca en timme per intervju och skedde under 
ganska avslappnade former; under en frukost eller med en kopp kaffe. Därefter avlyssnade jag 
och renskrev intervjuerna. I den renskrivna versionen har jag ordagrant återgivit vad 
intervjupersonerna sagt för att inte missa eventuella detaljer. Därefter har jag reducerat den 
skrivna texten och plockat bort allt privat prat eller sådant som inte berörde ämnet. Sedan har 
jag reducerat ytterligare en gång då många svar svävat ut i långa omvägar för att till slut 
återkopplas till huvudfrågan. Till sist har jag sammanställt texterna för att kunna se mönster, 
om det finns några likheter i svaren mellan intervjupersonerna.  
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Intervjun med Monica H Sperens skedde via mejl. Hon hade erbjudit mig att komma och göra 
studiebesök på ALLA KAN institutet. Jag hade dock inte möjlighet att åka till Stockholm för 
detta besök, men skickade till henne de intervjufrågor de andra pedagogerna fått, och hon 
svarade kortfattat på dem.  
 
 
 
6. Resultat 
 
6.1 Intervju med Gunnel Fagius 
 
Denna intervju gjorde jag i samband med att Fagius hade föreläsning i ämnet Rädda Sången.  
Vi började med att prata fritt kring boken Barn och sång. När vi kom in på begreppet 
sångsvag pratade hon om olika typer av sångsvaghet. Det finns de som har fastnat i 
talsjungandet. Några andra valsar runt i olika tonarter. Med dem är det jättevikigt att träna 
koncentration och att tänka tonen och att sen börja sjunga. Sedan finns det en tredje variant, 
och det är de som ligger i ett eget register. Det kan vara barn som kan sjunga men som inte 
hittar sin huvudklang, men också sådana som vill vara i en annan tonart för att bättre höra sig 
själva. Hon tycker dock inte man ska använda ordet sångsvag så mycket eftersom man då 
riskerar att hamna i dilemmat att man definierar oförmåga hela tiden. 
 
Det finns en kunskap om att ju högre upp i registret man kommer, desto bättre är 
återkopplingen i hörandet. Man har lättare att reglera tonen och använda sig av den. Fagius 
pratar också om foneatrisk härmning. Det är ett avancerat sätt att lära sångsvaga att sjunga. 
Man sätter en sångsvag framför en dator och eleven får sjunga i en mikrofon. I skärmen kan 
man följa ett foneatrisk mönster där man kan se när man träffar rätt tonhöjd, men också var 
tonen hamnar i förhållande till var den borde hamna. På så sätt kan försökspersonen få en 
visuell bild av när man träffar rätt toner och inte. Denna metod är dock inte så vanligt att folk 
har tillgång till.  
 
Fagius säger att man inte enkelt kan svara på om alla kan lära sig sjunga. Hon menar att det 
måste finnas någonting som fastnar i hjärnan; ett minne av ton. Om människan kan få 
stämbanden att vibrera och det kan bildas en sångton är ju nästa steg att man ska kunna 
använda sig av det. Så på det sättet kan man säga att alla kan sjunga. Hon resonerar vidare och 
säger att det dock finns en massa olika parametrar som måste uppfyllas. Alla har ett omfång 
och därför borde det inte vara omöjligt.   
 
Sångsvaghetens orsak, och när den uppstår i livet, är en kombination av genetiska 
förutsättningar som inte är jättemaximala, och en sångmiljö som inte tillräckligt stöder det 
lilla man har, säger Fagius. Hon säger också att barn som sjungit mycket på dagis kan ha svårt 
att hitta rätt toner om personalen tagit upp sångerna i ett alldeles för lågt läge. Alla barnen 
sjunger då i sin egen tonart och det uppstår ett slags kluster av toner där det är svårt att 
urskilja en tydlig melodi. Hon berättar vidare att hon var på en föreläsning med Jerker Lejon 
som leder ”Alla kan” -körer. Han hade haft en kille som längtat efter att sjunga. Någon gång i 
sin barndom hade han blivit stämplad som dålig sångare och sedan dess inte försökt att 
sjunga. Det som hände var att han också kopplade bort lyssnandet. Detta kan vara en orsak till 
att folk sedan aldrig lär sig att sjunga. 
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Graham Welch säger att genom att man ger barn chansen att befinna sig i en sångmiljö som 
kan locka fram de förutsättningar som alla egentligen har, så kan man ge varje enskild 
människa en sångkunskap som han/hon kan använda sig av.  
 
Fagius säger att det inte behöver vara för sent att lära sig att sjunga som vuxen, men att det 
kan bli väldigt mödosamt. Människan skapar sig vanor om hur man ska sjunga. Vanor är ju 
väldigt svårt att ändra på och redan när man är sex– sju år kan det redan vara svårt att 
förändra den gamla vanan.  
 
Hon hävdar att sångsvaghet och dåligt självförtroende mycket väl kan ha ett samband. Det 
kan ju vara det som är skälet till att man tystnar helt. Det är det många som har bekräftat, 
berättar hon. Har personen sen känt sig förhindrad att använda sin röst blir denne sångsvag. 
Har man dåligt självförtroende får man ingen energi vilket leder till att man varken får till de 
höga tonerna eller kommer till ytterregistret. 
 
Vad gäller de hopplösa fallen så berättar Fagius om sina barnkörer där hon haft några riktigt 
sångsvaga elever. En av hennes elever var otroligt sångglad men hon hade en hes röst som 
gjorde att hon ständigt fastnade på ettstrukna A. När Fagius jobbade med henne sjöng hon 
rent men hade jättesvårt att komma högre. Där menar Fagius att det var en ovana. Flickan 
hade dessutom blivit hes och hon hade en väldigt stark pratröst som hon forcerade och 
pressade. Hon tror att det var en fysisk blockering som hade blivit så fast att hon aldrig hittade 
rätt. Flickan hade ingen uppfattning om rätt toner förrän i tvåan trean. Fagius erkänner att hon 
alltid lider en smula när hon tänker på flickan.  
 
Fagius kan se en viss skillnad vad gäller sångsvaghet hos tjejer kontra killar. Hon upplever att 
killarna har lättare att bli ”brummare”. Flera jätteduktiga små pojkar har varit med i 
kyrkokören men sedan slutat. Det handlar om klangfärgsideal menar hon. Att försöka hitta 
pappans röst som är mörk är idealet. En kille är inte lika motiverad. Hon poängterar dock att 
tjejer och killar är anatomiskt lika, men om en kille på tio år sjunger i diskantläget så kallas 
han för bög. Det finns killar som har bestämt sig för att inte sjunga i skolan över huvud taget. 
Så långt har det gått nu. Det här är helt fjärran från det 70-tal när jag började jobba, avslutar 
hon frågan.  
 
Den metod som Fagius använde i sin kyrkliga barnkör, var att hon varje vecka satte upp två 
barn efter repetitionen som fick sjunga för henne. Då kunde hon höra vilka som hade problem 
och hjälpa dem lite extra. Eftersom alla fick komma dit tyckte de att det var ett privilegium att 
träffa henne, och några av de sångsvaga hade lättare att hitta tonerna när de sjöng ensamma 
med henne. Hon kallade detta tillfälle för ”träffa Gunnel”.  
 
Det finns sångsvaga som sjunger rätt på så sätt att de kan följa en melodi, men de sjunger inte 
i rätt tonart. Fagius anser inte att dessa är sångsvaga, eftersom vi återigen kommer tillbaka till 
att sångsvaghet är en oförmåga. Att växla tonarter är en träningsfråga och hon menar att 
eleven kan lära sig att använda sitt gehör och utveckla det.  
 
Fagius anser inte att sångsvaga är omusikaliska. Hon hänvisade till dirigenten Jonas 
Kokkonen, en man med absolut gehör som gav den ton som var hans absoluta tonangivelse, 
men den visade sig vara för låg. Det berodde på att sångkvaliteten i hans röst var otillräcklig 
för att ge rätt ingång för oss i våra öron och vårt sätt att sjunga, berättar hon.  
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6.2 Intervju med Ove Gotting 
 
Denna intervju gjorde jag hemma hos Gotting i hans hus på landet. Vi började intervjun inne i 
hans kök och avslutade den med en tur på häst och vagn när han spänt för sina ardennerhästar.  
 
Gottings svar på frågan om alla kan lära sig sjunga var ett solklart ja. Han menar att alla kan 
lära sig sjunga men att det kommer låta olika. Talet är ganska nära sången och begränsar man 
bara omfånget till ett litet register där folk finns, så tror han att det går att få ur alla melodier i 
mer eller mindre hög grad. Sen kan man ju mena med sång att man ska uttrycka en känsla och 
ett skeende. Men i ett pedagogiskt arbete måste man ju vara lyhörd för vad som funkar för den 
enskilde eleven.  
 
Gotting tror att sångsvaghet i hög grad har att göra med att man inte tränat sin röst. Man 
måste rent fysiskt träna de muskler som är involverade i sången. Det räcket inte att träna de 
muskler som är involverade i talet. Vi kan inte prata oss till en bra sångröst. Vi kan lyssna oss 
till ett gott ideal och vi kan spela oss till en förhållandevis god sångröst, för när vi spelar 
sjunger vi i tanken. Men har vi aldrig haft möjlighet att stimulera och träna sången har vi 
förstås dåliga förutsättningar. Han tror vidare att det kan finnas kritiska perioder i 
sångutvecklingen. Det är förstås olika för olika människor. Utebliven träning bidrar ju till en 
sångsvaghet och då är det en långsam process. Han refererar till sitt eget mellanbarn som var 
sångsvag som liten eftersom hon hörde dåligt. Men i och med att hon har fått vara i en miljö 
där det spelats mycket så har hon tränat upp det och sjunger numer bra. Vissa negativa 
händelser i ens liv kan också påverka att man slutar sjunga. Det är ju inte många som går in i 
en vald tystnad.  
 
Gotting tror inte att det är för sent att lära sig sjunga. Han har haft vuxna elever, bl.a. en 
jättebegåvad skådespelare, som var idrottskille från början. Killen hade det svårt i början, men 
utvecklades jättemycket under den tiden han gick hos Gotting. Den musikteoretiska biten 
fattades killen och han kunde inte referera till det.  Dock kunde han referera till 
skådespelartalet och vad han skulle göra med texten. Han fick träna sin röst mycket och 
sjunger riktigt vackert idag. Killen var dock inte sångsvag i den bemärkelsen att han träffade 
fel i alla toner.   
 
Gotting tror det kan finnas ett samband mellan sångsvaghet och dåligt självförtroende och att 
de kan förstärka varandra. Ett dåligt självförtroende kan ge spänningar och sätta sig i 
axelpartier. Plötsligt är man tyst och försynt och tar inte plats, och när man inte känner igen 
sig i det man hör tystnar man än mer. De som är prestigelösa har naturligtvis lättare att träffa 
rätt i sången, precis som i allting annat i livet. Vågar man testa och lyckas får man kanske 
beröm och då får man en positiv förstärkning. Motsatsen kan vara att man testar och det inte 
går hem. Då kan den försiktighet man hade innan förstärkas.  
 
På frågan om den musikaliska uppfostran har med sångsvaghet att göra svarar Gotting 
jakande på. Han menar att en miljö där man bekräftar musikalitet är bra, t.ex. frikyrkomiljön 
och söndagsskolan. Han återkopplar till sin dotter där han har bevis på att mycket hjälp 
hemifrån kan göra stor nytta.  
 
Några hopplösa fall upplever Gotting inte att han har haft. Han menar att allmänbegåvning 
och matematisk begåvning inte är någon nackdel när man ska musicera. Men sen behöver det 
ju inte betyda att de som inte är matematiskt begåvade inte kan lyckas ändå, avslutar han sin 
tankegång. 



 18 

 
Den skillnad han kan se mellan killar och tjejer är att sången har varit töntigare för killar än 
tjejer. Det är ju fler tjejer som sjunger än killar. Det kan vi ju bara titta i körlivet.  
 
När det gäller metoder att använda på sångsvaga menar Gotting att härmningsmetoden är den 
viktigaste. Lyssna och härma. Det är precis som i språkutveckling. Lyssna och göra, härma 
fraser. Vi känner in muskulaturen mer än vad vi tror när vi härmar. Han säger att det finns 
forskning på att om du hör en person som har ett väldigt stört röstbeteende sitter du efter ett 
tag och harklar dig och vill rätta till det själv. Sjunger däremot någon vackert är det ju det du 
associerar till och då känner du in det. Du apar inom dig ett röstbeteende. Metoderna måste 
man dock individanpassa i hög grad. Han säger att är svårt att säga vad som är rätt och vad 
som är fel, vad som är god ordning för olika individer, grupper och ledare. Musikaliskt 
tränade elever kan jämföra med tonbildningen på instrumentet. 
 
Att säga att någon som sjunger en melodi rätt men inte i rätt tonart är sångsvag, anser Gotting 
vara fel. Folk som har musikalisk träning kanske inte har en röstfysiologisk träning. Det är 
också en röstomfångsfråga. Man kan ju inte begära det omöjliga av en elev och till exempel 
be en bas sjunga en melodi i tenorläge. Man måste ju skapa rätt förutsättningar för eleven. Det 
finns ju grader för vad som är sångsvagt och vad som är dumt instruerat och vad som är 
kombination mellan dem. Han menar att han hör ofta folk som sjunger en melodi och rätt vad 
det är så funkar inte omfånget, och då transponerar man melodin. Det finns människor som är 
vokalt väldigt otränade men duktiga instrumentalister. Det kan ju hända att sådana hamnar en 
kvint, eller en kvart fel.  
 
Gotting anser inte att sångsvaga är omusikaliska.  
 
6.3 Intervju med Marianne Ericson  
 
Intervjun med Ericson gjordes över en frukost i hennes hem. 
 
Ericson menar att alla kan lära sig sjunga eftersom alla kan ljuda. Vi har talet och rösten, och 
sången var ju egentligen före talet. Ericson har inte alltid det målet att man måste komma 
fram till en speciell ton eller ett antal svängningar, men att man kan använda sin röst i sång 
för att uttrycka sig, 
 
Sångsvaghet tror Ericson har med våra förmågor till minne att göra. Att hitta en ton är ju ett 
tonminne. Man har en gång lärt sig och kommer sen ihåg hur man ska göra. Hon jämför med 
andra bra eller sämre minnen, sifferminne t.ex. Har man perfekt gehör har man ju ett extremt 
gott tonminne. En sångsvag person har kanske lite svårare med sitt tonminne men med det är 
det ju inte säkert att man uttrycker sig bättre musikaliskt än en som har något sämre tonminne. 
Hon tror också att det har en koppling till att man inte känner sin egen fysionomi. Man har 
inte kopplat riktigt vilka muskler man ska använda och har således inte har tränat upp den 
biten. Kanske har man inte den förmågan att koppla samman sina muskler i halsen och hur de 
fungerar med örat. Man hör en ton men förstår inte hur den ska omvandlas rent fysikaliskt för 
att den ska ljuda rätt. Övergången från att man hör en ton, och sen att jag inte kan få till det, 
kan ha många orsaker tror hon. Till viss del kan det vara medfött.  
 
Föräldrarna kan säkert ha en roll i detta ifall de inte har ett bra tonminne. Det är också vanligt 
att dagispersonal tar upp en sång i ett alldeles för lågt tonläge, bara för att det passar den 
vuxnes röst, och många toner hamnar då i lilla oktaven. Man ska inte tvinga barn under sju år 
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att sjunga under ettstrukna C eftersom de inte har toner där. De får mumla sig fram då och det 
kan bli svårt för barnen att hitta rätt sen. Det kan lägga hinder i vägen för barns 
sångutveckling tror Ericson. Ju mer rätt musikalisk träning man får och ju mer musik man 
lyssnar på desto mer tränar man upp sitt tonminne. De vuxna har alltså betydelse för barnets 
sångutveckling. 
 
Sångsvaghet kan förstärkas av att någon ber mig att inte sjunga med i skolkören, men det 
berövar mig inte den förmågan jag har. Däremot kan man gå tillbaka och tänka; vad det är 
som hindrar mig i nuläget och varför det är svårt att sjunga idag? Det kanske gör mig blyg och 
att jag inte vågar sjunga. Men just att hitta rätt toner, det har man eller har man inte. Man kan 
lära sig att bli mycket bättre genom träning. Det är aldrig för sent att lära sig sjunga men det 
krävs träning och hjälp. 
 
Sångsvaghet har inte med dåligt självförtroende att göra när det gäller att ta rätt eller fel ton 
anser Ericson. Däremot vågar man kanske inte ta tag i sin ton. Rösten är ju så känslig. Det är 
ju JAG. Det kan göra att man inte vågar låta stämbanden låta så naturligt som det skulle 
behöva göra som om man hade lite mer självkänsla. Det kanske kan vara svårare att öva upp 
det om man är svag till att bli bättre och bättre. Men ett gott tonminne har man även om man 
har dåligt självförtroende anser hon.  
 
Ericson menar att man inte kan prata om hopplösa fall, utan att man måste prata om var man 
sätter målet. Varje människa utvecklas åt det håll som den kan göra. 
 
Killar kan ha problem att hitta sin röst i målbrottet, men i övrigt anser inte Ericson att det är 
någon skillnad mellan killar och tjejer när det gäller sångsvaghet.  
 
Ericson redogjorde för en lång rad metodiktips för sångsvaga, som hon använt mycket i sitt 
arbete med barnen med Asbergers syndrom. Eleven måste få kontakt med sin röst och bli 
varse om vad man kan göra med den. Man kan göra glidningar, och så småningom stanna på 
någon ton, eller ungefär på någon ton i ett mellanläge. Ericson har sådana tidsperspektiv att 
hon kan sitta och bara sjunga med en elev under ett helt år utan mål eller krav. När hon möter 
en sångelev tänker hon att hon får ta emot en människas röst, särskilt då de är medvetet 
tonsvaga. Utifrån det kan man då sedan börja arbeta sakta. Eleverna får ta en stol och sätta sig 
bredvid henne vid pianot. Sen sjunger de bara av hjärtats lust tillsammans, sånger som de 
gillar och kan och har helt enkelt väldigt roligt. Så kan det hålla på under lång tid, kanske ett 
år eller ett och ett halvt. Efter ett tag sjunger hon lite mindre så de får sjunga själva. Hon 
sjunger början av en mening och så får de fortsätta och så slutar hon. Plötsligt har hon lurat 
dem så de sjunger nästan hela sången själva. Sen börjar hon gå in lite och kommentera. ”Nej, 
det ska vara en hög ton. Upp med rösten. Ta den.” Hon gör inte så stor affär av det. De kan 
upptäcka att det blir en glädje i den där tonen som kommer. Man får locka fram deras 
möjligheter, men det handlar lika mycket om hur man är. Vad man gör i rätt läge. De skrattar 
mycket. De kan skratta en halv lektion. Det gör att rösten kommer fri. Sen när de har kommit 
så långt att de hittat rösten med upp och nedgångar försöker hon stanna upp mer. Då känner 
de varandra väl och eleverna är trygga med henne. Hon gör inget stort av att det inte blir något 
resultat på en enskild lektion. Över tid händer det jättemycket. När de är trygga tillsammans 
stramar hon upp lektionen, och får dem att stanna upp och lyssna och bli medvetna om sin 
förmåga. Hon gör det enkelt utan krusiduller. Sen får de jobba mer och mer med kroppen. Det 
viktigaste är trygghet och glädje. De erövrar mer och mer i sin förmåga, och i det får de mer 
och mer självkänsla. Hon uppmuntrar hela tiden. Inget är fel. Och så måste man som lärare ha 
tålamod.  
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Sen är det viktigt att de har ett sammanhang. Hela projektet Freja ett sammanhang där 
eleverna får vara precis som de är, och de får sjunga som de gör, utan att någon kommenterar 
att de gör rätt eller fel. Det är en tillåtande atmosfär. Eleverna vågar och då utvecklas de. De 
vill sjunga själva men också i det här sammanhanget.  
 
Ericson pratar också om att plocka ur rösten och lägga den i händerna och titta på den så att 
rösten blir ett DET. Det blir inte så personligt. Då kan man arbeta med DET. Eftersom rösten 
är JAG kan minsta negativa grej man säger bli förknippat med att inte jag kan, och då sjunker 
självkänslan och då sjunker möjligheten till utveckling av sång. En annan viktig del är att 
andas. Inte bara att andas för att andas utan för att vara till. Att livet är så svårt många gånger 
och rösten är så speciell och personlig, att bara jag får ha min röst ifred och känna det och 
bara få vara till med sin röst. Det är otroligt viktig med denna tillåtande Freja-pedagogiken.  
 
Att några sjunger rätt melodi i fel tonart anser inte Ericson ha med sångsvaghet att göra. Det 
är alltid lättare att arbeta med en melodi som eleven känner till. Man får öva sig på att ställa in 
muskler på det som örat vill. 
 
Sångsvaga är inte omusikaliska anser Ericson. Den som har perfekt gehör behöver inte vara 
musikalisk. Samma sak tvärtom.  
 
6.4 Intervju med Monica H Sperens 
 
Sperens ville börja med att poängtera att hon var skeptisk till att använda ordet sångsvag. Hon 
menar att en ovan sångare kan vara stark och svag. ”Exempelvis kan röstklangen vara alldeles 
underbar men sångaren är ute och cyklar med gehöret”. Eftersom jag inte har redogjort för 
henne om mina funderingar kring begreppet sångsvag, förstår jag att hon är skeptisk. Det är 
lätt att tro att begreppet sångsvag bara är ett enkelt begrepp taget ur luften, och att det inte 
skulle ventileras från olika håll. Efter sina inledande funderingar i mejlet till mig gav hon mig 
följande funderingar som svar på mina frågor.   
 
Sperens tror med bestämdhet att alla kan lära sig att sjunga. Orsaken till sångsvaghet kan vara 
många. Det är också helt individuellt. Hur personen uppfattar sig själv och om 
personen har en känsla av egenvärde eller inte har betydelse i situationen men 
också hur personen uppfattar sin förmåga att utvecklas. Det är komplext. 
Exponering för musik och sångglädje har en ganska stor betydelse. Motsatsen har 
betydelse på ett negativt vis. 
 
Det finns inte några hopplösa fall enligt Sperens. Hon hänvisar till ALLA KAN 
institutet som har en utarbetad, och av tusentals kursdeltagare prövad metodik för 
detta. Detta redogör jag för i kapitlet "Alla kan”-körer. 
 
Män och kvinnor sätter upp lite olika typer av mål skriver hon. Detta skulle kunna 
betyda att de är intresserade av olika saker med sången. 
 
Det fenomenet att en person kan följa en melodi men inte i rätt tonart, anser 
Sperens att det har med minne och reflektion att göra, eller att det är i ett omöjligt 
läge, förstås. Det går absolut att åtgärda om personen vill det. Medvetenhet och 
mål styr. 
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7. Analys av intervjuerna 
 
På frågan om alla kan lära sig sjunga var svaret nästan ett entydigt ja. Alla människor har ett 
omfång och en talröst med variationer i språket. Det kanske inte kommer låta vackert, men 
alla kan uttrycka en känsla.  
 
Svaren om sångsvaghetens orsak och när den uppstår i livet varierade ganska mycket i sin 
utformning. Det gemensamma i pedagogernas syn på orsaken till sångsvaghet är att de tror att 
det är en kombination av genetiska eller fysiska förutsättningar och att man vuxit upp i en 
miljö som varit osund sångmässigt sett. Alla pratar också i olika ordalag om utebliven träning. 
Vad denna uteblivna träning beror på kan vara olika faktorer. Det kan vara att man inte 
befunnit sig i en sångmiljö eller att man vid ett tillfälle fick höra att man inte kunde sjunga 
och har därefter aldrig tagit en ton. Det kan också ha varit att man har haft vuxna omkring sig 
som sjungit i en vuxens tonläge och därmed gett fel ingång för barnen. De anser också att det 
är individuellt. Både Ericson, Fagius och Sperens pratar också om förmågan till tonminne. 
Det är alltså inte bara träning av rösten som är viktig, utan även att öva upp sin förmåga till att 
komma ihåg de toner man har lärt sig.  
 
Gemensamt för intervjupersonerna är att ingen av dem tror att det är för sent att lära sig 
sjunga som vuxen. Den sångsvage kan dock behöva en hel del hjälp och det kan kräva mycket 
mödosam träning och att man bygger upp ett förtroende. Man behöver bryta många invanda 
mönster. Resultatet av träningen kanske inte blir en skönsjungande människa men en 
fungerande sångröst och återfunnen glädje till sång.  
 
Intervjupersonerna tror att det kan finnas ett samband mellan sångsvaghet och dåligt 
självförtroende, men inte att det är den direkta orsaken. Folk med dåligt självförtroende vågar 
inte ta i och sjunga. Många är rädda för att ge av sig själva, och kan inte uppbåda den energi 
som krävs. Det kan också uppstå spänningar som hämmar sången. Är man däremot sångsvag 
förstärks detta av ett dåligt självförtroende och det kan vara orsaken till att man tystnar helt.  
 
Intervjupersonerna menar vidare att den musikaliska uppfostran i barndomen har stor 
betydelse för hur man utvecklar sin sång. En musikalisk stimulerande miljö där man får 
uppmuntran skapar ett sjungande barn. Det gäller både glädjen till att sjunga och den träning 
som behövs för att barnet ska hålla igång sin röst. Motsatsen får på så sätt också en negativ 
effekt. Fagius svarade inte direkt på denna fråga, men i sitt prat om barns musikaliska uppväxt 
anger hon det som en viktig del för att barnet ska bli en sjungande människa.  
 
Att det är en skillnad mellan tjejer och killar vad gäller sångsvaghet anser samtliga 
intervjupersoner, men den kan se ut på olika sätt. Det handlar mest om attitydfrågor kring 
sjungandet och inte så mycket det fysiska. Killar kan tycka att det är töntigt att sjunga och 
därför vågar de inte. De får därmed inte den träning de behöver. Sen kan det förstås vara 
problem när killar går in i målbrottet. Då blir många rädda för sin egen röst. Det är också ett 
klangfärgsideal. Killar vill inte låta som tjejer vilket de tycker de gör innan de går in i 
målbrottet. Det börjar alltså med att killarna inte vill låta som tjejer. När de börjar låta som 
män blir de rädda för sin egen röst.  
 
Svaren på frågan om vilka metoder som kan användas för att hjälpa sångsvaga varierar 
mycket och det är svårt att se ett gemensamt drag. Fördelen med att ett brett svarsspektra kom 
just på denna fråga är att det visar på en bredd av metoder man kan använda sig av. Sperens 
svarade inte direkt på frågan utan hänvisade till ALLA KAN institutets hemsida. Jag har 
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redogjort för hennes metoder i avsnittet Alla kan-körer. Gotting har en mer teknisk syn på hur 
man ska gå tillväga, medan Ericson ser den pedagogiska biten som oerhört viktig; lek, 
tålamod och inga krav på snabba resultat. Med detta menar jag förstås inte att Gotting inte har 
en pedagogisk syn på det hela, men att han tänker mer i de tekniska termerna. Kanske har 
detta med att göra att Gotting har sångelever som redan är på en tekniskt hög nivå, medan 
många av Ericsons elever är sånghämmade och att det är stora hinder att ta sig över, de flesta 
av kognitiv art. Fagius hänvisar mer till att plocka ut elever ur kören och ge dem hjälp efter 
lektionstid. Det kan dock inte bli någon långsiktighet i detta, då de bara ”träffar Gunnel” vid 
enstaka tillfällen.  
 
De som kan följa en melodi men inte i rätt tonart är inte sångsvaga anser pedagogerna. Man 
kan vara otränad med ett ganska litet omfång som kan tränas upp. Det gäller att starta sången i 
rätt tonart och att lyssna in vilket register eleven håller sig inom. Man måste skapa rätt 
förutsättningar för eleven att hitta sin tonart innan man utvecklar sitt register och sitt gehör.  
 
Den sista frågan jag ställde var om sångsvaga är omusikaliska besvarades med ett enhälligt 
nej. Det finns många oerhört duktiga musiker och dirigenter som inte hittar rätt ton när de ska 
sjunga. Detta hade intervjupersonerna flera exempel på.  
 
Slutsatsen jag kan dra av denna analys är att intervjupersonerna har väldigt likartade åsikter 
om orsaker till sångsvaghet, vem som är sångsvag, vem som är musikalisk och att alla kan 
lära sig sjunga, även om detta kan bli en lång och mödosam, men även rolig process.  Det som 
skiljer mest i svaren är hur man ska gå tillväga. Ericson och Sperens lägger en större tyngd 
vid glädjen och lusten till sång än de tekniska detaljerna, samt att bygga upp förtroende för 
läraren och självkänsla hos eleven. Gotting och Fagius pratar mer om praktiska konkreta 
metoder och inte så mycket om den psykologiska biten. Mycket intressant är att samtliga 
pedagoger tror att alla kan lära sig sjunga vilket ju faktiskt är svar på min huvudfråga. 
 
 
 
8. Diskussion 
 
8.1 Den musikaliska bakgrunden 
När jag ska sammanfatta allt material jag har kan jag se att uppväxten har en mycket 
betydande roll för människans vidare sångutveckling. Barn som växer upp i en musikaliskt 
uppmuntrande miljö har större förutsättningar att lyckas bra i sitt vidare musicerande. De har 
blivit uppmuntrade och kanske fått hjälp att komma över trösklar. De har kanske fått 
möjligheten till hjälp att träna och hålla igång sin röst. När man sjunger med barn är det 
viktigt att ha kunskap om barnrösten. (Welch, 2007) skriver också om betydelsen av detta och 
menar att om de sociokulturella faktorerna är negativa, kan det hämma ens sång. Flera 
pedagoger har pratat om hur vanligt det är att förskolelärare tar upp en sång i ett alldeles för 
lågt tonläge, i det tonläge som passar läraren. Då kan barnen inte följa med i sången utan 
hittar i stället sina egna tonlägen att sjunga i vilket resulterar i att barn och vuxna sjunger i 
olika tonarter samtidigt. Ofta sker detta utan att läraren reflekterar över att de själva är 
orsaken till detta. Detta ger förstås fel musikalisk träning.  
 
Jag har upplevt ett annat problem där barnen ofta sjunger i ett för lågt läge. Idag sätter 
popkulturen tonidealet även för ganska små barn. De lyssnar på sina idoler och vill låta som 
dem. Många idoler sjunger ofta i ett ganska lågt läge. Då barnen försöker härma, gräver de 
liksom i botten av sitt register, och märker inte att de inte kommer rätt. Detta är ett problem 
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jag har märkt hos ganska många av mina elever. De vill gärna sjunga sånger de inte klarar av. 
Här försöker jag styra dem och visa på de fysiska skillnader som råder mellan eleven och 
dennes idol. De får lyssna mer kritiskt på sig själva och de flesta upptäcker då att det faktiskt 
inte fungerade att sjunga på det sättet. Det kan dock ta ett tag eftersom det också är så mycket 
kopplat till identitet, och vem man vill vara och låta som.  
 
Det är däremot viktigt att inte glömma barnens egen sång. Här tycker jag att (Sundin, 2007) 
har en poäng när han pratar att barnen komponerar egna melodier. (Welch, 2007) skriver att 
förmågan ökar att ta till sig en instruerad sång när de börjar i den obligatoriska skolan. Är det 
i samband med det som den spontana sången sakta börjar avta? Den spontanitet som finns i 
barnsången är kanske det man skulle lägga mest energi på att bevara. Hur gör man det? 
 
8.2 Orsaker till sångsvaghet 
Det är svårt att analysera var och när det egentligen gick snett. Vilket är orsak och verkan? De 
som fått utstå spe från andra slutar att sjunga. Men hur var det då? Slutade de att sjunga för att 
de insåg att de inte kunde, eller kunde de inte sjunga för att de inte tränat på det, eller inte 
hade självförtroende för det? Det kan finnas många anledningar till varför folk är sångsvaga 
men det verkar inte finnas ETT givet svar. Peretz och Zatorres teori att det är en defekt i 
hjärnan känns som en väldigt statisk syn på musikalitet.  
 
(Lidman Magnussons, 1988) resultat av enkäten som gjordes av sångsvaga visar att samtliga 
anger negativa familjeförhållanden och dålig självbild. Detta är resultatet från en 
undersökning som visar tydliga tecken. Samtidigt instämmer jag i Lidman-Magnussons 
frågeställning om ifall frågorna i hennes enkät varit styrda så att man försöker hitta förklaring 
till sina brister med händelser i det förflutna. Är man hypokondrisk blir man sjuk när man 
läser om en sjukdom. Samma sak kan det vara om någon serverar en tänkbar anledning till 
varför man är sångsvag. Då tror man kanske att det är just den anledningen. Det som är 
intressant i denna undersökning är att ingen har fel på hörseln. I detta resultat tyder det på att 
dålig hörsel inte är en trolig anledning till sångsvaghet. Alla utom en har däremot angivit att 
de varit mobbade eller på annat sätt upplevt ett utanförskap, och att det har hindrat dem i 
deras sångutveckling. Återigen serveras här en möjlig anledning till sångsvaghet och de 
kanske gärna vill se att det är så. Det är ju alltid skönt att ha något eller någon att skylla på. 
Vad musik i familjen innebär är svårt att utläsa av denna tabell. Betyder det att familjen 
musicerar varje dag eller två gånger per år? Det samma gäller för uppfattning om egen 
personlighet och egen röst. Här har hon inte redogjort för vad det innebär. Jag undrar också 
varför de inte haft musik i skolan. Har inte alla haft det? Är de inte uppvuxna i Sverige med 
den musikundervisningen vi har här? 
 
Det är svårt att se en egentlig skillnad i antal pojkar som är sångsvaga kontra antal flickor. Det 
som däremot skiljer verkar vara en attitydfråga. Pojkar sjunger inte lika mycket som flickor 
och en trolig anledning till detta är att det bland pojkar anses som ”töntigt” att sjunga. 
Fenomenet att bli kallad bög väcker olust hos många eftersom det berör ens identitet, speciellt 
i tonåren då man ska bli man eller kvinna. Homosexualitet kan vara en grogrund för 
mobbning. Häxjakten riskerar att dra igång och då blir fotbollen mer lockande.  
 
8.3 Träning   
Träning har en stor betydelse för den sångliga utvecklingen. Många sångsvaga sjunger i 
princip aldrig. Hade de bara hållit igång sin röst hade läget varit annorlunda. Jämför med 
astronauter. Efter en tid i rymden kan de inte gå eftersom musklerna i benen har förtvinat då 
de inte används. Om vi inte tränar våra sångmuskler kan vi inte sjunga med tillfredställande 
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resultat. Orsakerna till utebliven träning tycks variera, men jag tycker det är otroligt viktigt att 
man gör sången tillgänglig för alla och att man får hålla igång sina sångmuskler.  
 
8.4 Att hjälpa sångsvaga 
Det verkar krävas hjälp för att komma över sin sångsvaghet. De flesta sångsvaga vet inte vari 
problemet ligger och behöver således hjälp från någon som är expert på området. Kajsa hade 
antagligen aldrig klarat sig ur sin sånghämning om hon inte fått hjälp. Det var en lång process 
där Andersson fick stöta och blöta sina kunskaper och kunde höra när Kajsa gjorde rätt eller 
inte. Detta kunde ju inte Kajsa höra själv.  
 
Man får inte heller glömma bort att det finns olika sätt att vara sångsvag på. Några sjunger 
endast på en ton medan andra valsar runt i olika tonarter. Några sjunger bara i sin bröstklang 
och har inte hittat tillgången till huvudklangen vilket gör att det tar stopp vid skarven och då 
kan det hända att de börjar om i en annan tonart. Några talsjunger medan andra har så dålig 
energi att de inte får fram de toner som de skulle haft om de bara lagt lite mer kraft bakom 
sången. Eftersom det finns så många olika typer av sångsvaghet finns det heller inte bara en 
metod som kan hjälpa alla. Fanns det en universalmedicin skulle ju ingen behöva vara 
sångsvag.  
 
Arbetet med sångsvaga kräver tålamod och att det är viktigt att bygga upp förtroendet mellan 
lärare och elev. Eleven måste känna sig trygg med sin ledsagare. Detta är särskilt viktigt när 
man har en elev som är blyg eller när man kan skönja dåligt självförtroende hos denne. Det är 
viktigt att hitta glädje i sången genom lek och skratt och uppmuntran. Ett möte med rätt 
pedagog kan vara avgörande för om man vill fortsätta sjunga. Kajsa var till en början rädd för 
Jan, men efter hand då de byggde upp ett förtroende började utvecklingen. Jag tror att om det 
bara finns en tillåtande atmosfär kommer förtroendet på köpet. Jag kan se hos flera sångsvaga 
jag mött att de är väldigt blyga och tillbakadragna. De har svårt att ge av sig själva. I 
skrivande stund har jag en elev som går i trean. Hon är väldigt blyg och försynt, och 
sångsvag. Vi har bara träffats fem gånger men jag tycker att det redan går framåt på 
lektionerna. Jag insåg dock att hon skulle behöva hjälp hemifrån och bad hennes pappa att öva 
med henne. Han svarar då att hon vägrar sjunga för dem där hemma. Häri tror jag en stor del 
av problemen ligger, även för andra sångsvaga. Man måste våga sjunga för att kunna 
utvecklas. Efter att ha läst igenom intervjuerna gång på gång kan jag konstatera att man måste 
plocka in mer lek i lektionerna och inte fokusera så mycket på att hitta rätt toner. Den 
tillåtande Frejapedagogiken verkar vara ett vinnande koncept. När allt är tillåtet och inget kan 
vara fel vågar eleverna pröva och det är ju en förutsättning för att man ska lyckas. Våga leka, 
skratta och göra bort sig. Även detta kan vara svårt när man har en tystlåten elev framför sig 
och leken med en okänd vuxen kanske inte ligger så nära till hands.  
 
”Alla kan”-körer är ett utmärkt alternativ för dem som är sångsvaga och som kanske inte 
vågar stå ensam inför en sångpedagog. För många kan det vara svårt att glömma den 
förnedring det var att stå där med skammen, och då känns det svårt att stå där själv igen. Här 
kan man i stället möta andra som befinner sig i samma situation. Jag tänker dock på Welch´s 
uttalande att dessa ”Alla kan”-körer är ett misslyckande av samhället. Vi måste kunna 
förhindra att folk blir sångsvaga. Det är lika viktigt som att förhindra läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Jag är inte så säker på att det är så bra att spela in sig själv om man är sångsvag som Uusijärvi 
skriver. (www.allakansjungakoren.net). Är det en vuxen människa med gott självförtroende 
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som är medveten om sitt problem kan det vara en hjälp att höra sig själv, men är det en osäker 
flicka på nio år kan hon bli ledsen av det hon hör och risken är då att hon ger upp. 
 
Då både forskare och de pedagoger jag intervjuat pratat om motoriska störningar, tror jag det 
är väldigt viktigt att jobba med kroppen; att få kroppsliga förnimmelser av tonen och att med 
kroppens hjälp plocka upp tonen och placerar den rätt i kroppen. Rytmikpedagogerna har 
mycket att lära oss när det gäller kropp och sång.  
 
Sperens direktmetod tycker jag verkar vara en metod som fungerar väldigt bra; att sjunga med 
fast man inte kan. Då får man igång rösten och det blir inte så farlig att sjunga när man 
sjunger tillsammans med någon annan. Denna metod använder sig ju också Ericsson av även 
om hon inte kallar den direktmetoden. Hon sjunger dock tillsammans med eleverna i stället 
för att de ska sjunga till radion. Jag tror det kan vara viktigare att hitta sången tillsammans 
genom glädje och skratt än att bara förebilda. Med detta är det inte sagt att man inte också ska 
förebilda.  
 
8.5 Slutsatser 
I början av mitt arbete gjorde jag en begränsning till att hitta rätt toner och att kunna följa en 
melodi. Utifrån de intervjusvar jag fått samt den litteratur jag läst kan jag ändå se att det är 
mer komplext än så. Flera av pedagogerna pratar mycket om att hitta glädjen i sången och att 
det är så mycket viktigare än att pricka rätt ton. Vilket är viktigast när man sjunger? Är det 
ändå inte glädjen till sången man vill hjälpa de sångsvaga att hitta? 
 
Den slutsats man kan göra utifrån det material jag läst, samt de intervjuer jag gjort, är i några 
punkter följande:  

 
• Med hjälp kan sångsvaga utveckla sin sångförmåga. 
• Eftersom sångsvaga har lärt sig tala med de variationer som finns i språket, finns de 

fysiska förutsättningarna för att kunna bestämma tonhöjd i sången. 
• Motivationen är oerhört viktig både hos läraren och hos eleven. 
• Förtroendet för läraren är a och o.  
• Eleven måste få respons och veta hur det går. 
• All sångträning är bra sångträning. Metoderna kan variera; man kan till exempel ge 

den sångsvage utrymme att få lyssna till sin egen röst och öva sång och då får han/hon 
den muskelträning som behövs. Dessutom kan uppmärksamheten i sig leda till att 
eleven utvecklar sin röst. 

• När man arbetar med sångsvaga är det oerhört viktigt att man hittar glädjen i sången 
snarare än att gå in på de tekniska svårigheterna. 

• Man måste jobba kroppsligt med sången, så man får en fysisk förnimmelse för var 
tonen ligger.  

 
Man kan genom lek och spel få barn att sjunga och inte tänka så mycket på om det blir rätt. 
Kan man hitta liknande lösningar med vuxna? Vilka skulle det då kunna vara? 
Här följer några förslag jag själv har med mig från min undervisning.  

 
• Låt eleven härma olika ljud som pedagogen gör. Kan t.ex. vara djurs läte, eller 

flygplan som dyker (glissando). 
• Härma röstlägen i talröst med olika stämningar som glatt, surt, argt.  
• Pröva tonvariationen i elevens röst genom att be den läsa en text, eller att eleven får 

härma en text som pedagogen läser. Kan eleven härma tonhöjden? 
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• Härifrån jobba vidare med att hitta en enkel tonföljd och sedan längre melodier. 
• Öva först små, sen större intervaller.  
• Se om eleven kan sjunga dessa intervaller i en annan tonart.  
• Be eleven sjunga en ton. Be den senare att sjunga ljusare eller mörkare. Lyssna efter 

om eleven förstår instruktionen.  
• Spela en rundgång på pianot och be eleven sjunga helt fritt till utan krav på prestation.  
• Be eleven sjunga en valfri sång i sin tonart. Hitta elevens tonart och kompa sången på 

pianot.  
• Sist men inte minst, sjung alla möjliga sånger utan några krav på något resultat. Låt 

eleven bara få sjunga och hålla igång sin röst och försöka hitta glädjen i att ljuda.  
 
Men hur var det nu då, kan alla lära sig att sjunga? 
Svaret på det är JA! 
 
 
9. Efterord 
 
När jag berättat om mitt examensarbete för andra, och vad som är min fråga, har samtliga 
frågat om jag kommit fram till att alla kan lära sig sjunga. Det jag upptäckt under denna 
process är att jag nu tycker svaret på min huvudfråga är ganska ointressant. Kanske beror det 
på att jag kunde utröna ett jakande svar ganska tidigt i mitt arbete. Hela bakgrunden om 
orsaker, sånguppfostran, metoder och träning är det som varit det som gjort arbetet intressant.  
Ju mer jag har studerat detta ämne desto viktigare känner jag att det är att alla barn får rätt till 
en bra, sånglig uppfostran. Det är viktigt att man redan i ett tidigt skede plockar upp de barn 
som har svårt att hitta rätt toner och ger dem den hjälp de behöver. Jag kan tydligt se i 
resultatet av denna undersökning att ju längre tiden går utan att man sjunger desto svårare blir 
det att börja om.  
 
Det skulle vara oerhört intressant att närmare följa det arbete som Monica H Sperens utför på 
ALLA KAN institutet. Det känns tråkigt att jag inte hann besöka dem innan jag skulle lämna 
min rapport, men jag tror med största sannolikhet att jag kommer göra ett besök där vad det 
lider. Det är ju inte för rapportens skull jag vill ha svar på dessa frågor, utan för att jag själv 
vill kunna jobba med sångsvaga när jag stöter på dem.  
 
Jag har också upptäckt att ju mer jag får veta, desto fler frågor har jag att ställa, stora som små 
frågor.  
Vissa frågor tycker jag är så intressanta att jag lätt skulle kunna spendera en livstid med att 
söka svaren på dem. Exempel på sådana frågor är: 

• Vad är sång? 
• Vem kan sjunga, och vem avgör det? 
• Är det olika svårt att lära sig intonation beroende på vilket språk man är uppvuxen 

med? 
• Vilken utbildning i sång ges på lärarhögskolan, och hur ser man på vikten av den? 
• Vad finns det för psykologiska faktorer bakom rädslan att sjunga? 
 

Vissa av dessa frågor är helt objektiva. Några kan man säkert forska fram spännande resultat 
i. Det är dock en uppgift någon annan får utföra.  
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Bilaga 1. 
 
Frågor ställda vid intervjuerna: 
 

1. Kan alla lära sig sjunga? 
2. Vad tror du sångsvaghet beror på, och när uppstår det i livet? 
3. Är det för sent att lära sig sjunga om man inte lärde sig som barn? 
4. Tror du att sångsvaghet har ett samband med dåligt självförtroende? 
5. Tror du att den musikaliska uppfostran i barndomen har med saken att göra? 
6. Har du haft några hopplösa fall? 
7. Kan du se skillnad hos tjejer och killar när det gäller sångsvaghet? 
8. Vilka metoder kan man använda för att hjälpa sångsvaga att lära sig sjunga?  
9. Vissa sångsvaga sjunger ”rätt”, d.v.s. de kan följa en melodi, men inte i rätt tonart. Anser du 

att de är sångsvaga? Kan man hjälpa dem att komma rätt? 
10. Är sångsvaga omusikaliska? 

 


