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Sammanfattning
Detta examensarbete syftar till att ge en övergripande uppfattning om hur man 
kan arbeta med barn för att introducera flerstämmighet. Jag har tagit del av 
relevant litteratur samt utfört intervjuer av tre pedagoger med erfarenheter både 
inom undervisning i vanlig skolklass samt musikklass och kör med 
antagningsprov. 

Jag har undersökt hur man kan gå tillväga i arbetet med flerstämmighet, vilken 
betydelse den unisona sången har för flerstämmighet, och vad som avgör om 
undervisningen baseras på gehörsinlärning eller med hjälp av noter. 

Av min undersökning kan jag dra flera slutsatser. Den unisona sången anses vara 
en förutsättning för flerstämmighet, men flerstämmighet tycks även vara ett sätt 
att förfina den unisona sången. Några olika typer av stämmor är vanligt 
förekommande och det är viktigt att inte för tidigt dela in barn i olika stämmor för 
att ge rösten träning i olika register. I undervisning i kör i vanlig skolklass är 
gehörsinlärning det vanligaste, medan noter har en större och mer betydande roll i 
musikklass och kör med antagningsprov, där högre krav kan ställas på barnen.

Sökord: barn, sång, barnkör, barnkörsmetodik, stämsång

Abstract
This thesis aims to provide a comprehensive understanding of how to work with 
children to introduce polyphony. I have taken note of relevant literature and 
conducted interviews with three teachers with experience teaching both in regular 
school class and music class with admission test. 

I have examined how to proceed in the work of polyphony, what the importance 
of unison singing has for singing polyphony, and what determines whether 
teaching based learning by ear or by notes.

By my thesis, I can draw several conclusions. The unison singing is considered a 
prerequisite for polyphony, but polyphony also seems to be a way to refine the 
unison singing. Some types of parts are common and it is important not to 
prematurely divide children into different parts to give voice training in different 
registers. In teaching choir in regular school class ear learning is the most 
common, whereas notes have a larger and more significant role in music class and 
choir with admission test, where higher demands can be made on the children.

Keywords: children, singing, children's choir, children's choir methodology, 
harmony
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Inledning 
De första åren i min skoltid hade jag en klasslärare som älskade att spela 
piano. Någonting som också låg henne mycket varmt om hjärtat var att 
sjunga med oss elever. Vi hade ett piano i klassrummet och jag kan nog säga 
att jag tycker mig minnas att vi sjöng näst intill varje dag. Det var ett 
naturligt och efterlängtat avbrott i allt annat som hade med skolarbete att 
göra.

När jag började i årskurs fem var det dags för mig att välja ett ämne till 
”elevens val”. Jag ville ha musik, det var jag säker på. På det sättet kom det 
sig att jag sökte till inriktning kör och orkester. Orkestern där jag spelade 
tvärflöjt fastnade jag på något sätt aldrig riktigt för, men precis tvärtom var 
det med att sjunga i kör. Jag längtade till de dagar jag visste att vi skulle få 
sjunga. 

I högstadiet valde jag musikklass som profil och konceptet med kör och 
orkester fortsatte och orkestern fick jag ta på köpet. Jag kan fortfarande 
minnas stunder från julkonserterna som hölls i kyrkan. Det var fullt med 
publik, föräldrar och släktingar var där. Vi elever var på helspänn. Vi som 
ofta var en ganska pratig klass skärpte till oss och ökade vår koncentration. 
Med alla ljusen brinnande runtom oss och med den fantastiska akustiken i 
kyrkan kändes det magiskt när vi alla sjöng tillsammans och när stämmorna 
klingade som bäst var det verkligen en upplevelse som kändes i hela 
kroppen.

Under min tid på musiklärarutbildningen med inriktning mot grundskola 
och gymnasium har jag som specialisering läst sångmetodik. I min 
utbildning har jag till största del inom sångmetodiken haft 
övningsundervisning med vuxna elever enskilt, men under praktikperioder 
också mött barn i olika åldrar. 

Sedan en tid tillbaka arbetar jag som sångpedagog på en skola med elever i 
blandade åldrar och jag har märkt hur spännande det är att arbeta med barn 
och stämsång. I mitt arbete med flerstämmighet med barn har jag upplevt en 
utmaning i att lägga undervisningen på rätt svårighetsnivå. Som pedagog är 
det min uppgift att kunna anpassa denna; eleven ska inte behöva få en 
upplevelse av att inte klara av, men inte heller av att det är alldeles för lätt.

Som musiklärarstudent, ännu utan många års erfarenhet av yrket, får jag 
hela tiden prova mig fram för att se vad som fungerar med elever på olika 
musikaliska kunskapsnivåer. Vad är det som gör att inlärningen av en 
stämma vissa gånger går hur smidigt som helst, medan det andra gånger 
istället uppstår kaos? Vad kan vara viktigt att tänka på? Mitt intresse för 
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detta har lett fram till att vilja göra en djupdykning i ämnet barn och 
stämsång.

Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka föreställningen om hur man 
metodiskt kan gå till väga för att i arbetet med barn introducera 
flerstämmighet.

Utifrån detta har jag tre forskningsfrågor:

1. Hur viktig är den unisona sången för flerstämmighet?
2. Hur arbetar tre pedagoger med flerstämmighet?
3. Hur beskriver dessa pedagoger sin undervisning i förhållandet att sjunga 

på gehör gentemot att använda sig av noter? 

Litteraturgenomgång
I det följande kommer jag att beskriva barnröstens anatomiska utveckling, 
röstomfång, röstens möjligheter i olika åldrar, samt presentera olika 
infallsvinklar till att lära sig på gehör eller med hjälp av noter och slutligen 
ge exempel på olika typer av flerstämmighet vilket är relevant för min 
undersökning.

Barnrösten

Barnröstens anatomiska utveckling

Stämbanden hos ett nyfött barn är korta, cirka 3-5 mm och de består av en 
relativt tjock och lös slemhinna över vokalismuskeln (muskeln som löper 
längs stämbandet och reglerar dess spänning). Vid 4 års ålder minskar 
tjockheten på slemhinnan och det s.k. ligamentet bestående av två 
vävnadslager börjar utvecklas. Först efter puberteten, vid cirka 16 års ålder 
är ligamentets lager färdigutvecklat. Dessa lager innebär ett skydd för den 
underliggande vokalismuskeln. Detta skydd har alltså inte små barn, vilket 
gör att de lättare utvecklar svullnader på stämbanden i samband med 
röstansträngning, vilket kan leda till röstproblem, till exempel heshet. I 
likhet med valkar på händerna kan dessa svullnader på stämbanden ses som 
en skyddsreaktion på överansträngning. Med röstansträngning innefattas att 
tala eller sjunga med stor kraft till exempel i ett dåligt anpassat röstläge eller 
i högt bakgrundsbuller, men även att tala vid halsont i samband med 
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förkylning. (McAllister & Södersten, 2007)

I och med puberteten ökar också längden på stämbanden. Detta är särskilt 
tydligt hos pojkar. Under puberteten har struphuvudets brosk, särskilt 
skölbrosket en snabb tillväxtökning. Hos pojkar ökar stämbandslängden 
cirka 4-11 mm och hos flickor cirka 1,5- 4 mm. Med hänsyn till stora 
individuella variationer kommer flickor vanligtvis i puberteten mellan 10 
och 14 år och pojkar mellan 13 och 15 år. Vanligen inträffar målbrottet mot 
slutet av puberteten och rösten kan under en period vara ostabil med s.k. 
”tuppar”. Under eller just före målbrottet kan rösten också vara svagare, hes 
och beslöjad. Innan talrösten har stabiliserat sig kan det ta cirka 3 månader 
upp till ett år. Ännu längre tid kan det ta för sångrösten. För pojkar sjunker 
röstläget cirka en oktav, 12 halvtoner, medan flickor har en mindre sänkning 
med cirka 3 halvtoner. (McAllister & Södersten, 2007)

Röstomfång hos barn

McAllister och Södersten (2007) menar att i och med att barn växer och blir 
äldre förändras också deras röstomfång.

Man brukar skilja mellan det fysiologiska omfånget som är de toner som 
barnen klarar av att producera utan estetiska krav på tonkvaliteten och det  
musikaliska omfånget som är de toner som kan användas i sång. Det 
fysiologiska omfånget är i allmänhet större än det musikaliska.
(McAllister och Södersten, 2007, s 46)

Jansson (2006) har sammanställt en översikt över barns omfång vid sång 
från förskoleåldern upp i målbrottsåldern:

Notexempel 1) Översikt över barns omfång vid olika åldrar. (Jansson, 2006, s. 87)

3



Olika åldrar innebär olika möjligheter för rösten

Fagius och Larsson (1990) skriver att målinriktningen för det vokala arbetet 
bestäms av vilken ålder barnen befinner sig i och att man därför bör veta 
vad som är rimligt att förvänta sig av barn i olika åldrar. 

Jag som är relativt ny i arbetet med barn och sång anser det därför intressant  
att ta med ett stycke skrivet av Elisabet Jonsson i Fagius och Larsson (1990) 
som är sångpedagog med erfarenhet av sång med barn från förskoleåldern 
och upp i tonåren, där hon sammanställt sina iakktagelser om vad som 
vokalt är möjligt i olika åldrar.

4-6 års åldern (förskoleåldern)
I den här åldern använder man bäst sånglekar, rörelselekar, sagovisor, 
känslovisor, visor med ganska litet omfång. Av största betydelse är att man 
undviker ett starkt ackompanjemang, t ex piano och trummor, där pianot är 
alltför musikaliskt dominerande. Det leder lätt till att barnrösterna forceras 
och därför låter skrapigare och hesare än nödvändigt. Man behöver inte 
ställa kravet att sången ska vara vacker att lyssna på. Huvudsaken är att det 
är roligt att sjunga, och att man använder rösterna på ett hälsosamt sätt

7-8 års åldern
Nu kan man börja med lättare tonbildningsövningar, som går ut på att mjuka 
upp och skapa ett behov av omvårdnad av rösten. Man kan börja med lätta 
hållningsövningar; man tränar att sitta upprätt och att inte höja axlarna, när 
man andas in. Tonbildningen är helt i lekform såsom härmning av myggor, 
humlor, knott, gökar osv(...) Att mera ingående arbeta med vård av rösten 
har visat sig svårt. Helst vill barnen börja med sångerna på en gång. Samma 
sånger som i förskolan är fortfarande mest gångbara.

9-10 års åldern
Här inträder en stor förändring hos barnen själva i deras inställning till sång. 
De som har ett uttalat intresse för sång har sökt sig till musikskolans 
sånggrupper eller till någon barnkör.
    Känsligheten i rösten och medvetenheten om kvalitet börjar så smått göra 
sig gällande. Efter några få lektioner kan eleverna självmant uttrycka 
önskemål om uppvärmning, om man någon gång försökt hoppa över det.
    Nu kan man försiktigt börja arbeta med intonation.
    Tonbildningsövningar behöver inte längre bara vara lekar utan kan göras 
med instruktioner om barnrösternas fysiska möjligheter. Barnen kommer 
gärna med egna textförslag till skalorna eller tonslingorna.
    Det brukar vara svårt att få tvåstämmig sång att fungera, men det är viktigt  
att försöka då och då. Allteftersom den sångliga medvetenheten ökar, kan 
man börja införa sånger med större vokal och musikalisk kvalitet, t ex 
folkvisor som ”Vem kan segla förutan vind”, ”Uti vår hage”.

11-12 års åldern
Först nu kan man börja ha krav på god hållning, påpeka vikten av att andas 
på rätt sätt: jag brukar instruera eleverna att ta in luft lågt och ljudlöst och 
börja göra dem medvetna om vikten av att inte konstra till ansiktet när de 
sjunger.
    Tyngdpunkten för den här åldersgruppen är lagd på det gehörsmässiga 
arbetet. Jag arbetar mycket med treklanger för att förbereda flerstämmig 
sång. Fritonala övningar brukar bemötas med stor skepsis-”det låter falskt”. 
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Kanon kan vara svåra att genomföra men är mycket uppskattade.
   Röstens omfång ökar betydligt och hos vissa elever börjar 
målbrottsperioden visa sig. Många brukar säga att ”rösten hoppar”. Hos 
somliga börjar bröströsten framträda mycket kraftigt.

13-15 års åldern
Rösten utvecklas markant både vad gäller omfång och volym i den här 
åldern. Klangupplevelsen blir större och eleverna har ofta ett stort intresse av 
flerstämmig musik. Samtidigt ökar självkritiken.
    Målbrottsproblemen kan ibland vara besvärande, somliga kan en kort 
period vara hesa, liknande en kraftig förkylning. Många av flickorna kan 
vara mycket olyckliga över obehaget i rösten. (När jag själv var i den åldern, 
trodde jag, att jag hade förlorat min förmåga att sjunga.) Dessbättre är det 
riktigt akuta problemet kortvarigt. 

(Jonsson citerad i Fagius & Larsson, 1990, s. 98-99)  

Att lära sig på gehör eller med hjälp av noter

Fagius och Larsson (1990) menar att i arbetet med barnkör så kommer man 
till en punkt då det gäller att ta ställning till vilket inlärningssätt man ska 
använda sig av som stöd för minnet; gehörsinlärning eller notläsning.

Gehörsinlärning sätter framför allt fokus på känsla och helhet, då det gäller 
att genast försöka återge det man hör, medan notläsning kräver att man tar 
ett moment i taget, för att kunna förstå det man gör. I all sorts notläsning är 
dock det grundläggande sambandet mellan öga och öra. (Fagius & Larsson, 
1990)

Zoltán Kodály och relativ solmisation

Zoltán Kodály (1882-1967) var en ungersk tonsättare,musikforskare och 
pedagog som drivande kraft stod bakom en omfattande reform av 
musikundervisningen i Ungern, främst under 1950-talet. Inom området 
gehörsträning/notläsning framställde han ett omfattande 
undervisningsmaterial för vokalundervisning. (Fagius & Larsson, 1990)

Arvidsson (1998) menar att med hjälp av det enklaste instrumentet sången, 
var Kodálys mål att det ungerska folket skulle kunna höra den lästa 
notbilden och skriva ner den hörda melodin.

Enligt Fagius och Larsson (1990) menar Kodály att en verkligt ren unison 
sång bara kan åstadkommas genom övning i tvåstämmighet, detta genom att 
stämmorna då tvingas att balansera och rätta sig efter varandra. Enligt 
Kodály är det verkligen fördelaktigt att sjunga tvåstämmigt, men att 
praktisera detta väntar man tyvärr ofta alltför länge med. Han anser att både 
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lyssnande och förmåga att intonera utvecklas genom den tvåstämmiga 
sången och på så sätt påverkas även resultatet i den unisona sången.

Kodály menar vidare att innan inlärning av noter och notnamn påbörjas bör 
man använda sig av solmisation – sång på tonstavelser. Han anser även att 
man bör använda solmisation vid de första tvåstämmiga övningarna. Vid 
solmisation använder man sig av följande stavelser:

  
Notexempel 2) Stavelser i solmisation över C dur skala. (Fagius & Larsson 1990, 
s. 134)

Solmisation kan också användas med handtecken som görs med en hand:

Notexempel 3) Handtecken i solmisation. (Fagius, 2007, s 154. Teckning: Krister 
Löfgren & John Curven)

Oavsett vilken durskala det handlar om så används dessa stavelser enligt 
Kodály. Varje ton i en skala får genom solmisationen en bestämd funktion, 
till exempel do är alltid tonika och ti är alltid inledningston i dur. I moll 
heter grundtonen la, och do är fortfarande tonika i parallelltonarten. Detta 
kallas relativ solmisation. I både intonationssyfte och vid träning av 
notläsning är den relativa solmisationen till stor hjälp. Fagius och Larsson 
menar att Kodály vidare anser att det är lättare att komma ihåg en följd av 
stavelser än ett antal bokstäver men också att sång på tonstavelser ger den 
tonala funktionen åt en given ton och att intervallsjungande på tonstavelser 
på samma gång utvecklar känsligheten för tonala sammanhang.

Att få en klangupplevelse av ett intervall menar Kodály är första steget för 
att sjunga rent i ett enskilt intervall. Han anser att utgångspunkten är den 
pentatoniska skalan:
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Notexempel 4) Solmisationsstavelser på C dur pentatonisk skala. (Fagius & 
Larsson 1990, s. 135)

För att en skala ska bli ren, måste man enligt Kodály först grundlägga den 
pentatoniska skalan. Utifrån denna menar han att man sedan arbetar vidare 
med de mellanliggande hela tonstegen, och till sist för att sjutonsskalan ska 
bli komplett med de halva tonstegen. 

En förövning för tvåstämmiga övningar är till exempel att dela kören i två 
grupper där ena gruppen börjar att sjunga c1 och håller kvar den tonen, när 
den andra gruppen kommer in och sjunger g1. Det uppstår på så sätt en 
samtidig klang av c1 och g1. (Fagius & Larsson, 1990)

Notexempel 5) Samklang av grundton och kvint på solmisationsstavelser. (Fagius 
& Larsson 1990, s. 135)

Jon-Roar Bjørkvold – gehörsspelets viktiga funktion och 
noterna som praktisk hjälp 

I Jon-Roar Bjørkvolds bok Den musiska människan (2005) är barnet och 
barnkulturen utgångspunkten inom ämnesområdena livscykeln, människan 
och musiken genom hela livet. Bjørkvold menar att när barn lär sig spela ett 
instrument bör de börja på gehör, då barnets naturliga inkörsport till ett 
instrument är gehörsspelet. Han är också av åsikten att gehörsspelet har en 
inverkan att kunna ge livskraft till människan, oavsett ålder och därför bör 
man aldrig överge detta spelsätt. 

Vidare ger Bjørkvold som exempel att om man börjar spela i 8, 9 års- 
åldern, så kan man i ett par år spela på gehör innan noter introduceras, detta 
för att otvunget kunna utvecklas i spelandet. När sedan noterna kommer in i 
bilden så anser han att det ska bygga på en vilja hos barnen och en förståelse 
för vad det innebär. Vad Bjørkvold menar är att noter inte behöver vara ett 
mål, utan kan vara ett praktiskt hjälpmedel, till exempel för att i grupp 
överskådliggöra för barnen vem som spelar vad och när.

Noter kan också öppna upp för musik som är så pass komplicerad att man 
annars inte skulle kunna få ta del av den. Enligt Bjørkvold bör dock den 
första inläsningen av ett noterat stycke gå till så att läraren spelar stycket för 
barnet som lyssnar och spelar med, vilket gör att det direkt skapas levande 
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musik av noten. När barnet behärskar inläsningen bör noterna plockas bort 
för att följas av att barnet spelar så bra det bara kan på gehör. Lyssnandet 
och ett personligt spelsätt hamnar på så sätt åter i fokus. (Bjørkvold, 2005)

John Bertalot – att lära sig att läsa noter

John Bertalot är en engelsk kompositör, dirigent och organist. Han har lett 
ett antal körer och han anlitas världen över för sina workshops i körledning. 
I sin bok Five wheels to succesful sight-seing: A practical approach to teach 
children (and adults) to read music (Bertalot, 1993) beskriver han sina 
tillvägagångssätt för att få barn och vuxna att lära sig läsa noter.

Bertalot menar att varje not som barnen sjunger ska de kunna se och varje 
not som de lär sig ska de kunna sjunga. De skrivna noterna blir på så sätt 
levande och betydelsefulla. Teori och praktik är alltså hela tiden tätt 
sammanlänkade, vilket gör att barnen snabbt lär sig att läsa noter.

Enligt honom finns det många som spenderat några år i en barnkör som 
små, men aldrig lärt sig att kunna läsa musik. Detta beroende på att många 
körledaren arbetar alltför kortsiktigt i sin undervisning. Alltför ofta spelar 
han/hon med för mycket i stämmorna, vilket gör att barnen lär sig sångerna 
utantill och att de inte behöver anstränga sig för att lära sig. När sedan 
tillfället kommer för att lära sig nya sånger är de helt beroende av 
körledaren istället för att relativt snabbt bli självständiga.

Bertalot förespråkar att arbeta i mindre grupper, eftersom barnen då inte inte  
kan gömma sig bakom varandra, utan måste tänka själva. Han menar att i en 
större grupp finns det alltid några som är duktiga på att läsa noter och dessa 
kan de som är mindre duktiga stötta sig på, vilket innebär att det är först när 
de duktiga är frånvarande som det märks om många har bristande 
kunskaper.

Att ge barn en tydlig uppgift menar han är viktigt och även att barnen ska 
lära sig att göra exakt rätt, inte nöja sig med nästan rätt, vilket sätter 
standarden för resultatet. Detta anser han inte bara innefattar den sångliga 
prestationen, utan även respekten för kören och praktiska saker som att till 
exempel komma i tid till repetitioner.

Bertalot beskriver mycket konkret hur man kan arbeta med ett moment i 
taget för att lära sig att läsa noter och han delar in momenten i 12 olika steg:

Steg 1 
Innefattar att sjunga en ton och samtidigt lära sig om puls, notsystemet och 
om sångteknik. För att ge ett exempel; Han ber barnen sjunga tonen g1 över 
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fyra slag, detta medan han räknar på fingarna till fyra och ber dem sluta på 
slag fem. Sedan sker introducering av notsystemet och han menar att det i 
en grupp oftast är någon som vet att det krävs fem stycken linjer för att 
skriva musik. Om så inte är fallet så får han berätta det för dem. Han ritar 
upp notsystemet och fortsätter med att rita upp G-klaven och åter ställa en 
fråga om de vet vad denna figur heter. Så snart svaret är givet återkopplar 
han till tonen g1 som de sjungit och skriver den. Han spelar tonen igen och 
ber barnen sjunga den. Genom att bara sjunga på en ton en given längd kan 
han här nu samtidigt arbeta med andning, hållning och hur de använder 
munnen och käken på rätt sätt. 

Steg 2
Som steg två utökas tonerna en efter en till en hel durskala, både uppåt och 
nedåt. Barnen tränas i att sjunga och namnge varje ton en i taget. 

Steg tre
Steg tre innebär att peka ut stegvisa melodier från en durskala, där samma 
ton kan återkomma i tonföljden. Först spelas tonikaackordet och sedan 
första tonen, för att barnen ska känna tonaliteten. 

Steg 4
I detta steg lär sig barnen att klappa enkla rytmer exakt rätt, skrivna på en 
tavla. De notvärden som behandlas är fjärdedelar, halvnoter och helnoter, 
där utgångspunkten är fyra fjärdedelar.

Steg 5 
Steg fem är en utveckling av steg fyra, här lär sig barnen att klappa rytmer 
från nedskriven musik istället. Bertalot menar att texten blir ett 
tillkommande moment att ta hänsyn till i notbilden men även också hur man 
följer sin egen stämma bland flera andra stämmor. Ett bra sätt att öva är 
enligt honom att låta två barn arbeta tillsammans; ett barn klappar rytmen 
och ett annat följer med i noten med fingret, för att sedan bytas av.

Steg 6
Medan barnen klappar rytmen från den nedskrivna noten, spelar läraren 
eller körledaren med i noten.

Steg 7
Detta steg går ut på att sjunga tonhöjden i psalmen, men utan fokus på rytm.

Steg 8
Som steg 7, men nu i rytm. 
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Steg 9
Steg 9 innefattar att läsa orden i rytm. Bertalot menar att detta moment 
måste man integrera väldigt varsamt och tydligt i notläsningssituationen. 
Han börjar med att låta barnen klappa en rytm från en del ur en enkel psalm 
och ber dem sedan att läsa texten. Efter detta ber Bertalot barnen klappa 
rytmen samtidigt som de läser texten i rytm. Detta menar Bertalot för många 
barn kan vara svårt, då de ska göra två saker samtidigt, men ett exempel på 
att långsamt komma framåt i arbetet kan vara att be en grupp klappa och den 
andra att läsa texten i rytm och sedan byta uppgifter i grupperna.

Steg 10
Här sätts tonhöjd, rytm och ord ihop. Bertalot poängterar vikten av att bara 
öva en eller två takter i taget, så att chansen att barnen lyckas blir större än 
att de misslyckas.

Steg 11
Bertalot menar att det i detta i steg handlar om att lära ut allt annat, såsom 
punkterade noter, åttondelsnoter (som bör läras ut innan man lär ut 
punkterade fjärdedelsnoter), förtecken, pauser och intervall.

Steg 12
Steg 12 innefattar att kunna gå tillbaka till de olika stegen närhelst det 
behövs. 

(Min sammanställning efter Bertalot, 1993, s. 52-114)

Olika typer av flerstämmighet 

John Höjbye (1985) är en dansk kompositör och arrangör som gjort många 
utgåvor för diskantkör varav vissa även innefattar metodik. Exempel är Zick 
Zack, Papegojboken och Paraplyboken. 

Høybye menar att de flesta i klass 1-2 inte har nått den utvecklingsnivå som 
gör att de rent musikaliskt kan uppleva två- eller trestämmighet som 
meningsfull. Dock påpekar han att den otroligt starka motivationen hos 
barnen som ofta är förknippad med deras första lyckade försök med 
flerstämmighet, gör att man som körledare snabbt kan komma vidare i sitt 
arbete. (Høybye, 1982)

Han menar att man som körledare när man börjar med flerstämmighet bör 
arbeta med två områden samtidigt. Det ena området är att få den 
enstämmiga sången ren, då han anser att det nödvändiga verktyget för 
flerstämmighet är att sjunga rent. Med ren menar han inte bara ”socialt ren”, 
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vilket han kallar det när när eleverna följs åt upp och ned på melodikurvan, 
men inte helt träffar tonen, utan ligger lite i dess över eller underkant. 
Intonationen är då inte tillräckligt sammanhållen för att flerstämmighet ska 
kunna fungera. Det andra området är att arbeta med en mjuk övergång till 
flerstämmighet, för att säkra att de första försöken lyckas, eller i alla fall 
inte misslyckas alltför många gånger. Høybye menar att detta stärker 
motivationen hos eleverna och att det är just motivationen man ska bygga 
på. Enligt honom blir också långtidseffekten av denna typ av motivation 
starkare desto tidigare man kan etablera den. (Høybye, 1982)

Høybye utgår i stora drag ifrån fyra infallsvinklar till flerstämmig sång och 
han menar att dessa infallvinklar tillsammans tillgodoser behovet av 
omväxling, att de styrker barnens intonationssäkerhet och syftar till att 
kunna hålla en motstämma och att det går lika bra att använda dem i 
”klassiska” som i populärmusikaliska sammanhang. (Høybye, 1993)

1. MiFaSo- ostinato

                                       

Notexempel 6) MiFaSo- ostinato. (Høybye 1993, s. 18)

Høybye använder sig även han av solmisationen och dess medföljande 
handtecken. Han menar att det visualiserar ostinatots melodikurva och 
fungerar också som dirigeringstecken. Enligt Høybye är det klokt att i 
början låta barnen utföra tecknen samtidigt som de sjunger. Detta anser han 
hjälper dem att konkretisera och synliggöra andrastämman. (Høybye,1993)

2 .Zick Zack

Notexempel 7) Zick Zack. (Høybye, 1993, s. 7)

Han menar att Zick Zack-figuren går fort att lära sig och den ger 
klangfullhet till satsen och att den i sig själv är en effektiv uppsjungnings- 
och tonbildningsövning. Figuren sjungs på o, å eller a. (Høybye,1993)
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3. Papegoj-, växel- och ekosång

Ett enkelt sätt att förbereda flerstämmighet på är enligt Høybye två grupper 
som turas om att sjunga en fras. Detta eftersom man dels ska lyssna och dels 
sjunga vid rätt tidpunkt, i rätt tempo och på rätt ton. Det inre örat och de 
nervbanor och strupfunktioner som medverkar till ren intonation stimuleras. 
(Høybye,1993)

Notexempel 8) Papegojsång. (Høybye 1986, s. 10)

4. Flerstämmighet genom omkväde

Denna typ av flerstämmighet ”växer ut ur melodin”. (Høybye,1993)

Notexempel 9) Flerstämmighet genom omkväde. (Høybye 1993, ”Häxan vandrar”, 
s. 69)

Jansson (2006), tar också upp de typer av stämmor som jag presenterat via 
Høybye. Förutom dessa tar han i avseende för nybörjare till exempel också 
upp kanon och melodiska motstämmor. 

Enligt Jansson kan man skilja på två olika typer av kanonsång; ackordisk 
baserad kanon och jaktkanon. Den första varianten innebär att insatserna 
med jämna mellanrum kommer sången igenom och att samklangerna som 
uppkommer återkommer gång på gång. (Jansson, 2006)

Notexempel 10) Ackordiskt baserad kanon. (Jansson 2006, s.10)
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Jaktkanon innebär att melodin inleder för att snart följas eller ”jagas” av en 
eller flera stämmor. I denna typ av kanon kommer under sångens gång 
samklangerna att förändras. (Jansson, 2006)

Notexempel 11) Jaktkanon. (Jansson 2006, s. 21)

Melodiska motstämmor delar Jansson upp i obligata stämmor och 
diskantstämmor. Obligata stämmor ligger i samma register som melodin, 
men är helt annorlunda vad det gäller till exempel rytm och karaktär, vilket 
gör att de får utformningen av en helt egen melodi. (Jansson, 2006) 

Notexempel 12) Obligat stämma. (Jansson 2006, s. 58)

Diskantstämmor däremot kännetecknas av att de ligger i ett högt register 
vilket medför att de ger lyster till satsen och det är vanligt att 
diskantstämmor har längre notvärden än melodin. Till skillnad från en 
obligat stämma behöver en diskantstämma inte ha lika stark melodilinje då 
den ljusa klangen gör att den står för sig själv. (Jansson, 2006)

Notexempel 13) Diskantstämma. (Jansson 2006, s. 68) 
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Angående stämindelning

För att barns röster ska ha möjlighet till att utvecklas bör inte indelning i 
stämmor ske för tidigt. En viss vana och säkerhet i att hålla en stämma 
behövs först. Att ganska ofta byta stämindelning är betydelsefullt för att 
undvika att de mest säkra alltid placeras i altstämman. Särskilt viktigt är 
detta för de som är höga sopraner eller skulle kunna bli det. (Fagius & 
Larsson, 1990) 

Gunvor Sällström (i Fagius & Larsson, 1990) menar att stämmor där 
tonomfånget ofta är begränsat och de stundtals till och med är monotona kan 
förstöra rösten i och med det fixerade läget.

Metod
Då jag i min studie vill ta del av personliga erfarenheter och upplevelser hos 
några pedagoger, använder jag mig av halvstrukturerad kvalitativ 
forskningsintervju som metod. Enligt Kvale är avsikten med kvalitativ 
forskningsintervju att få kvalitativa beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld i syfte att tolka personens åsikter och tankar. Angående den 
halvstrukturerade intervjuformen, utgår jag i mötet med samtliga 
informanter från förslag till frågor, byggda på de tre forskningsfrågorna, 
men beroende på samtalets gång låter jag det vara möjligt att ändra 
frågornas ordning och utformning för att kunna ställa följdfrågor på 
informanternas svar och berättelser. (Kvale, 1997) 

I den första kontakten med mina informanter, via mail och telefon då de 
tillfrågas att bli intervjuade, förklarar jag syftet med min undersökning. 
Några dagar innan intervjuerna genomförs skickar jag även via mail ut mina 
förslag till intervjufrågor till samtliga informanter. Detta för att de ska få en 
möjlighet att ytterligare kunna förbereda sig inför vårt möte.

Urval

I min studie intervjuas tre musiklärare med stor erfarenhet av barnkör. 
Avgörande för mitt val av informanter var att få ta del av erfarenheter från 
både arbete med barn i kör i vanliga klasser, men även arbete med barn i kör 
med antagningsprov.
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Presentation av informanter
 
Bo Johansson är musikdirektör med examen från Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm. Bo har varit yrkesverksam i nästan 40 år och har i största delen 
av sin karriär arbetat med musikklasser och barn och ungdomskör med 
antagningsprov, men även tidigt i sitt yrke arbetat med barn i förskoleklass.

Anna Cederberg-Orreteg är musikdirektör med examen från Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm. Anna har varit yrkesverksam i nästan 30 år 
som musiklärare och i nästan alla år arbetat på mellanstadium, högstadium 
och gymnasium, då hon undervisat i både klassundervisning i musik och 
kör. Hon komponerar och arrangerar även mycket musik för barn och 
ungdomskör.

Camilla Gölstam är rytmiklärare med examen från Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm. Camilla har i 15 år arbetat som rytmiklärare för förskoleklass 
upp till årskurs 6, vilket också är åldersspannet hon arbetar med nu. Hon har 
också arbetat med äldre elever i olika sammanhang och även under sin 
utbildning arbetat som ledare för barnkörläger. 

Jag har följt de forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet anger 
beträffande intervjustudier. (www.vr.se/etik)

Genomförande

Intervjuerna är genomförda på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt på 
en av mina informanters arbetsplats, mellan den 30 oktober och den 12 
november 2012. Intervjuerna spelades in på dator samt telefon. Det 
inspelade materialet blev sammanlagt 2 timmar och 20 minuter långt.

När jag kommit en bit med att transkribera den första intervjun som blir 
över 1 timme lång, blir jag medveten om att de följande två intervjuerna 
som jag ska göra kommer att behöva hållas kortare, då jag märker hur lång 
tid det tar att transkribera.

I den första intervjun transkriberar jag precis allt som sägs, inklusive biljud 
som till exempel ”mmm”. I de följande två intervjuerna är jag mer restriktiv 
och väljer till och med att inte skriva ut delar som jag är säker på att jag inte 
kommer att använda mig av. Jag skriver konsekvent ut ”å” som ”och”.

När jag transkriberat samtliga intervjuer skrivs de ut på papper för analys. 
Det utskrivna materialet blir sammanlagt 33 sidor. Jag skickar också mina 
utskrifter av intervjuerna till mina informanter för kontroll och 
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godkännande. Jag hör av mig via ett telefonmeddelande till en av mina 
informanter för en kompletterande fråga.

Analys
Då jag utifrån mitt syfte och dess frågeställningar skapat förslag på 
intervjufrågor som jag använt mig av i intervjuerna, så kan jag efter flera 
genomläsningar av intervjumaterialet se att svaret på frågorna kan delas upp 
i tre teman: 1) Den unisona sångens betydelse för flerstämmighet, 2) Arbetet 
med den första flerstämmigheten och 3) Gehörsundervisning kontra 
användning av noter. (Kvale, 1997)

I denna process använde jag mig av färgmarkeringar för att särskilja olika 
stycken som behandlar olika ämnesområden. Då intervjuformen är 
halvstrukturerad kunde följdfrågor ställas, vilket gjorde att vissa svar i 
intervjuerna blev mer relativt ingående och i en del fall också kom in på 
sidospår. Väsentligt för valet av mina tre teman var att samtliga informanter 
skulle ha givit täckande svar på dessa, som jag sedan skulle kunna jämföra i 
förhållande till varandra. Detta gjorde att vissa delar av intervjumaterialet i 
min resultatdel inte finns med.

Rubriken i första temat arbetade jag med ganska mycket innan jag slutligen 
bestämde mig för formuleringen. Övriga teman är relativt tydliga från 
början. I analysprocessen har jag inspirerats av Kvale (1997).

Resultat

Jag väljer att i resultatavsnittet presentera intervjuerna i narrativ, det vill 
säga att mina informanters erfarenheter kring de teman jag vill undersöka 
gestaltas i berättande texter. (Sandberg, 2011) Efter varje tema och 
informant finns en sammanfattning.

Bo Johansson

Den unisona sångens betydelse för flerstämmighet

Bo säger att skillnaden i barns sångliga bakgrund kan vara stor. De kan ha 
haft föräldrar som sjungit med dem sedan födseln, eller aldrig använt sin 
röst till sång innan de i skolan hamnar i ett sammanghang då de ska sjunga. 
Men, om barn får chansen till övning så kan de visa sig vara minst lika 
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musikaliska och sångvilliga som barn som sjungit mycket mer menar Bo. 
Erfarenheten av vikten av att börja tidigt har dock förföljt honom i hans 
yrkesliv.

Han anser att det är viktigt att barn upptäcker sin röst och han pratar mycket 
med eleverna om att rösten kan låta väldigt olika. Han menar att på samma 
sätt som vårt utseende är vår mänskliga rättighet är också vår röst det.

Någonting som för Bo har blivit något av en käpphäst oavsett vilken ålder 
han arbetar med, är hur han går tillväga för att få barnen att använda rösten 
på ett enligt honom ”riktigt sätt”. Han hittar detta hos barnen då han ger 
dem i uppgift att sjunga, med tummen på olika avstånd till munnen. Först 
precis framför munnen. Han berättar då att deras sång blir väldigt svag. 
Sedan med utsträckt arm, (tummen hamnar då längre bort) vilket gör att 
sången blir starkare och mer bärande. Han säger sedan till barnen att man 
”trollar” med armen så att den blir arton meter lång, så att tummen hamnar 
långt bort. Han menar att alla då plötsligt sjunger med stöd, volym och 
artikulation, utan att han måste använda sig av olika typer av stödövningar, 
som han menar bara ställer till det.

Han berättar att han arbetar med att bygga upp en unison repertoar av sånger 
med barnen så att de blir vana vid att sjunga och på det sättet sjunger han 
med barnen ungefär en termin. Det kan var vilka sånger som helst av olika 
karaktärer, bland annat folkvisor, då han märker att folkviseskatten i Sverige 
håller på att försvinna. Ur denna gemensamma unisona repertoar pratar han 
sedan om tonbildning.

Bo tar det väldigt försiktigt innan han börjar med att sjunga flerstämmigt 
med eleverna, då han anser att de först måste komma underfund med sina 
röster. Han tror att han är ganska ensam om att låta eleverna sjunga unisont 
så länge som en termin och menar att rätt många körledare ger efter för 
kravet ”för det är ju så kul att sjunga stämmor” även om det låter eländigt. 

Sammanfattning-Den unisona sångens betydelse för 
flerstämmighet

För Bo är det viktigt att barn upptäcker sin röst och får förståelse för 
olikheter och att de lär sig använda rösten med artikulation, stöd och volym. 
Innan arbetet med flerstämmighet tar vid, sjunger barnen unisona sånger i 
olika genrer ungefär en termin, detta för att skapa sångvana.
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Arbetet med den första flerstämmigheten

Bo berättar att när barnen känner sig familjära med en mängd sånger och 
han känner att tiden är mogen och det börjar fungera vokalt, så introducerar 
han flerstämmigheten med kanon eller någon tvåstämmighet. Han anser att 
Carl- Bertil Agnestig har gjort mycket bra material att utgå ifrån. Då är det 
viktigt att de sjunger med ”den rätta rösten”. 

Han säger att han tror att mångas självförtroende växer när de märker att de 
klarar sin sång själva utan hjälp av kompisar och han menar att sång är 
”outstanding” när det gäller att kunna bygga upp ett självförtroende på det 
viset, att inget annat ämne har den möjligheten. När det gäller mindre barn 
säger Bo att det inte är ovanligt att sexåringar håller för öronen första 
gången man sjunger kanon med dem, för att den som står bredvid inte 
sjunger likadant. 

För Bo är det viktigt när de börjar med flerstämmighet att han inte delar upp 
dem i några speciella stämmor. Om man till exempel tar förstasopran, 
andrasopran och alt, då ska alla kunna alla stämmor, för han menar att det 
tar flera år innan man utvecklat en altstämma. Men han märker att efter ett 
par tre år så är eleverna fast i en viss stämma. Han berättar att det är en del 
flickor som gärna vill sjunga tredjestämman för att de hittar ett behagligt 
sound och bara sjunger med bröströst. Efter ett eller ett par år får de 
hopplösa registerskarvar och detta menar Bo att man nog ska akta sig för att 
utveckla och vara noga med att de också får sjunga högre upp i register.

När jag frågar Bo om det är vid en viss ålder som flerstämmighet fungerar 
svarar han ”absolut inte”. Han menar att det beror på vilket sätt man arbetar 
och att få små barn att förstå att det blir finare om alla sjunger lika fort, 
alltså att öva upp samtidigheten. Något som för honom blivit ytterligare en 
käpphäst oavsett vilken ålder han arbetar med, är att man blundar och 
sjunger och hör till höger och till vänster för att höra att man sjunger 
samtidigt som kamraterna bredvid, att man upplever varandra fysiskt när 
man sjunger. Bo menar att svenska körer ofta sjunger för ”privat”, utan 
känsla av att den som står bredvid sjunger samma stämma, vilket han anser 
inte skapar en ensemble.

Bo säger att om han skulle gå in och arbeta med en grupp med sexåringar, så 
skulle han vara väldigt noga med att lära dem texten först, så att den 
fungerar innan han skulle sätta några toner på den. Han menar att det är 
viktigt att läsa texten många gånger så att barnen kan den utantill, så att de 
vet vad bokstäverna blir för ord och texten på så sätt blir utan svårigheter för 
dem. Han anser också att det är viktigt att ta hänsyn till dyslektiker och de 
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som kanske inte kan läsa än, att man bör vara medveten om att barn är i 
olika utvecklingsfaser för att kunna läsa text. Med tanke på olika 
utvecklingsfaser säger Bo att det slår honom att klassindelningen gör det 
ganska besvärligt för en pedagog.

På frågan om det finns något särskilt som han märkt kan vara problematiskt 
när man arbetar med flerstämmighet, så säger han först nej, med hänvisning 
till att han är ”yrkesskadad” av Adolf Fredriks Flickkör som är en elitkör. En 
erfarenhet som han dock har med sig är att om det är något problematiskt i 
en körsats och kören inte tycker att det är kul, så hoppas han att han har 
byggt upp ett förtroende hos sina sångare som innebär att de litar på honom 
och att de på så sätt står ut med att lära sig. Bo menar att ”tror min lärare att 
jag ska klara av det här, så ska jag klara det även om det verkar omöjligt och 
tråkigt till och med”. Han säger att har man upplevt den fantastiska känslan 
av att ”wow, det gick!” några gånger, som är obeskrivbar inom vilket ämne 
som helst, så utvecklas man. Inom sång och körsång kan det vara så att man 
plötsligt sjunger någonting som man inte trodde var möjligt.

För Bo är det viktigt att lita på eleverna, att tro på dem och att också skapa 
en positiv atmosfär och en glad gemenskap. För att skapa denna stämning 
använder sig Bo av olika övningar, till exempel att man ställer sig i ett led 
och masserar varandras axlar, och att man vänder sig mot varandra och ser 
varandra i ögonen när man sjunger. Att heller inte ha några hemligheter för 
varandra i kören anser han är viktigt. Bo menar också att det inte är han som 
körledare som har det totala ansvaret för slutresultatet, utan att han måste 
bygga upp en verksamhet som gör att barnen känner att de också är 
ansvariga för att något gått bra. Han anser att det inte ska vara tur, utan 
medvetet när något gått bra.

Bo säger att skillnaden i hans arbetssätt genom åren är att han nu försöker 
göra saker och ting långsammare för att han är så mån om att alla ska vara 
med. Även de långsamma måste känna att de har chansen. Han menar att 
det i samhället idag gäller att prestera så mycket som möjligt på så kort tid 
som möjligt. Han tycker att det är ett omusikaliskt tillvägagångssätt och han 
säger att han är ledsen för barnens skull att det har blivit den här 
utvecklingen. 

Han säger också att det är väldigt lätt i olika sammanhang att de högljudda 
och snabba alltid kväver de andra och också kväver den kreativa processen. 
Bo poängterar vikten av att känna sig behövd och ger ett exempel för att 
medvetgöra detta. Han tar ut fyra elever som får sjunga en sång, (det 
behöver inte vara flerstämmigt) och alla andra får blunda. Medan de fyra 
sjunger knackar han en av sångarna i huvudet och då ska han eller hon bli 
tyst. De andra ska sedan gissa rätt vem som tystnat. Han menar att en sådan 
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övning gör att den enskilda individens insats och betydelse 
uppmärksammas.

Jag frågar Bo om hans arbetssätt skulle skilja sig åt om han skulle arbeta 
med en mindre sånggrupp istället för en större kör. Han svarar att han tror 
att han i princip skulle arbeta likadant och även använda samma vokabulär. 
Han menar att man vill bli tagen på allvar och att han inte kan kräva det om 
han har en annan attityd, till exempel genom att vara barnslig. Han säger att 
det gäller att lägga undervisningen på rätt nivå, att han inte skulle be någon 
sjunga ett par takter själv om han inte visste att hon eller han skulle klara 
det. Han menar att det kan vara förödande att misslyckas och i och med det 
inte våga sjunga mera.

Sammanfattning-Arbetet med den första flerstämmigheten

Bo introducerar flerstämmigheten med kanon eller någon annan 
tvåstämmighet. Han har iakktagit hur mindre barn håller för öronen första 
gången de sjunger kanon. Han anser att det är viktigt att inte dela upp 
eleverna i särskilda stämmor utan att alla ska få träning av rösten i olika 
register. I vilken ålder flerstämmighet fungerar beror på hur man arbetar 
med barnen, inte på deras ålder. Att öva upp samtidigheten samt att bygga 
upp en positiv atmosfär anser han är grundläggande.

Gehörsundervisning kontra användning av noter

Bo har i nästan hela sitt yrkesverksamma liv arbetat vid Adolf Fredriks 
musikklasser och med Adolf Fredriks flickkör där barnen börjar när de är 10 
respektive 11 år. Där använder man sig av noter från början och noten är här 
lika viktig som texten. Han anser att noterna inte ska vara några ”prickar” 
som är i vägen. I och med att eleverna har gjort ett antagningsprov för att få 
börja menar Bo att han kan ha helt andra krav än om han skulle arbeta 
utanför musikklassgenren.

Ett tillvägagångssätt för att arbeta med noter är att medan han spelar en 
melodi så ska eleverna följa med i noterna med fingret. Plötsligt så stannar 
han och frågar ”Vad står det under noten?”. Detta menar han att man kan 
utveckla i olika faser och nivåer på ett spännande och roligt sätt, så att 
noterna betyder något för eleverna. Han säger att han i låg ålder definitivt 
inte frågar efter vad tonen heter, men efter att kunna se hur noterna går upp 
och ned. 

Han använder sig också av att visa en melodi för eleverna med sin hand i 
olika höjder och låter dem gissa vilken sång det är. Nästa steg är att göra 
sången igen, men att avsiktligt göra fel på ett ställe. Eleverna ska sedan säga 
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”fel” när det händer. Detta menar Bo övar upp medvetandet i att toner är 
högt och lågt, vilket man sedan också kan föra över på pappret, att de ser att 
”där gick det ned” till exempel. Han talar dock aldrig om hur 
intervallsprången förhåller sig till varandra rent musikteoretiskt till exempel 
”gick det ned en liten sekund eller stor ters?”. 

Bo berättar att han arbetat ganska mycket med solmisation. Han märkte när 
han auskulterade i Estland, Finland och Ungern att när de använde sig av 
solmisation, så fick de en gratis intonation som var helt förbluffande. De 
sjöng rent. När jag frågar Bo vad han tror att det beror på säger han att han 
inte vet, att han inte kan tro att handrörelsen rent fysiskt gör att man får en 
känsla för tonen, och kommer till slut fram till att han inte kan svara på den 
frågan.

Sammanfattning-Gehörsundervisning kontra användning av 
noter

Bo anser att noten är lika viktig som texten. Han ger exempel på två 
övningar som innehåller notläsning och gehörsträning. Med solmisation 
upplever Bo att intoneringen i sången blir bättre, men vad detta beror på 
har han inget svar.

Anna Cederberg-Orreteg

Den unisona sångens betydelse för flerstämmighet

Anna menar att i en väl fungerande grupp så ska det inte behöva ta så 
mycket mer än en halv termin innan man kan uppnå någon slags stämsång 
av väldigt enkel karaktär. Men hon anser att det beror på vilka grupper hon 
får, en del kanske sjunger utanför skolan, en del har sjungit hemma eller har 
sjungit mycket i lågstadiet och har då kommit längre. Anna säger att man 
alltid kan sjunga flera stämmor, men att det kan låta mer eller mindre bra. 
Hon anser dock att om man vill uppleva någonting, så måste man först 
bygga upp någon slags unison klang och lyssnandet kring det unisona.

Sammanfattning-Den unisona sångens betydelse för 
flerstämmmighet

Anna anser att unison sång är av stort värde för flerstämmighet. I en 
välfungerande grupp bör enkel stämsång kunna uppnås efter cirka en 
termin.
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Arbetet med den första flerstämmigheten

När det kommer till flerstämmighet arrangerar hon mycket själv och hon 
tycker att det handlar om att se vad det är för grupp man har framför sig och 
att försöka anpassa sig till den gruppen. Hon har märkt att hon håller sig till 
vissa mönster som hon vet fungerar. Det är till exempel att komma in i 
stämsången genom att härma och genom motstämmor; stämmor som står för 
sig själva som en egen melodi. Anna menar att när man övar in en sådan 
stämma så kan man arbeta med den som att man tänker sig att den är 
huvudmelodin och på så sätt få en annan upplevelse av den. Hennes 
erfarenhet är att detta är bra metoder när man inte har så stor vana av 
stämsång än och kanske inte kan lyssna på vad de andra gör och verkligen 
urskilja olika stämmor samtidigt som man själv sjunger. 

Jag frågar Anna om hon anser att det är lättare att arbeta med den typen av 
stämmor än att låta eleverna sjunga en tersstämma. Hennes åsikt är att om 
eleverna ska sjunga en tersstämma så är det lätt att de faller in i den andra 
stämman om de inte hamnar rätt med en gång. Men genom att komma från 
olika håll menar hon att man kan ”lura in dem” i en tersparallell vilket hon 
anser kan vara mycket snyggt att få in på något ställe och att eleverna på 
detta sätt tränas i att sjunga den typen av stämma. 

På frågan om det är något särskilt som Anna upplever kan vara 
problematiskt för barn när de ska lära sig att sjunga flerstämmigt, så svarar 
hon att det i början av arbetet med en grupp är att träna deras lyssnande och 
att de ska förstå sin egen funktion. Hon menar att delar man upp eleverna i 
två grupper och sjunger exempelvis en kanon så blir det ofta så att de vill 
sjunga så starkt som möjligt och överröstar varandra och på så sätt inte hör 
vad som händer i andra stämmor. Anna anser att det handlar om att träna 
örat; att lyssna på en stämma och själv sjunga, att ha kontroll på rösten fast 
det låter runt omkring och hitta helheten och resultatet. Alltså hur ens egen 
stämma fungerar i förhållande till de andra och var man befinner sig i 
klangen. Anna tror att detta även gäller i en vuxenkör som är på en ganska 
hög nivå. 

Anna har alltid varit noggrann med att eleverna byter stämmor. Om hon 
sjunger trestämmigt med de små barnen anser hon att det är viktigt att de lär 
sig alla stämmorna, att inte några alltid ligger på topp, utan att det kanske är 
mest utmanande att ligga i mitten. Detta tycker hon även gäller 
gymnasiekörerna, att de aldrig ska fastna i en stämma, för hon menar att det 
är en sådan ”klassiker”. Hon säger själv då hon är förstasopran att hon 
tappar stämsången väldigt fort. Likaså menar hon att om man ”lägger sig 
där nere” och får en stämpel på sig som alt då aldrig ges tillfälle att prova 
huvudklangsrösten eller andra möjligheter. Hon berättar att hon genom åren 
varit med om elever som inte sjungit så mycket, men ändå älskat att sjunga i 
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kör och ”grävt därnere” och att det sedan visat sig att de är höga sopraner.

Anna säger att flerstämmighet absolut kan fungera i en lågstadiegrupp, men 
att eleverna måste ha tränat på ett sådant sätt innan så att de är mottagliga. 
Ibland har hon blandat olika åldersgrupper så att de får sjunga med 
varandra. Ett exempel på detta kan vara att 3-4 kören fått sjunga melodin 
och att 6-7 an sjungit en stämma till denna.

Hon anser att det som också är viktigt i hennes fall, då hon har erfarenhet 
från musikundervisning i vanliga klasser med flerstämmighet, är att det 
handlar om en helhet runt omkring. Att de tillsammans ser koncentrerade ut 
när de sjunger, att man ”är där” och medveten om vad man gör. Hon menar 
att detta innefattar allt ifrån att arbeta seriöst och tro på det man gör till att 
gå upp på scenen, att det man gör är någonting som man står för.

Jag frågar Anna om hon tycker att det är skillnad i hennes sätt att arbeta om 
hon har mindre eller större grupper. Hon anser att man i en liten grupp hör 
rösterna på ett annat sätt, att barnen blir väldigt sedda och att man verkligen 
kan gå in och arbeta med detaljer. Anna menar att man arbetar med allihopa, 
men att man hör att det kanske egentligen bara är en som ska ta till sig. 
Samtidigt säger hon att det kan bli en hämmande effekt i en liten grupp, 
beroende på vilken grupp det är.

I den stora körgruppen menar hon däremot, går det att ”luta sig” på den som 
sitter bredvid, eller så kanske man kan sjunga ut väldigt mycket. Den stora 
gruppen anser hon är mer en massa som man formar och försöker att få 
någon helhet i. Hon menar att man arbetar på ett sätt som förhoppningsvis 
alla kan ta till sig, då det inte lika noggrant går att höra vad var och en gör 
mer än om det är någon som sticker ut väldigt.

Sammanfattning-Arbetet med den första flerstämmigheten

Stämsången introduceras i Annas undervisning till exempel genom att 
härma och genom motstämmor. Till en början menar Anna att det kan vara 
problematiskt för barnen att lära sig att lyssna på en stämma samtidigt som 
de själva sjunger. Det är viktigt är att inte fastna i en särskild stämma, så att 
rösten får träning i olika register. Hon blandar åldersgrupper som ett sätt i 
arbetet med flerstämmighet. Flerstämmighet anser hon kan fungera i en 
lågstadiegrupp under rätt förutsättningar. 
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Gehörsundervisning kontra användning av noter

Anna säger skämtsamt att hon i undervisningen inte kommer till noter över 
huvudtaget, men att hon brukar försöka ”slå i” eleverna stamtonerna. Det är 
oftast overhead med text som hon använder sig av på grund av att detta går 
snabbast. Dock säger hon att hon använder ganska mycket noter också, då 
hon har en förhoppning om att eleverna lär sig någonting i och med att ”det 
går upp och ned”. Hon menar också att det också handlar om att det känns 
”riktigt” att ha en not. 

Anna berättar att hon försöker ta in de bitar i kören som de arbetar med på 
de vanliga musiklektionerna och då arbetar de mycket med rytmer. Hon 
menar att de ska få klart för sig ”grundpelarna”.

Hon säger att självklart gör de mycket på gehör. Om barnen ber om att få 
sjunga någon låt som är mer i ”vår tid”, så menar hon att det inte är så roligt 
att ta fram en not ur exempelvis vispop och beta sig igenom den, utan att det 
lättaste sättet är att lära sig på gehör. Anna menar att i vissa fall kan det 
också vara så att om barnen vill sjunga en viss låt, men hon själv inte har 
lust att skriva ner den i noter, ber barnen att öva till skivan. Hon själv kan 
bistå med att göra stämmor som de sedan övar in. Hon menar att man får 
hitta lösningar och att gehörsbiten i ett sådant fall kommer in på ett helt 
annat sätt, där den verkligen fyller en funktion. 

Anna säger också att hon i sin undervisning använder sig mycket av kropp 
och rörelser och att de dansar. Hon menar att det hör ihop och hon kommer 
in på barn som inte kan sitta stilla, att man hela tiden måste hitta på små 
knep. Anna säger att hon låter barnen spela mycket vilket även kan ske i 
körsammanhang, för att verkligen utnyttja alla möjligheter för att det ska bli 
musik.

Sammanfattning-Gehörsundervisning kontra användning av 
noter

Att lära sig på gehör med hjälp av overhead med text är det vanligaste i 
Annas undervisning, då hon anser att det går snabbast. Anna använder sig 
även av noter, för att visualisera upp och nedgångar i melodin. I sin 
undervisning använder hon sig även mycket av kropp, rörelser och dans.
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Camilla Gölstam

Den unisona sångens betydelse för flerstämmighet

Camilla berättar att redan från sexårsverksamheten har eleverna kör och då 
kommer de från mycket olika bakgrunder. Vissa har haft pedagoger som har 
sjungit väldigt bra med dem och andra har haft pedagoger som inte alls är 
sångvana, vilket har gjort att dessa elever inte alls har någon förnimmelse av 
hur det kan vara att sjunga unisont eller att sjunga tillsammans. Hon menar 
att då är det första målet egentligen bara att kunna ta sig från början till 
slutet på en sång.

I stort inom att arbeta med barn och sång upplever Camilla att hon med 
tiden har blivit bättre på att lyssna och tycker att det är det som det handlar 
om. Hon lyssnar noggrannare och jobbar mycket mer med barnens röster 
och vilken röstteknik de använder för att få till själva sjungandet som är det 
centrala. Tillsammans pratar de om rösten och om vad målet är med det de 
håller på med och varför det är viktigt. Hon menar att det är viktig att kunna 
sjunga tillsammans, att hitta sin röst och att känna att man faktiskt kan 
sjunga med i en melodi. För Camilla är det unisona; att hitta tonen, att 
lyssna, att inte bara nöja sig med att man sjunger godtyckligt viktigt. Hon 
säger att där är hon ganska hård, till exempel att ”nu är det inte 
hockeyrösten utan nu ska du försöka hitta din sångröst”. 

Hon märker att det ofta är problematiskt för barnen att hitta någon form av 
huvudklangssång, så det får hon arbeta ganska mycket med. För att ”spetsa” 
den unisona sången menar Camilla att det handlar mycket om ljudhärmning, 
att man gör ett ljud och de andra härmar. Hon säger att de gör det mycket 
som lek. En övning i detta kan till exempel vara att hon rullar en boll till en 
elev samtidigt som hon glider på ett ”mmm” uppifrån och ner och att eleven 
tar emot bollen med samma ljud. Hon menar att det handlar om att eleverna 
ska få någon form av respekt för ljudet när det ska vara lika och att man 
sedan kan göra lekar och övningar när det ska vara väldigt olika. Camilla 
säger att man kan tänka att man backar från själva sången, det materialet 
som man ska sjunga, som är något mycket senare. 

Sammanfattning-Den unisona sångens betydelse för 
flerstämmighet

Camilla menar att barnens sångliga kunskaper kan skilja sig mycket 
beroende på tidigare erfarenheter. Något som hon ofta märker är 
problematiskt för barnen är att hitta någon form av huvudklangssång. För 
henne är lyssnandet, att hitta sin röst och den unisona sången viktig och för 
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att finslipa den används mycket ljudhärmning och detta gör de mycket som 
lek.

Arbetet med den första flerstämmigheten

Camilla berättar att när hon i början arbetade med flerstämmighet så 
använde hon sig mycket av kanon. Dock upplevde hon att hon aldrig riktigt 
fick ihop det, då de indelade grupperna blev så fokuserade på sin egen grupp 
och i och med detta inte höll tempo eller lyssnade på henne. Hon säger att 
när en kanon är väldigt ackordiskt upbyggd, så blir det lätt att eleverna 
”fastnar” i det de själva gör, att det mer blir en tävling om att sjunga från 
början till slut istället för att lyssna på varandra. Hon anser dock att kanon 
kan fungera bra också, där varje kanondel är mer självständig melodiskt, så 
att man lättare vet var man befinner sig. Jag frågar henne om vad hon tror 
att anledningen är att man väljer att börja med just kanon. Hon svarar att 
hon funderat på om det kan vara så att det är någon form av tradition att 
sjunga kanon, eller att man tänker att det är för att det blir flerstämmigt fort.

När Camilla börjar arbeta med flerstämmighet med sexåringarna och med 
elever en bit upp på lågstadiet så använder hon sig mycket av ”fråga-svar”; 
att några sjunger någonting och de andra svarar. Hon arbetar också med 
olika former av ostinaton och mycket med enkla solmisationsstämmor med 
handtecken på en eller två toner. Hon upplever att detta fungerar bra och att 
solmisationen hjälper till att uppnå någon form av medvetenhet, att 
handtecknen på något sätt hjälper lyssnandet. Camilla säger att i arbetet med 
nybörjarkör är det viktigt att man använder sig av stämmor som är olika 
melodin. Det kan exempelvis vara olika text så att man inte blandar ihop 
dem, så att man förstår att det man gör är två olika saker, men att det hör 
ihop när man sätter ihop det.

Hon anser att det viktigaste att tänka på när man börjar att arbeta med 
flerstämmighet dels är att barnen någorlunda kan hitta toner och att lyssna. 
Med sexåringarna och de som går i ettan, så börjar hon med ganska stora 
skillnader i avstånd på intervall, så att de hör tonen ”do”, tonen ”so” eller 
tonen ”fa”, för att de gehörsmässigt och röstmässigt ska kunna uttrycka 
någon form av skillnad för hur det känns när de sjunger en viss ton. På så 
sätt menar hon att man kan få en enkel flerstämmighet att fungera. Camilla 
anser också att det är viktigt att det ska vara någon form av lustfylld 
situation, att det inte blir för svårt eller att eleverna tycker att det de gör är 
konstigt. Hon tycker att det ska vara roligt och hon vill att eleverna ska 
känna sig kompetenta.

I rytmiksammanhang berättar Camilla att man arbetar med kroppen 
samtidigt. Hon använder sig mycket av att färgkoda olika toner och det kan 
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till exempel vara med bollar, rockringar, sjalar eller boomrackers som också 
är ljudande i sig själva. Utifrån exempelvis tre rockringar i olika färger 
utlagda på golvet kan man skapa ett ostinato där en grupp förflyttar sig 
mellan de olika ringarna som är olika toner. Detta menar hon är lite från 
”rytmiktänket” som handlar om att synliggöra och gestalta. En annan grupp 
kan då samtidigt sjunga själva sången. 

Ibland har Camilla gjort så att sexårskören fått sjunga tillsammans med 
femmorna, och då har femmorna kunnat sjunga stämmor eller sjunga kanon 
med sexårsgruppen. Hon säger att det fungerar väldigt bra och det blir 
väldigt roligt att göra på det sättet.

När det handlar om att sjunga flerstämmigt är det enligt Camilla 
problematiskt om man inte känner att man har koll på sin röst och man inte 
är riktigt tränad i gehöret, eller om man har dåligt självförtroende. Hon 
menar att man ofta skyller på gehör och rösthantering, men att det också kan 
vara rent dåligt själförtroende och känsla av att ”jag fixar nog inte det här, så 
jag vågar nog inte lita på att jag gör rätt”. Camilla tycker att det är vanligt 
att barn har dåligt självförtroende och hon berättar att hon får arbeta ganska 
mycket med det. Detta yttrar sig i att hon är noga med att hon och eleverna 
tillsammans pratar om att rösten är en muskel som behöver sin träning, att 
det är inte så att när man kommer till lektionen så ska man ”kunna” sjunga, 
utan man måste få komma dit och få träna.

När hon har kör med sexåringarna är det sextio barn i rummet, ett ganska 
högt tempo och fokus på att få en lustfylld känsla av att sjunga så många 
tillsammans. Då hinner hon inte med det individuella så mycket, men hon är 
mycket noga med i vilket röstläge de sjunger sångerna och att det ska 
fungera bra. När hon har rytmik, så är det från och med ettan halvklass i alla 
grupper. Då kan det vara cirka 12 till 15 barn i varje grupp och då upplever 
hon att hon hinner lyssna mycket mer. Om det är några barn som hon 
märker har det knöligt med rösten när hon träffar dem på rytmiklektionen så 
har hon med sig den vetskapen om hon träffar samma barn i kör. Hon menar 
att hon då kan gå närmare just de barnen och lyssna, hjälpa och förebilda.

På min fråga om vid vilken ålder Camilla anser att flerstämmighet fungerar 
så svarar hon att det är väldigt olika. Hon menar att det beror helt på vilken 
grupp hon arbetar med och hur inställda de är på det och vad de vill. Hon 
säger att i vissa klasser så finns det en del barn som verkligen vill, hungrar 
och kan och som frågar direkt efter att man har sjungit något om det finns 
en stämma.
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Sammanfattning-Arbetet med den första flerstämmigheten

När Camilla introducerar flerstämmighet använder hon sig av ”fråga-
svar”, ostinaton, stämmor som är olika melodin och enkla 
solmisationstämmor. Hon använder färgkodning av toner för att gestalta en 
stämma. Camilla låter äldre barn sjunga en stämma eller sjunga kanon med 
yngre barn. Enligt Camilla är kanon som är självständigt melodisk lättare 
att få att fungera, än kanon som är uppbyggd ackordiskt. Barnens 
individuella inställning avgör i vilken ålder flerstämmighet fungerar. 
Flerstämmighet menar hon är problematiskt om barnet är otränat i gehöret, 
eller har dåligt självförtroendet.

Gehörsundervisning kontra användning av noter

Camilla som är rytmiklärare är väldigt gehörsbaserad och hon arbetar inte  
med noter alls i sin undervisning. Detta är ett tidsmässigt val och hon menar 
att hon inte skulle ha tid att göra den insatsen som krävs för att verkligen 
kunna läsa noter och förstå. Hon menar att i körsammanhang skulle noterna 
vara nästan mer ett hinder; det skulle ta längre tid till musiken än att lyssna 
och lyssna på tonen som de gör nu, för nu handlar det mycket om rösten. 
Hon säger dock att om hon skulle ha barnen mer och att målet var att nå 
framåt, så är noter alldeles fantastiska för minnet. Dock arbetar Camilla med 
rytmnoter när eleverna spelar olika rytminstrument, så de kan läsa 
grundlägganade rytmnoter, till exempel fjärdedelar åttondelar. Men just när 
de arbetar med kör så menar hon att de kan för lite notläsning och att de inte 
arbetar med sådant material som det behövs noter till. Det hon ibland 
använder sig av är att sätta upp en text som de får läsa.

Sammanfattning-
Gehörsundervisning kontra användning av noter

Camillas undervisningen är gehörsbaserad, då hon menar att lära sig att 
läsa noter ordentligt skulle ta för mycket tid och arbetsmaterialet ej heller 
kräver noter. Dock har eleverna baskunskaper gällande rytmnoter.

Diskussion

Mitt syfte med studien har varit att undersöka hur tre olika pedagoger i sitt 
arbetet med barn och sång introducerar den första flerstämmigheten. I detta 
avsnitt ställer jag vissa av de resultat jag fått i relation till min 
litteraturgenomgång och tidigare forskning. Skillnader och likheter mellan 
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informanterna jämförs också i förhållande till varandra. Jag diskuterar även 
undersökningens och resultatens trovärdighet.

Resultat och litteraturdiskussion

I mitt första tema ”den unisona sångens betydelse” har det framkommit att 
samtliga informanter anser att den unisona sången och lyssnandet kring 
denna är grundläggande innan man börjar arbeta med flerstämmighet. 
Høybye (1982) för ett liknande resonemang när han menar att den 
enstämmiga sången måste bli ren för att flerstämmighet ska fungera. 
Samtidigt menar Kodály (Fagius & Larsson, 1990) att det bara är genom 
övning i tvåstämmighet som unison sång verkligen kan bli ren. Det finns 
alltså två synsätt. Kanske behöver de inte utesluta varandra, men Kodálys 
synvinkel tror jag måste bygga på att man är väldigt tydlig och klar i sitt 
arbetssätt, att de första flerstämmiga övningarna är mycket enkla och 
progressionen i arbetet verkligen får ta sin tid, samtidigt som man sjunger 
mycket unisont. Att arbeta varsamt med introduktionen av flerstämmighet 
förespråkar också Høybye (1982).

I tema två, ”arbetet med den första flerstämmigheten”, fick jag lite olika 
svar angående hur flerstämmighet introduceras. Ibland menas samma sak, 
men formuleras på olika sätt. ”Fråga-svar” och ”att härma” är benämningar 
som informanterna använder för typen av flerstämmighet som Høybye 
(1993) kallar för ”papegoj-, växel- och ekosång”. Jansson (2006) tar till 
exempel upp melodiska motstämmor som användbara i arbetet med barn 
och stämsång, vilket också används av Anna med benämning ”motstämmor; 
stämmor som står för sig själva som en egen melodi” och av Camilla med 
benämning ”stämmor som är olika melodin”. 

Enkla solmisationsstämmor är också något som Camilla använder sig av och 
hon tycker att handtecknen hjälper lyssnandet. Kanske är det för att som 
Høybye (1993) menar, att handtecknen hjälper att synliggöra och 
konkretisera en solmisationsstämma. Även Bo har använt sig ganska mycket 
av solmisation i sin undervisning, vilket han upplevt att intonationen blir 
bättre av, men vad det beror på kan han inte svara på.

Camilla använder i solmisationsstämmor relativt stora intervall för att 
barnen gehörsmässigt och röstmässigt ska kunna uttrycka någon form av 
skillnad för hur det känns när de sjunger en viss ton. Detta hör bra ihop med 
Kodály (Fagius & Larsson, 1990) som menar att sjunga intervall på 
tonstavelser utvecklar känsligheten för tonala sammanhang.

Camilla använder sig också i introduceringen av flerstämmighet av ostinato; 
en fras som sjungs om och om igen tillsammans med melodin. En 
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solmisationsstämma kan sjungas som ett ostinato, vilket vi kan se hos 
Høybye (1993) i exemplet ”mi fa so-ostinato”.

Något som jag tycker är intressant är det som i resultatet kommer fram om 
kanon som flerstämmighet. Kanon verkar för Bo vara ett vanligt sätt att 
introducera flerstämmighet. Dock så tillägger han att barn i tidig ålder 
(sexåringar) ofta håller för öronen när de sjunger kanon, för att den som står 
bredvid inte sjunger likadant. Anna menar att hon upplever att när barn 
sjunger kanon, så försöker de ofta överrösta varandra och på så sätt inte hör 
vad som händer i andra stämmor. Camilla verkar uppleva samma 
problematik. Dock menar hon att kanon som är självständigt melodisk är 
lättare att få att fungera än kanon som är uppbyggd ackordiskt, beroende på 
att det i den första är lättare för barnen att veta var de befinner sig. Även 
Jonsson (i Fagius & Larsson, 1990) konstaterar att kanon kan vara svåra att 
få att fungera, men hon menar att de är mycket uppskattade. 

Kanon verkar för mig vara en form av flerstämmighet som kanske fungerar 
bättre med äldre barn, som är mer vana vid flerstämmighet. Från egna 
erfarenheter upplever jag att kanon kan vara något många använder utan att 
reflektera över. Jag har själv blivit varse att jag använt kanon i 
uppfattningen om att det är en bra introduktion till flerstämmighet. Jag kan 
nu i efterhand se att jag kommer att använda kanon med viss reservation, för 
att säkerställa att det blir utvecklande och inte försvårande för eleverna.

Mina tre informanter är eniga om att det inte är vilken ålder barnen befinner 
sig i som avgör när flerstämmighet fungerar. Bo menar att det är beroende 
på hur man arbetar med barnen, Camilla att det är beroende av barnens 
inställning och Anna att det är beroende på om den träning barnen fått innan 
gjort dem mottagliga. Høybye (1982) däremot, menar att de flesta i 
årskurserna 1-2 inte har nått den utvecklingsnivån som avgör att 
flerstämmighet kan upplevas som meningsfull, men att barnens starka 
motivation förknippad med deras första lyckade försök med flerstämmighet 
ändå gör att arbetet med flerstämmighet är mycket värdefullt och att 
progressionen i arbetet kan gå snabbt framåt. Jonsson (i Fagius & Larsson, 
1990) skriver att det i åldern 9-10 år brukar vara svårt att få tvåstämmig 
sång att fungera, men att det då och då är viktigt att försöka. Det verkar 
alltså som att åsikterna skiljer sig åt lite. Det jag kan se är att Høybye (1982) 
och Jonsson (i Fagius & Larsson, 1990) menar på mer svårigheter i att få det 
att fungera, än vad jag upplever att jag får från mina informanter, som ger 
ett mer positivt intryck.

Dock nämner de också problematiska faktorer i arbetet med flerstämmighet.  
Både Anna och Camilla delger erfarenheter från körundervisning i vanlig 
skolklass, medan Bo i stort sett alltid arbetat i musikklass och kör med 

30



antagningsprov. Eleverna han arbetat med är alla äldre, då han möter dem i 
åldern 10 eller 11 år, medan Anna träffar eleverna i årskurs ett och Camilla 
redan i sexårsverksamhet. Den problematik som Bo upplever kan 
förekomma, är när det för eleverna dyker upp något problematiskt eller 
tråkigt i en körsats, och att det då är viktigt att han har elevernas förtroende 
för att de inte ska tröttna och ge upp. Anna har erfarenhet av ett helt annat 
problem; att det till en början kan vara problematiskt för barnen att lära sig 
att lyssna på en stämma samtidigt som de själva sjunger. Camilla anser att 
det är problematiskt om barnen inte har koll på sin egen röst, inte är så 
tränade i gehöret, eller om de har dåligt självförtroende, då hon menar att 
självförtroendet är en avgörande faktor i utvecklingen. 

För mig blir det väldigt tydligt att det är olika typer av problem pedagogerna 
brottas med, beroende på om de arbetar med körundervisning i vanliga 
skolklasser, eller i musikklasser och kör med antagningsprov. De problem 
som Anna och Camilla stöter på kan vara kopplade till att att barnen är 
yngre när de börjar att arbeta med flerstämmighet med dem. I Bos fall är 
han troligen inte den första pedagogen som introducerar flerstämmighet för 
barnen, då barnen börjar i musikklass först i årskurs 4, eller i kör i årskurs 5. 
Detta i kombination med att alla barn gör ett antagninsprov för att få börja, 
gör troligen att han kan arbeta på en högre musikalisk nivå.

Något som Bo och Anna poängterar när det handlar om flerstämmighet, är 
vikten av att barn lär sig sjunga alla stämmor och inte fastnar i en särskild 
stämma, utan får träna röstens olika register. Detta tas också upp som 
mycket viktigt av Larsson och Fagius (1990) och av Gunnvor Sällström. (i 
Fagius & Larsson, 1990) Jag minns när jag själv gick i musikklass, att jag 
allt som oftast sjöng melodin. Kanske lades inte tillräckligt fokus på att vi 
ofta skulle byta stämmor? Att sjunga melodin har jag förut ansett varit 
lättare än att sjunga en stämma, då melodin är skelettet i sång. Av egen 
erfarenhet tror jag därför att det kan bli så att om man alltid sjunger melodin 
kan känna en osäkerhet inför att istället sjunga en stämma. 

Att blanda åldersgrupper i arbetet med flerstämmighet är något som både 
Anna och Camilla använder sig av. De låter äldre elever sjunga stämmor till 
de lite yngre som sjunger melodin. Detta tycker jag låter som ett mycket 
kreativt sätt att arbeta på, då jag tänker att de bägge åldersgrupperna får 
mycket glädje av varandra. De äldre känner säkert stolthet i att det är de 
som har ansvaret för att sjunga stämmor och de yngre i att få sjunga med de 
som är äldre.

I tema tre ”gehörsundervisning kontra användning av noter” syns en klar 
skillnad mellan undervisning i musikklass och kör med antagningsprov och 
körundervisning i vanliga skolklasser. I den första kategorin är notkunskap 
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viktig och noter är vanligt förekommande, medan undervisningen i den 
andra kategorin till största del bygger på gehörsinlärning, där den 
tidsmässiga aspekten är avgörande för detta val. Fagius och Larsson (1990) 
menar att det är känslan och helheten som är i fokus när det gäller 
gehörsinlärning vilket hör bra ihop med Anna och Camillas arbetssituation 
som innebär att skapa musik så snabbt som möjligt inom de tidsramar de har 
att förhålla sig till. Antalet undervisningstimmar i musik är klart fler i 
musikklass än i vanlig skolklass. I kör med antagningsprov finns också mer 
tid för att förkovra sig och ta ett moment i taget och hinna med att förstå det 
man gör, vilket Fagius och Larsson (1990) menar att notläsning kräver. Bo 
har därför helt andra möjligheter gällande hur djupgående han kan arbeta 
med noter.

Den metodiska tanke som Bertalot (1993) förespråkar för att lära sig att läsa 
noter, bygger på att hela tiden koppla samman teori praktik. Han menar att 
varje not som barnen sjunger ska de kunna se och tvärt om. Denna tanke 
harmonierar med vad Fagius och Jonsson (1990) anser om all sorts 
notläsning; att det alltid måste finnas ett samband mellan öga och öra. I 
övningen i notläsning som Bo använder sig av avspeglas detta tankesätt. 
Samtidigt som han spelar en melodi följer barnen med i noten med fingret. 
Detta tycker jag verkar vara ett bra sätt för det tidiga arbetet med noter. 
Denna övning är liknande den som kan ses hos Bertalot (1993). Han låter i 
sin övning två barn arbeta tillsammans, då det ena barnet klappar rytmen 
och ett annat följer med i noten med fingret, för att sedan byta uppgift med 
varandra.

Som Bjørkvold (2005) menar, behöver inte noter vara ett mål men kan vara 
till praktisk hjälp. Det synsättet tycker jag mig se i Annas undervisning, där 
noten är en hjälp för eleverna att visualisera melodin, utöver att de ska få en 
känsla av att det är ”på riktigt” som hon uttrycker sig. Camilla lär sina 
elever grundläggande rytmnoter, men hon anser inte att det materialet de 
arbetar med kräver noter, vilket gör att de inte innefattas i 
körundervisningen. Det jag kan se av detta, är att att musikklasser och mer 
avancerade körer kan ge en god kunskapsfördjupning i notkunskap

Studiens trovärdighet

Jag valde att i min undersökning använda mig av halvstrukturerad kvalitativ 
forskningsintervju (Kvale, 1997) som metod. Jag värderade metoden som  
mycket användbar då jag ville ta del av tre pedagogers personliga 
erfarenheter kring arbetet med introduceringen av stämsång med barn. 

Jag upplever att det vid alla intervjuerna varit en avspänd och positiv 
stämning och att pedagogerna bemött mig mycket tillmötesgående. Då 
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intervjuformen varit halvstrukturerad, har det i vissa delar av intervjuerna 
varit så att informanterna av sig själva glidit in på förutbestämda förslag till 
frågor och på så sätt har jag inte behövt ställa dem, medan jag i andra delar 
av intervjuerna har lett in samtalet på en exakt fråga. 

Jag hade i förväg skickat ut förslagen till intervjufrågor (bilaga 1) till 
samtliga informanter, men bara två av dem hade innan intervjun hunnit läsa 
igenom dem. Jag upplevde inte att detta påverkade intervjun, då 
informanten hade många resonemang kring mina frågor. 

I efterhand kan jag se att om jag besuttit mer vana av att intervjua, hade jag i  
några delar av intervjuerna mer noggrant följt upp en del resonemang som 
informanterna förde, vilket kanske hade kunnat ge en viss fördjupning kring  
somliga svar.

Jag upplever att mina intervjufrågor fungerade bra och gav värdefulla svar. 
Jag anser att resultaten i min undersökning överrensstämmer väl med det jag 
valt att undersöka.

Slutsats
Då jag i min undersökning intervjuat tre stycken pedagoger om deras 
personliga erfarenheter så kan helt enkelt inga generaliseringar göras, utan 
resultaten kan endast ses som inblickar i pedagogernas sätt att arbeta. Denna 
uppsats anser jag visar på många olika bra exempel och metoder att arbeta 
efter när man undervisar barnkör i arbetet med flerstämmighet. Dessa 
pedagoger har givit mig inspiration, nya infallsvinklar och idéer till 
arbetssätt, vilket jag hoppas på att det även kan ge åt andra blivande 
musiklärare och sångpedagoger.

Det jag har kommit fram till i studien är att den unisona sången anses vara 
en förutsättning för flerstämmighet, men att flerstämmighet även tycks vara 
ett sätt att förfina den unisona sången. I min bakgrund presenterar jag olika 
typer av stämmor vilka betraktas som användbara i arbetet med att 
introducera flerstämmighet. Dessa överensstämmer mycket väl med de 
stämmor som mina informanter använder sig av i sitt eget arbete och därför 
kan ses som tillförlitliga i detta hänseende. 

Att vara noga med att inte för tidigt dela in elever i olika stämmor, utan ge 
rösten träning i olika register anses viktigt för både informanterna likaså för 
källorna i min bakgrund.
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I förhållandet mellan att lära ut på gehör eller med hjälp av noter märks det 
tydligt att vid arbete med kör i skolklass är gehörsinlärning det allra 
vanligaste, på grund av dess effektivitet rent tidsmässigt. I musikklass och 
kör med antagningsprov kan högre krav ställas på eleverna och noter är där 
en naturlig och mer betydande del i undervisningen.

Förslag till fortsatt forskning
Teman som jag finner intressanta att vidare undersöka är:
* hur man hos barn skapar sångglädje och motivation,
* när noter är utvecklande kontra hämmande hos barn samt
* hur antagningsprov och tävlingar inverkar på barns självkänsla och 

självförtroende.
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Bilaga 1
Frågeställningar vid intervju

1. Hur gick det till första gångerna du arbetade med att lära barn att sjunga
flerstämmigt?

2. Upplever du att det skett någon förändring i ditt sätt att arbeta? 
(Om ja, i så fall vad och vad har det lett till?)

3. a) Arbetar du efter någon särskild metod?
b) Hur kom det sig att du valt att arbeta efter just den metoden?

4. a) Finns det något som du märkt kan vara problematiskt för barn när de
ska lära sig sjunga flerstämmigt?
b) Vad tror du att detta kan bero på?
c) På vilket/vilka sätt kan man lösa detta?

5. Vid vilken ålder anser du att flerstämmighet fungerar?

6. Vad anser du är det viktigaste att tänka på när man börjar arbeta
med flerstämmighet?

7. Skiljer sig sättet att arbeta på om man har en mindre sånggrupp eller
större kör att arbeta med? 

8. Hur förhåller du dig till att låta barnen sjunga på gehör gentemot att låta 
dem sjunga efter noter i din undervisning?
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