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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka sångsvagas upplevelse av sin sångröst samt att ta 

del av deras beskrivningar om varför de anser sig ha sångsvårigheter. Tidigare forskning visar 

att sång är viktigt för barns sociala och kommunikativa utveckling, men också att en trygg 

och positiv undervisningssituation krävs för att elever ska kunna utveckla sin sångförmåga. 

Om undervisningssituationen blir det motsatta kan det ge hämmningar för livet när det gäller 

elevens lust till sång eller musik. 

Den här undersökningen har avgränsats till att nära studera fyra människors upplevelser av sin 

sångutveckling och sina sångsvårigheter. Kvalitativa djupintervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod och resultatet från det undersökta materialet visar bland annat att när 

deltagarna känt sig bedömda av någon har deras sångutveckling hämmats. Det är dock inte 

enbart musiklärare som står för hämmande bedömning, då undersökningsresultaten visar att 

även vänner och familj kan bidra med en sådan negativ påverkan. 

Ingen av de fyra deltagarna beskriver sig själva som sjungande människor utan talar snarare 

om sin sällan förekommande sång som ett nynnande. Dock beskriver några av 

undersökningsdeltagarna att de kan sjunga lustfyllt när de känner att det inte finns risk för att 

de blir bedömda. Därför är en viktig slutsats att människors upplevda sångsvårigheter mer kan 

bero på hur deras sång har bedömts av musiklärare eller närstående än deras faktiska 

sångförmåga. 

Nyckelord: sångpedagogik, sångsvaga, sångförmåga, sång, sånghämningar, brummare
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1. Inledning och bakgrund

Sedan jag började utbilda mig inom sångmetodik på Kungl. Musikhögskolan har mitt intresse 

för sång ökat mer och mer. Inte bara mitt intresse för att själv sjunga, utan även fenomenet 

sång. Varför anser många männsikor att de inte kan sjunga? Jag får ofta höra från andra 

människor ”Du sjunger så bra, jag önskar att jag också kunde sjunga!” eller "Jag kan inte 

sjunga, jag är helt omusikalisk". Dessa kommentarer får mina tankar att vandra kring hur folk 

ser på sångrösten och då främst hur folk ser på sin egen sångröst. 

Det har hänt att jag har träffat barn som sagt att de inte vill delta i musikundervisningen när 

sångmoment ingår på grund av att de upplever att de har en bristande sångförmåga. Det är 

hjärtskärande för mig att höra att människor redan som barn tar avstånd från sång för att de 

tror att de inte kan sjunga. Det tycks vara så att det finns en allmän uppfattning om att talang 

för sång är något man föds med, en uppfattning som till och med har spridit sig till små barn. 

Antingen har man talang för sång eller inte. Men kan det verkligen vara så enkelt? Jag som 

blivande sångpedagog och musiklärare tror absolut inte det.

I svensk tradition ingår sång i många av livets stora högtider: dop, examen, födelsedagar, 

bröllop och begravning. Hur upplever de som anser sig ha sångsvårigheter dessa traditioner? 

Vad innebär de för dem? Visst går det att argumentera och säga att det finns de som önskar att 

de kunde spela gitarr eller liknade, men det förväntas de inte kunna heller. Ingen sticker 

plötsligt en gitarr i händerna på dig under en begravningsceremoni, men sjunga förväntas du 

göra. 

1
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1.2. Bakgrund

I det här avsnittet beskrivs sång som fenomen, från hur fostret först uppfattar ljud till hur 

barnet lär sig musikens regler. Här beskrivs också musikens betydelse och påverkan på 

människan och efter det behandlas vad som kan hända när vuxna bedömer barns musikalitet. 

Vidare kommer några sångpedagogiska synsätt samt ett avsnitt om sångsvaga. Jag har valt att 

skriva en del om vår tidiga musikaliska utveckling, den som sker när vi är barn, då jag tror att 

tidig påverkan kan ha stor betydelse för om man i vuxen ålder kommer att uppleva 

sångsvårigheter. 

1.2.1. Hur barnet uppfattar sång

Redan när vi ligger i vår mammas mage påbörjar vi vår musikaliska utveckling genom det vi 

hör runt omkring oss och de rörelser vi uppfattar. Så här skriver Jon-Roar Bjørkvold, 

professor i musikvetenskap, om ljud, rörelse och rytm: ”Detta är alla människors musiska 

grundelement, inpräglade i kroppens känselsinne långt före födseln”.1 Bjørkvold fortsätter att 

beskriva att det inte är enbart med örat fostret uppfattar ljud. Vibrationer som kommer från 

mammans kropp och färdas vidare genom fostervattnet som ljud påverkar också fostret som 

får en helkroppslig upplevelse av ljuden. När barnet väl är fött poängterar Bjørkvold vikten av 

att som förälder sjunga mycket för sitt barn. Även om mamman eller pappan har svårt att 

klara de enklaste melodier finns det i barnets öron inget viktigare eller vackrare att höra än 

deras röster enligt Bjørkvold. Just därför, menar han, är det verkligt tragiskt om föräldrarna 

låter bli att sjunga för barnet på grund av att deras röstklang och tonträffningsförmåga kanske 

inte passar perfekt in i dagens sångideal.2 

1.2.2. Hur barnet lär sig musikens regler

Enligt Bertil Sundin, pionjär inom svensk musikpedagogisk forskning och författare till flera 

betydelsefulla verk inom fältet, är konsonans och dissonans inom musik något vi lär oss som 

barn genom erfarenheter och bekantskap med den musikaliska tradition vi befinner oss i. Vad 

som är konsonans och dissonans inom musik är inte beständigt, det har förändrats genom 

2

1 Bjørkvold, 2005, Den musiska människan, s. 15

2 Bjørkvold, 2005
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historien och upplevs olika inom olika kulturer. För att vi ska uppfatta dessa, inom vår kultur 

viktiga, skillnader mellan dissonans och konsonans krävs övning och kunskap. Att ett barn till 

synes inte reagerar på en musikalisk konsonas behöver inte betyda att det inte uppfattar den. 

Däremot kanske barnet inte upplever den som väsentlig om inte dess uppmärksamhet riktas 

mot konsonansen.3 

1.2.3. Barnets musikalitet

Sjungandet har hos barn stor betydelse när det gäller kommunikationen dem emellan, menar 

Bjørkvold. Vuxnas syn på att ett barn är musikaliskt om det sjunger rent och rätt med en 

vacker röst stämmer inte nödvändigtvis med barnets syn. För dem är det viktigare att kunna 

uttrycka, väcka och förmedla känslor med sin sång. Sången kan för barnet fungera som ett 

utlopp för känslor och konflikter. När barn leker är sången ofta central och fungerar som ett 

socialt redskap samt bidrar till en känsla av samhörighet barnen emellan. Denna typ av sång 

som lek och kommunikation kallas ofta för spontansång. Det sker skadeverkningar då vuxna 

värderar barnens sångkultur utifrån vuxnas stränga musikalitetsbegrepp. Detta görs trots att 

man i samvaron med barn ser hur de använder sång lika mycket som ett socialt verktyg 

respektive ett musikaliskt. Vidare anser Bjørkvold att det måste införas en social dimension i 

musikalitetsbegreppet med normer som passar barnkulturen. Att värdera barns sång enligt vår 

syn på musikalitet är enligt Bjørkvold meningslöst.4 

Sången – barnens musikaliska modersmål – griper djupt in i barnkulturen. För 
barnen är sången en livsform, ett sätt att uttrycka och tillägna sig verkligheten på.

Först med ett sådant perspektiv är det meningsfullt att tala om barns musikalitet.
Först med ett sådant perspektiv är det meningsfullt att tala om barnsångens kvalitet.5

Arnold Bentley, forskare i musikpedagogik vid University of Reading, hävdar att musikalitet 

eller musikalisk förmåga överhuvudtaget inte går att mäta på ett tillfredsställande sätt, 

eftersom vi ännu inte har kommit fram till en definition av vad musikalitet är. Även om vi 

3

3 Sundin, 1995, Barns musikaliska utveckling

4 Bjørkvold, 1984, Barn och musik, sången i barnens kultur

5 Bjørkvold, 1984, s.22
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kan, eller tycker oss kunna, känna igen när en person är musikalisk är vi inte alltid överens 

om vad det innebär.6

1.2.4. Sångens betydelse

Pedagogik- och musikläraren Ilona Antal Lundström anser att barn får ta del av positiva 

effekter då de deltar i körsjungande. Bland annat framhäver hon en känsla av samhörighet 

som hon hävdar skapas i barnet när barnet upplever att dess egen röst smälter ihop med 

kamraternas. Det blir enligt Lundström en fysisk upplevelse då barnet känner sin egen röst 

klinga i kroppen, men även en känslomässig gemenskapskänsla som skapar glädje. Detta 

bidrar till att kören som grupp och dess individer får motivation att utvecklas, något som ökar 

än mer om de själva upplever sina framsteg.7 

Lundström jämför musiken med ordens abstrakta och mångtydiga symboler, vilka är lätta att 

missförstå, och skriver följande:

Musiken däremot, går direkt till våra innersta, djupare skikt, till våra känslor. Den 
påverkar oss och tvingar oss att resonera med hela vårt väsen. Den berör oss 

oemotståndligt på grund av sina direkt fysiologiska effekter. (Terapeuterna kan i 
musikterapi tillvarata denna djupa påverkan på klienterna.) Musiken kommer att 

vara viktig för oss så länge mänskligheten existerar. Musik behövs för livets skull.8

Även Sundin beskriver musiken som en större kraft än det talade ordet. Människor som haft 

stora musikupplevelser har ofta svårt att beskriva dem med ord, vilket han anserär ett bevis 

för att musiken går före det verbala språket.9 

Lundström poängterar att musiken inte bara är viktig för de barn som är musikaliska. Den är 

lika viktig för alla barn och stärker deras sociala kompetensutveckling, oavsett musikalisk 

begåvning. De få människor som av olika fysiska anledningar inte kan sjunga ska inte anses 

vara omusikaliska för det. I en skolklass med barn kan det finnas olika musikaliska talanger: 

4

6 Bentley, 1966, Musical Ability in Children and its Measurement

7 Lundström, 1996, Musikens gåva

8 Lundström, 1996, s. 30

9 Sundin, 1995
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känsla för rytm, god röstkvalité, harmonisk förståelse eller intresse för musikens form och 

struktur.10

1.2.5. Att lära sig sjunga

Nanna-Kristin Arder, lektor i sång vid Rud videregående skole (motsvarar Sveriges 

gymnaisum), beskriver i sin bok Sangeleven i fokus hur viktigt det är för människans 

sångutvecklig att tro på sin egen potential. Den viktigaste förutsättningen för att en sångelev 

ska lyckas är enligt Arder att det finns en trygghet i undervisningssituationen, något som 

sångpedagogen har stort ansvar för.11 Att läraren har ett stort ansvar är något även Robert 

Schenck, lektor i instrumentalmetodik och kammarmusik vid Musikhögskolan i Göteborg, tar 

upp i boken Spelrum. Han anser att musikens inneboende kraft finns i alla människor och 

därför kan musikundervisningen beröra människor djupt. Med tanke på detta anser han att 

vårt ansvar ökar och att man i musikundervisningen till varje pris ska göra sitt bästa för att 

eleverna ska kunna lämna lektionerna med ett positivt minne.12 

Tid är också av vikt när man ska lära sig att sjunga. Andreas C. Lehmann, John A. Sloboda 

och Robert H. Woody presenterar en studie gjord 1993 om hur många timmar 30 

violinstudenter vid Berlins musikaliska akademi hade övat fram till att de vid 18 års ålder 

började sin utbildning vid akademin. De studenter som innan studien graderats som de bästa 

av sina lärare hade innan de börjat sin högre utbildning redan övat i ca 7500 timmar. De med 

minst övningstid hade övat ca 3400 timmar.13 

För att jämföra med föregående stycke kan nämnas att i svenska grundskolan ska eleverna, 

enligt Lgr11, som minst ha haft 230 timmar musik när de går ut högstadiet.14 I Skolverkets 

kursplan för musik (Lgr11) går att läsa vad eleverna på den tiden ska få med sig. Det står 

bland annat att ”Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin 

förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet” och 

5

10 Lundström, 1996

11 Arder, 2006, Sangeleven i fokus

12 Schenck, 2000, Spelrum

13 Lehmann, Sloboda, Woody, 2007, Psychology for musicians

14 Skolverket: Timplan för grundskolan
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”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst /.../ 

i olika musikaliska former och sammanhang”. Det står även att en ”musikalisk lyhördhet” ska 

utvecklas så att eleven tillsammans med andra kan ”skapa, bearbeta och framföra musik”.15 

Lehmann et al. delar i en pyramid in människorna i samhället i nivåer beroende på deras 

musikaliska färdighet. På den lägsta nivån hamnar de människor som inte har utbildat sig 

vidare musikaliskt utöver det som erbjudits i grundskolan. Denna nivå av musikalisk färdighet 

kallar de ”the ’Happy Birthday’-level”. Människorna på den nivån klarar enklare musikaliska 

uppgifter som att sjunga en begränsad repertoar av sånger (t.ex. födelsedagssången), att 

klappa i takt eller lyssna på och förstå sin kulturs musik. Det finns därefter tre nivåer till som 

enligt min tolkning kan översättas till amatörer, professionella och experter.16

Vidare pekar Lehmann et al. på de kulturella skillnader som finns när det gäller musikaliska 

färdigheter. En vuxen i Afrika förväntas t.ex. kunna många sånger, och utan vidare tvekan 

framföra komplicerade rytmer både vokalt och i dans. En vuxen i Tyskland däremot har 

kanske spelat några enkla melodier på blockflöjt i skolan, kan några få sånger, klappar 

sannolikt alltid på taktslagen 1 och 3 oavsett vilken musik som spelas och blir livrädd av 

tanken att framträda offentligt.17

1.2.6. Negativa upplevelsers påverkan

I studerandet av tidigare forskning har jag stött på många uttalanden om att tidiga, negativa 

upplevelser av sång kan påverka människor till att som vuxna anse sig vara utan sångförmåga. 

Övertygelsen som många vuxna har om att de inte kan sjunga kan enligt Arder som regel 

spåras tillbaka till barndomen. Det kan t.ex. handla om för lite sångstimulans, tillsägelser att 

vara tyst, negativa kommentarer om den egna rösten och uteslutning från skolkören.18 

Schenck skriver: ”Det händer allt för ofta att elevernas minnen från musikundervisningen 

allvarligt skadar deras självförtroende och lägger en skugga över deras musikupplevelser för 

6

15 Skolverket: Kursplan i musik för grundskolan, Lgr 11

16 Lehmann, Sloboda, Woody, 2007

17 Lehmann, Sloboda, Woody, 2007

18 Arder, 2006
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all framtid”.19 Om något går snett i undervisningen kan resultatet enligt Schenck bli att eleven 

tror att hen är omusikalisk och därför aldrig vågar sjunga igen.

Sundin berättar om Birgitta som i skolan hade körsång med sin musiklärare. De sjöng Alla 

fåglar kommit re’n och när de hade sjungit en gång bad musikläraren att de skulle sjunga en 

gång utan Birgitta. Sedan dess har Birgitta aldrig sjungit eller lyssnat på musik. Detta 

fenomen kallar Sundin för negativ socialisation, dvs. en ofta dramatisk och avgörande 

händelse som gör att man som vuxen tar avstånd från allt som har med musik att göra.20

Berit Lidman Magnusson, musiklärare och sångpedagog, har i sin licentiatuppsats Att sjunga 

eller inte sjunga undersökt olika faktorer som kan vara av vikt för människors 

sångutveckling. Där finns ett urval av de berättelser hon genom sin undersökning tagit del av. 

Det är starka vittnesmål om känslan av att få sin sångröst negativt bedömd. Många av 

deltagarna i den undersökningen beskriver hur de efter hård kritik av antingen lärare, andra 

vuxna eller syskon har slutat sjunga.21 

1.2.7. Brummare 

Sundin skriver om en forskare som påpekar att barn som är så kallade brummare även talar 

monotont. Det blir dock stor skillnad under barnets spontana lek, där barnet ofta använder  

fler toner och högre register. Med det i åtanke är inte strikta och formella övningar den bästa 

sångundervisningen för ett sådant barn. Bättre vore att använda sig av ljudlekar i vilka barnet 

får möjlighet att på ett spontant och lekfullt sätt upptäcka sin röst.22 

Samspelet mellan röst och hörsel fungerar dåligt hos de individer som vi kallar brummare 

anser de ryska psykologerna Tjeplov och Leontjev som Lundström hänvisar till. Upprepade 

övningar mellan röst och hörsel krävs för att nå en utvecklad sångförmåga. Om det går att få 

brummare att delta i sådana övningar finns det goda möjligheter att få till en dramatisk 

förändring på kort tid. Vidare anser Lundström att det kan finnas en ”psykologisk förlamning” 

7

19 Schenck, 2000, s. 15

20 Sundin, 1995

21 Lidman Magnusson, 1999, Att sjunga eller inte sjunga

22 Sundin, 1995
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hos brummande vuxna och barn som gör att de inte kan sjunga. Men denna tröskel kan de 

enligt Lundström komma över om de får hjälp och uppmuntran.23  

1.3. Syfte

Syftet med denna undersökning är att utforska hur människor som ser sig själva som 

sångsvaga upplever sin sångröst och sångförmåga, samt att ta del av deras beskrivningar om 

varför de inte vill eller anser att de inte kan sjunga. 

1.3.1. Forskningsfrågor:

• Hur formar tidiga upplevelser synen på den egna sångrösten?

• Vilken betydelse har grundskolans musikundervisning för att vissa människor känner sig 

sångsvaga?

• Hur kan andras kommentarer eller bedömningar påverka människors upplevelse av den 

egna sångförmågan?

Denna undersökning är begränsad i sin omfattning och avgränsad till att sträva efter att 

utforska vissa aspekter av några utvalda intervjudeltagares upplevelser om sin sångsvaghet. 

De aspekter som utforskas främst är deltagarnas egna tankar om varför de anser sig ha 

sångsvårigheter, hur de ser på sin sångförmåga idag och huruvida andras syn på deras 

sångröst i sin tur kan ha haft inverkan på hur de själva värderar sin sångförmåga. 

Undersökningen tar med hänsyn till denna begränsning därför inte anspråk på att kunna 

belysa fenomenet sångsvaghet i sin helhet och inte heller att generera säkra generella 

förklarande slutsatser om upplevd sångsvaghet. 

8

23 Lundström, 1996
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2. Metod

Följande avsnitt innehåller först en motivering till metodval, följt av ett avsnitt som handlar 

om teorier kring den valda metoden. Därefter följer en kort beskrivning om urvalet, en 

presentation av undersökningsdeltagarna och i nästa avsnitt en genomgång av hur intervjuerna  

har genomförts. Slutligen beskrivs analysprocessen.

2.1. Val av metod

Min undersökning syftar till att få del av deltagarnas subjektiva upplevelser av sin sångröst. 

Jag ansåg det därför inte nödvändigt att göra någon form av experiment eller undersökning 

där jag bedömer deltagarnas sångförmåga och möjlighet till utveckling. Jag var ute efter att få 

ta del av deras egna bedömningar av sin sångförmåga och att få höra deras tankar och känslor 

kring sin egen musikalitet. Jag ville även höra deltagarnas idéer om förklaringar till sina 

sångsvårigheter. Deras musikaliska bakgrund, eller eventuell brist på det, intresserade mig 

också. 

Jag började med att skapa en enkät då jag ansåg att det skulle förenkla insamlandet av data. 

Min avsikt var att skicka ut den till många deltagare och därefter enkelt jämföra svaren. När 

jag hade arbetat en tid med min enkät insåg jag dock att den hade blivit alldeles för styrd för 

att kunna ge en rättvis bild av deltagarnas känslor och upplevelser. Den innehöll för lite 

utrymme för fritt berättande. Det skulle även krävas att jag skickade ut den till tusentals 

människor, för att nå fram till tillräckligt många sångsvaga, eftersom det inte finns färdiga 

register där enbart människor som upplever sig ha sångsvårigheter ingår. Att genomföra en 

sådan typ av enkätundersökning skulle alltså bli ett alldeles för stort projekt för att rymmas 

inom denna typ av examensarbete. Jag tänkte om och skapade i stället intervjufrågor baserade 

på mina enkätfrågor. Jag bedömde att en skriftlig form av intervju inte skulle vara det mest 

passande sättet för mig att få den information jag var ute efter. Då skulle deltagarna eventuellt 

lägga tid och energi på att finslipa skriftliga formuleringar och jag kunde riskera att förlora 

9
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spontana känsloyttringar samt mista möjligheten att läsa av kroppsspråk och ställa följdfrågor. 

Med detta i åtanke valde jag att hålla talade intervjuer som undersökningsmetod.

2.2. Forskningsintervju, vad ska man tänka på?

Steinar Kvale skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att en forskningsintervju 

kan likna ett vardagssamtal men det är egentligen en halvstrukturerad intervjuform som 

varken är ”ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär”.24  Detta har jag 

försökt ta hänsyn till i min roll som intervjuare. Jag har strävat mot att skapa öppna frågor för 

att ge möjlighet till intervjudeltagarna att svara på det sätt de finner naturligt, men samtidigt 

har jag försökt styra frågorna så pass att de håller sig inom det område jag vill undersöka. 

Vidare presenterar Kvale tolv aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. De sju första 

berör syfte och metod för intervjun enligt min tolkning och lyder så här: 

1. Livsvärld. Ämnet för den kvalitativa intervjun är den intervjuades livsvärld och 
hennes relation till den.

2. Mening. Intervjun söker tolka meningen hos centrala teman i den intervjuades 
livsvärld. Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det 

sägs.
3. Det kvalitativa. Intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den 

har inte kvantifiering som mål.
4. Det deskriptiva. Intervjun söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika 

aspekter av den intervjuades livsvärld.
5. Det specifika. Beskrivningar av specifika situationer och handlingar eftersträvas, 

inte allmänna åsikter.
6. Förutsättningsmedvetande. Intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade 

fenomen i stället för att komma med färdiga kategorier och tolkningsscheman.
7. Fokusering. Intervjun är fokuserad på olika teman, den är varken strängt 

strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”. 25

In min intervjuundersökning är mina mål att få beskrivningar av specifika situationer som 

innehåller sångupplevelser (rubrik 4), tolka meningen av den upplevda sångsvårigheten i 

intervjudeltagarnas livsvärld (rubrik 2), visa öppenhet för intervjudeltagarnas upplevelser och 
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tankar kring ämnet sång (rubrik 6) samt fokusera på olika teman kring ämnet utan att vara 

alltför styrande (rubrik 7). Med dessa aspekter som utgångspunkt har jag arbetat fram mina 

intervjufrågor till denna undersökning. 

Jag kommer jag att ha mina framarbetade intervjufrågor med mig som stöd i mina intervjuer. 

Även om jag strävar efter att inte vara alltför styrande tror jag att ett helt öppet samtal 

kommer att ge för spridda svar från de olika deltagarna och därmed orsaka svårigheter att 

jämföra resultaten av intervjuerna med varandra.

De fem resterande aspekterna i Kvales tablå berör enligt min tolkning olika skeenden i en 

intervjusituation. Han beskriver dem som följer:

8. Mångtydighet. Den intervjuades uttalanden kan ibland vara mångtydiga och 
spegla motsägelserna i den värld hon lever i.

9. Förändring. En intervju kan leda till nya insikter, och den intervjuade kan under 
intervjuns lopp komma att förändra sin beskrivning av eller uppfattning om ett visst 

tema.
10. Känslighet. Olika intervjuare kan få den intervjuade att göra olika uttalanden 

om samma tema beroende på deras skiftande känslighet för och kunskap om ämnet 
för intervjun.

11. Mellanmänsklig situation. Den kunskap som erhålls i en intervju frambringas 
genom det mellanmänskliga samspelet i situationen.

12. Positiv upplevelse. En väl genomförd intervju kan vara en ovanlig och 
berikande upplevelse för den intervjuade, som kan vinna ny insikt om sin 

livssituation.26

Följande punkter anser jag är viktiga för mig att ha i åtanke både då jag genomför intervjuerna 

och när jag analyserar resultatet. Eftersom jag ska tala med deltagarna om ett ämne de känner 

sig svaga i och kanske har negativt laddade känslor inför är det viktigt att jag försöker göra 

intervjun på ett sådant sätt att deltagarna ändå känner att det varit en positiv upplevelse. Där 

krävs en del känslighet från min sida, att uppmuntra deltagarna att berätta sin historia utan att 

pressa dem på information. Jag blir givetvis glad om intervjuerna blir givande även för 

deltagarna och kan ge dem nya insikter om sin sångröst och sin uppfattning om den, men det 

är inget jag kommer att medvetet jobba för att få fram.
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2.3. Undersökningsdeltagarna

Jag sökte deltagare som själva ansåg sig ha sångsvårigheter. Jag har själv inte utfört något test 

på deltagarna i studien. Det som avgjort om de blivit valda att deltaga är helt och hållet deras 

egna upplevelser av sin egen sångförmåga. 

Jag har hittat deltagare genom att fråga vänner, kollegor och andra i min närhet om de känner 

till personer som anser sig ha sångsvårigheter. De personer jag fått som förslag har jag sedan 

tillfrågat via mail om de vill vara med i studien. Av de tillfrågade var det en person som inte 

svarade och en person som inte kunde vara med på grund av att vi inte lyckades få till en tid 

för intervju som passade oss båda. Jag har även tagit kontakt med personer som jag innan 

denna studie haft kontakt med och som har uppvisat negativa tankar om sin egen 

sångförmåga.

Åldersspannet på deltagarna är 25-58 år. Jag har valt att inte intervjua några barn. Det vore 

visserligen intressant att fånga upp upplevelser av sångsvårigheter så tidigt som i ett barns 

ålder, men jag anser att det skulle bli två olika undersökningar. I denna undersökning ville jag 

höra av vuxna hur de ser på sin röst och hur deras tankar går kring vilka förklaringar som kan 

finnas till deras uppfattning. Det skulle inte gå att blicka tillbaka på samma sätt om jag 

intervjuade barn. Jag ville även veta hur upplevda sångsvårigheter påverkat deltagarna under 

deras liv. 

Adam

”Adam” är en 58-årig man med upplevda sångsvårigheter sedan början av grundskolan. Han 

har inte utövat musik utanför skolan.

Christina

”Christina” är en 25-årig kvinna som började uppleva sångsvårigheter i samband med att hon 

fick polyper på stämbanden, samt efter att dessa hade opererats bort. Hon har sjungit i kör 

som barn.

12
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Björn

”Björn” är en 30-årig man som upplever att han hör sig själv på ett annat sätt än andra hör 

honom när han sjunger. Upplevelsen av sångsvårigheter började i målbrottet. Han har sjungit i 

kör som barn.

David

”David” är en 29-årig man som anser sig vara tondöv och sakna taktkänsla. Han har inte 

utövat musik utöver grundskolans musikundervisning.

2.4. Intervjuerna

Jag har intervjuat fyra personer som upplever att de har sångsvårigheter och jag har strävat 

efter att ställa öppna frågor som uppmanar deltagaren till att berätta om känslor, tankar och 

upplevelser, t.ex. ”Kan du beskriva din sångröst?”. Jag har även frågat om mer specifika saker 

som t.ex. ”Hur såg musikundervisningen ut när du gick i grundskolan?” (resterande 

intervjufrågor går att läsa i bilaga 1). I arbetet med att skapa intervjufrågor har jag tagit hjälp 

av Kvales tablå 7.127.

Adam, Björn och David har blivit intervjuade via videosamtal mellan dator, mobil eller 

surfplatta. Detta för att vi hade svårt att ses p.g.a. för olika scheman eller för att vi bor på 

olika orter. Christina träffade jag på ett café. 

Innan varje intervju berättade jag kort om syftet med undersökningen, förklarade att jag skulle 

spela in allt när intervjun satte igång och att deltagaren skulle vara anonym i den publicerade 

undersökningen. Deltagaren fick sedan ta ställning till premisserna och godkänna dessa innan 

vi satte igång. Möjlighet till frågor innan intervjun gavs även till varje deltagare.

Under intervjuerna följde jag mina intervjufrågor men gav utrymme till deltagarna att berätta 

fritt så mycket de ville inom varje tema. Ibland svarade de på frågor innan jag hade hunnit 

ställa dem. När jag kom fram till frågan de redan svarat på använde jag den ändå för att ge 
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deltagaren möjlighet att förändra eller förtydliga sitt svar. I slutet av intervjun kunde 

deltagarna ta upp något de kommit att tänka på under intervjun eller berätta mer om något jag 

inte frågat om. 

Efter intervjun fyllde de i enkäten jag tidigare skapat för en eventuellt kvantitativ 

undersökning. Jag ansåg att det kunde vara intressant att se hur de svarade på enkäten och om 

de svaren stämde överens med det jag uppfattat i intervjun. Min tanke med det var att genom 

att undersöka resultaten i enkäten efter intervjun kunde jag se om den skulle kunna lämpa sig  

för att användas i en kvantitativ undersökning om upplevelse av sångsvaghet. Intervjuerna 

visade sig dock vara tillräckligt givande för att kunna användas som grund för min analys, 

därför har jag inte använt mig av enkäternas resultat i denna undersökning. En annan 

anledning till att inte ha med enkätresultaten är att jag efter att ha studerat upplägget av 

Lidman Magnussons licentiatuppsats (som undersökt sångfunktionshämmningar genom just 

en enkätundersökning) insåg att det som intresserar mig mest är att ta del av deltagarnas 

berättelser, inte att se resultat i tabeller och procentsatser.28 Jag ansåg att deltagarnas känslor 

och upplevelser bäst skulle kunna beskrivas med ord, inte siffror. Enkäten finns bifogad som 

bilaga 2.

Efter intervjuerna transkriberade jag dem för att lättare kunna få en översikt över materialet. 

Transkriberingarna finns inte bifogade eftersom det skulle kunna röja deltagarnas anonymitet.

2.5. Analys

När jag analyserat transkriberingarna från mina intervjuer har jag tagit hjälp av en bok med 

metoder för forskningsintervjuer, skriven av Bill Gillham. Han går bland annat igenom 

metoder för att kategorisera uttalanden från intervjuer och skapa teman.29 Med dessa metoder 

har jag arbetat och i nästkommande avsnitt, resultatdelen, kommer jag att redovisa resultatet 

genom de olika teman jag sorterat materialet under. De teman som svaren från intervjuerna 

hamnar under är alltså inte fastställda innan intervjuerna. De har jag skapat i efterhand då jag 

uppmärksammat vilka teman intervjudeltagarna själva tagit upp.

14

28 Lidman Magnusson, 1999

29 Gillham, 2008, Forskningsintervjun



5

Eftersom intervjudeltagarna inte är utbildade inom musik och sång uttrycker de ibland 

sångtekniska svårigheter med egna ord, ofta målande eller jämförande. Jag har vid sådana 

uttalanden försökt att tolka vad jag tror att de menar och beskriver det på ett sätt som är 

anpassat för de som läser denna text, d.v.s. med en mer allmänt vedertagen terminologi. Jag 

har även städat upp lite i texten när jag citerar deltagarna så deras uttalanden mer liknar 

skriftspråk. Det innebär att jag tagit bort onödiga upprepningar, tankeljud (hum, öh, mm etc.) 

och ibland strukturerat upp en mening så den ska bli begriplig i text eftersom läsaren inte kan 

höra tonläget på den som pratar.
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3. Resultat av intervjuundersökningen

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna under olika kategorier, eller teman, som 

utkristalliserat sig efter analyser av transkriberingarna enligt metoder tagna från Gillhams bok 

Forskningsintervjun. Sammanställt under varje tema varvas mina redogörelser av deltagarnas 

svar med citat från deltagarna. Efter de ingående redogörelserna finns i slutet av avsnittet en 

kortare sammanfattning av resultaten.

3.1. Beskrivning av den egna sångförmågan

Samtliga deltagare har beskrivit sin sångröst som skrovlig. De berättar även alla om brister 

gällande sin tonträffningsförmåga. Björn och Christina svarar direkt att de sjunger ”hellre än 

bra”.  En misstanke om tondövhet finns hos Björn och David, medan Adam är mer inne på att 

det snarare är så att melodin följs någorlunda vid sång, men att tonerna alltid träffas lite orent. 

Så här beskriver  Adam fenomenet: ”Jag sjunger inte precis på dom tonerna, om det ska vara 

ett F då kanske jag sjunger ett, inte vet jag, ett F# eller vad det kan heta.” David beskriver sin 

sångförmåga på ett annat sätt: ”Det känns som att det låter ungefär slätt alltihop liksom, att 

det går på en rak linje. Att man inte följer med musiken upp och ner”. David säger sig också 

ha svårt med takten i musiken. Att klappa i takt och känna när en paus är slut är för honom 

ingen självklarhet, och för att klara det hjälper han sig själv genom att titta hur andra gör. 

Både Björn och Christina talar med olika ord om det sångpedagoger kallar för registerbrott. 

Christina kallar det för ett ”glapp i rösten” medan Björn beskriver att han kan låta ”Lite sådär 

om man tänker finnig tonåring och målbrottet”. Christina anser att hennes register är väldigt 

litet. Vidare säger hon att hon inte riktigt vet hur hennes egen röst låter: ”Jag tror jag knappt 

hört mig själv sjunga heller. Mer än hur jag hör mig själv låta i huvudet”.
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3.1.1. Svårigheter

När deltagarna ombeddes att beskriva vad de tycker är svårt med att sjunga svarade David: 

”Alltså sjunga... Sjunga i sig tycker jag inte är så svårt alltså det är ju bara att ta ton och 

sjunga.”, men han betonar återigen svårigheten han upplever med att hålla takten i musik. 

Björn tycker precis som David att det inte är svårt i sig egentligen att sjunga, men när det blir 

höga tonlägen tycker han att han ”tappar tonen”. Christina tycker det är svårt att ”sjunga ut” 

och få kraft i rösten. Hon säger att hon inte vet hur man gör. Även att ha kontroll över rösten 

rent generellt är svårt tycker hon, samt både att sjunga i högt läge och i lågt läge. Adam 

beskrev hur svårigheterna han tampas med när någon tar ton: 

Adam:  Det finns såna här mysterium för mig inom sångens värld. Som t.ex. när vi ska 
 sjunga födelsedagssången i lärarrummet. Då säger någon, ja, ta ton du Lena 

 [”Lena” heter egentligen något annat]. Okej, hon tar ton, och jag har ingen aning 
 om vad jag ska göra med det. Jag förstår ju att det på nåt sätt säger hur jag ska 

 sjunga men, jag vet inte hur jag ska göra för att sjunga efter att hon har tagit ton. 
 Vi har ju helt olika tonarter, det fattar ju jag, men hur ska jag ställa in mig efter 

 hennes, det hon tar ton på? Vad jag ska göra av det, det har jag ingen som helst 
 aning om.

Vanja:  Så du tycker att du hör att du sjunger annorlunda menar du, eller?

Adam:  Jag vet ju att jag har väl en djupare röst än hon har. Och jag fattar ju att när nån 

 säger åt en person att ta ton så betyder det inte bara att du ska börja sjunga utan på 
 nåt sätt ska dom andra ställa sig in efter den personen. Och då vet inte jag alls vad 

 jag ska göra. Jag har ju bara ett läge känns det som.

Adam upplever även att det är svårt att få ut det han hör i huvudet. Han kan ha en klar bild av 

en sång, men när han ska sjunga den för någon annan hör de inte vilken sång det är. Han 

upplever att han hör hur det ska vara, men han kan inte få ut det ur sina egna stämband.

3.2. Erfarenheter av musikundervisning i grundskolan

Här skiljer sig deltagarnas erfarenheter åt ganska mycket, men en sak har de alla gemensamt: 

ingen av dem har någonsin blivit undervisade i hur man sjunger. De har alla sjungit i skolan 

men aldrig fått lära sig vad man kan tänka på, hur rösten fungerar eller fått hjälp att utveckla 
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sin sångförmåga. Adam och David har lite liknande erfarenheter av musikundervisningen. 

Den bestod för dem mest av att man sjöng tillsammans och ibland spelade något mindre 

slagverksinstrument som gurka, maracas, triangel etc. De sjöng visor och psalmer. Adam hade 

en ny lärare varje år han hade musik (åk 1-6) och berättar att de blev bedömda enbart på sin 

sånginsats vid betygsättningen, utom ett år då de även hade lite musikteori. Det året fick 

Adam en trea i musik, annars var det en tvåa varje år. Så här berättar han om det:

Adam:  Och sen så hade vi betygssättning redan från ettan på musiken och den 
 betygssättningen var ju bara på sången. Man stod på ett led ute i kapprummet, så 

 fick man en och en gå in till läraren. Och så fick man säga vad man skulle sjunga, 
 och jag tror att i princip alla killar bestämde sig för Ekorrn satt i granen varje år. 

 Så gick vi in och ställde oss bredvid orgeln och hon började på och skulle sjunga 
 Ekorrn satt i granen. Okej, och så sjöng vi Ekorrn satt i granen och så sa hon 

 ”tvåa”. Så gick vi ut och så var det bra med det. Ett år fick jag faktiskt trea i 
 musik, måste jag säga. Då hade vi en lärare som hade lite musikteori med oss, det 

 var väldigt trevligt.

Björn hade ingen musikundervisning alls på lågstadiet. På mellanstadiet fick klassen prova på 

massor av olika instrument, men det gav honom aldrig en känsla av att han hade lärt sig något 

ordentligt. På högstadiet hade Björn musik under ett år, och då var hela klassen ett band 

tillsammans. Det var bra och seriöst tyckte han. Christina fick börja spela blockflöjt med hela 

klassen i trean och sedan fick de välja instrument i mellanstadiet. Då spelade hon piano, men 

tröttnade när hennes lärare inte följde hennes intressen angående vad de skulle arbeta med på 

lektionerna.

3.2.1 Sång i hemmet

Ingen av deltagarna kan minnas att det sjungits särskilt mycket i deras familjer. Ingen berättar 

om en pappa som sjunger. Dock berättar alla om att deras mammor brukade sjunga 

godnattsånger vid läggdags, t.ex. Trollmors vaggsång eller Nu i ro, slumra in. Deltagarna 

berättar om deras mammors sång som något de har uppskattat.
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3.3. Bidragande orsaker

Deltagarna fick själva beskriva vad de ansåg kunde vara orsaker som bidragit till att de anser 

sig vara sångsvaga. Christina fick polyper på stämbanden som gjorde hennes röst väldigt hes 

och även orsakade hosta och slem. Detta gjorde att hon slutade sjunga. När polyperna hade  

opererats bort hade en osäkerhet kring rösten skapats och det var ”för sent” att göra något åt 

det. En annan bidragande orsak enligt Christina var även att hennes musiklärare inte fångade 

hennes intresse i musiken och därför tröttnade hon. Christina delar även en uppfattning med 

Björn, nämligen att det kan verka hämmande att umgås med andra som är musiker. De 

upplevde båda två att det snarare var en nackdel för dem än en fördel att ständigt vara 

omgivna av personer i bekantskapskretsen som är musiker. Det kan döda intresset när de 

försöker komma med tips eller bedömer deras röster. Björn har även fått höra från vänner ett 

antal gånger att det inte låter bra när han sjunger. Även när han har hört sig själv inspelad 

tycker han att det inte låter så bra, samtidigt som han beskriver att när han sjunger i stunden 

kan han tycka att det låter bra: ”Men jag tror väl ibland att när man hör det live så tror jag att 

det är bra, men nånstans långt bakom så vet jag att det inte är bra”. David förklarar det som att  

ingen har sagt att han inte kan sjunga men att han kände att det låg lite outtalat eftersom flera 

sa att hans äldre bror sjöng bra men ingen sade det om honom själv. 

David:  Jag tror att jag har hört det själv, sen kan det va, eller som jag kommer ihåg det att 
 någon har sagt att min storebrorsa kan sjunga. Eller liksom att han är duktig på att 

 sjunga. Men det är aldrig nån som sa det till mig. Då kanske man la ihop ett och 
 ett /.../

David är nu van att vara ”den som inte kan sjunga” och det har blivit lite av ett stående skämt 

bland vänner och familj. Adam berättar hur han blev påverkad av en dömande situation hans 

syster hamnade i:

Adam:  Lisa [”Lisa” heter egentligen något annat] hade ju nån lärare som var 
 missionsförbundare och hade kör där. Och när dom skulle göra luciatåg så sa han 

 då att ”Lisa, du kan ju mima”. Man fick liksom en känsla av att våran familj inte 
 kunde sjunga.
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David riktar även kritik till musikundervisningen han fick i grundskolan och anser att den är 

en stor bidragande faktor till att han idag upplever sångsvårigheter. Bedömningen som skedde 

var inte rättvis då hela musikbetyget sattes efter elevens sångförmåga och samtidigt fick man 

ingen hjälp med att förbättra sin förmåga.

3.3.1. Uppkomsten av upplevelsen av att vara sångsvag

Jag frågade deltagarna om de kan minnas någon särskild händelse som bidragit till deras 

uppfattning om att vara sångsvag. En stark upplevelse som Björn hade involverade ett 

konsertbesök med en kompis han såg upp till:

Björn:  Jag måste ha varit, typ 14 och skulle fylla 15, det var under sommaren där. Hade 
 väl precis gått in i målbrottet. Jag tror att vi var på nån konsert, och så sjöng vi 

 med och min polare sa att ”Håll tyst, det där låter inte bra”. /.../ Nä, men det är det 
 tidigaste minnet jag har i alla fall om att jag inte kunde sjunga för efter det så blev 

 jag... Jag trodde ändå att det fanns kvar där, fram till dess då. Men när han sa så, 
 då slutade jag väl egentligen sjunga bland folk liksom, direkt. 

Sedan dess har även flera vänner kommenterat hans sångröst negativt när han sjungit och 

därmed har han bestämt sig för att ”ge fan i det” och ”låtit dom som är bra på det göra det”. 

Christina har tvärtemot Björn fått höra flera gånger att hon sjunger fint, men hon har själv inte 

tyckt det och beskriver det som att hon aldrig ansett sig kunna sjunga. David minns ingen 

speciell situation där han plötsligt slutat sjunga. Men han minns när han skulle vara med i 

skolans luciatåg och själv tänkte ”Nej det här låter inte bra, det här stämmer inte”. Men ingen 

sade någonsin till honom att han inte sjöng bra, det var han själv som upplevde det. Betyget i 

grundskolan var tillfället då Adam kände att sång inte är något han klarar av: ”Om man fick 

en tvåa så förstod man att man inte kunde sjunga. Det var första gången, som jag kommer 

ihåg, som jag fick det inpräntat, att det här är någonting du inte behärskar”.

3.4. När sjunger de?

Alla deltagare brukar sjunga med lite grann till radion när de kör bil, men det blir mest någon 

ton här och där, eller att nynna med. Ingen av deltagarna gillar att sjunga när andra hör eller 

överhuvudtaget sjunga med andra, med undantaget att Adam gärna sjunger för och med barn 
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och Christina som kan sjunga när andra hör ”så länge det inte är seriöst”. T.ex. brukar hon 

sjunga på jobbet för en person hon är assistent till. Då blir det mest barnsånger. David säger 

att han nästan aldrig sjunger, även om han är ensam.

David:  Det är aldrig att jag sjunger när jag är själv bara för att jag tycker det är kul, eller 
 för att jag har en låt på huvudet, utan då går jag mer och nynnar den eller tänker på 

 den i huvudet eller sådär. Så sjunger gör jag nog aldrig, faktiskt. Det kanske är lite 
 konstigt förresten nu när jag tänker på det, att jag aldrig sjunger, men så är jag.

Björn gillar att sjunga ensam då ingen hör, berättar han: ”men så fort jag tror att nån annan 

kan höra så slutar jag med det”. Alla utom Christina tycker att det är jobbigt att sjunga Ja må 

hen leva då de upplever att de har svårt att delta i sången. De har sina strategier för att inte 

höras, t.ex. att mima eller sjunga väldigt svagt. Så här beskriver David sin upplevelse av att 

sjunga på födelsedagar:

David:  Det är ju liksom ingen favorit så för då får man ju konfronteras med det här och så 
får man sjunga och jag tycker nog inte det är speciellt roligt överhuvudtaget. Alltså 

att jag får ut nånting av det. Och sen så har man alltid tänkt att det inte låter bra och 
då blir det kanske ännu mindre roligt. Så då blir det väl ungefär alltid att man längtar 

tills musiken är slut, tills man sjungit färdigt.

3.4.1. Sjunga utan hämningar

Alla deltagare utom David beskriver situationer där de känner sig mindre hämmade och kan 

njuta av att sjunga. Adam sjunger gärna med och för barn utan att tycka det är jobbigt. Han 

förklarar det på följande sätt: ”Barn håller inte på och bedömer. De bedömer inte om man 

sjunger bra eller dåligt. De kollar ’Är det här en rolig sång vi vill sjunga tillsammans eller 

inte?’. Dom har utgångsläget mera i funktionen i musiken än utförandet medan vuxna mer, 

tror jag i alla fall, ser hur man utför det hela.” Han sjöng även mycket i scouterna och tyckte 

att det var roligt av samma anledning, han upplevde inte att någon bedömde sånginsatserna i 

gruppen. I stället skapades en fin gemenskap. Christina kan sjunga i de fall hon inte uppfattar 

det som en seriös situation. Under påverkan av alkohol stärks även hennes självförtroende 

oerhört mycket när det gäller att sjunga. Att sjunga på och ”skråla” i bilen då ingen hör gillar 

Björn att göra. Han tycker att det är väldigt roligt att sjunga själv, och tar då gärna i ordentligt. 
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David verkar inte ha någon situation där han känner sig mindre hämmad utan sjunger lika lite 

i alla situationer.

3.5. Hinder

Upplevelsen av att ha en bristande sångförmåga verkar inte ha hindrat deltagarna nämnvärt i 

deras liv. Snarare tycks hämningarna inför att sjunga hindra dem från att deltaga i 

sångaktiviteter. Adam skulle gärna ha sjungit mera tillsammans med andra då han tycker det 

verkar roligt. David skulle gärna ha velat vara med i ett band men har känt sig hindrad då han 

anser sig vara allmänt omusikalisk. Björn känner sig inte hindrad, han har helt enkelt låtit de 

som kan sjunga göra det och själv hållit sig utanför. Inte heller Christina har känt sig hindrad 

på något annat sätt än att hon inte vågar sjunga ut när andra är i närheten

3.6. Möjlighet till utveckling

På frågan om de tror att de kan utveckla sin sångförmåga svarar deltagarna i sina individuella 

intervjuer så här: 

Adam:  Ja det tror jag väl. Egentligen. Jo, men varför skulle man inte kunna lära sig det. 
Men jag har ju ingen aning om hur lång tid det skulle ta och det skulle ju krävas en 

del specialundervisning. Nån skulle väl egentligen behöva förklara hur fan man gör 
för att få dom här tonerna som man vill ha. 

Christina:  Ja men skulle jag ge mig fan på att öva så skulle det säkert bli bättre. Fast jag vet 

inte om jag skulle bli superbra men... 

Björn:  Ja, det tror jag absolut. Jag har väl kunnat sjunga nån gång i mitt liv i alla fall. Vill 
jag tro. Men jag har ju inte försökt seriöst sen kyrkans gosskör som sagt och det är ju 

många år sedan. Så ja, absolut, med rätt utbildning eller coachning så där så tror jag 
att jag kan det. För det vore ju dumt om man inte trodde på det.

David:  Jo, men det tror jag. Jag tror att jag kan lära mig vissa saker. Om man fick lära sig att 

lyssna så tonerna blir något bättre sådär så att man kanske kan bli lite bättre. Fast 
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man har ju sina begränsningar. Man kommer ju aldrig bli nån Mariah Carey, men 
man kanske kan eventuellt få det att låta hyfsat. Men jag har svårt att tänka mig att 

man blir liksom... duktig på nåt sätt. Fast det kanske skulle kunna gå att smälta in i 
nån form av kör eller lära sig att träffa dom där tonerna eller vad man nu gör.

Deltagarna har sammantaget en positiv syn på sin förmåga att utvecklas inom sång. Värt att 

nämna är dock att innan jag ställt frågan om de tror att de kan utvecklas sade David så här: 

”Jag har nog aldrig riktigt trott på det, att man skulle kunna lära sig sjunga. Som sagt, nån har 

sagt att man kanske blir bättre men jag har svårt att tänka att man kan, att jag kan lära mig. 

Jag har nog lite gett upp den biten. Tror jag”. Det finns något motsägelsefullt i detta att David 

å ena sidan uttrycker en misstro mot att han skulle kunna lära sig sjunga och sedan i nästa 

andetag säger att han faktiskt tror att han skulle kunna det. Kanske speglar det en känsla av att  

han vill kunna sjunga, men vet att han aldrig kommer lägga ner tiden som krävs. 

3.7. Sammanfattning av intervjuundersökningens resultat

Deltagarna beskriver sin sångförmåga med ord som skrovlig röst, svårt att sjunga i höga 

tonlägen och förklarar med egna ord det jag skulle kalla registerbrott. Även förklaringar som 

låter som ”brummare-tendenser” dyker upp.

När de ska beskriva vad som är svårt med sång är det just höga tonlägen som tycks vara 

särskilt svåra, samt att få sångrösten att bli stabil och nå ut. Att följa någon annans tonart när 

man ska sjunga tillsammans tas också upp som en svårighet. Deltagarna känner även att de 

inte har någon bra kontroll på sin röst. Det är svårt för dem att sjunga det de hör i sitt huvud. 

Några av deltagarna har fått pröva på tonande instrument i grundskolans musikundervisning, 

annars har det varit mest mindre slagverk som ingått i lektionerna. Ingen av deltagarna har fått 

förklarat för sig hur rösten fungerar, vad man ska tänka på när man sjunger eller hjälp att 

utveckla sin sångförmåga. Ingen av deltagarna har haft särskilt mycket musik i hemmet. 

Deras mammor har dock sjungit godnattsånger för dem.
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Deltagarnas tankar om vad som kan vara bidragande orsaker till deras sångsvårigheter är olika 

men de har alla varit inne på att bedömning är något som hämmar sångutvecklingen, vare sig 

den kommer från vänner, lärare eller andra i deltagarnas omgivning.

Tre av deltagarna kan beskriva en specifik situation som påverkat dem så de direkt har känt 

sig sångsvaga. 

Att sjunga i bilen litegrann till radion är något alla deltagarna gör, men de beskriver det mer 

som att nynna med lite här och där. Ingen av dem sjunger gärna när någon annan hör och just 

födelsedagar har kommit upp som ett tillfälle då tre av deltagarna tycker det är svårt och 

jobbigt att deltaga i den förväntade sången. Tre av deltagarna beskriver även situationer där de  

tycker det är roligt att sjunga och kan göra det utan hämningar: t.ex. att sjunga jättestarkt i 

bilen när ingen hör, sjunga för barn, eller sjunga när det inte känns som att det krävs att man 

är seriös.

Ingen av deltagarna verkar ha känt sig hindrade i livet av sin upplevelse av sin sångförmåga. 

Dock har den hindrat dem att deltaga i musikaliska aktiviteter på det sätt de gärna hade gjort.

Alla deltagare är överens om att de skulle kunna utveckla sin sångförmåga om de fick 

undervisning.
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4. Diskussion

I detta avsnitt behandls först de tre aspekter av resultatet som jag anser vara mest relevanta 

och intressanta att ta upp för diskussion. Dessa resultat jämförs med tidigare forskning som 

blivit presentarad i bakgrunden. Efter detta följer kritik mot den egna undersökningens 

genomförande och sedan förslag till framtida forskning.

4.1. Bedömning från andra, den största hämmande faktorn

Att få sin sångröst bedömd och kritiserad i unga år tycks vara en stor anledning till att man 

som vuxen anser sig vara sångsvag och har slutat sjunga. Mina resultat visar att endast en 

kommentar från en kompis, eller ett betyg från en lärare, kan göra att en person tappar 

sångglädjen och inte ser någon mening med att fortsätta sitt sångutövande. Bjørkvold30, 

Schenck, Arder och Lidman Magnusson har alla skrivit om detta fenomen. Schenks yttrande 

om att elevers negativa minnen från musikundervisningen kan skada deras självförtroende 

allvarligt för all framtid stämmer bra in på det som hänt Adam i min undersökning.31 För 

honom slutade musiken vara en positiv upplevelse och han har inte sjungit ohämmat inför 

vuxna sedan dess. Sådana här typer av stark kritik, utan uppföljning med hjälp, gör 

förmodligen att eleven inte ser någon potential i sin sångröst, något som Arder anser är ett 

måste för att sångutveckling ska kunna ske.32 För övrigt stämmer Adams teori om att barn inte 

bedömer sång på samma sätt som vuxna bra överens med Bjørkvolds beskrivningar: att 

sångens funktion för barn är mycket viktigare än en ren och klar röst.33

Björn minns hur han av sitt hjärtas lust sjöng med i en konsert med sin vän. Musikens 

påverkan på människan är stark, det har Sundin bekräftat, och att stå på en konsert och 
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uppleva att ens egen röst smälter ihop med idolernas skulle kunna jämföras med Lundströms 

beskrivning av den samhörighet och glädje man kan känna då man deltar i körsång.34 Att en 

starkt lustfylld upplevelse blir punkterad av en så skarp kritik angående sångrösten från 

vännen i fråga så att Björn sedan slutar tro på sin sångförmåga torde kunna räknas som det 

Sundin kallar för en negativ socialisation.35 

En iakttagelse jag gjort när jag betraktat mina resultat är att deltagarna inte helt har slutat 

sjunga efter att ha varit med om dessa negativa situationer. De har däremot sett till att undvika 

situationer där de upplever att denna negativa bedömning skulle kunna upprepas. Adam, som 

kände sig hårt kritiserad av sin musiklärare och överlag anser att vuxna bedömer sångrösten 

för mycket, undviker att sjunga när vuxna hör. Däremot kan han lustfyllt sjunga med sina 

elever i grundskolan och med sina barnbarn. Liknande paralleller går att dra när det gäller 

Björns upplevelser. Han blev hårt kritiserad av en vän, och har därefter även fått fortsatt kritik 

av andra vänner. Detta har gjort att han undviker att sjunga inför andra, men det har inte 

hindrat honom att sjunga när han är ensam, vilket han tycker är roligt. Detta fenomen har jag 

inte sett beskrivet i den litteratur jag har läst. Jag vill dock inte hävda att jag har upptäckt 

något nytt, men jag kan inte dra paralleller till tidigare forskning med just den delen av mitt 

resultat. 

4.2. Inte enbart musiklärarens fel att de slutat sjunga

Jag trodde innan denna undersökning att deltagarnas musiklärare skulle ha påverkat dem alla 

mer negativt än vad resultaten efter undersökningen visade. Endast en av deltagarna har av 

p.g.a. sin musiklärare känt sig sångsvag. Jag trodde att musiklärarna de haft skulle påverkat 

dem alla mer negativt men det verkar som att påverkan av vänner och familj är lika stor. Både 

Arder och Schenck skriver om det stora ansvar musiklärare har och hur man kan skapa 

hämningar hos sina elever om inte undervisningen sker i en trygg och positiv situation.36 

Även om musikundervisningen har varit bristande för Christina, Björn och David verkar den 

inte ha ägt rum i en otrygg miljö. Musikundervisningen i grundskolan har dock inte hjälpt 
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deltagarna att förbättra sin sångförmåga. Ingen av dem har något minne av att de fått 

instruktioner i hur man sjunger i skolan eller av att de fått konkret sångträning. Detta förvånar 

mig inte, eftersom jag under mina perioder av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har 

observerat att det sällan ges instruktioner i sång inom grundskolans musikundervisning, men 

det gör mig ändå oroad. Kanske är den rådande samhällsbilden att sångtalang är något man 

har eller inte har. Program som Idol och Talang syns på våra TV-apparater och uppmuntrar oss 

att bli stjärna över en dag. Det söks talanger och artister istället för proffs och sångare. Det 

hårda arbetet som ligger bakom att bli framgångsrik inom ett område som sång faller i 

skuggan. De många timmar som läggs ner för att lära sig behärska ett instrument som den 

tidigare beskrivna studien i Psychology for Musicians visar på glöms bort.37 Jag hör på TV 

och i andra sammanhang uttryck som ”du har det” eller ”du har fått en sådan talang”. Sådana 

uttryck anser jag verkar inte bara underminerande för de som är professionella utövare av 

musik, de kanske rentav även bidrar till uppfattningen att om man inte kan sjunga direkt så 

kan man heller inte lära sig.

4.3. Deltagarna ser inte sig själv som sjungande människor

Något som intresserade mig i undersökningen var att de flesta av deltagarna beskrev att när de 

sjunger för sig själva sjunger de inte ut. De nynnar bara lite tyst och tar någon ton här och där 

när de t.ex. sjunger med i radion. När de nynnar, som de själva kallar det, räknar de alltså inte 

det som sång. Två av deltagarna sa till och med att de inte riktigt visste hur deras egen 

sångröst låter. Tre av deltagarna tycker att det är jobbigt att deltaga i födelsedagssången och 

försöker att mima om det går, eller sjunger väldigt tyst. Sången som kommunikationsmedel 

och socialt verktyg, som Bjørkvold skriver om, har för deltagarna helt försvunnit.38 De kan 

varken placeras in i den musikaliska färdighetspyramiden i Psychology for Musicians eller 

sägas ha uppnått de mål angående sångrösten och musicerande med andra som Skolverket har 

satt upp för musikundervisning i Lgr11.39 Poängteras bör att ingen av deltagarna har gått i 

skolan under tiden Lgr11 varit i bruk, men jag påstår att det fanns liknande mål även i de äldre 

kursplanerna. Vad dessa individers motsträvighet i att delta i gemensam sång beror på kan jag 
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inte säkert säga. Det finns givetvis kulturella aspekter att ha i åtanke, likt de Lehmann et al. 

tar upp.40 I deras exempel skulle jag vilja påstå att Sverige ligger mer åt det tyska hållet än det 

afrikanska. Den tolkningen baserar jag delvis på vad deltagarna i min undersökning berättat 

och på egna iakttagelser av musikdeltagande vuxna i Sverige. Om den skandinaviska 

Jantelagen, ”du ska inte tro att du är något”41, har med skräcken inför att framträda att göra 

ska jag inte spekulera i. Denna undersökning har inte närmre utforskat eventuella kulturella 

påverkningar angående inställningen till sångutövande.

4.4. Kritik mot undersökningens genomförande

En svaghet med studien är att jag enbart har intervjuat fyra personer. Det är inte tillräckligt 

många för att kunna dra några generella slutsatser. Dock tycker jag att min undersökning ändå 

har uppnått det syfte jag strävade efter; att fördjupa mina kunskaper om upplevelserna hos de 

som anser sig vara sångsvaga. 

Jag hade innan studien en förutfattad mening om att negativ påverkan i tidig ålder 

förmodligen påverkar lusten att sjunga i vuxen ålder. Det kan alltså hända att jag inte tolkat 

resultaten helt objektivt på grund av min förförståelse. Den tidigare forskning jag gått igenom 

visar emellertid samma resultat vilket gör att jag inte anser att min förförståelse i alltför hög 

grad har påverkat resultatet. Däremot kan det ha påverkat hur jag ställde mina frågor i 

intervjuerna.

Något jag uppmärksammade när jag transkriberade intervjuerna var att jag inte ställde så 

många följdfrågor som jag skulle ha kunnat göra. Jag hade kunnat få intressanta utvecklingar 

av några svar om jag hade dykt lite djupare. Det tycks vara så att jag misslyckades något med 

mitt mål att vara öppen för nya riktningar i intervjun. Jag höll mig relativt strikt till mina 

förberedda frågor. Jag anser emellertid att jag ändå fick ut många intressanta svar, trots att jag 

kanske inte ”mjölkade ur” allt jag kunde ha gjort av varje deltagare.
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4.5. Förslag på framtida forskning

I denna undersökning har jag enbart intervjuat vuxna. Dessa vuxna berättar om situationer i 

unga år som har påverkat dem. Det skulle vara intressant att fånga upp barn och ungdomar när 

de är i tiden mer nära de situationer som påverkar dem till att uppleva sig som sångsvaga. Det 

vore intressant att höra från barn hur de ser på sång, sin egen sångröst och hur de uppfattar att 

vuxna ser på deras sångförmåga. Sånghämningar som uppkommit på grund av bedömning, i 

likhet med de som dykt upp i både min undersökning och i mina litteraturstudier, berör mig 

djupt och min önskan är att dessa skulle kunna undvikas. För att uppnå det skulle musiklärare 

förmodligen behöva vara mer medvetna om vilka konsekvenser det kan få om man utesluter 

och kritiskt bedömer elever. 

Min största skräck som musiklärare är att jag någon gång ska göra mot mina elever vad jag 

efter den här undersökningen vet kan ge bestående men. Hur jag ska undvika det och 

samtidigt hinna se till att varje elev uppnår målen i musik (när musikämnet i hela grundskolan 

enbart uppgår till 230 timmar och oftast undervisas i klasser med 25-30 elever åt gången) har 

dock undersökningen inte gett några svar på. Jag undrar om det överhuvudtaget går att finna 

ett svar på det?

Som avslutning vill jag poängtera att framtida pedagogisk forskning i all ära inte är till någon 

nytta i ett större perspektiv om den inte tas i beaktning när politiska beslut sker angående 

skolväsendet. Den forskning som får politikerna att enas och komma överens om en 

elevvärdig skola där möjligheter faktiskt finns för alla att utvecklas till kreativa, tänkande, 

fria, demokratiska människor, den är värd att sikta på i framtiden. Slutligen låter jag en av 

deltagarna från intervjuundersökningen få sista ordet genom ett citat angående bedömning:

Och det är väl lika i alla ämnen liksom att bedömning är väl bra om man lyckats bra. 
Men bedömning kanske inte stärker de som har lyckats dåligt. 

/Adam
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Bilaga 1 Intervjufrågor

• Hur ser du på din sångröst/sångförmåga?

• Vad tror du har bidragit till din uppfattning om din sångröst/
sångförmåga?

• Berätta om något tidigt minne du har som innehåller sång. Hemma/i 
skolan/på fritiden.

• Kan du minnas när du först upplevde att du inte kunde sjunga?

• Finns det några särskilda personer eller särskilda händelser som du 
tror bidragit till din uppfattning om din sångröst/sångförmåga?

• Beskriv din sångröst! Vad gillar du? Vad tycker du mindre om?

• Hur känner du inför att sjunga med andra?

• Hur känner du inför att sjunga ensam?

• Har din upplevelse av din sångförmåga någonsin känts som ett hinder? 
Berätta om det!

• Hur såg musikundervisningen ut som du fick när du gick i skolan?

• När sjunger du?

• Vad är svårt med att sjunga tycker du?

• Tror du att du kan utveckla din sångförmåga?

• Vill du berätta något mer? Något du kommit att tänka på nu eller som 
du tror kan vara av intresse för min undersökning innan vi avslutar 
intervjun.
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Ja
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   Ja
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r kvin

n
a

   
 

Å
ld

e
r: _________ 

           

H
u

r se
r d

u
 p

å
 d

in
 e

g
e

n
 rö

st?

Ta
lrö

ste
n

 (d
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 rö
st n

ä
r d

u
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r) 

S
tä

m
m

e
r 

S
tä

m
m

e
r d

e
lvis    S

tä
m

m
e

r in
te 

V
e

t e
j

N
är jag talar tycker jag att m

in röst låter bra 
 

 
 

Jag känner ibland att jag har svårt att kontrollera m
in talröst 

 
 

 

M
in talröst är viktig i m

itt arbete 
 

 
 

Jag är ofta trött i rösten 
 

 
 

S
å

n
g

rö
ste

n

N
är jag sjunger tycker jag att m

in röst låter bra 
 

 
 

Jag har svårt att få tillräcklig kraft i rösten när jag sjunger 
 

 
 

Jag gillar att höra m
in egen sångröst 

 
 

 

Jag känner ibland att jag har svårt att kontrollera m
in sångröst 

 
 

 

Jag har svårt att pricka rätt toner i en m
elodi 

 
 

 

Jag tycker det är roligt att sjunga ensam
 när ingen hör 

 
 

 

Jag tycker det är roligt att sjunga tillsam
m

ans m
ed andra 

 
 

 

N
är jag sjunger låter det oftast som

 jag vill 
 

 
 

Jag tycker det är lätt att höra om
 jag sjunger rätt toner 
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g
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m

e
n
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e
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e
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Enkät om den egna sångrösten

K
o

m
m

e
n

ta
re

r (frivillig
t):

Bilaga 2 Enkät
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Jag har svårt att sjunga m
ed andra 

 
 

 

N
är jag sjunger m

ed andra har jag svårt att höra m
ig själv 

 
 

 

Jag sjunger ofta 
 

 
 

I g
ru

n
d

sko
la

n

M
in m

usiklärare uppm
ärksam

m
ade om

 jag inte hängde m
ed och hjälpte m

ig 
 

 
 

Jag tyckte om
 att sjunga i skolan 

 
 

 

M
in lärare lärde m

ig att sjunga 
 

 
 

Jag tyckte det var svårt att sjunga i skolan 
 

 
 

M
in lärare talade negativt om

 m
in sångröst 

 
 

 

Jag blev uppm
untrad att sjunga av m

in lärare 
 

 
 

Ö
vrig

t o
m

 så
n

g
rö

ste
n

N
är jag sjunger ihop m

ed andra sjunger jag så tyst jag kan 
 

 
 

D
et är pinsam

t att sjunga 
 

 
 

 
 

Jag gillar att sjunga när någon fyller år 
 

 
 

D
et är lätt att sjunga m

ed i psalm
er vid dop och andra högtider 

 
 

 

Jag sjunger gärna m
ed m

ina vänner 
 

 
 

U
n

d
e

rsö
kn
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g

 fö
r e
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m

e
n

sa
rb

e
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V
a

n
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 R
e

h
n
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G
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K
u

n
g

l. M
u

sikh
ö

g
sko
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n

Enkät om den egna sångrösten
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