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Abstract 
 
Titel: Vad har hänt med barns sångröster från millennieskiftet fram till idag? 
En studie om barnrösters utveckling enligt tre barnkörledare 
Engelsk titel: What happened to the children's voices from last turn of the century to 
today?  
A study of childrens voice development according to three children choirmaster 
Författare: Magdalena Zetterström 
Termin:VT15 
Ämne: Musikpedagogik 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: 2MU001 

 
I min roll som barnkörledare har jag mött många barn som inte vill sjunga höga toner 
och jag har även mött barn som inte anpassar sig till den gemensamma sången utan 
”brummar” i ett monotont och lågt röstläge.  
 
Genom intervjuer med tre barnkörledare har jag tagit reda på deras erfarenheter och 
uppfattningar kring barns röstutveckling från millennieskiftet fram till idag. Jag har 
även undersökt vilka erfarenheter barnkörledarna har av ”brummare” och sångsvaga 
barn samt hur de jobbar med dessa i barnkören. 
 
Resultatet av studien visar att barnkörledarna inte upplever någon skillnad i barns 
röstomfång. Enligt studien har däremot klangidealet påverkats i och med barns starka 
förebilder inom populärmusiken som de försöker härma. 
 
 
Nyckelord: Barnkör, barns röstomfång, brummare, sångsvaga barn, barnkörsmetodik 
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           Vad gör människor i kris? De sjunger! 

Vad gör barn hela tiden? Sjunger!  

Inte för att träffa tonen, utan för att träffa livet.  

 

(Jon-Roar Bjørkvold, norsk musikprofessor) 
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1 Inledning 
 
I rollen som barnkörledare träffar jag barn i olika åldrar och något som jag reflekterat 
över är att jag upplever att vissa barnröster låter hesa och ansträngda samt att en del 
barn har svårt att orientera sig i sin sångröst. Professor Johan Sundberg skriver i boken 
Röstlära-fakta om rösten i tal och sång (2001) att ett forskningsprojekt bland 11-åriga 
skolbarn i Sverige visar att nästan 14 % är mer eller mindre hesa och hälften av dem är 
kroniskt hesa. Enligt undersökningen kan orsaker till heshet och rösttrötthet bero på 
överansträngning och att man skrikit för mycket (Sundberg 2001, sid.235). Något annat 
jag funderat kring är hur jag som barnkörledare kan arbeta för att på bästa sätt hjälpa 
barnen att kunna orientera sig i den egna rösten och därigenom också hitta sin sångröst 
och att kunna utveckla den. Jag tycker det är intressant att försöka hitta övningar och 
lösningar för att få barnen att utforska sin egen röst samt att de kan lyssna aktivt och 
anpassa sig i den gemensamma sången. Det är också intressant att ta reda på hur man 
som vuxen kan arbeta för att anpassa sångstunder med barn så att det blir så bra och 
utvecklande som möjligt för barnen. En grundläggande del i rollen som sångledare är att 
förstå de fysiologiska skillnaderna mellan barnröster och vuxenröster. Det är även av 
stor betydelse att förstå vikten av att barn får möjlighet att utveckla och behärska sin 
egen röst och därigenom också hitta ett sätt att kommunicera. 
 
 
1.1 Begreppsförklaring 

 
I uppsatsen nämns olika begrepp angående röstläge bland annat bröströst och 
huvudklang. Bröströst innefattar sångröstens lägre område, oftast är det detta register 
som används för tal. Bröströsten är också det läge som oftast är naturligast att sjunga i 
skriver filosofie doktor Daniel Zangger Borch i boken Stora sångguiden (Zangger 
Borch 2005). Sångröstens högre läge kallas för huvudklang eller falsettröst och där är 
rösten ofta lite mjukare och ljusare (Fagius 2007, sid.170). I de delar av omfånget där 
både bröströst och huvudklang kan användas är det oftast tonstyrkan som påverkar 
vilket register som dominerar (Zangger Borch 2005, sid.46).  
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2 Problemformulering och syfte 
 
Begreppet ”brummare” kan beskrivas som att barnen sjunger en eller några toner lågt i 
ett monotont läge och inte anpassar sig till tonarten. I andra sammanhang kan ordet 
”brummare” ha en annan innebörd. I boken Barn i kör (G.Fagius och E.Larsson Red. 
1990) skriver tidigare lektor Inga Olsson Ekström i en artikel att ordet ”brummare” som 
ofta används om sångsvaga barn är ett illa valt ord eftersom hon anser att det är viktigt 
att sångsvaga och monotont sjungande barn kollas ofta. Hon menar att barn med 
sångsvårigheter kan ha både stor musikalitet och gott gehör men att ofta undersöks inte 
orsakerna till barnets sångproblem och därför får många en förutfattad mening inte bara 
om sin sångoförmåga utan också en förutfattad mening om deras musikalitet (Olsson 
Ekström 1990, sid.101).  
 
Jag har både som barnkörledare och tidigare som musiklärare kommit i kontakt med 
barn som av olika anledningar har svårt att anpassa sin röst till sångers tonhöjd. När det 
gäller så kallade ”sångsvaga barn” tycker jag att det är viktigt att hitta orsaken till 
svårigheterna samt att kunna finna bra lösningar kring problemen. Jag vill därför 
försöka ta reda på hur andra barnkörledare arbetar kring detta. Min upplevelse kring 
barns röster är att antalet barn som har svårt att anpassa sin röst till sångers tonhöjd har 
ökat och därför vill jag ta reda på vad andra barnkörledare har för erfarenheter av barns 
röstutveckling från år 2000 fram till idag.  
 
Syftet med denna undersökning är att utifrån intervjuer med tre barnkörledare beskriva 
eventuella förändringar i barns röster sedan millennieskiftet fram till idag. 
 
 
Mina forskningsfrågor är: 
 

- Hur upplever barnkörledare att barnens röster har utvecklats från 
millennieskiftet fram till idag och på vilket sätt? 

- Hur beskriver barnkörledarna att de arbetar med barns röster i barnkör? 
- Hur beskriver barnkörledarna att de jobbar med sångsvaga barn samt vilka 

lösningar har de för att hjälpa dessa barn?     
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3 Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera litteratur om barns röster samt körsång. Den 
senast utgivna litteraturen som jag har använt mig av är resultat från projektet Rösträtt-

musik på barns villkor (Ylva Holmberg Red.) från år 2014. I boken beskrivs skillnaden 
mellan barnröster och vuxenröster, vikten av barns delaktighet i sångstunder samt 
konkreta tips och övningar. En stor del av information är också hämtat ur boken Barn 

och sång- om rösten, sångerna och vägen dit (Red. Gunnel Fagius, 2007) som vänder 
sig till musiklärare, kyrkomusiker, logopeder och andra sångintresserade som sjunger 
tillsammans med barn.  
 
 
3.1 Sången som uttrycksmedel i livet 

 
Vårt samhälle är präglat av sång på många sätt både genom radio och TV. Lektor Bengt 
Olof Engström menar att svenskarna måste vara ett sjungande folk eftersom en och en 
halv miljon människor vecka efter vecka under somrarna bänkar sig framför Tv-
apparaterna för att bli medsångare i Allsång på Skansen. Människor idag lever i ett 
samhälle där popkulturen ända sedan mitten av 1950-talet har haft stor betydelse för 
många och där musiken nästan uteslutande är sångbaserade låtar skriver Engström. 
Musiken är lätt åtkomlig tack vare den tekniska utvecklingen som skett de senaste åren. 
Inom populärmusiken uppkommer nästan oupphörligt nya sånger och artister genomför 
dessutom turnéer för att förbättra försäljningen. Inom popkulturen har sången kommit 
att bli den centrala delen och det har också bidragit till att sången blivit lättåtkomlig för 
många människor. Många människor har blivit inspirerade av popkulturen att själva 
sjunga (Engström 2007, sid.19). 
 
Engström anser att alla människor är sjungande varelser och även det nyfödda barnet är 
blivande sångare. Alla har behov av sången som uttrycksmedel sedan kan 
förutsättningarna till sång variera men sångens betydelse är lika stor. Redan under 
fostertiden är det av stor betydelse för barnet att mamman sjunger för barnet för att 
väcka ett intresse hos barnet. För att barnet ska känna lust till sång när de föds till en ny 
främmande värld menar Engström att barnet behöver få uppleva musik innan födseln 
(Engström 2007, sid.20).  
 
Engström skriver att sång har länge varit ett uttrycksmedel för att uttrycka känslor som 
exempel glädje och klagan, sörjande och tillbedjan men även för sövande. Sången har 
även använts som kampsång för att hitta kraft i livet som exempel slavarbetarna i 
Nordamerika använde sig av spirituals och blues (Engström 2007, sid.21). 
 
Engström menar att för att kunna utveckla den egna sången räcker det inte att enbart 
lyssna till musik utan man måste även sjunga själv. Engström uttrycker att ”det är 
viktigt att som litet barn hemma stimuleras av sång till sång”. Barn är inte alltid 
beroende av en vuxen för att sjunga menar Engström (Engström 2007, sid.24).  
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3.2 Gemensam sång med barn 

 
Engström beskriver hur det var när han själv gick i skolan under 1930-talet och då var 
det många som inte fick möjligheten att utveckla sin sångförmåga eftersom de befriades 
från gemensam sång eftersom de ansågs ha ”bristande tonöra”. Denna syn på osäkra 
sångare är något som Engström anser att man bör ta avstånd ifrån eftersom det bidragit 
till att många slutat att sjunga. Det vore bättre att konstatera att alla har olika 
sångförmåga men att alla kan delta i gemensam sång. Engström refererar till lektor Inga 
Olsson-Ekström som fokuserat mycket på undersökande studier för att visa att alla kan 
delta i gemensam sång och utveckla sin sångförmåga genom det. Sång stärker också 
tryggheten i personligheten hos många barn och det medför också att deras 
studieresultat förbättras (Engström 2007, sid.21). 
 
Engström uttrycker att om barnen själv får välja vilken repertoar de ska sjunga väljer de 
sånger som deras favoritartister sjunger. Barnen försöker sedan att imitera och efterlikna 
artisterna både till sångsätt och rörelser. Engström beskriver att det är viktigt att både 
förskola, skola och hem ansvarar för att vara en motvikt och förmedlar en 
kompletterande repertoar samt att förevisar ett annat sångsätt. Engström skriver att 
”barnens repertoar behöver få vara ifred för kommersialismens utnyttjande” och att 
barnvisan behöver ha en ren och enkel struktur för att kunna sjungas både gemensamt 
och enskilt (Engström 2007, sid.22).  
 
Engström skriver att det är bra att så tidigt som möjligt börja sjunga och utveckla 
barnrösten för att skapa en grund när det gäller sång hos barnen men det ställer också 
höga krav på de som leder barnsången. Det är viktigt att sjunga på ett sätt som både 
vårdar och utvecklar barnens röster. En av de saker som är bra att tänka på enligt 
Engström är att främja sången och undvika att barnen skriker när de ska sjunga eftersom 
de kan skada barnens röster. En vanlig uppmaning till barn när de ska sjunga kan vara 
att ”ta i så mycket ni orkar” skriver Engström. Sådana uppmaningar resulterar ofta i att 
barnen skriker istället och då bör ledaren var uppmärksam och arbeta för att barnen 
sjunger ut men inte skriker. Att stärka gemenskapskänslan och sångglädjen i gruppen 
samt att alla blir delaktiga i den gemensamma sången är betydelsefullt för barnens 
upplevelser av gemensam sång. Engström poängterar vikten av att ledaren har goda 
kunskaper om vilket tonläge melodin bör sjungas i för att klinga så bra som möjligt 
samt för att passa barnens röstomfång och utveckla barnens röster. För att underlätta att 
melodin hamnar i ett bra läge för barnen kan ledaren använda sig av något instrument 
som hjälpmedel menar Engström. Det är vanligt att många av de notböcker och den 
inspelade musiken som finns som hjälpmedel för sångstunder med barn i exempelvis 
förskolan inte är anpassade utifrån barnens röstläge utan för att de vuxna ska kunna 
sjunga med eller lätt kunna ackompanjera på till exempel gitarr skriver Engström 
(Engström 2007, sid.22).  
 
Fagius skriver att om man som ledare vill ta med barnen på sådant som de inte hört 
förut när det gäller sångsätt och repertoar då måste man först hitta deras lust och förstå 
vad barnen fångas av (Fagius 2007, sid.80).  
 
 
3.3 Körsång- ett sätt att utveckla sångförmågan 

 
Engström skriver att körsången i Sverige kan beskrivas som en folkrörelse som är unik 
både till bredd, omfång och kvalitet. I kören får alla vara en egen individ men det finns 
ändå ett mönster som gruppen måste följa. Kören blir en plats där körmedlemmarna kan 
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uttrycka känslor på ett strukturerat sätt och man blir en del av något större än bara sig 
själv menar Engström (Engström 2007, sid.23).  
 
Genom körsången får många möjligheten att utveckla och ta till vara sånglusten 
uttrycker Engström. Att starta körsång vid tidig ålder och att den leds bra redan från 
början är mycket viktigt menar Engström eftersom körsången är ett sätt att både 
utveckla och ta till vara på sånglusten. Engström skriver att när man arbetar med unga 
människor och sång är det viktigt att få dem att öppna sig, kommunicera, att våga och 
framför allt att glädja sig för att upptäcka att sången är ett uttrycksmedel för alla och 
inte något exklusivt för en liten skara (Engström 2007, sid.24). 
 
Docent Björn Wrangsjö skriver att en grupp körledare beskriver att deras främsta motiv 
med barnkör är att ”ge barn en grundläggande musikalisk träning samt att ge barnen 
möjlighet att uppleva sångglädje och kamratgemenskap” (Wrangsjö 1990 sid.21).  
 
 
3.4 Metoder och praktiska övningar 

 
Fagius skriver att en metod för att barnen ska upptäcka sin sångröst är att utforska den 
egna rösten genom att sjunga med olika klanger och att uttrycka olika känslor i sången 
så som glad, ledsen, arg eller nyfiken. Fagius menar att många barn hittar sin sångröst 
instinktivt men vissa barn kan behöva hjälp med det och då kan olika lekfulla övningar 
där barnen får utforska sin röst vara till stor hjälp (Fagius 2007, sid.113). Andra 
övningar som är bra för att öva upp barns röster kan vara att härma ljudet från olika djur 
och då använda olika tonlägen i rösten. Att dra upp och ner en rullgardin är ett 
lekfulltsätt att göra glissandoövningar som gör att barnen får glida upp och ner genom 
röstomfånget (Fagius 2007, sid.113).  
 
Något som ledaren för sångstunden bör tänka på är att också öva på att sträcka på 
kroppen så att ryggen blir rak och mycket luft kan komma till lungorna. Tillräcklig 
mängd luft är nämligen en förutsättning för att kunna få så bra förutsättningar för sång 
som möjligt menar Fagius (Fagius 2007, sid.111). Fagius uttrycker att rörelselekar är 
användbart för att få igång kroppen och att sjunga sånger som är uppbyggda som fråge- 
och eko-sånger där ena delen av gruppen sjunger först och de andra svarar. Övningen 
blir då att kunna hitta in på rätt tonhöjd samt att aktivt lyssna för att kunna svara i 
sången vid rätt tillfälle (Fagius 2007, sid.121).   
 
För att hjälpa barn som talsjunger i ett lågt läge är det bra att använda sig av rop, 
sirenliknande ljud samt olika glissandoövningar där de får glida runt i det egna 
röstomfånget och granska röstens ytterområden menar Fagius. För att barnen lättare ska 
förstå kan man ge dem olika bilder kring röstens ljud exempelvis att de ska låta som 
raketer som åker uppåt mot rymden samt hissar och flygplan som är i rörelse. Det finns 
ett begrepp som kallas ”vokala vandrare” vilket innebär att barnen har svårt att hitta rätt 
tonläge när de sjunger tillsammans med andra. Övningar som kan hjälpa ”vokala 
vandrare” kan vara att öva koncentration och medvetenhet samt att de får använda sina 
öron genom att exempelvis sjunga en upprepad ton på en vokal med en konsonant 
framför till exempel too,too,too. Andningsteknik kan också vara bra att öva på och då 
kan man sjunga lite olika övningar där barnen får sjunga och samtidigt aktivt lyssna 
samt att förbereda andningen innan tonen sjungs (Fagius 2007, sid.152).  
 
För de barn som sjunger starkt i ett lågt läge är det viktigt att försöka hjälpa dem att 
hitta sin huvudklang annars riskerar de att fastna i bröstregistret skriver Fagius. 
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Övningar som kan underlätta dessa sångsvårigheter är att sjunga en skala uppifrån och 
ner, göra glissandon från höga höjder samt att sjunga på ”m”, ”n” eller ”ng” och försöka 
komma så högt upp som möjligt. Ju yngre barnen är desto lättare är det för barnet att 
hitta rätt i sin röst. Det är också grundläggande att dessa övningar är något som man 
använder sig av ofta under en längre tid (Fagius 2007, sid.153). 
 
 
3.5 Röstträning och röstomfånget i olika åldrar 

 
Den amerikanska professorn och sångpedagogen Helen Kemp beskriver enligt Fagius 
och Larsson att tonomfånget hos barn kan beskrivas på två sätt. Det ena sättet är 
tonomfånget vid melodisjungande och det något större tonomfånget i samband med 
sångövningar (Fagius & Larsson 1990 sid.98). 
 
Larsson och Fagius uttrycker att för fem-sexåringar är det bra att tänka på att vid c1 är 
det vanligt att många barn hamnar i talrösten eller bröströst ifall man uppmanar dem att 
sjunga starkare (Fagius & Larsson 1990, sid.98).  
 

 

Tonomfång hos fem- och sexåringar vid tal respektive melodisjungande (Fagius & 

Larsson 1990). 
 
När barnen kommit upp i sju-åttaårsåldern uppger Fagius & Larsson att det är möjligt 
att börja utveckla förmågan att hitta rätt tonhöjd (Fagius & Larsson 1990, sid.99). Det 
bästa sättet att träna rösten på är uppifrån och nedåt istället för tvärtom (Fagius & 
Larsson 1990, sid.99).  
 

 

Tonomfång hos sju- och åttaåringar vid melodisjungande respektive sångövning 

(Fagius & Larsson 1990). 
 
 
Fagius & Larsson beskriver att det är bra att vara uppmärksam på att barnen inte 
forcerar sina röster för att få en stark ton. De flesta barn i nio- tioårsåldern når med god 
tonsäkerhet oftast upp till tonerna f2 och g2 (Fagius & Larsson 1990, sid.99). 
 

 

 
 
Tonomfång hos nio- och tioåringar vid melodisjungande respektive sångövning (Fagius 

& Larsson 1990). 



 

 11

 
 
När barnen kommer upp i elva-tolvårsåldern beskriver Fagius & Larsson att barnens 
röster ökar i volym och det blir även lättare att arbeta med sångstämmor i kören (Fagius 
& Larsson 1990, sid.98).  

 

Tonomfång hos elva- och tolvåringar vid melodisjungande respektive sångövning 

(Fagius & Larsson 1990). 
 

 
3.6 Sångsvaga barn, ”brummare” och andra sångstörningar 

 
Olsson Ekström beskriver att ”brummare” och sångsvaga barn kännetecknar de barn 
som inte kan sjunga tillsammans med en annan röst och då sjunga unisont (Olsson 
Ekström 1990, sid.100). Gunnel Fagius uppger att man ibland pratar om ”vokala 
vandrare” vilket innebär att man talsjunger i ett lågt läge eller att röstomfånget är 
begränsat och har fastnat i ett läge (Fagius 2007, sid.151). Olsson Ekström anser att 
majoriteten av barn i årskurs 1 har ett ungefärligt röstomfång från c1-h1 där de kan röra 
sig relativt obehindrat inom det omfånget (Olsson Ekström 1990, sid.100).  
 
Olsson Ekström uppger att vid gemensam sång finns det dock alltid barn som inte 
anpassar sin röst till gruppen utan deras högsta ton ligger betydligt lägre än de övriga 
barnens toner. De barn som sjunger på det sättet kan ha ett lika stort röstomfång som de 
andra men deras register är lägre menar Olsson Ekström. Olsson Ekström uppger att 
upplevelsen för de så kallade ”brummarna” vid gemensam sång är att de andra barnen 
snarare kan var irriterande än stöttande. Det är vanligt att barn som sjunger i sitt eget 
register inte använder alla sina toner utan bara ett fåtal. Olsson Ekström menar också att 
barn som brummar ofta startar sången mellan en ters och en kvint under den 
ursprungliga tonen och att de sedan fortsätter envist att sjunga i sitt eget läge. Vid 
gemensamma sångstunder där det finns barn som sjunger i sitt eget läge kan det 
upplevas av de andra barnen som att det entonigt sjungande barnet sjunger fel och att 
det stör (Olsson Ekström 1990, sid.100).  
 
Om ett barn har få toner som de använder i sitt register kan detta ofta kompenseras 
genom att barnet sjunger extra starkt. De elever som har ett väl utvecklat gehör sjunger 
då svagt eftersom de märker att deras sång inte stämmer. Det är många som har blivit 
kallade för brummare även om de har både gott gehör och mycket musikalitet menar 
Olsson Ekström. Det är därför viktigt att inte bara benämna vissa barn som brummare 
och utan att också undersöka orsaken till deras problem (Olsson Ekström 1990, 
sid.101).  
 
Olsson Ekström nämner att orsaker till sånghämningar kan bero på bristande 
andningsteknik, dåligt självförtroende, samt passivt lyssnande istället för aktivt 
lyssnande vid sång. Andra orsaker kan vara att föräldrar och andra i barnets närhet för 
över sin ängslighet och ovilja kring sång till barnet samt att barnet haft sångtysta 
småbarnsår och inte fått utveckla sin spontana sång. Vid individuell hjälp kan barnet 
med hjälp av lekbetonad metodik få hjälp att hitta sin röst och att stärka sitt 
självförtroende (Olsson Ekström 1990, sid.101). 



 

 12

4 Forskning om barns röster 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring barns röster, olika röststörningar samt 
artikulation. 
 
 
4.1 Röst och tal 

 
Professor Gunnar Forshufvud beskriver att sång och tal bildas genom att luft passerar 
upp genom luftstrupen och sätter stämläpparna i svängning (Forshufvud 1990, sid.105). 
När stämläpparna satts i svängning bildas ljudvågor som sedan transporteras upp genom 
ansatsröret där vi hittar svalg, munhåla, och näshåla skriver lektor Anita McAllister 
(McAllister 2014, sid.39).  
 

 
 

De anatomiska delarna som bidrar till att toner kan bildas (Forshufvud 1990, sid.105) 
 
Vibrationerna på stämläpparna reglerar vilken ton de blir. Om man sjunger ett ettstruket 
a svänger stämläpparna 440ggr/sek. Det är antalet svängningar per sekund som avgör 
vilken ton det blir (Forshufvud 1990, sid.106). Ljusare toner innebär fler svängningar 
per sekund och mörkare toner innebär alltså färre svängningar per sekund.  
När det gäller röstkvalitet skiljer det sig mellan flickor och pojkar och män och kvinnor. 
Det är vanligt att flickor och kvinnors röster ofta är mer läckande än män och pojkars 
röster. När rösten är läckande innebär det att stämbanden inte sluts helt och hållet utan 
det blir ett mellanrum för luften att passera och rösten kan uppfattas som lite hes 
(McAllister 2014, sid.40).  
 
Tal- och språkstörningar är något som pojkar drabbas av tre gånger oftare än flickor 
skriver McAllister & Södersten. Det kan finnas många orsaker till röststörningar menar 
McAllister & Södersten men en av dem är att barnen utsätts för en hög belastning och 
pratar mycket med en stark och hög röststyrka. Givetvis behöver inte orsaken till 
röstproblem hos alla barn bero på hög belastning av rösten men det är en av de 
vanligaste orsakerna. Barn som lider av röstproblem kan också få ett begränsat 
tonomfång vilket kan leda till att de inte kan delta i gemensam sång och därigenom 
utveckla sin sångförmåga fullt ut. Det kan också innebära att barn med röstproblem 
mister ett betydelsefullt uttryckssätt för både kommunikation och personlig 
utveckling.(McAllister & Södersten 2014, sid.40) 
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McAllister & Södersten skriver att stämbanden inte är fullt utvecklade förrän vid 16 års 
ålder. McAllister & Södersten skriver även att barn i samband med röstansträngning 
lättare utvecklar svullnader på stämbanden jämfört med vuxna (McAllister & Södersten 
2007, sid.49).  
 
 

4.2 Sångens betydelse för barns utveckling 

 
Professor Graham F.Welsch refererar till en undersökning av Tafuri & Villa som visar 
att barn redan vid två månaders ålder kan producera musikaliskt joller som innehåller 
både rytm- och tonhöjdsmönster. Welsch menar även att sångförmågan sannolikt stärks 
om barnet uppmuntras att utforska sin vokala förmåga samt genom möjlighet till vokal 
lek där. Om sångupplevelserna under barndomsåren upplevs som positiva uppstår 
normalt en betydande sångförmåga medan negativa upplevelser kan ha en livslång och 
skadlig påverkan när det gäller förverkligandet av de musikaliska förutsättningarna och 
sångbeteendet (Welsch 2007, sid. 55).  
 
Welsch skriver att sångförmågan stärks genom kontinuerlig möjlighet till vokal lek. 
Barnet stärks också av en uppmuntrande miljö där de får utforska sin vokala förmåga 
(Welsch 2007, sid.63).  
 
Professor Jon-Roar Bjørkvold skriver I boken Den musiska människan (Bjørkvold 
2005) att spontansång är viktig eftersom han anser att “sången ger puls åt leken, form åt 
kroppsrörelserna och känsla åt rösten”. Bjørkvold beskriver även att det är nödvändigt 
att behärska den spontana sången för att den är en del i utvecklingen av den mänskliga 
uttrycksförmågan. Det finns flera olika typer av spontansång och den tidigaste kallas 
amorf (formlös) och den utvecklas organiskt från de jollrande och gurglande ljuden till 
första ljud- och röstleken. De två andra typerna är färdigsång och formler. Färdigsånger 
innebär att barnen tar del av de sånger som sjungs för dem, det kan exempelvis vara en 
förälder som under blöjbytet sjunger “baka baka liten kaka” för sitt barn. Genom de 
sånger som sjungs för barnet samlar de på sig många färdigsånger innan de börjar 
använda sig av formelsångerna. Formelsångerna börjar användas när barnet är i två-
treårsåldern och innebär att barnen sjunger för att kommunicera med varandra medan de 
leker (Bjørkvold 2005, sid.66). 
 
Professor Bertil Sundin skriver i boken Barns musikaliska utveckling (Sundin 1995) 
bland annat att barn som upplever att de inte kan sjunga kan under spontana sånglekar 
glömma bort sin rädsla och automatiskt börja sjunga (Sundin 1995, sid.160).  
 
Welsch menar att studier han genomfört vid tre grundskolor med barn i åldrarna nio till 
tio år visar att det finns en ”skoleffekt”. Resultatet visar att i vissa skolor förbättrade alla 
barn sin sångförmåga. I de skolor där barnens sång försummades skriver Welsch att det 
fick konsekvensen att barnens sångförmåga försämrades när de blev äldre. (Welsch 
2007, sid.62). 
 
Barn som anses ha en sångförmåga som är ”bristfällig” har ofta inte fått möjligheten att 
uppleva miljöer där sångförmågan kunnat utvecklas och stärkas (Welch 2007, sid.65). 
 

Welsch skriver att i samband med pubertetens början inträder den egna självbilden kring 
sång ta en fast form. Welsch menar att om man upplevt negativ upplevelse kring sång i 
form av negativa kommentarer från lärare och föräldrar kan det innebära en livslång 
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skadlighet på sångbeteendet. Om man däremot har haft positiva och stimulerande 
upplevelser kring sång kan det medföra att sångförmågan utvecklats till något 
betydande och ha en effekt på förverkligandet av de musikaliska förutsättningarna 
(Welsch 2007, sid.55).  
 
Sundin ger exempel på vuxna som tar avstånd från musik eftersom de haft negativa 
upplevelser. Det är vanligt att de negativa upplevelserna har inträffat i skolmiljö skriver 
Sundin. Det finns berättelser om hur barn har upplevt att de inte tillåtits sjunga eller 
blivit ombedda att vara tysta. Den typen av utstötning i samband med sång kan enligt 
Sundin medföra en livslång osäkerhet kring sång och musik (Sundin 1995, sid.43). 
 
 
4.3 Skillnader mellan barnröst och vuxenröst 

 
Sundberg beskriver att barn har kortare stämband än vuxna vilket innebär att barnens 
röst är ljusare än hos vuxna. Barn har ca 40 % högre lufttryck när de sjunger jämfört 
med när vuxna sjunger. Eftersom barnen har mindre lungor orkar de inte sjunga eller 
tala lika länge som vuxna mellan andhämtningarna och därför kan vuxna sjunga längre 
fraser än barn. Sundberg skriver att på grund av skillnaderna av lufttrycket i barns röster 
jämfört med vuxnas röster bör barnsångerna ha kortare fraser än sånger skrivna för 
vuxna. Det bör vara kortare fraser för att barnen ska orka hålla hela frasen under en 
andning (Sundberg 2001, sid.252). 
 

 

Bekvämt sångläge för vuxenröst respektive barnröst enligt Jillefors & Schein 
(Holmgren Red 2014, sid.55) 
 
McAllister och Södersten refererar till en undersökning av Jillefors & Schein med syftet 
att undersöka 5-åringars röstläge när det gäller tal och sång utan några särskilda 
förkunskaper i sång (McAllister & Södersten 2007, sid.47). Undersökningen gjordes på 
fem förskolor med hjälp av ett fonetogram som är en mätning som genomförs med hjälp 
av ett dataprogram och en mikrofon. Fotetogrammet visar röstens frekvens alltså 
tonhöjd samt dynamik som innebär exempelvis starkt och svagt (McAllister & 
Södersten 2007, sid.46). Studiens syfte var att ta reda på det fysiologiska röstomfånget 
hos 5-åringarna för att sedan jämföra med de röstlägen som förskollärarna valde att 
sjunga i vid sångstunder med barnen. Resultatet visade att lärarna utgick från sin egen 
talröst när sångerna skulle sjungas vilket resulterade i att barnen inte kunde sjunga med 
på grund av deras begränsade röstomfång utan de valde då en helt annan tonart som 
passade för deras röster (McAllister & Södersten 2007, sid.47). Skillnaden mellan 
bekvämt röstläge för barn- respektive vuxenröster visas med hjälp av bilden på 
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föregående sida och skillnaden beror på att barnens stämband är kortare än hos vuxna. 
McAllister och Södersten skriver att hos pojkar ökar längden på stämbanden ca 64 % 
efter puberteten vilket innebär en ökning på ca 4-11mm. För flickor är inte förändringen 
på stämbanden lika stor som hos pojkar utan motsvarar en ökning på 34% och det 
motsvarar 1,5-4mm (McAllister & Södersten 2007, sid.43).  
 
McAllister & Södersten skriver att konsekvensen av valet kring tonart blir att den tänkta 
unisona sången uteblir när förskollärarna väljer sitt eget bekväma röstläge och att den 
vuxnes röst och barnens röst då hamnar i olika tonlägen. Barnets uppfattning av gehör 
kan påverkas av att inte få sjunga unisont och därför menar McAllister & Södersten att 
vuxna som sjunger tillsammans med barn därför bör man anpassa tonart utifrån barnens 
fysiologiska möjligheter (McAllister & Södersten 2007, sid.48) 
 
Sundin menar också att val av röstläge är viktigt för barn eftersom de lätt spänner sig 
när de ska sjunga nya sånger och därför bör man utgå från barnens röstläge för att 
underlätta för dem (Sundin 1995, sid.104). 
 
 
4.4 Röstomfång 

 
McAllister och Södersten menar att det fysiologiska omfånget i rösten vanligtvis är 
större än det musikaliska omfånget. McAllister & Södersten skriver att undersökningen 
av rösten hos en femårig flicka med icke sångvana visade en tydlig nedre gräns vid 
ettstrukna C eller även kallat för nyckelhåls-C. Det fysiologiska omfånget hos den 
femåriga flickan var 24-halvtoner alltså två oktaver skriver McAllister & Södersten. Vid 
motsvarande undersökning av 10-åringars röstomfång visade resultatet att röstomfånget 
ökat till ca 36-halvtoner. Samma typ av undersökning gjordes på en elvaårig pojke med 
god sångvana. I undersökningen användes fonetogram som mäter röstens tonhöjd och 
styrka. Den elvaårige pojken med sångerfarenhet från gosskör uppvisade att han kunde 
kontrollera rösten genom att sjunga både svaga och starka toner samt även sjunga svagt 
i ett högt tonläge. (McAllister & Södersten 2007, sid.46-47) 
 
 
4.5 ”Brummare” och röststörningar 

 
Sundin skriver att ”brummare” uppvisar samma monotona beteende i talrösten som vid 
sång. Sundin menar att man som ledare bör undvika specifika övningar för brummare 
utan att låta ”brummarna” omedvetet utforska sin röst genom spontana röstlekar 
(Sundin 1995, sid.160).  
 
Viktiga delar som stärker barns sångutveckling är att leka med ljud och att få utforska 
den egna rösten, improvisera och komponera egna sånger samt att delta i sånglekar med 
kamrater. Barn som anses ha en sångförmåga som är ”bristfällig” har ofta inte fått 
möjligheten att uppleva miljöer där sångförmågan kunnat utvecklas och stärkas (Welch 
2007, sid.65). 
 
Om inte huvudklang eller falsettröst får utvecklas kan det innebära att nyanser och 
dynamisk rikedom förblir oupptäckta (Zangger Borch 2005, sid.46)  
 
Faktorer som påverkar att sångrösten låter falsk kan vara att man sjunger för starkt och 
det kan leda till att rösten blir pressad. Förmågan att höra och att tänka tonen innan den 
sjungs är andra saker som påverkar förmågan att sjunga rent. En förutsättning för att 
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sjunga rent är att det finns ett samarbete mellan struphuvudet, örat och hjärnan (Zangger 
Borch 2005, sid.110).  
 
Inom populärmusiken används ett sångsätt som kallas Belting något som Sundberg 
beskriver som stark sång i ett högt tonläge med bröströstregistret. Belting har ca 50 % 
högre subglottiskt tryck alltså högre tryck under stämläpparna jämfört med klassisk 
sång exempelvis opera. Sundberg skriver att om belting används genomgående är det 
vanligt att rösten skadas (Sundberg 2001, sid.260). 
 

 
4.6 Sång- och repertoarideal  

 
Sundin skriver att klassisk musik tidigare var normen och att det var det man utgick 
ifrån när man talade allmänt om musik. Begreppet musik har idag blivit identisk med 
populärmusiken menar Sundin. Massmedias inflytande har ökat markant och det är 
något som alla pedagoger bör vara medveten om eftersom detta kan påverka barns 
förutsättningar när det gäller musikskapande (Sundin 2007, sid72). Massmedia och 
popmusiken har kommit att fungera som inofficiella lärare. Barnen imiterar sina idoler 
och härmar popidolernas musik som inte alls har ett anpassat röstläge för barn. Sundin 
skriver ”Idolernas attraktionskraft är dock ofta starkare än vad barnens stämband kan 
hantera” (Sundin 2007, sid.70).  
 
Det är viktigt att ha ett barnperspektiv för att ta del av barnens upplevelser och 
förståelse för omvärlden. Sundin menar även att barn innan skolåldern har ett stort 
intresse för klang och rörelse något som han menar att medievärlden uppmärksammar 
mer än musikpedagogiken (Sundin 2007, sid.70). 
 
 
4.7 Röstträning 

 
Docent Ingrid Haking Raaby skriver att ”sångrösten sitter inte bara i halsen utan hela 
kroppen är ditt instrument”. Bra hållning är en av förutsättningarna för att andningen 
ska fungera och att tonen ska klinga bra (Haking Raaby 1999, sid.67). 
 
Professor Sven Kristersson skriver att när man ska sjunga med kroppen behöver 
bukmusklerna aktiveras och det kan man göra genom att sjunga lätt korta luftpuffar på 
exempelvis na,nå,ny (Kristersson 1999, sid.38). 
 
För att hitta sitt bröstregister kan man använda sig av olika rop till exempel ”åhej” och 
”hallå”. För att hitta huvudklang kan rösten tränas genom att starta i ett högre läge och 
gå uppifrån och ner. För att hitta registerskarvar kan man använda sig av glissando och 
glida nerifrån och upp (Zangger Borch 2005, sid.46-48).  
 
När det gäller artikulation skriver Zangger Borch att artikulation inte enbart handlar om 
att uttala fraser och ord tydligt utan det fyller även en funktion som musikaliskt redskap. 
Konsonanterna bidrar med tydlighet till orden och vokalerna kan genom sitt tonläge 
förmedla en känsla. Det finns olika artikulatorer alltså delar som påverkar sångröstens 
artikulation. Exempel på artikulatorer är läppar, tunga, underkäke, mjuka gommen och 
struphuvudet. Inom pop-rock och soulgenrerna handlar inte artikulationen enbart om att 
förmedla text utan har även en rytmisk funktion. Exempelvis kan explosiva konsonanter 
öka möjligheten att få musiken att ”svänga” mer (Zangger Borch 2005, sid.66).   
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Det finns många olika ideal när det gäller hur man ska sjunga i olika genrer. Inom 
klassiska musiken pratar man om sopran, alt, tenor och bas som olika röstlägen och de 
anger också både omfång och klangfärg. Inom rock-pop-, och soulgenrerna kretsar 
sångidealet kring att hitta ett unikt sound. I körsammanhang däremot får sångarna 
anpassa sina röster till den kollektiva klangen för att kunna uppnå de olika harmonier 
som bildar den gemensamma klangen som är målsättningen med körsången (Zangger 
Borch 2005, sid.109).  
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5 Metod 
 
Jag har valt att arbeta med metoden kvalitativa forskningsintervjuer och har genomfört 
intervjuer med olika barnkörledare för att ta reda på deras upplevelser av barns 
röstutveckling från millennieskiftet fram till idag samt hur de arbetar med sångsvaga 
barn. Forskningsintervjun i form av mänskligt samtal kan förekomma i många olika 
former skriver Steinar Kvale & Svend Brinkmann i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2014). Halvstrukturerade intervjuer utgår från 
en intervjumall som innehåller teman och förslag skriver Kvale & Brinkmann. Denna 
typ av intervjuer kan också förekomma under namnet semistrukturerade intervjuer och 
innebär att det finns en större frihet när det gäller att variera antalet fasta 
frågeformuleringar samt i vilken ordning de ställs skriver Göran Ahrne i boken 
Handbok för kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson 2011). I dessa intervjuer kan 
intervjuaren även komplettera med öppna frågor till informanten (Ahrne & Eriksson-
Zetterquist, s.40) Jag valde att arbeta med semistrukturerade intervjuer eftersom jag 
tycker det är bra att de utgår från ett frågeschema och att man därmed har en tydlig 
grund för intervjun. Frågeschemat är utformat utifrån forskningsfrågorna och 
utformades för att informanterna skulle kunna berätta fritt utifrån varje fråga. Genom att 
informanterna pratade fritt uppkom även andra intressanta infallsvinklar som kunde 
tillföra relevant information för undersökningen. Intervjuaren har en större frihet vid 
semistrukturerade intervjuer jämfört med strukturerade intervjuer eftersom frågorna är 
mer allmänt formulerade skriver Bryman i boken Samhällsvetenskapliga metoder 

(Bryman 2011). Intervjuaren har också möjlighet att ställa uppföljnings- och följdfrågor 
till de svar som uppfattas som relevanta och viktiga (Bryman 2011, sid.206). Jag ser en 
stor fördel att kunna komplettera med uppföljnings- och följdfrågor eftersom det kan 
komma upp relevanta ämnen för undersökningen som inte finns representerade i 
frågeschemat. 
 
För att uppnå en god kvalitativ intervju bör man kunna variera antalet fasta 
frågeformuleringar och i vilken ordning som frågorna ställs samt i vilken utsträckning 
man vill komplettera med öppna frågor (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011, s.40).  
 
Semistrukturerade intervjuer kan beskrivas som en intervju som utgår ifrån ett 
frågeschema där frågornas ordning kan variera (Bryman 2011, sid.105). Intervjun skrivs 
ut i text med hjälp av det inspelade materialet från intervjun och dessa utgör sedan 
grunden för de presenterade resultatet och analysen (Kvale & Brinkmann 2014, sid.45). 
Jag valde att arbeta med denna typ av metod eftersom det innebär att barnkörledarna får 
berätta och beskriva fritt utifrån några frågor kring deras uppfattning och erfarenheter 
om barns sångröster men att det även var möjligt att komplettera med frågor som 
uppkom i samband med intervjun.  
 
 
5.1 Urval 

 
Urvalet av informanter till de kvalitativa intervjuerna är gjort utifrån 
bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren väljer personer som finns i dennes 
närhet (Bryman 2011, sid.194). Jag använde mig av detta urval eftersom jag ville träffa 
informanterna för intervjuer och undvika att genomföra intervjuer via telefon eller 
Skype. Nackdelarna med denna typ av urval är att det blir svårt att generalisera 
resultaten (Bryman 2011, sid.194). Jag valde att intervjua tre barnkörledare i olika 
åldrar samt med skilda bakgrunder och utbildningar. När jag valde informanter i olika 
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åldrar tänkte jag att röstideal från olika tider även kan ha avspeglats sig i informanternas 
utbildningar och det kan därmed påverka deras sätt att leda barnkör. Två av 
barnkörledarna är verksamma som ledare för barnkörer inom Svenska kyrkan och den 
tredje barnkörledaren leder en profan barnkör på sin fritid. Informanterna har alla 
erfarenhet av arbete med barns sångröster under den aktuella tidsperioden. 
 
Av hänsyn till informanternas konfidentialitet har jag valt att använda fiktiva namn på 
informanterna för att de ska kunna vara anonyma. 
 
Eva kallar jag den första personen jag intervjuade och hon är i 35-årsåldern och arbetar 
som organist och körledare i en småstad i Västsverige. Hon har både kantorsexamen 
och organistexamen från en musikhögskola. Eva har en barnkör för åldrarna 5-7 år samt 
en barnkör för barn i årskurs 1-6. 
 
Den andra personen jag intervjuade valde jag att kalla Barbro. Hon bor i en medelstor 
stad i Västsverige och är pensionerad lärare och leder en profan barnkör. Barbro har 
även skrivit och givit ut många egenkomponerade sånger för barnkör. I sitt yrke som 
lärare har hon sjungit mycket med eleverna och gjort olika musikprojekt. Barbro leder 
en barnkör som just nu består av flickor i åldrarna 6-10år. 
 
Den tredje intervjupersonen har jag valt att kalla Tina. Hon är i 60-års åldern och 
kombinerar jobbet som lågstadielärare med en kantorstjänst i en landsbygdsförsamling i 
en kommun med en medelstor stad som centralort. Tina har lång erfarenhet av att leda 
barnkör samt att sjunga tillsammans med barnen i skolan. Tina leder tillsammans med 
sin kantorskollega en barnkör för årskurs 1-3 och en barnkör för årskurs 4-6. 
 
 
5.2 Etiskt förhållningssätt 

 
De tre barnkörledarna har blivit informerade om syftet med intervjuerna samt att 
innehållet endast får användas i vetenskapligt syfte enligt vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011 sid.31). Informerat samtycke är en viktig 
del eftersom det innebär att informanterna fått veta det generella syftet och även på 
vilket sätt undersökningen är upplagd på. Informerat samtycke innebär även att 
informanterna blivit informerade om att deras deltagande i undersökningen är frivillig 
samt att de har rätt att avsluta sin medverkan när de vill (Kvale & Brinkmann 2014, 
sid.107). Konfidentialitet i forskningsintervju innebär att undersökningspersonerna inte 
ska kunna identifieras i det som redovisats skriver Kvale & Brinkmann. Det är också 
viktigt att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att göra förändringar när 
det gäller identifierande drag samt att förändra namnet för att skydda informanternas 
integritet (Kvale & Brinkmann 2014, sid.109). 
 
 
5.3 Genomförande 

 
Jag kontaktade två av barnkörledarna via telefon och den tredje i samband med att vi 
möttes i andra sammanhang. En intervju genomfördes hemma hos en av informanterna 
eftersom hon tyckte att det var smidigast. Den andra informanten intervjuades i en 
enskild del i det lokala bibliotekets lokaler. Den tredje intervjun genomfördes i ett 
enskilt rum vid informantens arbetsplats. Alla intervjuerna har ägt rum på dagtid och tid 
och plats har bestämts i samråd med informanterna. Det är önskvärt att försöka 
genomföra intervjun ostört (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011, sid.45). Det viktigaste i 
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val av plats för intervjun har varit att hitta en plats där informanten kunnat känna sig 
trygg och där det varit möjligt att genomföra intervjun ostört. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av en mikrofon till datorn där jag använde inspelningsprogrammet Logic Pro 
X. Jag valde även att spela in intervjuerna med min inspelningsapparat ZOOM H2 för 
att kunna ha en extra inspelning ifall några tekniska problem skulle uppkomma. 
Intervjuerna varade ca 30-45 minuter. Den intervjun som genomfördes i bibliotekets 
lokaler stördes ibland av att en tung dörr öppnades och stängdes i närheten. De övriga 
två intervjuerna genomfördes ostört. Varje intervju har inletts med att informanterna 
blivit informerade om syftet med undersökningen samt att deras svar endast får 
användas i vetenskapligt syfte (Kvale & Brinkmann 2014, sid.107). Informanterna 
informerades även om konfidentialiteten i undersökningen som innebär att de inte ska 
kunna identifieras i undersökningen (Kvale & Brinkmann 2014, sid.109).  
 
 
5.4 Databearbetning 

 
Det insamlade materialet från intervjuerna har spelats in med hjälp av ett 
inspelningsprogram i datorn och har sedan transkriberats till utskriven text. Genom 
utskriften av intervjuerna struktureras materialet för att kunna inleda analysprocessen 
(Kvale & Brinkmann 2014, sid.220). Jag valde att skriva ut intervjuerna ordagrant för 
att sedan använda mig av färgkodning för att dela upp intervjusvaren i olika teman. 
Under analysarbetet uppkom fyra teman och det var anpassning av sånger utifrån 
barnens röstomfång, klangen i barnkören och populärmusikens klangideal, artikulation i 
barnkören samt ”brummare” och sångsvaga barn. Kvale & Brinkmann skriver att 
ordagranna textåtergivningar med utskrivna pauser, upprepningar och tonlägen är 
nödvändiga för att kunna göra såväl språklig analys som psykologiska tolkningar (Kvale 
& Brinkmann 2011, sid.227). Analysen av det insamlade materialet har även jämförts 
med tidigare forskning för att kunna visa på likheter och skillnader med studiens 
resultat. 
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6 Resultat 
 
Eva berättar att hon stött på begreppet ”Tweenies” som hon beskriver att barn redan 
från åttaårsåldern och upp till början av tonåren är i en mellanperiod mellan barn och 
tonår. Hon upplever att deras attityd är att de vill vara äldre och mognare än vad de är 
och det menar hon även avspeglar sig i deras sångröster eftersom de inte vill låta som 
barnröster. Eva beskriver att hon tycker att den stora förändringen inte ligger i barnens 
sångröster utan hur man som ledare väljer att arbeta med barnens röster.  
 
De intervjusvar som handlade om hur barn härmar sina idoler hamnade under kategorin 
”klangen i barnkören” eftersom det påverkar hur barn sjunger och därmed också 
körklangen. Andra intervjusvar som varit till grund för kategorin har bland annat varit 
barnkörledarnas beskrivning av barns upplevelser att sjunga i ljusa röstlägen, skillnader 
mellan det solistiska idealet och körklangsideal samt hur barnens trygghet kring sång 
kan påverka klangen i barnkören. Intervjusvar som handlade om barns sätt att sjunga 
samt intervjusvar om sångsätt som kan vara skadliga för rösten hamnade också under 
kategorin. På liknande sätt kopplades olika svarsområden till de andra kategorierna.  
 
 
6.1 Barnkörledarnas upplevelser av barns röstutveckling  

 
Här presenterar jag några av de intervjusvar som barnkörledarna lämnat. Svaren har 
bidragit till att bilda de fyra temana: klangen i barnkören, anpassning av sånger utifrån 
barnens röstomfång, artikulation i barnkören samt ”brummare” och sångsvaga barn  
som presenteras i resultatet. 
 
När det gäller barnkörledarnas beskrivning kring hur de upplever att barns sångröster 
har utvecklats från millennieskiftet fram till idag säger Eva som jobbar som organist och 
körledare att ”spontant tänker jag att det är ingen skillnad”. Barns röster är fortfarande 
barnröster”. Tina som jobbar med barnkör i en församling på landsbygden säger att hon 
upplever att den stora skillnaden idag jämfört med innan millennieskiftet är att ”barnen 
blir små kopior av idolerna och de tror att det måste låta på ett visst sätt för att artisterna 
sjunger så”. Även Barbro som leder en profan barnkör på sin fritid tycker att det är svårt 
att se någon skillnad när det gäller utvecklingen av barns sångröster under den aktuella 
perioden men säger att hon upplever att ”barnen blir påverkade genom media och 
härmar skrikiga röster”. 
 
”Artikulation är något som man måste jobba med i barnkören eftersom det inte kommer 
naturligt” säger Eva. Hon tror även att det kanske handlar om att finmotoriken inte 
hunnit utvecklats fullt ut hos barnen och att de därför har lite svårt att uttala vissa ord. 
Alla körledarna beskriver att de upplever att barnen tycker att det är roligt med ramsor 
och lekar som övar artikulation.  
 
De tre barnkörledarna uppger att de har mött både ”brummare” och sångsvaga barn. Eva 
säger att det har funnits både brummare och sångsvaga barn i alla de barnkörer hon lett. 
Tina säger att hon tror att ”många som brummar inte är medvetna om att de brummar 
utan de tror att de sjunger rätt”. 
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6.2 Klangen i barnkören och populärmusikens klangideal 

 
Det gemensamma som de tre barnkörledarna näst intill beskriver identiskt är att de 
upplever en skillnad i attityd kring sång och att barnen påverkas mycket av TV och 
övrig media. Alla tre upplever att dagens popidoler har stor påverkan på barnen och 
Tina som jobbar med barnkör på landsbygden samt sjunger tillsammans med barn i 
skolan i sin lärarroll beskriver att det blivit mycket vanligare att barnen lyssnar på 
artister och försöker härma deras sångsätt. Tina säger att ”barnen blir små kopior av 
idolerna och de tror att det måste låta på ett visst sätt för att artisterna sjunger så”. 
Barbro upplever att barnen härmar artister med skrikiga röster och som använder sina 
röster på fel sätt eftersom sångsättet kan skada rösten. Alla tre körledarna upplever att 
barnen gärna vill efterlikna de ideal som finns inom populärmusiken.  
 
Eva beskriver att barnen kan uppleva att det låter pipigt och barnsligt när de exempelvis 
sjunger barnvisor och eller sånger i ett högre tonläge jämfört med poplåtar. Eva 
upplever att ”klangen har blivit lite hårdare och att det drar mer än tidigare åt 
popidealet”. Hon tänker speciellt på det lite hårda och nasala sångsätt som Britney 
Spears använder som en del barn försökt efterlikna. Eva ser dock positivt på flera 
svenska artister som är verksamma idag exempelvis First aid kit, Laleh och Melissa 
Horn som hon menar är goda sångliga förebilder eftersom de sjunger mjukare och mer 
hälsosamt för rösten. Eva beskriver också att hon upplever att många uttrycker att det 
musikaliska landskapet förändrades i samband med tv-programmet IDOL eftersom det 
solistiska sångsättet blev det nya idealet. Det solistiska sångsättet i sin tur påverkar 
barnkören eftersom man där strävar efter en helhetsklang med alla röster tillsammans.   
 
Tina säger att hon har förmånen att kunna jämföra skillnaderna mellan en vanlig 
skolklass och en barnkör och hennes upplevelse är att i skolklassen tycker barnen att det 
låter som opera när de sjunger i högre tonlägen. Hon menar att i barnkören möter hon 
aldrig på diskussionen om att sångerna går för högt eller låter som opera. Anledningen 
till det anser Tina är att barnen i barnkören har tränat sina röster och också blivit 
uppmärksamma på att man även kan sjunga i ett ljust röstläge. Barbro har svårt att se 
någon specifik skillnad när det gäller klangen i barnens röster idag jämfört med vid 
millennieskiftet. Hon menar att klangen främst påverkas av barnens trygghet kring 
sångerna och i vilken mån barnen sjunger ut och släpper fram sången. Barbro upplever 
att om barnen känner sig bekanta med sångerna och kan texten så blir klangen också fin 
jämfört med om barnen är osäkra då upplever hon att sången blir mumlande och osäker. 
 
 
6.3 Anpassning av sånger utifrån barnens röstomfång 

 
De tre barnkörledarna beskriver att de upplever det viktigt att anpassa tonarterna i 
sångerna utifrån barnens röstomfång. Barbro upplever att det är väldigt viktigt att lyssna 
in vad barnen klarar att sjunga och att tänka på att barns röster är ljusare än vuxnas. Hon 
berättar att hon skrivit närmare 150 barnvisor som hon givit ut på förlag. När hennes 
första bok med barnsånger kom ut berättar Barbro att hon fick en del kritik eftersom hon 
skrivit sångerna i ett lite för lågt läge. Skälet till att hon lade sångerna i ett visst läge var 
för att hon spelade på gehör och tyckte att de var lättare att spela i tonarter med färre 
svarta tangenter. Nu beskriver hon att hon har lärt sig vilka tonlägen som passar för 
barnröster och att hon lyssnar in barnen noga och anpassar sig utifrån det. Barbro 
berättar även att när hon utbildade sig till lågstadielärare för många år sedan fick hon 
lära sig att det var viktigt att begränsa röstomfånget i sångerna som skulle sjungas med 
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barnen eftersom det då ansågs att det skulle bli för jobbigt för barnen annars. Barbro 
berättar att idealet vid den perioden var att barnsångerna skulle ha ett mycket begränsat 
tonomfång med endast två-tre toner. Dessa begränsningar är något som Barbro inte brytt 
sig om utan hon säger att hon låtit barnen själv sätta begränsningarna och att hon valt 
sånger som barnen tyckt om oavsett tonomfånget i sångerna. 
 
Eva berättar att hon försöker hitta sånger som passar barnens röster och som är 
melodiösa. Hon upplever att höga toner kan barn sjunga med hjälp av träning. Hon 
säger att ”ledaren har en betydelsefull uppgift när det gäller att välja sånger om man vill 
utnyttja barnens naturliga klang”.  Hon menar att det finns en stor potential i barns 
sångröster om de tränas och genom lekar och övningar kan luras att sjunga högt. Hon 
ser en risk i att om de inte får utveckla förmågan att sjunga högt så tappar barnen de 
höga tonerna i röstomfånget. Eva berättar att om hon ska använda popsånger i 
barnkören höjer hon nästan alltid minst ett tonsteg även om sången har ett brett 
tonomfång eftersom hon upplever att barnen har lättare att klara de höga tonerna jämfört 
med de låga.  
 
Tina som jobbar med en barnkör i en landsbygdsförsamling beskriver att hon upplever 
barnens röstomfång som stort och att de kan sjunga högt om man jobbar med det. Hon 
menar att som utbildad inom det aktuella området har man fått lära sig att som ledare 
måste man sjunga i lite högre tonarter när man sjunger med barn jämfört med vuxna. 
Hon beskriver även att om man använder sig av sånger som är skrivna för barn är de 
också oftast anpassade till barnens röstomfång. 
 
 
6.4 Artikulation i barnkören  

 
De tre körledarna beskriver att de upplever att artikulation är något som man måste 
jobba med i barnkören eftersom det inte kommer naturligt. Eva säger att hon tror att det 
kanske handlar om att finmotoriken inte hunnit utvecklats fullt ut hos barnen och att de 
därför har lite svårt att uttala vissa ord. Alla körledarna beskriver att de upplever att 
barnen tycker att det är roligt med ramsor och lekar som övar artikulation. De menar att 
det på ett lekfullt och ganska enkelt sätt går att göra barnen uppmärksamma på att 
sjunga med tydlig artikulation. Körledarna upplever inte att det är någon skillnad med 
barns artikulation idag jämfört med vid millennieskiftet. Barnkörledarna uttrycker att 
artikulation är något man får öva på i barnkören med hjälp av olika lekar och ramsor. 
Tina beskriver att hon brukar säga till barnen i barnkören när de sjunger i kyrkan att ”de 
ska sjunga så det hörs ända ner till dörren i kyrkan vilken text de sjunger”. Tina menar 
också att barnen ska sjunga med både inlevelse och ”utlevelse”. Hon menar att 
”utlevelse” handlar om att de som lyssnar ska kunna höra vilken text barnen sjunger.  
 
 
6.5 ”Brummare” och sångsvaga barn 

 
De tre barnkörledarna uppger att de har mött både ”brummare” och sångsvaga barn. Eva 
säger att det har funnits både brummare och sångsvaga barn i alla de barnkörer hon lett. 
Tina säger att hon tror att ”många som brummar inte är medvetna om att de brummar 
utan de tror att de sjunger rätt”. Tina beskriver också att hon upplevt att de som 
brummar eller är sångsvaga kan bli hjälpta av att få sitta bland barn i barnkören som är 
tonsäkra på melodin. Både Eva och Tina uttrycker att det krävs mycket träning och 
framför allt att barnens lyssnande måste stärkas. Eva upplever att brummarna ofta inte 
hittat sin sångröst utan de sjunger med sin talröst i ett lågt röstläge. Hon menar att som 
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ledare bör man visa barnen vilket läge de ska sjunga i genom att visa skillnaden mellan 
talröst och sångröst. Som körledare kan man sjunga i ett ljusröstläge och låta barnen 
härma de enskilt och sedan inte ge upp förrän barnet har hittat upp till det ljusa 
röstläget. 
 
Barbro beskriver att hon under sina 43år som lärare har stött på många brummare och 
att hon då fick försöka hjälpa dem så gott hon kunde även om tiden inte räckte till i 
klassrumssituationen. I sin barnkör upplever hon att hon inte möter så många 
brummare. Hon säger att hon tror det kan bero på att ”barnen i barnkören oftast kommer 
från familjer som är musikintresserade och att barnen då förmodligen fått med sig viss 
musikalitet i bagaget”. Hon säger att hon försöker ”lära barnen att sjunga med öronen” 
vilket innebär att barnen försöker lyssna aktivt på vad som kommer ut ur munnen och 
även lyssna på de andra barnen. 
 
Både Eva och Tina menar att det är viktigt att göra olika röstlekar och övningar där 
brummare får öva på att lyssna på olika ljud och att de får bekanta sig med sin röst på 
ett lekfullt sätt. Eva ger exempel på övningen när barnen på ett lugnt och lekfullt sätt 
enskilt ska skicka runt en ton i gruppen eller härma toner. Hon beskriver att den 
övningen är bra eftersom barnen får höra sin röst enskilt och att de då lättare kan höra 
vilket läge de ska sjunga i. Tina berättar att hon använder sig av en lek där barnen får 
kana runt i sitt röstomfång genom att bestiga berg. Övningen går ut på att barnen startar 
i baslägret alltså bastonen och sedan ska de glida upp i röstomfånget för att nå toppen av 
berget som alltså är de höga tonerna. För att komma högre upp i röstomfånget kan 
barnen tänka att de ska bestiga ett ännu högre berg och på detta sätt kan de få orientera 
sig i sitt eget röstomfång. 
 
Barnkörledarna är alla överens om att när man jobbar med brummare är det viktigt att 
försöka uppmuntra till sång och att försöka få igång kroppen eftersom det också 
påverkar rösten.   
 
När det gäller sångsvaga barn jobbar alla tre körledare med olika typer av röstlekar där 
barnen kan leka med ljud utan att tänka på att de sjunger. Barbro upplever att när barnen 
får vara med och leka lekar där de får sjunga och skratta glömmer de bort att de är 
blyga. När det gäller placeringen av sångsvaga barn i barnkören menar barnkörledarna 
att det viktigaste är att barnen känner sig trygga för att då är chansen större att de vågar 
sjunga ut. Körledarna uppger att om det är möjligt kan man även placera något 
sångstarkt barn bredvid det sångsvaga barnet för att hjälpa till. Eva ger exempel på en 
övning där barnen härmar indianrop och sedan håller ut den ton de gör indianropet på. 
Hon menar att indianer kan alla härma och då är det också ett sätt att locka barnen till att 
våga sjunga. Tina beskriver att hon arbetar mycket med att barnen får härma olika ljud 
exempelvis olika djurläten. Hon menar att det är ett lekfullt sätt att utforska sin röst. 
Tina använder sig även av Bodybeat vilket innebär att man använder kroppen som 
rytminstrument och skapar olika ljud. Barnen får då uppleva vad som händer med 
munnen när man ändrar munform och klappar på olika ställen på kinden men även när 
man använder sig av bröstbenet, armarna och fingrarna för att skapa ljud. 
 
Eva berättar att hon upplever att det finns sångsvaga barn som är ”sångängsliga” och det 
är något som hon upplever har tenderat att ökat sedan millennieskiftet. Hon menar att 
barn redan vid tidig ålder uttrycker att de inte kan sjunga fast hon upplever att det är 
barn som knappt lärt sig prata än. Hon menar att barnen måste ha blivit påverkade för 
att få den uppfattningen. Eva beskriver att det kanske handlar om att det blivit mer 
prestation kring sång i och med påverkan från de olika musiktävlingar som finns i 
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media exempelvis IDOL. Hon berättar även att hon tror att vuxna som sjunger 
tillsammans med barn exempelvis i förskolan och inte känner sig trygga i den rollen kan 
ärva ner sin egen sångängslighet till barnen. Eva berättar att hon nyligen lyssnat till ett 
seminarium som kallas ”Rösträtt” och som bygger på ett projekt med samma namn och 
som kom till i en kombination av erfarenheter, samtal, frustration och iakttagelser. Eva 
berättar att det under seminariet målades upp ett scenario med ett Luciatåg på en 
förskola där det enda som hördes var förskolelärarnas sång och ett brummande läte från 
förskolebarnen. En av föräldrarna som lyssnade på luciatåget har varit delaktig i 
projektet Rösträtt som haft syftet att göra en radikal förändring när det gäller musik för 
yngre åldrar och öka kunskapen hos vuxna som sjunger tillsammans med barn. Alla 
körledarna poängterar vikten av att barnen får sjunga i tonarter som är anpassade för 
deras röstomfång annars finns risken att de inte får utveckla sin sångförmåga fullt ut 
samt att de anstränger rösten på ett negativt sätt.  
 
De tre körledarna är helt överens om att vuxna som sjunger med barn har ett stort ansvar 
och att det kan finnas ett samband mellan val av tonart och brummande barn. 
 
Barbro säger ”Det är vår skyldighet som proffs att hitta det tonläge som passar för 
barnen”. Hon menar att man i rollen som körledare bör ha kunskap att kunna anpassa 
barnkörsångerna så att barnens sångröster utvecklas och inte blir överansträngda. 
 
Tina uttrycker att ”om barnen inte får sjunga i sitt eget barnvänliga läge hittar de inte sin 
röst och då blir barnen brummare”. Hon uttrycker att vuxna som sjunger med barn och 
inte klarar av att sjunga i barnens läge hellre bör låta barnen leda den gemensamma 
sången. Hon anser att sångstunden är till för barnen och inte de vuxna och därför bör 
sångerna också sjungas i tonarter inom barnens röstomfång. 
 

 
6.6 Sammanfattande analys  

 
De tre barnkörledarna har gett likvärdiga svar när det gäller hur de upplever att barns 
röster har utvecklats från millennieskiftet fram till idag. Ingen av de tre barnkörledarna 
upplever någon skillnad i barnens röster rent fysiskt. Körledarna upplever däremot att 
sångidealet har förändrats vilket också medför att klangen i barnkören förändras. 
Eftersom många barn har mycket starka förebilder inom populärmusiken medför det att 
barnen också väljer att härma artisternas sångsätt. Förebilderna sjunger oftast inte inom 
det tonomfång som passar barnens röster och det medför att barnen får pressa sina röster 
och de blir ansträngda anser informanterna. Informanterna uppger att olika ramsor och 
lekar är användbara för att på ett lekfulltsätt öva exempelvis artikulation, att våga sjunga 
ut samt att vara aktiv med hela kroppen när man sjunger. Informanterna poängterar 
betydelsen av att sjunga i tonarter anpassade för barn eftersom de annars kan skada 
barnens röster. Sång i icke anpassade tonarter för barnen kan bidra till fler ”brummare” 
menar Tina som är en av informanterna. Körledarna upplever att ”brummare” ofta inte 
är medvetna om att de brummar samt att de ofta inte har ett aktivt lyssnande. En av 
informanterna berättar att hon försöker lära barnen ”att sjunga med öronen” vilket hon 
menar innebär att barnen lyssnar aktivt på vad som kommer ut ur munnen och anpassar 
sedan sin röst till den gemensamma sången. 
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7 Diskussion 
 
 I detta kapitel kommer resultatet från informanterna att diskuteras och jämföras i 
förhållande till tidigare forskning.  
 
 
7.1 Barnrösten och röstideal 

 
Studiens resultat visar att barns sångröster inte har förändrats från millennieskiftet fram 
till idag. Enligt studien har klangidealet och artikulationen förändrats i och med barnens 
starka förebilder inom populärmusiken. Inom populärmusiken används ett sångsätt som 
kallas Belting som Sundberg beskriver som stark sång i ett högt tonläge med 
bröströstregistret (Sundberg 2001, sid.260). Belting har ca 50 % högre subglottiskt tryck 
alltså högre tryck under stämläpparna jämfört med klassisk sång exempelvis opera. 
Sundberg skriver att om belting används genomgående är det vanligt att rösten skadas 
(Sundberg 2001, sid.260). Jag drar slutsatsen att när informanterna talar om risker för 
barnen att härma förebilder med sångideal från popmusik menar de att om barnen 
sjunger med för högt tryck i sina röster kan sångrösten skadas. McAllister & Södersten 
skriver att stämbanden inte är fullt utvecklade förrän vid 16 års ålder. McAllister & 
Södersten skriver även att barn i samband med röstansträngning lättare utvecklar 
svullnader på stämbanden jämfört med vuxna (McAllister & Södersten 2007, sid.49).  
 
Resultatet visar att barnkörledarna anser att man bör visa barnen att det finns flera sätt 
att sjunga på. De menar att barnen lyssnar och härmar sina idoler och tror att rösten och 
sångerna måste låta så. Sundin uppger att barnen imiterar sina idoler och härmar 
popidolernas musik som inte alls har ett anpassat röstläge för barn. Sundin skriver att 
”Idolernas attraktionskraft är dock ofta starkare än vad barnens stämband kan hantera” 
(Sundin 2007, sid.70). Engström menar att hem, skola, förskola och andra som sjunger 
tillsammans med barn bör ge barnen en kompletterande repertoar (Engström 2007, 
sid.22). Engström skriver att barn behöver få sjunga sånger som är skrivna för deras 
ålder eftersom dessa ofta är anpassade för barnens röster samt vårdar och utvecklar 
deras röster samt klangen i rösterna (Engström 2007, sid.22).  
 
Resultatet visar att körledarna är eniga när det gäller vikten av att sjunga sånger som 
utvecklar barnens ljusa röstläge samt att ta vara på barnrösternas naturliga klang 
eftersom de anser att barnen annars tappar sitt ljusa sångläge. Om inte huvudklangen 
eller falsettrösten utvecklas kan nyanser som ger dynamisk rikedom till sången förbli 
oupptäckta (Zangger Borch 2005, sid.46). 
 
Fagius skriver att om man som ledare vill ta med barnen på sådant som de inte hört 
förut när det gäller sångsätt och repertoar då måste man först hitta deras lust och förstå 
vad barnen fångas av (Fagius 2007, sid.80). Sundin skriver att det är viktigt att ha ett 
barnperspektiv och att ta del av deras upplevelser och förståelse för omvärlden. Sundin 
menar även att barn innan skolåldern har ett stort intresse för klang och rörelse något 
som han menar att medievärlden uppmärksammar mer än musikpedagogiken (Sundin 
2007, sid.70). Jag tror att det kan vara viktigt att inte utesluta popmusik eftersom det är 
den musik som många barn fångas av och finner sångvilja till. Om man som ledare 
utgår från det som är bekant för barnen tror jag att man har en bra grund för att kunna 
presentera även en annan typ av repertoar och sångsätt.  
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Resultatet visar att informanterna är eniga om att det finns stor möjlighet kring 
utvecklingen av barns sångröster. Informanterna uppger däremot att det ligger ett stort 
ansvar på vuxna som sjunger tillsammans med barn. Welsch skriver i en översättning att 
det är sannolikt att sångförmågan stärks genom kontinuerlig möjlighet till vokal lek 
(Welsch 2007, sid.63). Barnet stärks också av en uppmuntrande miljö där de får 
utforska sin vokala förmåga skriver Welsch (Welsch 2007, sid.63). Bjørkvold skriver att 
sång och lek är ett grundläggande sätt för barn att uttrycka sig (Bjørkvold 2005 sid.66). 
Bjørkvold menar även att barns sång fyller ett centralt behov i barnens liv både på det 
kulturella och det personliga planet (Bjørkvold 2005, sid.66) 
 
Welsch skriver att studier han genomfört vid tre grundskolor med barn i åldrarna nio till 
tio år visar att det finns en ”skoleffekt”. Resultatet visar att i vissa skolor förbättrade alla 
barn sin sångförmåga. I de skolor där barnens sång försummades skriver Welsch att det 
fick konsekvensen att barnens sångförmåga försämrades när de blev äldre. (Welsch 
2007, sid.62). 
 
Resultatet av denna studie samt forskning från både Welsch och Bjørkvold bekräftar 
vikten av att barn får utforska och utveckla sina sångröster redan i tidig ålder. Bjørkvold 
beskriver att det är nödvändigt att utveckla och behärska den spontana sången för att 
den är en del i utvecklingen av den mänskliga uttrycksförmågan (Bjørkvold 2005, 
sid.66). Viktiga delar som stärker barns sångutveckling är att leka med ljud och att få 
utforska den egna rösten, improvisera och komponera egna sånger samt att delta i 
sånglekar med kamrater. Barn som anses ha en sångförmåga som är ”bristfällig” har 
ofta inte fått möjligheten att uppleva miljöer där sångförmågan kunnat utvecklas och 
stärkas (Welch 2007, sid.65). Jag drar slutsatsen både utifrån Welsch och Bjørkvolds 
forskning att sång inte bara är viktigt för barnets kulturella identitet utan också för 
barnets kommunicerande i form av ett uttryckssätt. 
 
 
7.2 Sångsvaga barn 

 
Resultatet visar att alla informanterna någon gång har mött både sångsvaga barn och 
”brummare”. Resultatet kan inte styrka ifall antalet brummare har ökat utan 
informanternas upplevelse är att det alltid förekommit brummare. Studien visar dock att 
informanterna upplever att det finns en tendens till ökning av antalet sångängsliga barn 
samt att om barnen inte får möjlighet att sjunga i anpassade tonarter anser informanterna 
att antalet brummare kommer att öka. McAllister & Södersten refererar till en 
undersökning av Jillefors & Schein med syftet att undersöka barns fysiologiska 
röstomfång i jämförelse med förskollärares röstläge vid sångsamlingen på några 
förskolor (McAllister & Södersten 2007, sid.48). McAllister och Södersten refererar till 
resultatet från Jillefors & Scheins undersökning som visar att när förskollärarna sjöng i 
sitt eget bekväma röstläge valde barnen att sjunga i en helt annan tonart som de klarade 
av att sjunga. Konsekvensen av förskollärarnas val av röstläge medförde att den unisona 
sången uteblev skriver McAllister och Södersten (McAllister och Södersten 2007, 
sid.48). Sundin menar att val av röstläge är viktigt för barn eftersom de lätt spänner sig 
när de ska sjunga nya sånger och därför bör man utgå från barnens röstläge för att 
underlätta för dem (Sundin 1995, sid.104). När jag tar del av undersökningens resultat 
samt tidigare forskning drar jag slutsatsen att val av tonart påverkar både 
ansträngningen på barns röster, deras förmåga att utveckla sitt gehör samt barnens 
förmåga att delta i gemensam sång. När röstläget inte anpassas till barnens röstomfång 
kan jag konstatera med hjälp av McAllister & Söderstens forskning samt resultatet från 
min undersökning att det finns en risk att det uppstår fler brummare. När barnen tvingas 
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att sjunga i ett annat läge än den vuxne ledaren på grund av att det blir för lågt för 
barnen uppstår en situation där barnen inte får möjlighet att utveckla förmågan att 
sjunga unisont och anpassa sig till helheten.  
 
Resultatet visar att informanterna upplever att antalet sångängsliga barn har ökat. 
Welsch skriver att i samband med pubertetens början inträder den egna självbilden kring 
sång ta en fast form. Welsch menar att om man upplevt negativ upplevelse kring sång i 
form av negativa kommentarer från lärare och föräldrar kan det innebära en livslång 
skadlighet på sångbeteendet. Om man däremot har haft positiva och stimulerande 
upplevelser kring sång kan det medföra att sångförmågan utvecklats till något 
betydande och ha en effekt på förverkligandet av de musikaliska förutsättningarna 
(Welsch 2007, sid.55). Sundin ger exempel på vuxna som tar avstånd från musik 
eftersom de haft negativa upplevelser. Det är vanligt att de negativa upplevelserna har 
inträffat i skolmiljö skriver Sundin. Det finns berättelser om hur barn har upplevt att de 
inte tillåtits sjunga eller blivit ombedda att vara tysta (Sundin 1995, sid.43). Den typen 
av utstötning i samband med sång kan enligt Sundin medföra en livslång osäkerhet 
kring sång och musik. Resultatet visar att informanterna upplever att vuxna som sjunger 
tillsammans med barn exempelvis förskollärare kan ha med sig negativa 
sångerfarenheter och en sångängslan. De vuxna kan i sin tur omedvetet överföra sin 
sångängslan på barnen. Jag konstaterar att det är mycket viktigt att barnen får utveckla 
sin sångförmåga och får en positiv upplevelse i samband med sång eftersom mycket av 
den musikaliska grunden läggs i barndomen. Jag drar även slutsatsen att barns 
upplevelse kring sång inte enbart påverkar den enskilda individen utan negativa 
upplevelser kan omedvetet ”ärvas ner” till andra generationer. 
 

 
7.3 Barnkörledarnas arbetsmetoder samt praktiska övningar 

 
Resultatet visar att informanterna arbetar mycket med olika lekar och ramsor för att öva 
exempelvis artikulation. Resultatet visar även att informanterna är eniga om att det är 
bra att arbeta med olika rörelsesånger och rörelselekar eftersom det aktiverar kroppen 
och det påverkar även rösten på ett positivt sätt.  
 
En förutsättning för att sjunga rent är att det finns ett samarbete mellan struphuvudet, 
örat och hjärnan. Förmågan att höra och att tänka tonen innan den sjungs är andra saker 
som påverkar förmågan att sjunga rent (Zangger Borch 2005, sid.110). Haking Raaby 
skriver att ”sångrösten sitter inte bara i halsen utan hela kroppen är ditt instrument”. Bra 
hållning är en av förutsättningarna för att andningen ska fungera och att tonen ska 
klinga bra (Haking Raaby 1999, sid.67). Sundin skriver att när det gäller ”brummare” så 
uppvisar de samma monotona beteende i talrösten som vid sång. Sundin menar att man 
som ledare bör undvika specifika övningar för brummare utan att låta ”brummarna” 
omedvetet utforska sin röst genom spontana röstlekar (Sundin 1995, sid.160).  
 
För att lära sig att hitta sitt bröströstregister kan man använda sig av olika rop till 
exempel ”åhej” och ”hallå” (Zangger Borch 2005, sid.46). För att hitta huvudklang kan 
rösten tränas genom att starta i ett högre läge och gå uppifrån och ner (Zangger Borch 
2005, sid.47). För att hitta registerskarvar kan man använda sig av glissando för att lära 
känna sin röst (Zangger Borch 2005, sid.48). 
 
Min slutsats utifrån tidigare forskning och resultatet från min undersökning är att man 
som ledare bör arbeta aktivt och på ett lekfullt sätt för att få barnen att kunna orientera 
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sig i sitt röstläge. Jag konstaterar även att ett ökat eget lyssnandet i kombination med 
medvetenhet och koncentration kan bidra till att hjälpa brummare.  
 
Resultatet från min undersökning visar även att lekar med rop, glissando och att härma 
olika djur kan vara ett sätt för att upptäcka den egna rösten och att kunna orientera sig i 
den. Tidigare forskning bekräftar att lekar där barn får experimentera med sin röst är ett 
bra sätt för att få barn att våga orientera sig i den egna sångrösten. Sundin skriver bland 
annat att barn som upplever att de inte kan sjunga kan under spontana sånglekar 
glömma bort sin rädsla och automatiskt börja sjunga (Sundin 1995, sid.160).  
 
Fagius menar att det är bra att ge barnen bilder för hur olika ljud i rösten kan röra sig. 
Ett exempel kan vara att låta rösten härma flygplan, hissar och raketer medan ledaren 
samtidigt visar med handen om rösten ska röra sig uppåt eller nedåt (Fagius 2007, 
sid.152).  
 

 
7.4 Reflektion kring metod och genomförande 

 
Ahrne & Eriksson-Zetterquist menar att intervju är en bra metod för att höra flera 
personers upplevelser och erfarenheter kring ett ämne. I en intervju finns också 
möjlighet att samla in emotioner, språkbruk och normer från den intervjuade menar 
Ahrne & Eriksson-Zetterquist. En av de svagheter som finns kring forskningsintervjuer 
är att de ger en begränsad beskrivning och bild av forskningsområdet. I vissa fall om det 
är möjligt kan en komplettering med en annan metod vara lösningen för att få en större 
och vidare bild av ämnet menar Ahrne & Eriksson-Zetterquist (Ahrne & Eriksson-
Zetterquist 2011, sid.56). Om jag hade haft fler informanter hade jag kunnat få ett större 
underlag för att kunna jämföra resultaten från de olika informanterna. Det hade även 
varit önskvärt att försöka göra en intervju med någon som leder barnkör i exempelvis 
kulturskolan.  
 
Kvale & Brinkmann skriver att validitet i en undersökning kan beskrivas som 
sanningen, giltigheten och styrkan i ett yttrande. I kvalitativ forskning kan validitet i ett 
bredare perspektiv anses kretsa kring i vilken mån metoden undersöker det den är 
avsedd att undersöka skriver Kvale & Brinkmann (Kvale & Brinkmann 2014, sid.296). 
För att försöka uppnå en så hög sanningshalt som möjligt har jag skickat 
transkriberingar samt resultatet till de tre informanterna för att de ska kunna lämna 
kompletteringar eller göra eventuella korrigeringar i materialet. 
 
Reliabilitet kretsar kring forskningsresultatets tillförlitlighet och handlar ofta om 
möjligheten att kunna återskapa resultatet med andra forskare vid en annan tidpunkt 
skriver Kvale & Brinkmann (Kvale & Brinkmann 2014 sid.295). Bryman skriver att i 
många kvalitativa undersökningar kan det vara svårt att uppnå reliabilitet eftersom det 
är svårt och ibland även omöjligt att återskapa eller ”frysa” en social situation (Bryman 
2011, sid.352). Kvale & Brinkmann skriver att även om det finns en strävan att öka 
reliabiliteten bland intervjuresultaten för att motverka subjektivitet finns det också 
nackdelar. Om allt för stor vikt läggs vid undersökningens reliabilitet finns det risk för 
att kreativiteten och improvisationsförmågan under intervjun påverkas på ett negativt 
sätt menar Kvale & Brinkmann. Det finns chans att det blir mer resultat då intervjuaren 
får improvisera och vidareutveckla nya infallsvinklar som uppkommer under intervjun 
(Kvale & Brinkmann 2014, sid.296). 
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7.5 Sammanfattning 

 
Resultatet från studien visar att barns sångröster inte har förändrats från millennieskiftet 
fram till idag. Studien visar däremot att klangidealet har förändrats i och med barnens 
starka förebilder inom populärmusiken. 
 
När det gäller anpassning av sånger till barnens röstomfång drar jag slutsatsen utifrån 
jämförelse mellan undersökningens resultat och tidigare forskning att val av tonart 
påverkar både ansträngningen på barns röster, deras förmåga att utveckla sitt gehör samt 
barnens förmåga att delta i gemensam sång.  
 
Jag drar slutsatsen att när det gäller arbetsmetoder för barnkör är det bra att arbeta med 
olika rörelsesånger och rörelselekar eftersom det aktiverar kroppen och det påverkar 
även rösten på ett positivt sätt. Det är även bra att använda sig av olika lekar där barnen 
får utforska och experimentera med sina röster exempelvis genom att härma olika djur 
eller glida runt i röstomfånget som ett flygplan. Den typen av övningar kan vara till 
hjälp för brummarna att hitta rätt röstläge eftersom de får glida omkring i sitt röstläge 
och även passera över eventuella registerskarvar i rösten. 
 
 
7.6 Förslag till fortsatt forskning 

 
I samband med min undersökning har jag läst om betydelsen av sång som ett 
uttryckssätt och därför vore det intressant att få veta på vilket sätt som utvecklingen av 
sångförmågan påverkar barns sätt att kommunicera och uttrycka sig. Det skulle även 
vara intressant att göra en studie som jämför om antalet brummare ökar ifall en grupp 
barn som sjunger i icke anpassade tonarter jämfört med en grupp som sjunger i 
anpassade tonarter under exempelvis ett läsår. Ett annat område som är lämpligt för 
fortsatta studier är att undersöka om barns förmåga att sjunga högt försämras om barnen 
enbart sjunger i låga tonlägen. Andra ämnen som kan vara intressanta att undersöka är 
varför ungdomar inte verkar vilja sjunga i ungdomskör utan endast vara solist och vilka 
åtgärder man kan göra för att motverka ungdomars ovilja till att sjunga i kör. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor 

 
1. Hur arbetar du för att anpassa barnkörsångerna till barnens röstomfång? 

 
2. Beskriv hur du tycker att klangen i barnens röster är idag jämfört med vid år 

2000. Är det någon skillnad och beskriv i så fall på vilket sätt. 
 

3. Hur upplever du barnens röstomfång i barnkören? 
 

4. Beskriv hur du upplever barnens sätt att artikulera. 
 

5. Hur upplever du barnens musikintresse och hur tror du att de påverkar deras 
sångförmåga?  Har du upplevt någon skillnad när de gäller barnens 
musikintresse under den nämnda tidsperioden och i så fall vad? 

 
6. Vad är dina erfarenheter av sångsvaga barn och ”brummare”? 

 
7. Upplever du någon skillnad med sångsvaga barn idag jämför med vid 

millennieskiftet? 
 

8. Om du möter sångsvaga barn hur arbetar du för att hjälpa dem? 
 

9. I vilken mån upplever du att tonarten påverkar barns förmåga att hitta rätt 
tonhöjd? 

 
10. Om du möter sångsvaga barn och osäkra sångare hur placerar du dessa vid 

övningstillfällerna samt vid framträdande?  
 

11. Vad är anledningen till att du placerar eller inte placerar sångsvaga barn? 
 

12. I vilken utsträckning upplever du att gruppdynamiken påverkar barns 
sångförmåga? 

 
 


