
Örebro universitet 
Musikhögskolan 
Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

”Jag har hört att man inte behöver ha talang 
utan att det räcker med blod, svett och tårar 

och det har jag.” 
 

En studie av sångpedagogers erfarenheter och uppfattningar av tonträffningssvårigheter. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Björlemyr 
2018 
Musikpedagogik för lärare IV, Självständigt arbete (MP9702) 



FÖRORD:  
 
Vill rikta ett stort tack till de som har hjälpt mig att utföra denna studie. Tack alla 
respondenter för att ni tog er tid och så generöst delade med er av erfarenhet och klokskap. 
Tack mamma och pappa för värdefull korrekturläsning och feedback på texten. Tack Annika 
för tydlig handledning och guidning genom metodansatser, problemformuleringar och 
frågeställningar. Tack Sam och Johan för träffsäkra råd och användbara korrigeringar under 
ventileringen. Tack min älskade Jacob för ständig stöttning och pepp. Sist och minst, tack min 
lille älskade Filip för att du alltid förgyller min dag.   



SAMMANFATTNING 
 
Författare: Sara Björlemyr 
 
Handledare: Annika Danielsson 
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Sammanfattning av uppsatsen: 
 
Detta är en studie som har till syfte att undersöka sångpedagogers erfarenheter och 
uppfattningar av tonträffningssvårigheter. Studien har tagit inspiration ifrån ett 
fenomenografiskt förhållningssätt vilket har påverkat valet av metodansats. Det som 
undersöks är vad sångpedagoger har för erfarenheter av tonträffningssvårigheter, vilka 
uppfattningar de har av detsamma samt vilka strategier pedagogerna använder sig av i mötet 
med tonträffningssvårigheter. Fem verksamma sångpedagoger har intervjuats. Den insamlade 
empirin har sammanfattats och analyserats med hjälp av fenomenografisk modell och ställts 
mot tidigare forskning samt bakgrundslitteratur i diskussionen. Resultat som framträder i 
studien är att tonträffningssvårigheter inte är medfött utan en hämning som förvärvas under 
uppväxten. Orsaker till företeelsen diskuteras. Resultatet visar glädjande nog att det inte finns 
några hopplösa fall, alla kan lära sig sjunga rätt toner men arbetet kräver stark vilja och 
tålamod.  Resultatet visar en avsaknad av specifik utbildning, litteratur eller kurser rörande 
tonträffningssvårigheter. Kunskapen om och förståelsen för tonträffningssvårigheter har 
istället vuxit fram genom praktisk erfarenhet och så småningom förlitandet på den egna 
intuitionen. De strategier som vuxit fram rör mentala/kognitiva processer, ”höra-göra-
processer” (sensoriska), trygghet- och tillitsfrämjande processer samt konkreta sångtekniska 
processer (motoriska).   
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INLEDNING 
 
Min uppväxt innehöll många musikinslag, särskilt sångliga. Mamma satt ofta vid pianot och 
spelade och sjöng, min mormor sjöng för och med mig och det finns till och med en 
inspelning med min pappa, som inte gärna tar ton i onödan, när han sjunger Tryggare kan 
ingen vara, för mig och min syster. Min farmor spelade gitarr och sjöng och min mormor och 
morfar var i 80-årsåldern ute och ”sjöng för de gamla”. Familjen var även aktiva i kyrkan där 
gudstjänster och verksamhet innehöll både psalmsång, kör- och solosång och olika 
instrumentala konstellationer. Hemma var det extra festligt när LP-skivan med Fågeldansen 
gick på skivspelaren och det sjöngs och dansades i vardagsrummet. Vid alla 
släktsammankomster önskade mor- och farföräldrarna sång från barnbarnen och ofta 
beviljades förfrågan med en mer eller mindre seriös konsert av åtminstone delar av 
barnbarnsskaran.  
 
Som femåring började jag sjunga i barnkör. Jag kan inte säga att jag minns särskilt mycket av 
den första tiden men jag insåg tidigt att jag älskade att sjunga, älskade att stå inför publik och 
mer än gärna ville sjunga solo. Så vitt jag minns brottades jag inte nämnvärt med problem 
kring att träffa rätt toner men jag minns en specifik händelse i barnkören som anknyter till 
ämnet för min uppsats. När jag gick i mellanstadiet satte kören upp en musikal där jag blev 
tilldelad en av de ledande rollerna, Svingela Kyrkråtta. Ett av Svingelas sångnummer var en 
ganska krävande gospellåt med tonen höga c som en av höjdpunkterna i melodin. Körledaren 
hade gett mig ett kassettband att öva till så jag kände inte till vilken tonhöjd sången innehöll. 
Det övades flitigt hemma och vid repetitionstillfällena framförde jag låten utan några 
bekymmer med själva melodin. Några veckor senare fick jag noterna av körledaren och såg 
då vilka toner det faktiskt var.  Plötsligt hade jag svårt att nå den där ljusaste tonen, tanken på 
den gjorde mig nervös och jag upplevde att jag fick anstränga mig för att pricka rätt.  
 
Sångpedagogen och författaren Nanna-Kristin Arder (2004) skriver i sin metodikbok för 
sångare om olika orsaker till tonträffningssvårigheter. Hon menar att ursprunget alltid ligger i 
fysiologiska felfunktioner men att dessa i sin tur är en sammansättning av flera komponenter 
och kan ha uppstått ur mentalt betingade orsaker. Som exempel nämns att om en person är 
nervös eller orolig över att pricka rätt ton så leder detta ofta till en spänning som kan medföra 
att tonen blir pressad vilket leder till svårigheter att träffa den avsedda tonen (Ibid.).   
 
Under åren av eget musicerande, har jag inte upplevt eller blivit uppmärksammad på några 
större problem med att själv träffa rätt toner, så när jag under en praktikperiod, stötte på en 
elev som inte träffade rätt toner kände jag mig helt nollställd. Jag hade inga verktyg att arbeta 
med, jag visste inte i vilken ände jag skulle börja eller hur jag skulle ta mig an 
tonträffningssvårigheten. Dessutom insåg jag att jag helt saknade kunskap om möjliga orsaker 
till företeelsen. Det var en hemsk känsla att så fullständigt sakna verktyg för att vägleda en 
elev. Ur denna erfarenhet växte ett starkt intresse för att öka min förståelse för och kunskap 
om svårigheten att träffa rätt toner, vilket föranledde mitt val av ämne till denna uppsats. 
Givetvis utför jag även min studie med förhoppningen om att undersökningen och de resultat 
den genererar ska vara av intresse och till hjälp för dig som läser den. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Förmågan att sjunga 
I stort sett har alla människor de fysiska förutsättningar som krävs för att frambringa toner, att 
sjunga. Med fysiska förutsättningar menas att lungor, stämband, struphuvud, muskulatur och 
andra delar av kroppen som är involverade vid sång fungerar som de ska (Sundberg, 2001). 
Sång är dock ett komplext fenomen, i mer än fysiologisk mening, och det finns många olika 
orsaker som kan leda till att sångrösten hämmas. I forskning om sångfunktionshämningar, där 
begreppet tonträffningssvårigheter ingår, finns många skilda uppfattningar om var dessa 
hämningar emanerar ifrån. Enligt Bruhn (refererad till i Lidman Magnusson, 1999) menar de 
flesta forskare att det främst har med det motoriska1 området att göra medan andra anser att 
det är kopplat till det kognitiva2. Det finns även de som vill visa på att det har med 
hörselsystemet att göra, det sensoriska området, medan ytterligare några menar att det är en 
växelverkan mellan alla de ovan nämnda områdena (Lidman Magnusson, 1999). I mina egna 
efterforskningar till denna uppsats har jag inte funnit någon litteratur som renodlat står för en 
av de tre ovanstående linjerna, utan snarare den linje som visar på växelverkan mellan det 
motoriska, det kognitiva och det sensoriska.  
 

Förmågan att sjunga rätt toner 
Enligt Daniel Zangger Borch (2012) påverkas röstens funktioner av andningen, psykets 
välbefinnande, hormoner, magen och nervsystemets funktioner. Förmågan att sjunga rent 
menar Zangger Borch (2012) till största del handlar om träning och erfarenhet. Det som tränas 
upp genom idogt arbete är samarbetet mellan örat och struphuvudet via nervimpulser till 
hjärnan. Det samarbete som utgör grunden till att sjunga och träffa rätt toner.  
 
I denna kortfattade redogörelse av förmågan att träffa rätt toner ser vi samarbetet mellan det 
motoriska, det kognitiva och det sensoriska området som centralt. Psykets välbefinnande (det 
kognitiva området), nervsystemet som via hjärnan styr våra muskler i mage och andning, så 
att de producerar rörelse (det motoriska området) samt samverkan mellan struphuvudet och 
örat via nervimpulser till hjärnan (det sensoriska området). Sång är en komplex process av 
samarbeten mellan de delar av kroppen som är involverade i sång men precis som i annan 
fysisk träning så handlar det om uthållig träning och kontinuitet.  

Örats betydelse 
I The human nature of the singing voice (2006) beskriver författaren Peter T. Harrison hur 
viktig förmågan att höra är för vår kontakt med och förståelse för omvärlden, från 
fosterstadiet i livmodern och vidare genom hela livet. 
 

                                                
1 Motorik – samlingsord för aktivitet som involverar kroppens muskler. Ordet kommer från latinets motor som 
betyder ”det som sätter något i rörelse”. Motorik handlar om rörelseförmåga och rörelsemönster. En motorisk 
rörelse kan vara genetiskt bestämd eller inlärd (NE, 2018).  
2 Kognition - De normalt sett viljestyrda mentala processer som berör tänkande, kunskap och information. 
Kognitiva funktioner kan i urval vara; problemlösning, varseblivning, minne, språkförmåga, beslutsfattande, 
emotion, uppmärksamhet och musikalitet (NE, 2018). 
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In the comfort of our mother’s womb, we bask in a watery sound world which provides our first 
environmental impressions. Even at this stage, we are selective in our musical taste – a five-month 
old foetus responds to sound and melody in discriminating ways. Could the sounds we hear in 
utero, and the way we receive them, have a bearing on our subsequent emotional life? Sound 
affects us before anything else. It provides our first palpable contact with the world. Once born, we 
quickly recognise and readily respond to our mother’s voice, and soon ’discover’ our own 
(Harrison, 2006, s. 3).  

 
När ett litet barn hör ett ljud så härmar barnet ljudet lätt och ledigt och utan att tveka. Barnet 
gör ingen skillnad på tal eller mer melodiska röstyttringar, det är endast ett ljud. Barnets röst 
har inga begränsningar i vad den kan härma. Om barnet inte exponeras för sångliga uttryck 
eller om det börjar oroa sig över sin egen röst (till exempel som en konsekvens av negativa 
kommentarer eller kritik) kan förmågan att kontrollera sin egen röst i sång gå förlorad 
(Harrison, 2006). Den medfödda, neurologiska kommunikationslänken mellan örat och 
struphuvudet bryts ner eller blir förvirrad varpå örat tappar förmågan att orientera sig sångligt 
och istället fokuserar på talets mer påtvingade mönster. Sångförmågan har gått förlorad. Talet 
blir det som definierar vårt ljuds identitet och sångförmågan kan i värsta fall komma att ses 
som en speciell förmåga för särskilt utvalda då den förlorade sångförmågan åstadkommer ett 
så stort glapp mellan talet och sången att sångliga uttryck känns allt för främmande för den 
egna rösten (Harrison, 2006, s.3-7, 88-89).  

Kropp och själ 
Enligt Arder (2004) påverkas en människas kroppsliga hållning främst av det individuella 
arvet, miljön och de erfarenheter hon går igenom. Händelser och upplevelser i livet lagrar sig 
i kroppen och ”programmerar” oss. På samma sätt som kroppens hållning formas av detta, 
formas även vår andning och de besvär vi utvecklar. Även kulturella aspekter påverkar. I 
västvärlden har vi en benägenhet att strama upp oss när vi vill åstadkomma en bättre hållning 
vilket lätt kan medföra att tyngdpunkten i kroppen förflyttas till den övre delen av kroppen, 
musklerna och nacken får då bära ett tungt ansvar i att hålla kroppen uppe. Som motexempel 
framhåller Arder (2004) Japan och Kinas kulturarv som säger att kroppens tyngdpunkt sitter i 
mitten, inuti, i magtrakten. Först när en stadig förankring sker i denna kroppens mittpunkt kan 
korrekt hållning och andning uppnås men även människans hela livssituation kan bli influerad 
(Dürkheimer, 1967, refererad till i Arder, 2004). Dürkheimer (Ibid.) menar att det alltid finns 
samband mellan psykiska och fysiska spänningar. En själslig spänning avspeglas i 
människans kropp. En viktig förutsättning för en fysiologiskt sund röstanvändning är att ha en 
fri andning. För det krävs att diafragman har utrymme att röra sig neråt och då behöver magen 
vara avspänd. Spänningar i magen kan således påverka andningen och rösten och det kan 
finnas många olika orsaker till magspänningar. En av dem är diafragmans och magens 
känslolivskontrollerande funktion. Känslor och impulser kan hållas tillbaka genom att hålla 
andan eller släppas på genom det motsatta (Arder, 2004).  

Tankens kraft och hjärnans formbarhet 
I The brain that changes itself och The brains way of healing redogör Doidge (2007 och 
2015) för den pågående revolution inom hjärnforskning som tar itu med den uråldriga 
åtskillnaden mellan hjärnan (brain) och sinnet (mind). Doidge (2007) menar att fler och fler 
forskningsresultat visar på den starka kraften i positivt tänkande. Den forskning som Doidge 
studerat och sammanställt i sina båda böcker är inriktad på hjärnans formbarhet 
(neuroplasticity) - upptäckten om att den mänskliga hjärnan är formbar genom hela livstiden. 
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Tidigare teorier inom hjärnforskning har gjort gällande att den vuxna hjärnan är oföränderlig 
och varje del av den är låst till sitt uppdrag. Inget kan ersättas eller lagas. Denna teori, med 
den franske filosofen René Descartes i täten, har varit rådande i fyrahundra år. Senare 
forskning hävdar istället att hjärnan är en formbar massa, ständigt i rörelse, med förmåga att 
omorganisera sig (exempelvis vid hjärnskada) och förmåga att tänka sig själv till nya 
anatomiska gestalter (ibid.). I exempel efter exempel skildrar Doidge (2007) 
häpnadsväckande upptäckter och resultat av denna forskning där hjärnans formbarhet och 
tankens kraft går hand i hand. Ett av exemplen beskriver hur en person som lär sig att spela en 
viss sekvens på piano utvecklar en viss typ av förändringar i hjärnans elektriska aktivitet. När 
en annan person sitter framför ett piano och endast tänker att den spelar samma stycke sker 
samma förändringar i hjärnan. Ett starkt indicium för tankens kraft (Doidge, 2007).  

We have seen that imagining an act engages the same motor and sensory programs that are 
involved in doing it. We have long viewed our imaginative life with a kind of sacred awe: as 
noble, pure, immaterial, and ethereal, cut off from our material brain. […] But now we can see that 
our ”immaterial” thoughts too have a physical signature, and we cannot be sure that thought won’t 
someday be explained in physical terms. While we have yet to understand exactly how thoughts 
actually change the brain structure, it is now clear that they do, and the firm line that Descartes 
drew between mind and brain is increasingly a dotted line (Doidge, 2007, s. 213-214). 

 
Hjärnans formbarhet har även en baksida menar Doidge (2007). Dess formbarhet gör den 
sårbar, både gentemot dess egen förmåga att spåra upp nya vägar som kan vara av negativ art 
men också gentemot yttre påverkan. Andra människors inverkan på sinnet och tankevärlden 
kan få förödande konsekvenser för hur hjärna och kropp utvecklas, oavsett om inverkan är 
välvillig eller illvillig. Att förändra en negativ tankebana som skapats genom andras 
uttalanden om jaget kan komma att kräva mycket hårt arbete för att komma till rätta med 
(Doidge, 2007).  

 

Historisk återblick – skolsång 
I slutet av 1800-talet och in i sekelskiftet växte sig en skolsångsrörelse från Tyskland allt 
starkare. En man, vid namn Hermann Kretzschmar (1848-1924), hade sett till att förbättra 
lärarutbildningen för att få fram skickliga musiklärare, bland annat genom att undervisa i 
skolsångsmetodik med praktiska undervisningsövningar. Syftet var att utbilda och vårda barns 
röster till att uppnå en mer välklingande och hälsosam skolsång (Torell, 1948). Kretzschmars 
skolsångsrörelse spreds till andra länder varpå musikkonservatoriet i Stockholm initierade 
förändringar i den pedagogiska utbildningen för musiklärare i Sverige. Initiativet kom från 
Anna Bergström (1853-1937), framstående sång- och talpedagog, som ville förbättra och 
utveckla sångutbildningen för lärare såväl som för barnen i skolan. Under tonåren och även 
senare i sin utbildning genomled Bergström svårigheter med sin röst till följd av 
överansträngning. När läkarna inte kunde hjälpa henne tog hon saken i egna händer och satte 
sig in i vetenskaplig forskning om talteknik, tonbildning, röstens fysiologi och röstvård 
genom enträgna studier (ibid).  

Torell (1948) beskriver Bergströms verksamhet som oerhört betydelsefull för skiftet i 
skolsångens utformning och förbättringen av sånglärarutbildningen. Hennes metoder som 
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spreds över landet via två skrifter, Sångkurs för skolan och Taltekniska övningar, utgick ifrån 
en vårdande inställning till barns röster utifrån ett barncentrerat tankesätt samtidigt med fokus 
på en estetisk skolsång och införandet av anpassade metoder för barn att lära musikens teori 
och praxis. I sin magisteruppsats ger Winnberg (2004) en spännande skildring av Anna 
Bergströms liv och gärning. Lärarinnan framställs som en oerhört färgstark person med ett 
brinnande intresse för att undervisa barn i sång genom entusiasm, fantasirikedom, lekfullhet, 
inre motivation och på ett icke uttröttande vis så att sången kunde bli av högsta värde för 
barnen. I skrifternas texter finns målsättning och progression för sångundervisningen och 
bilden som målas upp är den att barnet ständigt har möjlighet att lära och utvecklas. 
Bergström visar även på strategier att hantera de barn i skolan som har outvecklade röster. 
Följande citat beskriver ett sådant tillvägagångssätt;  

De barn som, som efter dylik omsorgsfull pröfning dock tyckas sakna »öra», måste, för att ej 
hindra de andra, till en början vara åhörare. De böra dock deltaga i taktslagningen, textens 
inlärande o. s. v. Äfven böra de, för att de ej skola förlora modet, då och då tillåtas att sakta sjunga 
med, hvarjämte de ofta böra pröfvas af läraren (Winnberg, 2004, s. 17). 

 
Under samma tid levde K. E. Palmgren som höjde sin röst till förmån för barns möjlighet till 
utveckling i sång. Palmgren (1895) menade att de barn som ännu inte ”har röst eller öra” 
måste få möjlighet att öva. Eftersom ingen ännu har påvisat övningens begränsningar menade 
Palmgren att man bör ägna de barn som ännu saknar förmåga desto mer kraft och möda. Han 
jämför med den tid och det engagemang som läggs på att träna sig i skrivning och räkning och 
menar att en person skulle anses dåraktig som sa att barn, som inte har begåvning för de 
färdigheterna, bör sluta träna (Palmgren, 1895, s. 22).  
 
Nutidens skolsång 
I Musikämnets syfte för grundskolan står att undervisningen ”... ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att 
själva musicera och genom att lyssna till musik.” ”Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskap att använda röst...” ”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.” För att bli godkänd (betyget E) i musik i årskurs sex, ska 
eleven kunna delta i gemensam sång och i någon mån följa rytm och tonhöjd. För betyget A 
ska eleven kunna delta i gemensam sång och med säkerhet kunna följa rytm och tonhöjd 
(Skolverket, 2011). 
 

Den hämmade rösten 
Det finns många orsaker till att en röst blir hämmad. Orsaker som gör att ljudet inte kommer 
ut i ett fritt flöde på grund av att de kroppsdelar som är involverade i sång blir spända eller 
skadade och på så sätt hämmar sångrösten. Röstträning är komplext, sett till det fysiologiska 
samordnandet av muskler, det kräver noggrant detaljarbete, vilket kan försvåras vid 
förekomsten av rösthämningar.   

 
Considering the small scale of the vocal folds it is clear that the idea of physically producing pitch 
is untenable. Separate pitches are acheived by minute adjustments made elastically within larynx, 
joined by sliding from one to the next under the guidance of the inner ear. The dexterity that this 
demands is phenomenal and cannot be achieved by a pair of vocal folds under pressure (Harrison, 
2006, s. 179). 
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Kritik 
Lidman Magnusson (1994, 1999) ger röst åt de åtskilliga personer som vittnar om hämningar, 
sorgsenhet, känsla av socialt handikapp, uteslutning och utpekning som i många fall medföljer 
vid oförsiktig, nedlåtande och dumdristig kritik av sångrösten. Ett barn som från sin 
omgivning får höra att det inte kan sjunga kan utveckla en sånghämning som kan bestå hela 
livet. Lidman Magnusson (1999) berättar att många varit utsatta för metoder och pedagogiska 
handlingar, främst i den äldre skolsångsundervisningen, som baserades på synsätt som varit 
alltför stränga och hämmande, sett ur vår tids perspektiv. I början av 1900-talet var det vanligt 
med godkänd uteslutning ur sångundervisningen. Föräldrar kunde ansöka om detta via 
läkarintyg till rektorn eller genom att sångläraren kunde påvisa att eleven led brist på anlag 
för att sjunga. Även indelning efter begåvning var vanligt. Sandhagen (1924, refererad till i 
Lidman Magnusson, 1999) uttryckte vikten av att låta varje barn sjunga upp för sin lärare så 
att denne kunde bedöma det sångliga anlaget och sedan dela in barnen i grupper, uppdelade 
utifrån god sångbegåvning, de med anlag för utveckling och de övriga, inte så musikaliskt 
begåvade barnen. Lidman Magnusson (1999) menar att ”negativ värdering av barns 
musikaliska uttryck och barns sång är kanske en av de största orsakerna till att 
sångfunktionshämningar uppkommer” (s. 13). Hon framhåller vikten av att barn bedöms 
utifrån den utvecklingsnivå de själva befinner sig på eftersom förmågor utvecklas i olika takt. 
Än idag blir människor, både vuxna och barn, bedömda på ett felaktigt sätt vilket resulterar i 
sånghämningar och befäster tron på sig själv som tondöv eller sångoduglig (Lidman 
Magnusson 1994, 1999). 

Nervositet, oro, rädsla och spänningar 
I inledningen av den här uppsatsen lyfts Arders (2004) resonemang om olika orsaker till 
tonträffningssvårigheter. Hon menar att ängslighet över att inte träffa rätt toner är en 
betydande orsak för tonträffningssvårighet. Rädsla och nervositet hos mer rutinerade sångare 
kan påverka andningen på ett sådant sätt som har inverkan på tonträffning och intonation 
medan nybörjarelevers andningsteknik och uthållighet inte är tillräckligt utvecklad och 
därmed kan medföra svårigheter. Även dålig fysisk form lyfts fram som en grundorsak till 
tonträffningsproblem (Ibid.).   
 

Tonus och musklernas inställning 
Förlorad muskeltonus3 på grund av inaktivitet och brist på träning medför negativ påverkan 
vid minsta möjliga fysiska aktivitet såväl som vid krävande. Om de olika muskelgrupper som 
är involverade i sång inte är välkoordinerade eller balanserade i styrka så löper 
andningssystemet, halsen, strupen, bröstkorgen och ryggraden stor risk att få spänningar och 
överansträngas. Var spänningar uppstår är beroende av obalansens natur samt hur pass 
allvarlig den är (Harrison, 2006). Som tidigare beskrivet så behövs samverkan mellan det 
kognitiva, det motoriska och det sensoriska området för att upprätthålla balansen och 
koordinationen. 

Sundberg (2001) beskriver en orsak till tonträffningssvårigheter på följande vis; 
 

                                                
3 Muskeltonus - spänningen i en vilande muskel och motståndet, som i en frisk kropp är aktivt vid 
passiva rörelser kallas för muskeltonus (NE, 2018; Danielsson, A. & Zetterberg, L. 2011).  
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Det finns troligen flera orsaker till falsksång. Fonationsfrekvensändringar4 är ju de akustiska 
följdverkningarna av muskelsammandragningar, och detsamma gäller faktiskt alla andra former av 
musicerande. Spelar man piano, så nog är det hur mycket och i vilket ögonblick man drar ihop 
vilka muskler som fäller avgörandet var fingrarna hamnar. Att en sångare sjunger falskt är alltså 
inte mera sensationellt eller svårförklarligt än att en pianist spelar fel (Sundberg, 2001, s. 230). 

 
Tonbildning kan alltså ses som en konsekvens av muskelsammandragningar vilket i sång är 
lika odramatiskt som när en instrumentalist trycker ner fel ton på sitt instrument på grund av 
felaktig inställning av muskelsammandragningen.  
 
En annan förklaring till tonträffningssvårigheter är ett undermåligt användande av det 
tonhöjdsreglerande systemet, alltså alla de delar av kroppen som är involverade vid sånglig 
aktivitet. Det kan bero på otillräcklig träning och rutin eller vara en följd av sjukdom där 
funktionerna blivit nedsatta (Sundberg, 2001). 
 

Motivation 
När en seriös atlet bestämmer sig för att bli vältränad förstår hen nödvändigheten av 
regelbunden och målinriktad träning. Motivationen ligger i ett konstant förbättrande av den 
fysiska prestationen vilket innefattar ett visst mått av offrande i förhållande till de resultat 
man vill uppnå. Harrison (2006) jämför detta exempel med den gemene sångarens avsaknad 
av liknande målinriktning och motivationsnivå. Han menar att en sångares utveckling beror 
till största del på det som görs eller inte görs mellan sånglektionerna. Avsaknaden av övning 
mellan lektionstillfällen kan till och med helt radera ut de fysiska progressioner som gjorts 
under sessionen, alldeles särskilt i början av en inlärningsprocess (Harrison, 2006).  

 

Strategier för att övervinna tonträffningssvårigheter 
 
Att höra och göra röstinställningar 
Zangger Borch (2012) ger två konkreta råd för att träna sig i att höra rätt samt att sjunga rent;  

- Att träna sig i att tänka tonen innan den ska sättas an. 
- Att ha en tillförlitlig ljudkälla som rösten kan stämmas utifrån (Zangger Borch, 2012). 

 
Arder (2004) menar att förmågan att kunna föreställa sig rätt ton är oerhört viktig för att nå 
den önskade tonen. Det innebär att, precis som avsnittet om hjärnans formbarhet beskriver, så 
måste kroppens muskler och hjärnan påverka varandra. Hjärnan har kapacitet att influera 
förmågan att träna kroppen. För-inställningen är det som sänder signaler, via hjärnan, till 
själva röstapparaturen som i sin tur ställer in sig på det sätt som är nödvändigt. Det är alltså av 
yttersta vikt att lära sångelever att kunna tänka toner innan de sjungs. Det handlar om att vara 
förutseende i sång, att kunna förbereda för det som kommer att hända genom att koordinera 
de inställningar som krävs för att nå tonernas rätta placeringar.  

                                                
4 Fonationsfrekvenser – stämläpparnas vibrationsfrekvens som främst styrs av strupens (larynx) 
muskulatur och bestämmer tonhöjden för röstljudet (Sundberg, 2001). 
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Även Sundberg (2001) anser att sångare behöver ha förmåga att vara förutseende i sitt 
utövande, att ha målet klart för sig redan innan tonen ska sättas an. ”Att höra tonen inom sig” 
är ett välanvänt uttryck bland sångpedagoger och syftar just till denna process som föranleder 
att rätt tonhöjd nås. För detta krävs gedigen och uthållig träning samt kunskap om skalornas 
toner och intervaller för att sångaren ska kunna ”höra” tonerna inom sig i förväg (Ibid.). 
 
Enligt Harrison (2006) verkar det finnas liten förståelse för betydelsen av hörandet inom 
sångundervisning, det faktum att sång är ljud och för att kunna kontrollera sin röst så behöver 
man verkligen kunna höra den. Sångare får ofta frågan vad de känner när de sjunger, inte vad 
de hör. Vad en person känner är alltid subjektivt och kan i sin essens inte diskuteras som 
något objektivt. Om en ton ska bedömas som rätt eller fel så måste den relateras till något, till 
exempel; att det är överenskommet om att tonen som ska tas stämmer överens med vad som 
står i noten eller till vad som spelas i ackompanjemanget. Om tonen som en person sätter an 
inte behöver förhålla sig till någon sådan yttre faktor så kan personen känna att den sjunger 
rätt ton. Någon annan kanske känner annorlunda men känslan är alltid subjektiv. Harrison 
(2006) argumenterar för frågan; om det jag hör är detsamma som någon annan hör? Han 
menar att det är en omöjlighet att få svar på. Men till skillnad från den subjektiva känslan av 
något så vet vi åtminstone att två personer, som har lyssnat till en och samma person som 
sjunger, har hört samma ljud, även om de har lyssnat efter olika saker. Detta utgör således ett 
mer tydligt utgångsläge för att nå ett objektivt samtal kring det sångliga jämfört med att ta 
utgångspunkt i det känslomässiga (Ibid.). 

Harrison (2006) tydliggör att örat inte är det enda användbara verktyget i arbetet med sång 
men menar samtidigt att vi begår ett misstag om vi inte gör örat till det främsta verktyget för 
att diagnostisera rösten då denna endast existerar i form av ljud som uppfattas av sångaren 
själv och den som lyssnar. Lyssning på den egna rösten kan dessutom upplevas helt olika 
jämfört med vad någon annans upplevelse är av ”yttre” lyssning på samma röst. I mötet med 
en ny röst behöver sångpedagogen avgöra röstens styrkor och svagheter. Hen behöver 
upptäcka vad som producerar ljudet, vad som fungerar bra och vad som inte gör det, vad som 
överarbetar och vad som har en klen arbetsinsats. Det är inte säkert att det omedelbart visar 
sig som självklarheter men sångpedagogen bör lära sig att höra hur ljudet produceras då det 
annars är omöjligt för denne att hjälpa eleven att korrigera eventuella brister (Ibid.). 
 
Kroppslig kontroll 
Vid sångutövande är ett femtiotal muskler involverade utöver ett tiotal som sköter andningen 
(Zangger Borch, 2012). För att träna röster behöver sångpedagoger lära sig att arbeta med 
muskler och att kunna övervaka detta arbete fonetiskt menar Harrison (2006). Detta för att få 
en framgångsrik progression i röstarbetet. Alla muskler vi hanterar i vår kropp har samma 
uppbyggnad och fungerar och utvecklas på samma sätt, genom sammandragning och 
avslappning. Röstmusklernas arbete sätts igång genom ljudet och de har följande funktioner:  

- Styrka – att bibehålla sammandragningen. 
- Flexibilitet – förmågan att fungera genom helheten av en rörelse. 
- Koordination - förmågan att samarbeta med andra muskler på ett smidigt sätt för att 

uppnå olika syften (Harrison, 2006). 

Arder (2004) menar att vår kroppshållning, vår andning och hur vi rör oss är en produkt av det 
som kroppen programmerats till genom arv, miljö och erfarenheter samtidigt som känslolivet 
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spelar en stor roll i hur väl vår kropp fungerar. Då kroppen har förmåga att anpassa sig så kan 
en felaktig balans, orsakad av spänningar eller känslomässiga aspekter, ha etablerats i kroppen 
vilket kan störa den fria andningen och påverka röstanvändningen. För att få bukt med 
olämpliga spänningar krävs ofta ett gediget arbete som först och främst kräver mental 
omställning. Nästa steg är att hitta rätt muskelinställningar för att uppnå god balans i kroppen. 
Det är viktigt att sångpedagogens metodik för att hjälpa en elev att bli fri från olämpliga 
muskelspänningar inte är baserad på enbart avspänning. Fokus bör riktas mot omstrukturering 
av muskulaturen som i sin tur leder till en förbättrad stabilitet i muskulaturen och en 
balanserad hållning. För en sådan omprogrammering av kroppens muskulatur och rörelse 
behövs tid och tålamod. I processen av att se varaktig förändring befästas i kroppen är det av 
stor betydelse att hela människan (eleven), i både mental och fysisk bemärkelse, är med på 
resan (Arder, 2004). 

Jag-kan-känsla 
Schenck (2000) beskriver hur alla människor har behov av att uppleva jag-kan-känsla. Den 
känsla som uppstår när vi upplever att vi behärskar något väl, till exempel en sång som vi övat 
på och kan riktigt bra eller ett språk vi lärt oss som vi kan tala mer eller mindre flytande. När 
jag-kan-känslan infinner sig upplever vi framgång och framgång leder till självförtroende 
vilket ökar lusten till att lära. Den motivation vi nu upplever leder till fördjupandet av 
kunskaper och lärandeprocessen blir mer inlevelsefull och lustfylld. I en sånglektion faller det 
an på pedagogen att hitta en progressionstakt i lärsituationen som ger utrymme för jag-kan-
känslan genom att inte gå för fort fram i presenterandet av nytt material eller nya tekniker. 
Särskilt i början av en inlärningskurva förespråkar Schenck (2000) en försiktig progression, 
vilket skapar goda förutsättningar för utveckling som går i takt med självförtroende. 
Författaren menar även att en sådan grogrund i utveckling och självförtroende skapar ett 
avspänt förhållande till musicerandet vilket motverkar fysiska spänningar som kan låsa eller 
bromsa inlärning och hämma utveckling. Om progressionstakten i sånglektionen istället är för 
långsam så kan eleven tröttna då hen inte upplever framsteg, därför är det en viktig uppgift 
pedagoger har att hitta en bra balans i progressionen (Schenck, 2000).  
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PROBLEMFORMULERING 

Tidigare i skolans historia utfördes prov där varje elev enskilt fick sjunga upp för sin lärare 
och därefter fick betyg baserat på det enskilda tillfället. Den som inte kunde träffa rätt toner 
benämndes som brummare och fick inte vara med i kör eller andra sångsammanhang och fick 
således ingen träning i att lära sig sjunga (Lidman Magnusson, 1994 och 1999). Denna 
företeelse har orsakat lidande för många människor genom livet och ett stort antal av de 
människor som blivit utsatta benämner sig själva som tondöva och som icke-sångare och är 
rädda för att använda sina röster. I avsnittet Nutidens skolsång i bakgrundsdelen kan vi se att 
kursplanerna i musik idag handlar om att elever ska ges möjlighet till att klara av 
sångmomenten och ha tilltro till sin egen förmåga samt att kunskapskraven innebär att 
eleverna ska kunna delta i sångutövning i grupp (Skolverket, 2011). Texten antyder att 
svårigheter i sång inte bör läggas som en börda på eleven utan är skolans ansvar att arbeta 
med. Utöver olika tiders bemötande i skolsången så finns det även en rad andra faktorer, i viss 
mån beskrivna i bakgrundsdelen, som kan orsaka människors rädsla för att sjunga idag. Hur 
går sångpedagoger tillväga för att förstå och hjälpa de elever som antingen utsatts för 
förnedringen av att bli kallad för brummare och tondöva eller de som av annan anledning har 
svårt att träffa rätt toner?  

Genom hela min utbildning på musiklärarprogrammet har jag aldrig stött på undervisning som 
rört ämnet tonträffningssvårigheter, vare sig samtal eller undervisning om strategier för denna 
rösthämning. Före denna studies början har jag heller aldrig stött på litteratur som tar upp 
ämnet mer än ytterst kortfattat. I samtal med andra lärare under praktikperioder och vikariat 
så har jag inte mött någon enhetlig uppfattning eller tydlig strategi för att hantera företeelsen. 
Vilka uppfattningar och vilken förståelse finns egentligen angående tonträffningssvårigheter? 
Vilka strategier har utvecklats för att hjälpa elever med denna form av rösthämning? Vad 
finns det för kunskap bland sångpedagoger om uppkomsten av tonträffningssvårigheter? 
Under arbetets gång med uppsatsen framkom det att ingen av mina respondenter gått någon 
utbildning eller kurs som berört just tonträffningssvårigheter. De har heller inte tagit del av 
något specifikt material eller någon litteratur som rör detsamma. Samtliga pedagoger har på 
egen hand utvecklat strategier för att hantera tonträffningssvårigheter. Vilka är dessa 
strategier? Och hur skiljer sig deras tillvägagångssätt åt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att undersöka sångpedagogers uppfattningar av och arbete med 
tonträffningssvårigheter.  
 
För att undersöka detta vill jag få svar på följande frågor: 
 

• Vilka olika erfarenheter har sångpedagoger av tonträffningssvårigheter? 
• Vilka uppfattningar har sångpedagoger av företeelsen tonträffningssvårigheter? 
• Vilka strategier har sångpedagoger för att arbeta med tonträffningssvårigheter? 

 

Definitioner och avgränsningar 
Det finns många olika definitioner kring och begrepp för svårigheten att pricka rätt ton och 
det har varit en process genom hela arbetet att landa i vilket/vilka begrepp jag ska använda. 
Alla definitioner syftar till detsamma, nämligen svårigheten att, i sång, träffa de toner som 
förebildas genom en annan persons sång eller på ett instrument. Det begrepp jag slutligen 
landade i var ordet tonträffningssvårigheter. Det är ett långt och onödigt krångligt ord att 
skriva men jag ville hitta en formulering som inte lägger problemet hos eleven utan talar om 
företeelsen som en svårighet som eleven brottas med, likställd med vilken annan svårighet 
som helst, inte ett problem som eleven innehar i slutgiltig mening. Jämförelse kan göras med 
den diskurs inom specialpedagogik som rör formuleringarna; ”elever med behov av särskilt 
stöd” kontra ”elever i behov av särskilt stöd” Den förstnämnda gör eleven till bärare av 
problemet, den andra lägger problemet utanför eleven och gör istället lärandemiljön ansvarig 
för att stötta upp i svårigheten (Nilholm, 2007). I studien framträder beskrivningar både av de 
som gjorts till bärare av ”problemet” tonträffningssvårighet och de som lyckligtvis aldrig 
behövt ta det på sig som en börda.  
 
Två andra ord som jag prövat i arbetet och diskuterat med vänner och handledare är orden 
röstsvag och tonsvag som senare blev bortsållade. Dels ser jag en risk i att det blir en sorts 
stämpling av en elevs jag, exempelvis; eleven är tonsvag och dels så klingar ordet svag oftast 
negativt. En svårighet kan en person ta sig igenom men att vara svag är mer slutgiltigt och 
stämplande. Det förstnämnda indikerar ett hinder som kan överbyggas medan det förstnämnda 
påvisar ett tillstånd hos personen, ett negativt attribut. 
 
Intonation är ett ord som jag övervägt men uteslutit eftersom det bland sångare och musiker 
oftast används som ett uttryck för det lite mer avancerade ”finliret” kring en ton och i samspel 
med andra sångare eller instrument medan den företeelse som jag undersöker är bredare än så. 
Ofta likställs tonträffningssvårigheter med devisen ”jag kan inte sjunga” eller ”jag är tondöv”. 
I resultatdelen blir det synligt att elever och pedagoger har olika syn på den frågan. 
Undersökningen innefattar frågor om både de elever som är medvetna om sin svårighet att 
träffa rätt toner och själva kanske utger sig för att vara tondöva men också de elever som är 
helt eller delvis omedvetna om att svårigheten finns där. 
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METOD 
 
I detta avsnitt redogör jag för vad valet av metodansats har inneburit för mitt arbete och på 
vilket sätt det har påverkat undersökningens utformande. Jag beskriver även mitt val av 
dataskapande metod och hur jag har applicerat den i min studie, urvalsprocessen samt hur jag 
förhållit mig till forskningsetiska principer. 
 
 
Metodansats 
Som stöd för min undersökning har jag valt att använda mig av en fenomenografisk-
inspirerad metodansats. Detta hjälper mig att sålla ut det väsentliga i den data som skapats och 
strukturera texten utifrån ett visst perspektiv vilket även underlättar förståelsen för läsaren. 
Den fenomenografiska forskningen växte fram som en metod för att försöka förstå mänskligt 
lärande och resultatet av lärnandet. Metoden lämpar sig bra som utgångspunkt för arbetet då 
jag undersöker sångpedagogers uppfattningar av fenomenet tonträffningssvårighet, samtidigt 
som jag söker svar på frågor om erfarenheter och strategier rörande tonträffningssvårigheter, 
vilket är frågor om det mänskliga lärandet och vad det resulterar i. Den fenomenografiska 
modell jag hämtat inspiration ifrån framställs i Dahlgren och Johansson (2009).  

Fenomenografi 
Fenomenografi är en empirisk forskningsansats med kvalitativ inriktning. När jag utgår ifrån 
ett fenomenografiskt perspektiv riktar jag min uppmärksamhet mot och försöker beskriva hur 
ett specifikt fenomen i omvärlden gestaltar sig för en människa. Med andra ord, hur en 
människa uppfattar en företeelse i sin omvärld. Fenomenografin är ett verktyg för att skapa 
förståelse för andra människors uppfattningar av ett fenomen och det är således 
uppfattningarna som är det kvalitativa meningsinnehåll som undersöks, analyseras och tolkas 
(Dahlgren & Johansson, 2009; Uljens, 1989). Fenomenografin riktar främst in sig på 
variationer, olikheter i hur människor uppfattar sin omvärld. Samtidigt så menar 
fenomenografin att det endast finns ett begränsat antal ”sätt” att uppfatta företeelser vilket 
innebär att även likheterna är viktiga för att skapa en nyanserad bild av det undersökta 
fenomenet. Ytterst sett är fenomenografin utformad i syfte att öka förståelsen för dels det 
mänskliga lärandet, och dels de skilda sätt att uppfatta något som uppstått som en följd av 
lärandet (Dahlgren & Johansson, 2009). Ordet uppfattning är centralt inom fenomenografin 
men det skiljer något i betydelse från hur det används i dagligt tal. Fenomenografin frågar om 
människors uppfattningar av en företeelse, inte om den, vilket uppmanar till att undersöka 
människans grundläggande förståelse för något. Uppfattningens essens är relationen mellan 
människa och omvärld. En uppfattning är en oreflekterad grund som vi har som utgångspunkt 
i våra resonemang och handlingar men för att en person ska kunna beskriva en uppfattning så 
krävs medveten reflektion (Uljens, 1989). Genom att intervjua ett antal personer får jag en 
uppsättning varierande sätt att förstå, erfara och uppfatta det efterfrågade. Sammanställningen 
av materialet och analysen av detsamma genomförs med hjälp och inspiration av 
fenomenografins verktyg.  
 
 
Dataskapande metod - Samtal med intervjuguide och fenomenografisk 
intervju  
I avsnittet ”Intervjuer och enkäter som värderande öga” (Bjørndal, 2002) framhålls intervjuer 
som fördelaktiga när syftet är att förstå en persons perspektiv och försöka fånga dennes 
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upplevelser och tankar. Det ger även möjlighet att uppfatta detaljer som är lätta att missa i till 
exempel en observationssituation. I ett sådant sammanhang håller sig forskaren i bakgrunden 
och lyssnar, den har inte samma möjligheter att avbryta samtal för att fråga vad som menades 
eller sas och det kan därför resultera i luckor i materialet. Intervjuformatet ger större 
möjlighet till att ställa följdfrågor, utveckla tankegångar och reda ut eventuella missförstånd. 
Jag har valt att utföra en intervjuform som dels är inspirerad av det som Bjørndal (2002) 
kallar för Samtal med hjälp av intervjuguide och dels tar avstamp i den fenomenografiska 
intervjun som Dahlgren och Johansson (2009) benämner som halvstrukturerad och tematisk. 
Denna sammanslagning landar i en halvstrukturerad intervju med en tydlig guide till vilka 
teman och frågor som ska behandlas under intervjun samtidigt som samtalet är fritt så till vida 
att jag som intervjuare kan ändra ordningsföljd på frågor och följa det spår som respondenten 
slår in på. Intressant och viktig information som intervjuaren kanske inte tänkt på att fråga om 
kan framkomma genom att låta respondenten tala fritt ur hjärtat. Intervjuformen innebär en 
balansgång mellan att följa intervjuguiden och samtidigt vara lyhörd och följsam gentemot 
den information respondenten ger (Bjørndal, 2002). Frågorna är förhållandevis få och 
sorterade under de teman, som jag ämnar undersöka. Samtalet utvecklas utifrån de svar som 
ges och jag som intervjuare för samtalet framåt genom så kallas probing5 (Dahlgren & 
Johansson, 2009).  

Fenomenografisk analysmodell  
I mitt analysarbete av de transkriberade intervjuerna har jag tagit hjälp av analysmodellen i 
Dahlgren och Johansson (2009). Modellen är ett validitetshöjande redskap då den ger mig en 
tydlig arbetsordning för den fenomenografiska analysen samt ger struktur åt analysarbetet. 
Arbetet ska mynna ut i skapandet av kategorier som blir utgångspunkt för diskussionen. Dessa 
kategorier sammanfattar resultatet av undersökningen och kallas för utfallsrum inom 
fenomenografi.  Den valda analysmodellen utgörs av sju steg; att bekanta sig med materialet, 
kondensation (att urskilja det mest signifikanta), jämförelse, gruppering, artikulera 
kategorierna, namnge kategorierna, kontrastiv fas (att jämföra kategorierna för att se om 
passager ur intervjuerna kan passa i fler än en kategori, sammanföra kategorier för att 
slutligen göra varje kategori exklusiv).  
 
Lite längre ner i arbetet redogör jag för mitt tillvägagångssätt genom de sju analysstegen.  

Urval 
För att nå fram till de respondenter som jag senare har intervjuat, skrev jag en förfrågan i ett 
forum på internet, riktat till sångpedagoger. Forumet består idag av 1309 sångpedagoger med 
olika lång erfarenhet, varierande ålder, bakgrund och utbildning samt verksamma i vitt skilda 
sammanhang. Genom detta val, att vända mig till en så stor och bred grupp, var min 
förhoppning att nå sångpedagoger med ett genuint intresse för tonträffningssvårigheter. Jag 
ville också nå yrkesverksamma sångpedagoger i olika typer av sammanhang och med 
varierande erfarenhet av tonträffningssvårigheter för att se om erfarenheterna och 
uppfattningarna skiljde sig beroende på verksamhetsområde och bakgrund. Nedan följer några 
frågor som jag hoppades få svar på genom denna variation. Finns det skillnader i hur 
pedagogen ser på tonträffningssvårigheten i förhållande till hur länge hen varit yrkesverksam? 

                                                
5 Probing – intervjuteknik med syfte att fördjupa och utvidga samtalet. Utförs med hjälp av 
uppföljande frågor, nickande och hummande som uppmuntrar respondenten att fortsätta berätta 
(Dahlgren & Johansson, 2009). 
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Finns det skillnader i uppfattningen kring detsamma beroende på vilka åldrar hen arbetar med 
hos sina elever? Är strategierna olika eller samma oavsett utbildningsbakgrund och 
yrkesverksamhetsområde? 

Då flera av de individer jag har intervjuat har andra yrkesroller, utöver att arbeta som 
sångpedagoger, kommer jag främst att använda mig av begreppet respondent för att benämna 
de intervjuade. Repstad (1999) beskriver intervju med respondent som ett tillfälle att få direkt 
information om personens egna åsikter, uppfattningar och känslor om ett visst fenomen till 
skillnad från intervju med informant som är mer inriktad på en individs information om 
faktiska förhållanden kring ett visst område. Då min undersöknings frågeställningar fokuserar 
på just individens egna erfarenheter och uppfattningar av företeelsen tonträffningssvårigheter 
och inte söker givna patentlösningar, så faller valet på respondent naturligt.  

Genomförande 
Efter beslut om urvalsmetod formulerade jag ett inlägg för internetgruppen för sångpedagoger 
(se Bilaga 1). När inlägget väl gjorts offentligt i gruppen dröjde det inte många dagar förrän 
jag hade fått svar från fler än tio yrkesverksamma sångpedagoger och fler hörde av sig 
efterhand. Någon svarade väldigt kort men formulerade sig så att mitt intresse för deras 
berättelse väcktes. Andra svarade med en kort beskrivning av sig själva och vilken typ av 
elever de arbetat med och ytterligare någon svarade genom att beskriva några 
tillvägagångssätt för att hjälpa elever med tonträffningssvårigheter.  
 
Urvalsprocessen bestod sedan i att titta på sångpedagogernas olika långa erfarenhet, olika 
utbildning och varierade sammanhang för yrkesverksamheten. Förhoppningen var att få till en 
viss bredd i valet av respondenter för att se hur/om deras berättelser skulle skilja sig åt på 
grund av olikheter. I slutänden valde jag ut fem respondenter som först och främst hade ett 
genuint intresse för tonträffningssvårigheter eftersom jag ville undersöka strategier för arbetet 
med detsamma. Anledningen till att jag valde fem respondenter var för att jag upplevde tre 
som för få för att få en överskådlig bild av skillnader och likheter i svaren på mina 
frågeställningar. Jag influerades av Eriksson-Zetterquist & Svensson (2015) text om 
intervjuer där de menar att sex till åtta personer kan ge en säkerhet i att det material som 
skapas inte är endast en människas personliga uppfattning. Vidare menar de att när 
undersökaren upplever en mättnad i svaren, att samma svarsmönster återkommer i de olika 
intervjuerna så kanske inte ytterligare en intervju gör skillnad, samtidigt som de påpekar att 
det kan vara värt att göra lite mer än vad som är nödvändigt (Ahrne & Svensson, 2015). Jag 
insåg att sex till åtta personer skulle bli alltför svårt att hinna med inom tidsramen för arbetet 
men bedömde att fem respondenter var min maxgräns för vad jag skulle ha möjlighet att 
hantera material ifrån och valde därför antalet fem i viljan att göra arbetet så omfattandet som 
möjligt inom tidsramen. Utöver intensionen att få med respondenter med varierande bakgrund 
och erfarenhet så gjorde jag även mitt urval utifrån att det skulle finnas representanter från 
båda kön samt att någon av respondenterna skulle vara relativt nyutexaminerad och någon ha 
lång yrkesverksamhet. Även detta för att se om skillnader uppstår i svaren på grund av de 
bakomliggande faktorerna. 
 
När det var dags för personlig kontakt med respondenterna föreslog jag intervju via 
FaceTime, vilket alla gick med på. Jag valde FaceTime som medel för intervjun då alla 
respondenter befann sig på stort avstånd från mig och omständigheter i mitt privatliv inte 
tillåter alltför många resor, inte heller det knappa studiemedlet... Det finns självklart fördelar 
med att mötas ansikte mot ansikte i en intervjusituation, mer än att det är allmänt trevligt och 
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intressant att mötas. Repstad (2007) beskriver hur icke-verbala budskap kan gå förlorade och 
att jag som undersökare inte får en känsla för respondentens sociala kontext när jag inte möter 
denne personligen. Min bedömning var dock att mitt syfte och mina frågeställningar inte är 
utformade så att jag söker efter underliggande, icke-verbala budskap som jag ska tolka i 
relation till vad respondenterna faktiskt sagt. Dessutom har tekniken gått framåt väsentligt sen 
2007 när boken skrevs och vi använder sociala kommunikationssätt i långt högre utsträckning 
nu i takt med att tekniken utvecklas, både privat och i arbetslivet så en FaceTime-session 
känns för många naturlig idag.   
 
Alla respondenter visade intresse för att genomföra intervjuer så jag skickade ut uppgifter om 
vilka etiska principer jag förhöll mig till (se Forskningsetiska principer nedan) och bestämde 
datum och tid för intervjuerna. Intervjufrågor och intervjuguide utformades med uppdelning i 
fyra teman och två till sex frågor under varje tema. Intervjumaterialet skickades endast ut till 
en av respondenterna på förhand, på dennes egen begäran, i övriga intervjuer var det endast 
jag som hade tillgång till frågorna under intervjuns gång. 
 
Intervjuerna varade mellan 30 – 90 minuter och spelades in både på min mobiltelefon och 
som skärminspelning på min dator. Jag valde att använda två källor för att ha en backup om 
det skulle bli problem med den ena inspelningen och dessutom för att lättare kunna förstå och 
komma ihåg vad personen menar då jag av erfarenhet vet att sångpedagoger gärna talar med 
förstärkning av mycket kroppsspråk. I detta fallet menar jag inte icke-verbalt budskap som 
förmedlas genom kroppens rörelser och som jag skulle tolka, utan kroppsspråk i form av 
sångövningar och tekniker som demonstreras med hjälp av rörelser.  
 
Som en introduktion till intervjuerna tackade jag respondenterna för deras medverkan och 
sedan berättade jag lite om mig själv och min uppsats. Jag beskrev kortfattat varför jag 
undersöker det jag gör och varför jag anser det vara ett relevant och intressant ämne innan jag 
ställde första frågan till respondenten. Under intervjuns gång skrev jag enstaka anteckningar 
som ett ytterligare stöd för den kommande transkriberingsprocessen.  

Transkriberingsprocessen 
Då en intervju var avklarad satte jag mig och transkriberade samtalet. Allt som 
respondenterna sagt skrev jag ner men valde att inte ta med mina egna aktiva 
konversationsinlägg, som till exempel hummande, under respondentens redogörelse. Jag har 
heller inte tagit med aspekter som hur något sas eller om det harklades mitt i samtalet då jag 
inte anser att det är relevant för just den här studien. När hela materialet var 
färdigtranskriberat lyssnade jag igenom var och en av intervjuerna utan avbrott för att få 
grepp om helheten och för att korrigera eventuella fel i den transkriberade texten.  

Analysarbetet  
Dahlgren och Johanssons (2009) analysmodell utgörs, som tidigare beskrivet, av sju steg; att 
bekanta sig med materialet, kondensation (att urskilja det mest signifikanta), jämförelse, 
gruppering, artikulera kategorierna, namnge kategorierna, kontrastiv fas (att jämföra 
kategorierna för att se om passager ur intervjuerna kan passa i fler än en kategori, sammanföra 
kategorier för att slutligen göra varje kategori exklusiv). För att bekanta mig med materialet 
(steg ett) startade jag analysarbetet med noggrann genomläsning av de transkriberade 
intervjuerna för att bli ordentligt insatt i materialet. Samtidigt förde jag anteckningar om 
tankar som dök upp under läsningen. Efter att ha upprepat detta ett flertal gånger så gick jag 
vidare till kondensationen (steg två) I denna fas startas själva analysen, vilket jag gjorde 
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genom att sålla ut de delar i materialet som framstår som de mest väsentliga utifrån syftet med 
min undersökning. För steg tre till fem (jämförelse, gruppering, artikulera kategorierna) 
använde jag Dahlgren och Johanssons (2009) råd om att arbeta i pappersform och klippa ut 
passager med uttalanden, jämföra dem med varandra för att upptäcka likheter och skillnader, 
gruppera dem i rader på golvet samtidigt som jag skrev tillfälliga förklaringar och 
benämningar till de olika kategorierna. Så småningom gick jag vidare till steg sex vilket 
handlar om att namnge kategorierna så att namnen stämmer överens med innehållet, jag 
namngav och ändrade åtskilliga gånger innan jag landade i funktionella kategoribeteckningar. 
Väl i det sjunde och sista steget (kontrastiv fas) flyttade jag ihop kategorier som tycktes ha 
samma beröringspunkter, flyttade isär kategorier som kunde delas i två eller mellan två andra 
kategorier, namngav på nytt och jämförde kategorierna om och om igen för att slutligen landa 
i ett fåtal kärnfulla kategorier.  

Forskningsetiska principer 
Undersökningen är utförd enligt Vetenskapsrådets (2011) etiska principer angående 
bedrivandet av forskning som är formulerade i rapporten God forskningssed. Vid den första 
kontakten med respondenterna informerade jag om syftet med min uppsats och dess 
användningsområde samt vad deras eventuella medverkan skulle ha för roll i undersökningen. 
Jag fick tillåtelse från var och en av respondenterna att göra en ljudupptagning av intervjuerna 
i syfte att användas som transkriptionsunderlag och jag förklarade att det inspelade materialet 
endast skulle användas av mig och möjligen min handledare vid behov. Vid intervjutillfället 
bad jag även om tillåtelse att göra en skärminspelning för att gardera med två 
inspelningskällor och dessutom kunna se eventuellt kroppsspråk vid transkribering. Även 
detta godkändes av samtliga. Innan intervjuerna påbörjades informerade jag varje respondent 
om att deras medverkan var frivillig, att de kunde avböja att svara på frågor och hade all rätt 
att avbryta intervjun om så önskades. Både respondenterna själva och deras arbetsplatser har i 
uppsatsen fått fingerade namn för att ge dem anonymitet.  
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RESULTATREDOVISNING 
 
I det här avsnittet redovisar jag materialet ifrån intervjuerna i sammanfattande form. I enstaka 
fall har jag skrivit ut exakta citat men i övrigt så är texten en sammanfattande beskrivning av 
det som framkom i intervjuerna med respondenterna. Jag redovisar var och en av 
respondenterna för sig, i den ordning som intervjuerna fortlöpte och jag har samlat 
respondenternas yttranden under fyra rubriker som är samma för varje respondent. Rubrikerna 
jag använder mig av är Erfarenheter av tonträffningssvårigheter, Uppfattning av 
tonträffningssvårigheter, Strategier för arbetet med tonträffningssvårigheter samt Övriga 
erfarenheter av tonträffningssvårigheter. 
 
 
Agnes 
Agnes är 50 år och jobbar som musiklärare på en grundskola, musikpedagog inom svenska 
kyrkan samt frilansande sångerska. Hon är utbildad musiklärare, med inriktning sång och 
ensemble, vid en rytmiklinje och har även gått musikinriktning på en folkhögskola. Hon har 
stor erfarenhet av körverksamhet då hon både sjungit i kör och varit ledare för barnkör, 
vuxenkör, skolkör, konfirmationskör och blindkör. Som sångpedagog och sångerska har hon 
varit verksam både före och efter sin utbildning. 
 
Erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
Agnes berättar om en förstaklasselev på ett musikalgymnasium som kom in på betyg och hade 
stora problem att träffa rätt toner. Sångundervisningen var i grupp och i ensemble. 
Linjeföreståndaren var frustrerad över elevens svårighet att träffa toner och ansåg att eleven 
behövde sluta. Agnes bad då att få ta sig an eleven genom individuella sånglektioner. Hon 
började med att ta reda på ifall eleven verkligen självmant ville sjunga eller om det fanns 
påtryckningar från annat håll, vilket det inte fanns. Eleven hade en egen stark vilja att lära sig 
sjunga. Agnes och eleven jobbade sen i 40 minuter varje vecka, till en början endast med små 
enkla hörselövningar. 
 

Så fick han den lilla hörselövningen för att få örats muskler att synka med röstens muskler. Man 
gör det man hör. Att öva upp det här. För det är muskler, det är ju bara muskler. Du måste få de 
här två att snacka med varann. […] och han gjorde verkligen sin läxa. Han var nitisk! [...] Och det 
var i ettan i gymnasiet åsså i trean på gymnasiet sjöng han solo i kyrkan. Sen kom han in på en 
musikalutbildning i USA och nu jobbar han som Creative Director […] Och i hans klass fanns det 
en som var väldigt talangfull egentligen som inte jobba nånting med sin röst och då hände inget 
heller. Det blev så tydligt för mig. Vill man så kan man! 

 
Agnes berättar även om barngrupper hon arbetat med där hon övat gehör, och ”höra och göra” 
genom olika lekar som hjälper barnen att förstå och höra vad de sjunger och om det blir ”rätt”. 
En lek hon använder sig av i barngrupper kallas för Tonflytt men hon har valt att kalla den för 
Pärla. Det är tonen som är pärlan. Barnen får tillsammans prata om vad det är för form på 
pärlan, hur stor den är och vad den har för färg och sen sjunger Agnes till exempel; ”den här 
pärlan är blå” på en ton och så flyttar pärlan vidare till nästa person som ska sjunga samma 
ton och så går hon runt och lyssnar om barnen hittar rätt på tonen.  
 
En äldre dam som varit Agnes elev försökte hon arbeta metodiskt och lugnt med för att staga 
upp hennes muskulatur för att sången skulle fungera men där märkte hon att eleven inte tog 
sig tid mellan lektionerna att arbeta med övningarna och då hände ingenting på lektionerna 
heller. Hon säger att det ibland kan vara väldigt tufft rent anatomiskt att få ordning på 
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sångprocessen, ifall en person blivit gammal inte tränat den muskulaturen tidigare eller om 
stämbanden inte är lika elastiska längre. Då handlar det om viljan igen, hur mycket en person 
är beredd att arbeta för målet.  
 
En annan erfarenhet Agnes har är av de äldre elever som varit med om att bli förnedrade i 
skolan och därigenom fått sin självkänsla nedtryckt. De som fått höra att de ska välja träslöjd 
istället för musik efter att ha sjungit upp för sin lärare. Hon menar att de har utsatts för ett 
mentalt övergrepp och trycker på hur illa det berör henne.  
 
Uppfattning av tonträffningssvårigheter 
Agnes lyfter några egenskaper som hon tycker är generella hos de personer hon mött med 
tonträffningssvårigheter. Dessa är blyghet, rädsla, okunskap, ovana och att inte vara trygg i 
vad man gör eller vara säker på vad man tar för ton. Rädslan kan vara en konsekvens av 
okunskap, vilket i sin tur leder till osäkerhet och rädsla att göra fel.  

 
Får jag verkligen göra det här? Inte bara en blyghet utan får jag verkligen, och tänk om jag gör fel. 
[…] man har liksom inte testat, det är en okunskap bara. Det är ingen som har sagt, sjung! 

 
Alla kan sjunga, säger Agnes. Alla kan, men tankens kraft är så stark så om man tänker att det 
inte går så går det inte menar hon. Om man däremot utgår från att det ska gå så kan alla 
sjunga, förutsatt att man inte drabbats av någon sjukdom som gör det omöjligt, men det kan ta 
tid. Hon triggas av utmaningen i att försöka hjälpa en elev som säger att den inte kan sjunga. 
 

Och jag kan bli lite så där, jo men det måste gå. Asså jag triggas av det där ”det går inte”. Jo! Det 
måste gå! Jag tycker det är så kul. Och jag vill gärna stå där och peppa och coacha. Som sagt, jag 
triggas igång när nån säger ”jag kan inte”, då blir jag så, mmm, kom nu och lek med mig så ska vi 
nog hitta på nåt. 

 
Trots egenskaper (eller hämningar) som blyghet och rädsla så upplever Agnes också att det 
finns ett engagemang, ett driv hos de elever som kommer till henne och säger att de inte kan 
sjunga. De har ju vågat ta tag i det och sökt hjälp. Det finns en önskan att kunna sjunga och 
den har övervunnit rädsla och otrygghet. Hon menar vidare att en av faktorerna som ligger 
bakom tonträffningssvårigheter är att man inte vistas i en miljö där det musiceras, man har 
helt enkelt inte lärt sig att sjunga. Hon lyfter även problematiken med att förskolepedagoger 
ofta sjunger i alldeles för låga tonarter i jämförelse med vad barns små stämband klarar av, 
vilket resulterar i att barnen omöjligt kan sjunga samma toner som pedagogerna och därmed 
få träning i att härma rätt toner. 
 
Strategier för arbetet med tonträffningssvårigheter 
Agnes säger att hon inte har någon färdig metod för att hantera tonträffningssvårigheter utan 
att hennes tillvägagångssätt är intuitivt. Till en början försöker hon scanna av och lokalisera 
vad som behövs för just den elev som hon har framför sig och sen ”bara kör” hon på med 
olika övningar och tekniker som hon tror på utifrån sin egen erfarenhet. Ett sätt att jobba 
vidare på är att utgå från elevens ”egen ton” och sen försöka få dem att göra olika saker, 
utifrån där de befinner sig. Att få leta sig fram till just den elevens behov tycker hon är 
spännande. 
 

Jag längtar efter att försöka hitta de rätta nycklarna som den personen behöver för att få det hära 
aha:et. Wow, oj då, det var jag som lät så där, oj va bra. Och då… mitt tillvägagångssätt är ju 
väldigt mycket så här, vad gjorde du nu, hur tyckte du det blev, så att inte svaret ligger hos mig, 
för att få personen att vara lite vaken över att oj då, men vänta vad gjorde jag… För då går det 
fortare hela processen… och så ligger kraften hos dem. 
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Lusten är vital för att elever som kämpar med tonträffningssvårigheter ska våga sjunga och 
för att de ska utvecklas, menar Agnes. Därför vill hon att eleven får en glädjande upplevelse 
över hur de själva låter vilket skapar lust att fortsätta. Hon upplever att det sker ganska snabbt 
efter att relationen mellan elev och pedagog har landat och hon återkommer ofta till att det är 
viktigt att eleverna ska känna sig trygga.  
 

Det är ju en härlig utmaning. Jag försöker få personen att känna sig trygg och känna att de kan, 
man kan! Och så försöker jag att coacha järnet, NU KÖR VI! Jag tror jättemycket på engagemang 
och liksom bara peppning. Då kan man lura in folk i nåt sorts AAAAAH, åsså har man plötsligt 
gjort massa, som man inte trodde man kunde så. […] Det enda jag vill är att den personen ska 
blomma och bli bättre. Det är det absolut enda jag vill! 

 
Agnes har ett uttryck för att pricka rätt toner som hon använder sig av och som hon upplever 
fungerar så att hennes elever förstår; att sjunga på tonen. Hon säger aldrig att en elev sjunger 
falskt utan använder sig mer av formuleringar som att de ”inte riktigt är på tonen”, ”försök 
sjunga på tonen”. För Agnes är det viktigt att vara ärlig så att eleverna känner sig trygga med 
henne samtidigt som det är olika från person till person hur öppen man kan vara med vissa 
svårigheter. Därför försöker hon vara dynamisk i hur hon adresserar tonträffningssvårigheter 
men hon säger själv att hon vill ha rakhet och därför gärna är rak mot andra också. Även om 
Agnes inte har en färdig strategi så berättar hon ändå om några olika varianter som hon oftast 
använder sig av i arbetet med tonträffningssvårigheter hos elever. Hon låter oftast eleverna 
härma henne, en sorts Följa John-lek med sången där de tränar på att hamna på tonen. Sedan 
brukar hon blanda upp små enkla övningar med roliga låtar och hitta tonlägen som passar för 
eleven och sedan höja successivt med halva tonsteg för att träna gehöret. Användandet av 
rytmik i lektionerna för att få eleverna att tänka på annat än bara rösten är ett annat sätt som 
hon tycker fungerar bra. Även övningar som jobbar med tungans placering, andningen, stödet 
och ”att hitta flanken” som görs genom att sätta händerna i sidan, där det är mjukt. Därefter 
görs hostningar för att känna att de inre och yttre sneda bukmusklerna är igång. De musklerna 
är effektiva för att få stöd i tal och sång.  
 
När Agnes ibland inte känner att hon når fram så menar hon att det dels kan bero på att hon 
inte kan förklara tillräckligt tydligt, att hon inte blir förstådd eller att det helt enkelt inte 
klickar mellan henne och eleven. Ibland kan det ha med elevens okunskap kring sång att göra. 
Att eleven inte vistas i en omgivning där det musiceras till exempel och då kan det vara svårt 
att nå fram för att det inte finns några förkunskaper alls. Ibland är det i elevens vilja det 
spricker eller att det inte finns någon kontinuitet i övandet menar hon. Enligt Agnes har en 
frisk elev alla möjligheter att lära sig att sjunga eftersom det handlar om muskler. 
 

[…] det är muskler i örat och muskler i halsen och muskler kan vi träna så nu ska vi få det du hör, 
det ska vi också göra. Höra och göra, samma. Då kan man liksom bara öva! Och om man 
koncentrerar sig också […] vad är det du hör. Sjung PÅ! Mana till koncentration helt enkelt. Lite 
uppmärksamhet. […] Det som är spännande är att vi gör varann och påverkas och hellre av en röst 
än ett instrument.  

 
Övriga erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
På frågan om hon på något sätt fördjupat sig i ämnet tonträffningssvårigheter så svarar Agnes 
att hon varken har stött på något sådant material eller själv har letat efter det.  
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Britta 
Britta är 29 år och jobbar på estetiska programmet på en gymnasieskola och undervisar i sång, 
ensemble och lite estetisk kommunikation. Hon är utbildad på musiklärarprogrammet på en 
högskola med inriktning klassisk sång. Hennes enskilda sånglektioner innefattade studier i 
många olika genrer. Utöver att ha gett privatlektioner som sångpedagog har hon också 
vikarierat och arbetat på några andra gymnasieskolor i ämnena sång, kör och ensemble.  
 
Erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
Britta berättar om en kurs under sin utbildning där hon skulle ha övningselever i sång och de 
potentiella eleverna fick komma på audition.  
 

Och då kom han in och sa; jag har hört från en barndomsvän att man inte behöver ha talang utan 
att det räcker med blod, svett och tårar och det har jag. Då tänkte jag; honom ska jag ha! 

 
Killen hon valde som övningselev visade sig inte kunna ta rätt toner överhuvudtaget men han 
var också medveten om det och ville att hon skulle vara ärlig. Under kursen jobbade de med 
olika källor (att sjunga in i en stämapparat som till exempel visade vilken ton det var i 
telefonen) för att hjälpa honom att avgöra om han tog rätt ton eftersom han inte kunde höra 
det själv. Britta säger att hon inte visste så mycket då och att hon reflekterade över att det nog 
har varit mycket så genom historien. Det har inte funnits några resurser att jobba med för de 
som har haft svårt att träffa rätt toner ”... och då har man istället kallat dem för tondöva 
eftersom man helt enkelt inte har vetat hur man gör.”  
 
Britta berättar om en kör dit det kommer många som fått höra att de inte kunde sjunga när de 
var små och så har de inte vågat sjunga sen dess och säger att de är tondöva.  
 

Men när folk säger så där, jag blir mest irriterad, nej det är du inte, sluta håll på, bara sjung nu. 
[…] Det är ju lite oförrätt mot dem men jag vill inte hålla på med att trampa runt i att de tycker att 
de är så dåliga. För det är de inte. Kan vi sjunga? Det är nåt som irriterar mig överhuvudtaget, det 
här med att man aldrig får sjunga dåligt på sina lektioner eller på körrepetitioner, ”jag måste låta så 
fint hela tiden” för då kommer ju ingen lära sig nåt. Som att sång inte var ett hantverk som vilket 
annat instrument som helst. Det kan mina elever beskriva också, ”vi vågar inte sjunga så starkt på 
ensemblen för då kommer alla tro vi är omusikaliska”. Men det tänker man ju inte om nån som 
spelar fel på gitarren. Det är så irriterande tycker jag, jag blir så irriterad, usch! Det har ju 
ingenting med om man är musikalisk eller inte men det är ju det här med att när instrumentet sitter 
i kroppen då förväntas man kunna reglera det av någon slags naturkraft bara. 

 
Britta möter gymnasieelever varje dag och märker där att många säger att de sjunger falskt 
när det egentligen handlar om att de inte låter som de önskar. Det är även många av eleverna 
som har dålig stretch och slutning på stämbanden vilket gör att det är mycket stämbandsmassa 
som övergår till ingen stämbandsmassa. När de sen släpper på ljusare toner så har de ingen 
kontroll. Detta leder till att de blir så obekväma med att använda det ljud som kommer ut så 
att de instinktivt vägrar och därför inte landar på rätt ton. 
 
Uppfattning av tonträffningssvårigheter 
Britta menar att en av orsakerna till tonträffningssvårigheter ligger i det tidigare beskrivna 
med gymnasieeleverna. Hon menar att de antingen har ett förtjockat ljud som helt försvinner 
på höjden eller så har de det Britta kallar för ”barnkörsljud” vilket är motsatsen, låter bra på 
höjden men det finns ingen botten i rösten. Det som saknas är mixrösten och när de får 
ordning på den så faller även tonträffningen på plats. En annan orsak som Britta märkt är att 
många som har svårt att träffa rätt toner landar i ett för ljust läge när de tar i vilket kan 
härledas till dålig kontroll i det subglottiska trycket. Det subglottiska trycket kan beskrivas 
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som lufttrycket under stämläpparna. Om det saknas förmåga att hålla ordning på sådana och 
andra muskulära funktioner, så synkar inte händelseförloppet. Personen kan helt enkelt inte 
pricka rätt ton och gör det inte heller. Hon nämner även ovana vid en viss typ av harmonisk 
eller musikalisk miljö som orsak samt brist på rutin. Hur van man är vid att sjunga, hur 
mycket och vilken musik man har lyssnat till, vilket sorts ackompanjemang man har sjungit 
till, hur mycket man har tränat. Hon säger att det oftast finns mycket spänningar eller att man 
inte vågar sjunga, vilket självklart blir ett stort hinder. Britta upplever att många med 
tonträffningsproblematik är osäkra i sin sångarroll.  
 

För så blir det ju att, de som sjunger rent, då säger ju andra till dem, åh vad fint du sjunger, vill du 
sjunga solo. Det säger man inte till dem som inte sjunger rent. Så det gör ju att de blir ännu mer 
osäkra på sig själva. 

 
En annan aspekt hon tar upp är lyssnandet. Att tonträffningen kan bli skev för att eleverna 
bara lyssnar på sitt eget ljud, går in i sig själva och inte lyssnar på ackompanjemanget. 
 

Jag har en elev som är jättebra när jag spelar till men hon kan bli så full of herself på nåt sätt, hon 
går in i någon slags persona av att visa upp sig och då lyssnar hon ingenting. Hon kan sjunga 
jätterent om hon koncentrerar sig men om hon håller på med det där så är det som att hon inte hör. 
Jag har sett klassiska sångare göra sånt också, som sjunger orent också som bara håller på med 
själva klangen på nåt vis och inte lyssnar.  

 
På frågan om vad det innebär att en elev har tonträffningssvårigheter svarar Britta: 
 

För mig innebär det att en elev inte kan träffa den ton som den har tänkt eller inte kan uppfatta en 
tonart. Det kan vara så ibland att om elever ska sjunga kvintsprång så gör de terser istället… men 
det skulle jag väl inte direkt kalla tonsvag utan det skulle jag mer kalla ovan vid den typen av 
övning. […] snarare har de bra gehör och lyckas välja nåt annat för de vet inte hur det går som de 
ska göra. Men då de som inte vet hur det går och väljer någonting mittemellan, asså som inte 
passar till ackord eller så där. Det är väl det. Att man inte kan välja nåt som passar till tonarten, 
alternativt inte kan härma alls.  

 
Strategier för arbetet med tonträffningssvårigheter 
När Britta får en ny elev så testar hon alltid vad de kan och bland annat så testar hon pitch. 
Om hon upptäcker tonträffningssvårigheter hos sin elev så testar hon ifall det är något 
muskulärt som spökar eller om det mest är ”…örat det är fel på”. Hon berättar att hon har 
tänkt mycket på det där med lyssnandet och att det är något hon vill fördjupa sig i. Lyssningen 
inåt och utåt, hur gör man det egentligen? Hon upplever att pitchen ofta kan bli bättre om hon 
bara påpekar att eleven inte lyssnar och manar till att lyssna mer ordentligt. Oftast påpekar 
hon inte som en generell grej att någon sjunger falskt utan visar snarare på att eleven inte 
prickar vissa toner rätt och att de behöver träna på en viss passage. Men på gymnasiet kan det 
vara en svårighet i att eleverna måste spela tillsammans med andra som har åsikter om hur en 
elev sjunger eller som är på en annan nivå än eleven själv. Britta beskriver ett exempel där en 
elev har svårt med timingen i en ensemble och där det finns några andra elever som då blir 
uppgivna och springer ut från lektionen för att de uppfattar att något inte låter bra. Hon säger 
att det då är svårt att säga högt vad det är som inte funkar, inför alla andra elever. Det kan 
fungera bra att arbeta med tonträffningsförmågan på de enskilda lektionerna när det finns tid 
men sen kanske det inte fungerar lika bra på ensemblen. Britta menar att sättet att adressera 
problematiken beror på eleven. Om det är en vuxen elev så är det oftast lättare att prata öppet 
om tonträffningssvårighet, men hon försöker även vara ärlig mot yngre elever.  
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[…] jag tycker nog det är bättre, jag är inte så mycket för att inte låtsas om saker, jag försöker 
tänka att jag ska ljuga så lite som möjligt för jag tänker att det är andra som kommer säga att de 
inte sjunger rent. Då ska de känna igen sånt från mig. Jag ska vara den som kan mest, om det hela. 
Så att de känner att de ska kunna lita på mig och kunna känna igen… på nåt sätt det som andra 
säger. Om det stämmer liksom.  

 
När en elev är omedveten om att hen har svårt att pricka rätt toner så säger Britta att det 
är klurigare. Hon måste se till att inte förmedla någon skam över svag 
tonträffningsförmåga. 
 

[…] för om jag börjar så här, antyda att jag inte vill att en person ska skämmas då betyder det ju att 
den borde skämmas men det vill jag ju inte att den ska göra hos mig liksom. […] Jag har tänkt 
mycket på det under min utbildning och så, att om man säger så här ”javisst, om du vågar prova 
men du behöver inte”, asså, då skrämmer man ju upp folk liksom. Jag gillar inte sånt.  

 
Övriga erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
Britta har inte fördjupat sig i eller stött på något material på området tonträffningssvårigheter 
men nämner en uppsats som skrivits angående tondövhet som i sig inte kom fram till något. 
Hon menar att det verkligen borde skrivas mer om ämnet eftersom hon upplever att få vet 
särskilt mycket om hur rösten faktiskt fungerar. 
 

[…] någon skulle behöva doktorera, om sånna här saker ska tas på allvar så måste någon göra höga 
akademiska studier. […] På högskolan var det mer att man inte behöver kunna sånt här. Man 
behöver ju kunna mer egentligen.  

 
 
Celia 
Celia är 52 år och har undervisat i sång sen 1991. Idag arbetar hon med sångelever på ett 
högstadium med musikinriktning och har även elever på gymnasiet som valt en sångkurs. Hon 
har tidigare jobbat mycket som pianist men satsar nu mest på sången. Hennes utbildning 
började med instrument- och ensembleinriktning på en musikhögskola, sång som 
biinstrument, sen ytterligare sångmetodik på högskola. Hon har tagit sånglektioner hos flera 
kända namn samt deltagit i fristående kurser på välkända och etablerade sångteknikscentran. 
 
Erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
Celia beskriver flera olika elever med tonträffningsproblematik och tar upp olika orsaker till 
detsamma. Hon berättar om en tjej som i Celias mening inte har någon förankring i ett 
instrument eftersom hon inte spelar något, ”…hon hör inget instrument i sig”. Till Celias 
ackompanjemang fungerar elevens tonträffning bra men så fort Celia inte är med och spelar så 
sticker rösten iväg. När eleven ska sjunga höga toner så går det inte riktigt utan då tar hon 
bara en lägre ton. Det tycker Celia inte är konstigt då hon anser att om man inte är van vid 
musik och vad det innebär och man heller inte är van vid att ta höga toner så tar det ju längre 
tid att lära sig. En annan kille är riktigt duktig på gitarr men… ”han har inte tonstegen i sig, 
han vet inte hur stora stegen är på nåt sätt”. Ytterligare en tjej som Celia berättar om har svårt 
för sig över lag i skolan och svårt med tonträffningen. Hon har svårt att slappna av i kroppen 
och är väldigt stel, hon har även svårigheter med vissa uttal. När Celia spelar med i melodin 
så går det bra för eleven att sjunga med, då kan hon härma men sen kan hon sjunga helt 
monotont eller sväva iväg med tonerna till vanligt ackompanjemang.  
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Uppfattning av tonträffningssvårigheter  
Ovana vid musiken och vad den innebär, ovana med att sjunga och musicera, att inte ha 
tonstegen i sig samt frånvaro av förankring i ett instrument har redan nämnts som orsaker till 
tonträffningssvårigheter i Celias mening. 
 

Det är när man inte härmar samma toner som pianot gör eller som… är de vanliga tonstegen i 
sången… utan att man tar andra toner som ofta är de lägre. Och, man tror man sjunger samma ton 
fast man gör inte det.  

 
Celia har också märkt att det finns något stelt hos dessa elever och hon säger att det ofta kan 
finnas någon psykisk spänning eller att de inte har hittat sina tunna stämband, sin huvudklang 
eller inte har hört sin röst fullt ut och kunnat utforska den. Hon säger att eleven kanske inte är 
van vid live-musik eller att praktisera musik heller, man kanske bara har lyssnat på musik i 
hörlurar. Hörselminnet är en annan aspekt som nämns kortfattat, svårighet med att höra och 
komma ihåg. Eller så kan eleven ha missförstått hur en hög respektive en låg ton känns i 
halsen. Det kan också finnas ett problem i den diatoniska skalan6 menar Celia. 
 

Det är den här diatoniska skalan vi har i västvärlden liksom, den är inte helt naturlig för alla på nåt 
sätt. […] en ovanhet vid våran diatoniska skala, den är ju om man säger, mänskligt sett ganska 
begränsad så. Det finns ju så mycket toner emellan så. […] hon den där tjejen (syftar till den första 
tjejen i beskrivningen, min anm.), hon är inte van vid att spela något instrument, hon är inte van 
vid den diatoniska tonskalan, den måste inpräntas ganska mycket.  

 
Celia berättar att hon aldrig haft elever som sagt att de inte kan sjunga även om de kanske har 
stora problem med tonträffningen. Hon upplever att dessa elever ofta har väldigt bra 
självförtroende, att de har en känsla av att de kan även om de inte alls sjunger rätt toner och 
att de älskar att sjunga. Först efter en del jobb, när eleven märker att tonerna faktiskt 
överensstämmer med pianot, kanske de förstår att det varit lite skevt tidigare.  
 
Strategier för arbetet med tonträffningssvårigheter 
Celia anser sig inte ha en särskild metod för att jobba med tonträffningsproblematik utan 
jobbar helt enkelt efter de specifika problem som just den eleven har, precis som med vilken 
elev som helst. Hon brukar heller inte adressera problemet och tala om för eleven att hen inte 
sjunger rent utan helt enkelt jobba med det tekniska. 
 

Det där med att hitta toner hela tiden, jag tycker det stoppar upp utan då försöker jag hitta en låt 
som de gärna har hört och som de gillar, det betyder mycket och så sjunga den och jobba med den, 
helt enkelt. Och så med olika tekniker så, så brukar det lösa sig.  

 
Även om hon inte vill kalla det för en metod så presenterar Celia, både i intervjun och i vår 
mailkonversation som föregår intervjun, en rad övningar som hon tycker funkar bra i arbetet 
med tonträffningssvårigheter. I ordningsföljd beskriver hon att hon först jobbar mycket med 
avspänning i kropp och i halsmuskler och att hitta ett fritt flöde och en mjukhet i kroppen och 
rösten. Hon arbetar med glissandon7 för att hjälpa eleven nå ljusa eller mörka toner. Vokalen 
å, som förlänger ansatsröret och håller struphuvudet på plats hjälper eleverna att hitta sin 
huvudklang. Ng-ljudet fungerar oftast bra att jobba med också. Försöka få till ett fritt svalg 

                                                
6 Diatonisk skala – en vanlig dur- eller mollskala, till exempel; alla vita tangenter på ett piano i en ren     
C-durskala (Wikipedia, 2018). 
7 Glissando – en musikterm som beskriver hur man glider mellan skaltoner i en snabb rörelse så att de 
sammanbinds med varandra (NE, 2018). 
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eller en ”öppen hals”, käk-avspänning och rätt andning är nästa steg. Vid en föreläsning fick 
Celia lära sig att kvarter är lättast att höra så det jobbar hon med och ber sina elever att härma 
kvarter och lyssna om de tar samma ton som pianot spelar. Samtidigt försöker hon bygga 
elevens självförtroende genom att de får sjunga mycket på sådant som de känner igen och 
kan, enkla melodier eller kända sånger med få toner och enkelt komp. Ibland kan teater vara 
en god hjälp för att frigöra och få till uttrycket. Slutligen är det viktigt att eleven får känna att 
hen har lyckats och ett tips är därför att välja enkla sånger med endast fem toners omfång. 
Celia säger att det krävs mycket av henne som sångpedagog för att jobba med 
tonträffningssvårigheter då hon ofta upplever att de eleverna inte är så självgående. De måste 
hela tiden pushas och ges energi då de måste arbeta med samma saker om och om igen. Det är 
ett svettigt jobb men samtidigt kan det ju bara bli bättre, vilket är den positiva sidan av 
arbetet.   
 
På frågan vad hon ser för möjligheter att utvecklas för en elev med tonträffningssvårigheter 
svarar hon: 
 

[…] Om eleven vill och är öppen för allt möjligt och så och kan lyssna och verkligen vill, det 
krävs mycket av en sån elev att komma väldigt långt, det tror jag, man måste vara väldigt 
intresserad och gå in för det väldigt mycket men då tror jag inte det är några stopp egentligen. Jag 
tror att det går att överbrygga så. Men det är ju så olika. Det beror på vem det är.  

 
Övriga erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
Celia säger sig inte ha fördjupat sina kunskaper specifikt i svag tonträffning utan har jobbat 
fram tekniker ur egen erfarenhet. Berit Lidman Magnusson (som jag refererar till i den här 
uppsatsen) höll en föreläsning på en av Celias arbetsplatser för längesen där hon pratade om 
hur många äldre hade blivit illa behandlade som barn i skolan och blivit kallade brummare 
och tillsagda att de inte ska sjunga. Hon mindes föreläsningen mest som att Lidman 
Magnusson ville berätta om företeelsen som sådan men ett råd hon mindes var att kvarter 
skulle vara lätta att höra. Hon vill också minnas att man under hennes utbildningstid på 
musikhögskolan pratade ganska mycket om hur hemskt det var med alla människor som blivit 
behandlade på det sättet och att det var viktigt att man visste att problemet egentligen bara 
ligger i det tekniska, att de inte hör sig själva och så vidare.  
 
Inom Estill voice training8, vars alla kurser Celia har gått, finns det ingen specifik information 
om tonträffningssvårigheter enligt Celia. Hon nämner att det finns en lista med Estillösningar 
på olika typer av problem såsom heshet, svårighet att nå sina tunna stämband och diverse 
annat men inget om just det.   
 
 
David 
David är 60 år och är utbildad sångpedagog, körpedagog och dirigent vid tre olika 
musikhögskolor. Sedan 1978 har han undervisat i sång vid sidan av sin egen solistkarriär som 
operasångare. Han har arbetat med flera ledande artister och samtidigt specialiserat sig på, 
som han själv uttrycker det, målbrottsröstens problem eller brist på problem. 
 
 
 
 
                                                
8 Estill voice training – ett innovativt system som utvecklar mästerlig kontroll över den mänskliga 
rösten (fritt översatt från Estill voice internationell, 2018).  
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Erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
David berättar att när han får elever som säger att de är omusikaliska, tondöva eller inte kan 
sjunga så ber han dem att bevisa det.  
 

Så går det fem minuter så har jag bevisat för dem att de inte alls är tondöva. Det finns ingen som 
inte är musikalisk, det är bara det att de inte har den vanan att syssla med det. Men de odlar 
berättelsen om sig själva som omusikaliska. Eller de hade en traumatisk upplevelse, nån lärarfigur 
sa till dem att du är omusikalisk och så har de hela livet odlat den berättelsen. Don’t believe 
everything you think. Your mind has a mind on it’s own. […] Vårt jobb som sångpedagoger det är 
att gå in i det här programmerade och säga; måste du tro på allt som kommer in i din hjärna. Nä, 
det måste du ju inte. Så börja odla andra berättelser. […] Jag lär inte folk att sjunga utan jag lär 
folk att hantera sina tankar. 

 
David fick ett uppdrag i början av sin karriär att starta en kör med tio herrar som alla visade 
sig ha stora problem med att träffa rätt toner. Då utgick han ifrån deras talröster. Ingen av dem 
talade med monoton röst och David menar på att har man någon slags melodi i sin talröst så 
finns ju funktionen där, det kanske bara är så att man inte har kopplat ihop den med sång än.  
 
Han väver in många olika möten med elever i sin berättelse men återkommer ständigt till 
följande devis; att det är samma grundläggande principer som behövs oavsett om man jobbar 
med elever med tonträffningssvårigheter eller med proffs. I nästan alla fall är det ett rent 
mekaniskt problem och när de lärt sig var den så kallade appoggion initieras så får eleverna 
de verktyg de behöver. (Begreppet förklaras längre ner i texten). 
 
Uppfattning av tonträffningssvårigheter 
Brist på vana är något som David kopplar till tonträffningssvårigheter. Avsaknad av någon 
som sjunger för och med dig när du växer upp gör att förmågan inte har kunnat utvecklas. 
 

Genetikerna pratar väldigt mycket om att ditt undermedvetna styr. Men ditt undermedvetna, var 
kommer det ifrån? Det är ju en prägling som sker under de första sex-sju åren när du inte har ett 
språk, då programmeras ditt undermedvetna. Du ser människor som gör saker och du härmar. 
Sjunger du inte med barn så får de naturligtvis ingen sån koppling till det här. Och det är många 
som inte sjunger med sina barn. Så jag tror att det har med den här grundprogrammeringen att 
göra. Men grundprogrammeringen är möjlig att ändra.  

 
David säger sig ha märkt att många med tonträffningssvårigheter även har en viss adhd-
problematik även om han egentligen inte gillar att använda det begreppet. Kopplingen ligger i 
att de kastar sig in i saker, har bråttom och har svårt att stanna upp för att reflektera över vad 
det är man gör.  
 
Strategier för arbetet med tonträffningssvårigheter 
David menar att många som har tonträffningssvårigheter har bestämt sig för att de har 
tonträffningssvårigheter och då börjar han med en sorts mental träning för att hantera tankar. 
Han säger att varje individ har möjlighet att utföra tillsynes omöjliga saker om man bara 
slutar upp med att hindra sig själv. Att lita på den kraft som redan finns och sluta hindra den.  
 
Ibland kan en elev vara skärrad över sånglektionssituationen och tanken om att man inte kan 
sjunga tar över. David menar att hans jobb som pedagog är att så snart som möjligt göra sig 
en tydlig bild av hur den specifika elevens perception fungerar. Alltså hur dennes tolkning av 
intryck ser ut och hur hen inhämtar information. Vilka ord, förklaringar, bilder eller om inga 
bilder ska användas. Detta gör det omöjligt att arbeta efter en färdig modell, det måste ske 
intuitivt och vara individanpassat. 
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Och jag måste vara närvarande. För i det ögonblick jag kör en rutinlektion så är jag värdelös som 
pedagog. Så aldrig någon patentlösning, allting föds utifrån den erfarenhet som pedagogen har. 
[…] det är först nyligen som jag vågar lita på min intuition. Ibland så har jag ingen aning om 
varför jag säger det jag säger men jag vet att det är sant. För det genomsyras liksom av lång 
erfarenhet. Och jag vet numera att lyder jag den rösten så blir det rätt.  

 
Alla sångproblem beror på något kroppsligt, spänningar eller felaktig teknik menar David, 
och grunden för problemen är just appoggion eller stödfunktionen. I Sverige, förklarar David, 
kallar vi appoggio för stöd, på engelska heter det support men vad det också betyder på 
engelska är ”a leaning process”, alltså att luta sig mot någonting som du får stöd av. Det 
David själv föredrar att använda är ordet connection vilket han kortfattat beskriver som 
”diafragmans vidmakthållna anspänning under hela utandnings/fonationsprocessen”. 
 

Jag har en annan sak som jag brukar hävda. Att allting, även den här fjortonåriga eleven som jag 
har nu som har svårt att pricka ton. Alla de muskler… och all den utrustning hon behöver för att 
göra det här på högsta nivå, den har hon redan, det är ingenting hon saknar, vi ska inte sätta dit 
någonting. Men det hon inte har är koordinationen och kopplingarna till. Hon har alla möjligheter 
att göra det här på högsta nivå. Men det tar en stund att sortera upp begreppen. Och då måste man 
börja med att definiera det här, vad är detta connection.  

 
Allt handlar om att först lära sig kontrollera den här anspänningen i diafragman menar David. 
”Connection är A, B, C, D, E och F” säger han och förklarar vidare att diafragman är en 
muskel och muskler gör två saker, de spänns och då drar de ihop sig och så slappnar de av och 
då töjer de sig. Diafragman bildar det fundament som lungorna står och när diafragman är 
avspänd är den som en kupol och när den spänns så blir den platt och åker ner. I utrymmet 
ovanför diafragman, i lungorna, bildas ett undertryck som gör att luft dras in och hela 
lungkittet med luftstrupen vill åka ner. Det här kan man känna när man gäspar. Samtidigt 
skapas ett övertryck i bukhålan när diafragman spänns så det blir en spänning där nere, en 
tryckökning. När denna connection fungerar på rätt sätt så hamnar automatiskt tre parametrar 
på rätt ställe, vilket utgör det som David kallar för position eller begreppet klang. De tre 
parametrarna är lågt struphuvud, stängt till velum (öppningen till näsan) och tungrotens 
placering. Detta är samma funktion som när du till exempel behöver kräkas. 
 

Alla de tre kommer som ett brev på posten när du spänner an din diafragma nästan krampaktigt. 
När du ska kräkas så ska det liksom inte ut i näsan, det ska ut i munnen, ok, och du ska bort med 
tungan för att du ska öppna öppningen så mycket som möjligt. Och genom att du trycker ner 
diafragman och ökar trycket i bukhålan så kommer också struphuvudet att åka ner och halsen 
öppnas.  

 
När en elev har lärt sig kontrollera sin connection jobbar David vidare med att kunna öppna 
och stänga stämbanden samt att sätta igång en ton på ett hälsosamt sätt. För att göra det talar 
han om glottisstöt eller coup de glotte - att stänga stämbanden och sen sätta igång utifrån 
stängda stämband. Det som händer då är att diafragman ställer upp sig på rätt sätt och halsen 
öppnar sig. Dessutom hinner den delen av hjärnan som bestämmer tonhöjden ställa in precis 
den kompression som behövs för tonen man har tänkt sig och sen funkar det oftast 
automatiskt.  
 

De som har svårt för det här ger sig själva inte ro till det, de är otåliga och de kastar sig in, att de 
inte ger sig själva… och det är en speciell träning. De behöver inte träning i tonträffning utan de 
behöver mental träning. Jag skulle säga att… mitt credo är att för att du ska lösa den här 
svårigheten så måste du börja i rätt ände. Du måste först definiera vad de ska göra i kroppen och 
öva de separat, det vill säga appoggio, och så får de känna själva. Det är en 
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koordinationsproblematik helt enkelt. Där man försöker göra någonting utan att ha en aning om i 
vilken ordning man ska göra saker.  

 
David använder ord som vidrigt och vedervärdigt när han beskriver arbetet med 
tonträffningssvårigheter eftersom han ibland kan känna sig uppgiven och maktlös men han 
säger också att det är otroligt när man ser elevernas framsteg och de får nästan som 
uppenbarelser på vägen.  
 

[…] det är bara att jag kan inte projicera mina behov av att lösa den här elevens problem genom att 
vifta med trollspöet. Det måste jag ta bort. Och därför är vårt jobb en kärleksgärning på många 
sätt. Vi måste åsidosätta våra behov, vad det nu är.  

 
Övriga erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
På frågan om han någon gång fördjupat sig i material kring tonträffningsproblem ger David 
ett kraftfullt nekande svar och menar att han har svårt för att läsa sånglitteratur eftersom de så 
ofta förlorar sig i tekniska beskrivningar. Du som pedagog måste vara i rummet och kunna 
visa de här sakerna menar David, du måste kunna utföra dem själv. Det går inte att lära sig 
från grunden genom att läsa sig till. 
 

Det här måste göras i realtid, i rummet med ett väldigt, väldigt vaket öra på just hur den här 
människans perception fungerar. Och det låter sig inte beskrivas alltså. Intuitiv sak. Svårt jobb. 
Och oerhört intressant. […] Man lär så länge man har elever alltså.  

 
 
 
Emma 
Emma är 53 år och har en lång rad av olika utbildningar i sitt CV. Hon har en master i 
talproblematik och sångpedagogik, utbildad både i Sverige och USA. Dessutom har hon tagit 
lektioner och fortbildat sig hos flera välrenommerade internationella sångpedagoger. Hon har 
mer än 30 års erfarenhet av jobbet som sångpedagog och arbetar i dag på en 
musikalutbildning samt driver egen sångstudio. I sitt arbete har hon mött elever i alla åldrar 
mellan 12 och 70.  
 
Erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
Emmas intresse för att hjälpa andra att sjunga började med hennes pappa som benämnde sig 
själv som tondöv. Vid 19 års ålder tog hon sig an honom som sin första elev. Hon beskriver 
att i hennes fars familj så var den officiella hållningen att ”vi kan inte sjunga i den här 
familjen” medan hennes mamma hade en väldigt bra sångröst och hennes släkt var mycket 
musikalisk och det sjöngs på fester och födelsedagar. 
 
På musikalutbildningen har hon mött flertalet elever som kanske i första hand är dansare men 
som vet att de behöver kunna sjunga och därför kommer till henne. Flera av dem har 
tonträffningssvårigheter. Emma berättar om en kille där det tog lång tid att hitta var problemet 
låg men hon kunde höra att det fanns en förmåga att förstå vad han skulle göra, han kunde 
bara inte hitta rätt. Det visade sig att han hade råkat ut för en trafikolycka och fått problem 
med nacken som i sin tur hade medfört att han hade stora spänningar och svårt att ”hålla uppe 
huvudet” och rösten styrdes på något sätt ifrån nacken. Efter den upptäckten så började ett 
arbete där eleven fick lära sig att inte göra för mycket. Han fick ligga på golvet, hålla 
händerna runt nacken, sträcka ut tungan och göra ljud. Redan första lektionen efter upptäckten 
kunde han börja följa med i det Emma spelade på pianot. Sedan fick han stå på alla fyra så att 
struphuvudet fick röra sig fritt mot golvet och upprepa övningen. Som hemläxa fick han 
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femtoniga, rena intervaller (inspelade på band) som han skulle glida långsamt över, söka de 
toner han hörde och komma tillbaka till där han startade.  
 

Och redan efter en vecka med det här, när väl nacken hade släppt, så var han igång och sjöng. Han 
gjorde inte tonerna längre utan han sjöng. Vi grinade båda två ska jag säga dig. Det var väldigt 
emotionellt. Och för honom var det ju en känsla av att, det var inte fel i huvudet… och det är ju så 
otroligt viktigt, det har ju så mycket med självkänslan och själens arbete.  

 
En annan av Emmas elever är en kvinna i 60-årsåldern som sökt hennes hjälp för problem 
med sin talröst. Emma vill ge henne sånglektioner istället för att få bukt med problematiken. 
Kvinnan har väldigt låg energinivå, dålig hållning och hennes talproblematik har lett till 
omfattande tungspänningar och Emma beskriver det som att kvinnans kroppstonus9 inte orkar 
hålla henne uppe. Vid sånglektionerna upplever hon att eleven inte har så mycket höra-tänka-
problem utan snarare behöver hjälp med att få de olika muskelgrupperna att jobba korrekt. I 
huvudregistret lyckas kvinnan sjunga rent så småningom men knappt alls i bröstregistret. 
Trots att Emma tror att ingenting är omöjligt så menar hon att med så mycket gamla 
muskelspänningar i kroppen kan det vara väldigt svårt att förändra och det krävs mycket jobb 
hos eleven själv för att lyckas, inte bara under lektionstid.  
 
Ytterligare en elev som Emma lyfter fram är en radioreporter som fått en sånglektion av sin 
fru i present. Även denne man var i 60-årsåldern, hade en oerhört skrapig röst och hade som 
barn blivit tillsagd att han inte kunde sjunga och därför skulle vara tyst. Emma såg att 
mannens artikulation var väldigt ”hållen” och spänd så hon försökte först visa på sig själv hur 
han kunde använda sina fingrar för att massera och hitta punkter med anspänning men 
mannen tyckte det var svårt så istället bad hon att få visa på honom. Genom att massera, testa 
olika ljud och få till ett tungrotsmotstånd så klarnade hans skrapiga röst och då bad Emma 
honom att följa hennes röst. Det visade sig att han inte hade några som helst problem att 
sjunga när väl tungspänningen var borta. Dessutom blev både talet och artikulationen klarare 
och friare.  
 

Sen sjöng vi någon Evert Taube-sång, ’Min älskling du är som en ros’, för den ville han ju sjunga 
för sin fru sen som bevis på att han kan sjunga. Men han var så känslomässigt överväldigad av det 
här med att han faktiskt kunde sjunga, det var ju liksom, 50 plus års sorg som rann ur honom. Jag 
var så berörd efteråt. Han var ju både ledsen och glad när han gick sen, att han hade fått bevis för 
att han faktiskt kan sjunga men alla de här åren som han inte sjungit. Där var det ju återigen 
nånting muskulärt, att det var nånting som satt i vägen för, den här förståelsen för att man inte ska 
göra sång.  

 
 
Uppfattningar av tonträffningssvårigheter 
Enligt Emma är tonträffningssvårigheter en ren koordinationsfråga, dels att inte ha 
koordinationen mellan hörandet, tänkandet och görandet eller förståelse för kopplingen 
däremellan men kanske också en avsaknad av snabba synapser10 från höra - till tänka - till 
göra. Processen däremellan tar så lång tid på grund av otillräcklig eller obefintlig övning att 
den hoppas över. Eleven smiter förbi processen och försöker göra sång. Det finns ingen 
förståelse för att jag inom mig hör ett ljud som jag sen ska återproducera.  
                                                
9 Kroppstonus beskriver Emma som förmågan att aktivera sina muskler så att hela kroppen är i balans. 
(Jämför med tidigare fotnoter om tonus och muskeltonus). 
10 Synapser - Kontaktpunkter mellan nervceller som skickar signaler i nervcellsnätverket och formar 
beteenden och minnen men även beroenden (Doidge, 2007). 
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Dålig koordination i hela andningsapparaten är också typiskt vid tonträffningssvårigheter 
menar Emma. Det finns inget flöde i andningen, den får en stötig och trång karaktär.  
 

Jag kan inte tänka nån utav dem som jag har jobbat med som verkligen har varit tonsvaga som inte 
har missuppfattat instruktionen ”jobba med stödet”. […] Men många utav dem spänner ju till, de 
spänner bukmuskulaturen och så tänker de att nu jobbar jag med det där magiska stödet eller jag 
sjunger från diafragman som är ett uttryck som slängs runt med, fast ingen förklarar vad det 
betyder. Och det är ju avancerat, det är ju så otroligt många muskler som ska koordinera för att få 
det att fungera.  

 
Emma är övertygad om att alla kan sjunga från början och hon hänvisar till den text i Harrison 
(2006) som jag tagit med i bakgrundsavsnittet gällande spädbarns sång och talet som får 
företräde när det inte finns en naturlig miljö för sången att utvecklas. När ingen sjunger med 
barnet eller när det inte finns musik i hemmet så kan tonbilden bli ganska smal och det finns 
ingen relation till tonrörelser. Man slutar använda stämbanden på ett gymnastiskt och elastiskt 
vis. Men så länge det inte finns en hörselskada eller funktionsnedsättning som gör att 
musklerna inte fungerar så anser Emma att alla kan lära sig sjunga. En del kan ha en starkare 
koppling mellan hörsel, tanke och funktion medfött och därför ha det som Emma kallar 
”gratisgåvan sång” medan andra måste träna för att nå samma funktioner. 
 
En annan upptäckt är att för mycket aktivitet i ansiktsmuskulaturen kan ställa till det med 
tonträffningen. Hon beskriver en elev som hade ett väldigt visuellt yrke och överförde sin 
vana av att arbeta visuellt till sången genom att ögonen for runt som om de försökte se och 
leta efter varje ton, istället för att sjunga dem, samtidigt som hela övre halvan av ansiktet 
arbetade. När problemet identifierades och Emma bad kvinnan att sluta ögonen, lägga 
fingrarna på ögonen och under ögonlocken, ha blicken fäst rakt framåt, så fungerade alltihop. 
När ögonen, pannan och ögonbrynen fick stilla sig så fick stämbanden sköta sitt arbete.  
 
Emma berättar om en händelse där hon lärde sig något viktigt om tonträffningssvårigheter och 
om att inte prata så mycket om falska toner. Hon satt med på en av hennes tidigare 
sångpedagogers sånglektioner där en ung tjej undervisas;  
 

Och så började hon sjunga någon opera-aria och det är preciiis så där under, hela tiden, och jag 
tänker; varför säger han inte åt henne att hon inte sjunger rent. Det är som naglar på svarta tavlan 
och jag lider. […] åsså helt plötsligt klickar det och ut kommer de mest fantastiska toner, på högsta 
professionella nivå, helt underbart. […] Jag frågar; ”varför sa du inget till henne? ” Hans svar var; 
”Om jag hade gjort det så hade hon börjat försöka justera och fixa i processen. Jag ville att hon 
skulle släppa och landa där av sig själv. Man är så himla medveten om man en gång har sjungit 
orent, om att man inte vill hamna där igen, man gör vad som helst för att slippa sjunga orent så då 
lägger man till en massa och jag ville bli av med det.” 

 
Avsaknad av musik i uppväxten, möjligheten att få sjunga och göra ljud som barn, helt enkelt 
ovana nämner Emma flertalet gånger som bakomliggande orsaker till 
tonträffningsproblematik. Men också rädsla. Rädsla för att ”göra fel” och vilken börda det kan 
bli att inte ”göra rätt”. Hon har funderat mycket på vad rösten faktiskt betyder för en 
människa, vem man är utan en röst, hur det påverkar en människa att tappa sin röst och hur de 
hon arbetar med kan bli personlighetsförändrade med tiden av att ”hitta” sin sångröst. Rädslan 
för att ”göra fel” har utgjort en blockering.  
 

Och när man tillåts göra fel och tillåts upptäcka att det här handlar mera om att lära sig en 
golfsving än att jag är en dålig människa för jag sjöng orent, då, ja, det är stort faktiskt. […] Det 
har någonting med själen att göra.  
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Strategier för arbetet med tonträffningssvårigheter 
När Emma får frågan om vad hon arbetar med så säger hon helst att hon är rösttekniker 
snarare än sångpedagog eftersom hon menar att de flesta som söker hennes hjälp behöver just 
röstteknisk hjälp.  
 

När jag då börjar prata om vad jag egentligen gör så är det ju att manipulera människors tankar. 
Jag tycker om att veta hur saker och ting fungerar i hjärnan så att jag som pedagog kan dirigera om 
tankarna. Att jag liksom snirklar mig in i hjärnan och liksom ger nya impulser som man sen får ett 
resultat av, vilket ju är ett fascinerande yrkesval.  

 
Hon säger att det finns många olika sätt att arbeta med just tonträffningssvårigheter men att 
det egentligen inte skiljer sig från en bra grundträning för vem som helst, det viktiga är att 
förstå vad som står i vägen för den specifika individen. Där har hon haft stor nytta av sitt 
intresse för hur hjärnan och synapserna fungerar, hur tankar och känslor om att inte kunna 
sjunga kan leta sig in och blockera funktionerna och hur det styr så att något annat än själva 
sångrösten försöker sjunga. När en elev har hamnat tokigt tankemässigt gäller det att varsamt 
hjälpa eleven att hitta vägen till sången. Emma försöker då vara väldigt tydlig men försiktig 
med hur hon uttrycker sig så att det personliga värdet aldrig kopplas ihop med oförmågan att 
koordinera sångrösten, att försöka få bort skamkänslan. Eleven har kommit till lektionen för 
att hen har ett behov av att uttrycka sig i sång och inte klarar av att göra det på egen hand men 
de flesta skäms för att de inte kan och det är en tung känsla att behöva bära. Emma säger att 
hon hela tiden felsöker men att hon inte pratar om felen utan om lösningen. Hon är tydlig med 
att relatera till det muskulära, att arbetet består i att koordinera musklerna och utgår från det 
när hon utformar övningar.  
 
Ett första steg i arbetet med tonträffningssvårigheter är att ställa frågor till eleven för att få 
reda på lite mer om bakgrunden till problemen, hur ser uppväxten ut, fanns det musik i 
hemmet, har det funnits språk- eller talproblem, vad musik betyder för dem och så vidare. Om 
eleven har sagt att hen är tondöv så frågar hon vad det ordet innebär för eleven. Det är lätt att 
lägga in sina egna värderingar i vad det betyder. Sedan kan hon berätta att hon inte förväntar 
sig något specifikt, att de får experimentera och utforska tillsammans.  
 

[…] jag lär mig samtidigt som personen vad de svarar på för instruktioner och hur jag då får 
förhålla mig till det för nästa instruktion så jag tycker ju det här är jättespännande, jag tycker ju om 
problemlösning, det är det som lockar mig med yrket faktiskt, men jag har ju aldrig någon 
förutbestämd plan. Även om jag naturligtvis drar från min erfarenhet så blir det ju ett sorts 
återuppfinnande av hjulet, eller vad man ska säga. Därför att man måste ju vara där och då eller 
här och nu.  

 
Det är viktigt för henne att arbetet blir lustbaserat, utgångspunkten är att allt är möjligt och att 
sångrösten är välkommen att komma ut. En av hennes sångpedagoger gjorde henne 
uppmärksam på att varje sångare gör sitt bästa, de försöker alltid göra sitt bästa och om man 
kommer ihåg det så är det lättare att ta sig igenom och ha en ingång av att man gör det här 
tillsammans. Så det brukar Emma försöka förmedla; ”…att jag gör mitt bästa och du gör ditt 
bästa och så får vi se vart det landar någonstans.” 
 
Oavsett vilken elev Emma arbetar med så börjar hon med fem minuters andningsövning, det 
kan vara pulserande utblås, fokus på släppet, leta efter ryggens engagemang i utandning och 
inandning, helt enkelt sätta upp andningssystemet vilket hjälper eleven att koordinera själva 
utblåset så att trycket inte blir för högt. Hon beskriver sedan olika övningar som hon använder 
sig av. Att sjunga in under locket på en flygel för att bli varse sitt eget ljud, sin egen röst och 
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använda stämgaffel för att illustrera hur ljud fortplantar sig i olika delar av kroppen och för att 
eleven ska få en hörförståelse av arbetet med sång.  
 

Så att hjärnan kan fånga känslan av att det är ett hörmoment involverat i sång. Om jag inte kan 
höra det kan jag heller inte göra det.  

 
Vidare brukar Emma prata om tonens kvalité och istället för att prata om höga eller låga 
toner, att sjunga högt eller lågt, så säger hon istället ljus eller mörk ton eftersom det 
egentligen handlar om hur mycket man har tränat på att stretcha rösten, vilket alla (som inte 
har några funktionsnedsättningar) kan genom övning. En ”hög” ton är egentligen bara en 
framstretchad ljus ton. Hon arbetar mycket med att göra olika ljud; glissandon, staccaton, 
härma, låta som siréner, korta, intensiva ljud i mörkt eller ljust läge och hon relaterar inte så 
mycket till någon melodi i början eftersom det kan dra upp stressnivån för eleven. Fingrarna 
används som verktyg för att eleverna ska kunna känna vad som händer istället för att titta på 
sig själv i spegeln vilket kan upplevas som jobbigt och skapa ett negativt felsökande samt att 
det kan vara svårt att höra sig själv när man är ovan.  
 
En svår aspekt av arbetet med tonträffningssvårigheter tycker Emma är att locka fram modet 
hos eleven.  
 

Det kräver väldigt mycket bregottkossor, asså, du vet kon som står på ängen och ser nöjd ut. Jag 
måste vara den, det vill säga, jag måste förmedla ett lugn och en trygghet och ett enormt tålamod. 
Och jag måste vara säker på att sångaren känner det. För först när de vågar lita på mig kan jag 
komma åt grundproblematiken. Och det är ju, alltså, svårt och det tar ju tid.  

 
Det kan också vara svårt att få yngre elever att förstå att deras förväntningar kan vara 
orealistiska, att det inte finns ett trollspö att vifta med så att allt fungerar. Där försöker Emma 
hitta paralleller till elevens vardagsliv, som till exempel sport, för att förklara att vägen till 
framgång kräver mycket träning.  
 
Övriga erfarenheter av tonträffningssvårigheter 
Emma har inte gått någon kurs som specifikt inriktat sig på tonträffningssvårigheter, hon 
säger att hennes arbete främst har varit intuitivt och baserat på det egna sättet att tänka kring 
sång och sångträning. Det i sin tur har formats genom hennes egna lärares sätt att arbeta och 
har lett vidare till att få förståelse för hur instrumentet fungerar, kunna diagnostisera och så 
småningom ge intelligenta förslag på åtgärder. En artikel i The Journal of Singing angående 
just tonträffningssvårigheter och en pedagogs arbete med det har också inspirerat och format 
hennes tankar kring att lära någon att sjunga.  
 

Verkligheten var så främmande från skolböckerna. Nu, 20 år senare, nu fattar jag vad det står i 
böckerna, då kunde jag bara rabbla kunskapen men jag ägde ju inte kunskapen men nånstans 
förmedlar också det här hantverket. Jag är evigt tacksam att jag har mött (lärarens namn) och för 
att han har varit så generös. Och när jag har frågat honom om det så berättade han om en viss 
lärare som tog honom under sina vingar och hur han sen mött pedagoger under hela sin lärarkarriär 
som har varit generösa och delat med sig så han har liksom fostrats in i att det är så man jobbar, 
man ger vidare, för vi äger inte kunskapen, vi har fått den av nån annan. Och sen har vi förädlat 
den med våran vinkel, och om nån annan kan ha nytta av det så är det bra! 
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RESULTATANALYS 

Respondenternas utbildning och yrkesverksamhet 
Även om det finns skillnader i utbildning mellan respondenterna så har de ändå det 
gemensamt att alla genomgått en pedagogutbildning med sånginriktning på högskola eller 
universitet. Yrkesverksamheten ser lite olika ut. Celia och Agnes arbetar i grundskolan med 
musik. Celia arbetar även på gymnasium med sångelever, vilket också Britta gör. David och 
Emma har egna sångstudios och Emma har dessutom sångelever på en musikalutbildning. 
Agnes är musikpedagog i svenska kyrkan och alla fem har mer eller mindre uppdrag som 
sångsolister. Minst tre av dem har dessutom erfarenhet av att vara körledare.  
 
Ingen av dem har sökt upp eller stött på någon utbildning eller specifik källa till kunskap om 
tonträffningssvårigheter utan uttrycker unisont att intuition och erfarenhet är det som har 
format deras strategier för att hantera tonträffningssvårigheter.  
 
I både intervjuer och den forskning och litteratur jag presenterat blir det tydligt att det finns en 
uppsjö av bakomliggande orsaker till tonträffssvårigheter.  
 
 

Hämningar 
 
Ovana 
Den bakomliggande orsaken till tonträffningssvårigheter som samtliga respondenter lyfter 
fram och som fler av dem betonar först är ovanan. En mängd olika aspekter ryms i detta 
påstående. Emma är övertygad om att alla människor föds med förmåga att sjunga men att 
förmågan till sång mattas av om uppväxtmiljön saknar sångliga stimuli i form av att någon 
sjunger för och med dig. Hon nämner att vissa kan födas med ett starkare anlag för sång 
(jämförbart med att någon kan ha större anlag än någon annan för att bygga muskler), men att 
alla har sånggåvan initialt. David är inne på samma spår även om han inte pratar om medfödd 
sånggåva. Han menar att det undermedvetna styr oss människor och att det programmeras 
under de första sex, sju åren i en människas liv. I den processen präglas vi genom att härma 
det vi ser och hör i vår omgivning. Finns inte en musikalisk miljö eller någon som sjunger för 
dig så sker ingen koppling till musik och sång i grundprogrammeringen. Enligt David är 
ingen omusikalisk, det saknas i många fall bara vana att hålla på med musik.  
 
Agnes säger att tonträffningssvårigheter ofta bottnar i att man helt enkelt inte har lärt sig att 
sjunga, oftast på grund av att man inte vistats i en miljö där det musiceras. Då kan steget vara 
långt till att börja sjunga, ingen har sagt att man får sjunga. Det har skapats en okunskap kring 
sången som först behöver bemötas för att det ska bli en kunskap man behärskar. Agnes tar 
även upp problemet med förskolepedagoger som sjunger i för låga tonarter så att barn inte får 
någon träning i tonträffning eftersom deras små stämband, som ännu inte är färdigutvecklade, 
inte klarar av att sjunga så lågt. De kan helt enkelt inte härma rätt toner.  
 
Både Britta och Celia stämmer in i påståenden som framhåller ovanan som bakomliggande 
orsak till tonträffningssvårigheter. Britta berättar om elever som ibland kan landa på en 
tersstämma istället för på melodin men det vill hon inte kalla för tonträffningssvårigheter utan 
snarare ovana vid en viss typ av harmonik, ovana vid ett visst ackompanjemang eller att 
eleven inte har lyssnat på den sortens musik. För att det ska räknas som tonträffningssvårighet 
menar Britta att eleven inte kan härma toner den har tänkt eller inte kan uppfatta tonarten och 
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sjunger i en helt annan som inte passar till ackorden. Ovanan eller brist på träning kan 
resultera i att en elev blir osäker på sitt eget ljud, att det till exempel inte låter som man har 
tänkt eller önskar på ljusa toner och därför blir obekväm och väljer en annan ton som känns 
säkrare. Celia nämner även ovana vid vad musiken innebär. Att inte ha sjungit och musicerat 
och därmed inte ha tonstegen i sig. En elev kan tro att den sjunger samma ton som spelas på 
pianot även om den inte gör det. Ovanan kan bero på att eleven bara har lyssnat på musik i 
lurar och inte praktiserat själv. Hen kanske inte har varit på live-konserter heller och hört 
musik på det sättet.  
 
Spänningar 
En aspekt samtliga respondenter uppmärksammat i möten med tonträffningssvårigheter är att 
det ofta finns olika former av spänningar som ligger till grund för problemen. 
 
Jag kan utläsa tre bakomliggande faktorer till dessa spänningar i respondenternas svar. 
Fysiologiska spänningar i form av skada eller långvarig slitning eller felbelastning i kroppen, 
som i Emmas tre fall med eleven som hade varit med om en trafikolycka, den 60-åriga damen 
som hade forcerat sin röst och hade väldigt dålig kroppshållning samt den elev som hade för 
mycket aktivitet i ansiktet vilket ledde till spänningar som hindrade sången. Sångtekniska 
spänningar på grund av felaktig teknik eller brist på rutin och träning. Flera av 
respondenterna ger exempel på elever som fått problem med tonträffningen på grund av att de 
ännu inte har fått ordning på sångtekniken. Britta berättar om elever som antingen bara har 
hittat sitt ljusa register eller sitt mörka register och därför fått problem med tonträffning när de 
behöver sjunga i ett register de inte behärskar. Emma beskriver sig själv som rösttekniker 
eftersom de flesta elever behöver hjälp med just rösttekniken. Slutligen, Mentala spänningar 
till följd av rädsla för att sjunga.  
 
Den mentala faktorn visar sig ha en betydande roll i tonträffningsproblematiken. Alla 
respondenter har erfarenhet av människor, i de allra flesta fall äldre personer, som i uppväxten 
fått höra att de inte kan sjunga, blivit tystade och fortsatt vara tysta för att de inte vågar testa 
igen. David uttrycker det som att de har fortsatt odla berättelsen om sig själva som 
omusikaliska. De har bestämt sig för att de har tonträffningssvårigheter och då får de det. 
Agnes hävdar att tankens kraft är så stor att om man tänker att det inte går att sjunga så 
kommer det inte att gå. Den mentala spänningen kan även leda till fysiologiska spänningar 
som i fallet med Emmas 60-åriga elev som blivit tystad som barn vilket satt sig som 
spänningar i talet. Emma berättar även om sin pappa i vars familj man uttryckte att ”vi kan 
inte sjunga”, vilket han heller inte gjorde förrän Emma tog sig an honom.  
 
Skam och rädsla att göra fel är ytterligare aspekter i mental spänning som kommer upp i 
samtalen. Skam över att ha blivit kallad brummare eller tondöv, skam över att inte kunna 
sjunga och delta i musikaliska sammanhang, skam över att man inte hör hur det ska vara eller 
vet hur man ska göra. Detta kan i sin tur leda till stor rädsla över att göra fel vilket utgör en 
blockering för rösten. Agnes menar att hon märkt en blyghet och rädsla hos många elever som 
kämpar med tonträffningsproblem, de är inte trygga i vad de håller på med och är inte säkra 
på vilken ton de ska frambringa. Britta har sett att många med denna svårighet är otrygga i sin 
sångarroll eftersom de inte får höra från andra att de sjunger fint. Hon blir upprörd av det 
faktum att sången inte ses som det hantverk det är och att eleven därför inte vågar sjunga ut i 
rädsla för att göra fel och bli stämplad som omusikalisk.  
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Koordination 
Följande orsaker framhävs av samtliga respondenter och tycks vara avgörande för 
tonträffningssvårigheter, nämligen brist på koordination mellan olika muskler som är 
involverade i sång och att det saknas kopplingar mellan hörandet och görandet. Du måste få 
örats muskler att synka med röstens muskler, säger Agnes, så att man gör det man hör. Emma 
menar att tonträffningssvårigheter är en ren muskulär koordinationsfråga. Koordinationen 
mellan höra, tänka och göra fungerar inte och man försöker göra sång på annat sätt. Även 
brist på koordinationen i andningsapparaten nämns vilket David instämmer i. Han menar att 
allt handlar om att lära sig hur connection (stödet) fungerar för att få muskler och andra organ 
att synkronisera för sång. Britta menar att problem med tonträffning är något rent muskulärt 
där personen inte har fått ordning på och inte synkat alla funktioner som krävs vid sång. 
 
Celia nämner även att en del kan ha svårt med hörselminnet, att komma ihåg sånt de hör eller 
att de helt enkelt inte är vana att höra sig själva och inte är inställda på att lyssna till sig själva. 
Andra, menar Britta, lyssnar för mycket på sig själva så att det inte tar in andra ljud, såsom ett 
ackompanjemang och på så vis hamnar fel i tonhöjd.   
 
David är ensam om att ta upp att han sett viss adhd-problematik (som att ha bråttom, kasta sig 
in i saker och inte ha tid att reflektera) hos elever som kämpar med tonträffningssvårigheter 
men även Emma pratar om att ”springa förbi” den nödvändiga processen och att inte ge sig 
själv tid. 
 

Förutsättningar och möjligheter 
På Agnes skola gick en elev som hade stora problem med tonträffning men som efter tre års 
hårt arbete gick vidare till en musikalutbildning som sångare. Framgångsreceptet för den här 
eleven var att han hade en egen, stark vilja att lära sig att sjunga och han var nitisk i sin 
övning. Agnes menar att alla kan sjunga, men att det behövs vilja och engagemang, 
kontinuitet i övning och ett driv hos eleven själv. ”Vill man så kan man”, säger hon. Både 
Emma och Agnes anser att hos de elever som söker hjälp för att de upplever att de inte kan 
sjunga så finns där redan ett driv eftersom de har sökt hjälp för något de inte klarar själva. ”… 
Önskan att kunna sjunga … har övervunnit rädsla och otrygghet”, säger Agnes. Celia tror inte 
att det finns någon begränsning för den elev som verkligen vill lära sig sjunga och är 
mottaglig även om det krävs hårt arbete och stort intresse för den som kämpar med 
tonträffningen. Ingenting är omöjligt men det krävs mycket jobb från eleven själv för att 
lyckas, menar Emma, eleven måste öva kontinuerligt mellan lektionerna om förändring ska 
ske. Hon berättar att en del yngre elever kan ha orimliga förväntningar på deras rösters 
utveckling och då måste de förstå att framgången kräver mycket träning.  
 
Alla kan sjunga 
Alla respondenter är överens om att, så länge det inte finns några funktionshinder som står i 
vägen för sången, så kan alla lära sig att sjunga. David hävdar att all utrustning en elev 
behöver för att lyckas med sång, även på högsta nivå, finns redan på plats, ingenting fattas 
och inget ska läggas till. Det enda som krävs är en fungerande talröst, tålamod och att ge sig 
själv tid att förstå vad det är man gör. Mental träning. Grundprogrammeringen som nämndes i 
texten ovan går att programmera om men behöver som sagt tid för att kopplingarna ska 
fungera. David menar vidare att den person som slutar upp med att hindra sig själv kan utföra 
tillsynes omöjliga saker. ”Don’t believe everything you think”, säger han.  
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För att eleverna ska få goda förutsättningar för att lära krävs ett lustfyllt arbete som lockar 
fram mod och tillit hos eleverna. Det är alla respondenter överens om. ”Utgångspunkten är att 
allt är möjligt och att sångrösten är välkommen att komma ut”, säger Emma. Agnes berättar 
hur viktigt det är för henne att ge eleven en glädjefylld upplevelse av sin egen röst så att 
eleven får blomma ut och får lust att fortsätta sjunga. Celia säger att det är viktigt att eleven 
får känna att den har lyckats.  
 
Självförtroende 
Till skillnad från de andra respondenterna så har Celia aldrig stött på en elev som sagt att den 
inte kan sjunga, trots stora problem med tonträffning. Hennes erfarenhet är att dessa elever 
ofta har ett gott självförtroende, att de älskar att sjunga och har en känsla av att de kan. Denna 
erfarenhet skiljer sig markant från de andras upplevelser men i Brittas utsaga finns en antydan 
till detsamma när hon beskriver hur vissa elever kan gå in i sig själva för att de uppfylls av sin 
egen sång och då tappar kontroll över tonträffningen. Celia menar att det är först efter en hel 
del jobb som eleverna kan förstå att det varit skevt i tonträffningen förut.  
 

Strategier  
Gemensamt för alla respondenter är att de inte har någon särskild utformad strategi för att 
hantera just tonträffningssvårigheter utan det verkar som att alla utgår ifrån samma strategier 
oavsett vilken typ av svårighet en elev tampas med. Det vill säga, att individanpassa varje 
sånglektion och utforma lektioner utifrån varje elevs specifika behov. Grundträningen för 
sång är densamme oavsett behov.  
 
Erfarenhet och intuition 
Agnes, David och Emma berättar att de går mycket på intuition i sitt arbete men att den 
förmågan har växt fram genom lång erfarenhet av yrket. Emma beskriver hur hennes 
arbetssätt har formats utifrån hennes eget sätt att se på sång och sångträning men hur det i sin 
tur har påverkats av generösa lärare som hon själv haft. Hon menar att den resan har lärt 
henne ”förståelse för hur instrumentet fungerar, att kunna diagnostisera och så småningom ge 
intelligenta förslag på åtgärder”. Emma brukar gå in med inställningen att varje elev gör sitt 
bästa och att arbetet görs tillsammans. Hon berättar för eleven att hon inte kräver något 
specifikt utan att de utforskar tillsammans. Agnes är på samma spår. Hon triggas av att 
försöka hitta ”de rätta nycklarna” för den elev som säger att den inte kan sjunga eller kämpar 
med tonträffningssvårigheter. Strategin är att kontinuerligt involvera eleven i tankeprocessen 
och reflekterandet kring sången och samtidigt själv försöka lokalisera elevens behov.  
 
David och Emma brukar fråga elever som säger att det är tondöva vad det innebär för dem. 
Medan Emma menar att hon gör det för att inte lägga in egna värderingar i begreppen så säger 
David till sina elever att bevisa för honom att de är tondöva vilket ingen har lyckats med 
hittills menar han. Ett första steg för Emma i arbetet med tonträffningssvårigheter är att få 
veta hur elevens bakgrund ser ut för att få en bild av vad som kan ligga till grund för 
företeelsen. Så tidigt som möjligt i processen anser både David och Emma att pedagogen 
behöver göra sig en klar bild över hur eleven tolkar intryck samt uppfattar och svarar på 
instruktioner. Det är en sorts intuitiv problemlösning som kräver närvaro och uppmärksamhet. 
”För i det ögonblick jag kör en rutinlektion så är jag värdelös som pedagog”, säger David.  
 
Att skapa trygghet och tillit 
Både Britta och Agnes betonar värdet av att vara ärliga mot sina elever så att de känner sig 
trygga och kan lita på dem som pedagoger, först då lockas modet fram. Med ärlighet menas 
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inte alltid total öppenhet och rättframhet, det är beroende på person, anser båda. Britta menar 
att elever inte ska behöva höra från andra att de sjunger falskt och inte känna igen det från hur 
de har pratat på hennes lektioner, samtidigt är hon försiktig med hur hon adresserar 
tonträffningssvårighet gentemot yngre elever. Oftast tycker hon det är lättare att vara öppen 
mot vuxna, många är medvetna och vill ha ärlighet. Agnes säger att hon försöker vara 
dynamisk i hur öppen hon är men att hon oftast försöker vara så rak hon kan eftersom hon 
själv uppskattar när andra är raka mot henne. Det viktiga är att skapa trygghet för eleverna. 
Emma säger att det är först när eleven litar på henne som hon kan locka fram modet hos 
eleven och på så sätt komma åt grundproblematiken. Det är svårt och det tar tid men när man 
lyckats förmedla lugnet och tryggheten så att eleven känner det, då ges eleven alla möjligheter 
att lyckas.  
 
Höra och Göra 
Britta testar alltid vad hennes elever kan i början och om hon påträffar 
tonträffningssvårigheter så brukar hon försöka avgöra om det är något hinder i det muskulära 
eller om det mer ligger i hörandet. Både Agnes och Emma brukar vara noga med att 
poängtera att det är träning av muskler det handlar om och att eleverna ska få förståelse för 
koordinationen mellan örats muskler och röstens muskler. David återkommer om och om igen 
till betydelsen av att elever lär sig att kontrollera sin connection, det han beskriver som 
”diafragmans vidmakthållna anspänning under hela utandnings/fonationsprocessen”. Precis 
som med andra sångliga svårigheter anser David att connection är grunden för att få ordning 
på tonträffning. Connection handlar också om musklernas koordination såväl som 
koordination i andning och med flera organ som är inblandade vid sång.  
 
Mentala processer 
Emma och David hävdar att mycket av arbetet med tonträffningssvårigheter ligger i de 
mentala processerna. Emma säger att hennes arbete går ut på att manipulera människors 
tankar medan David menar att han jobbar med mental träning för att hantera tankar i sina 
lektioner. Båda syftar till de processer som gjort att känslor om att inte kunna sjunga har letat 
sig in i tanken och skapat blockeringar. Emma uttrycker fascination för sitt yrke ”… då jag 
som pedagog kan dirigera om tankarna. Att jag liksom snirklar mig in i hjärnan och liksom 
ger nya impulser som man sen får resultat av.” ”Jag lär inte folk att sjunga utan jag lär folk att 
hantera sina tankar”, säger David. Emma menar att det är viktigt att elever får förståelse för 
att lära sig tonträffning inte är värre än att ”lära sig en golfsving”, att svårigheten inte är 
kopplad till det personliga värdet.  
 
Övningar och råd 
På kommande sida sammanfattar jag respondenternas strategier, förslag på övningar och råd 
för arbete med tonträffningssvårigheter i listform. Efter varje punkt har jag skrivit den eller de 
respondenters initialer som gett uttryck för något liknande som punkten står för. Därmed inte 
sagt att de andra inte använder sig av dessa strategier, men det har inte framkommit i 
intervjuerna. 
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Pedagogen bör –  
 

- anpassa material, övningar och lektionsinnehåll efter varje individs behov (Alla) 
- vara närvarande och engagerad (Alla) 
- utforma övningar som tränar koordinationen mellan öra och röst.  

Höra – Tänka – Göra (Alla) 
- själv kunna utföra det hen lär ut. Det måste vara befäst kunskap (D) 
- bygga elevens självförtroende och skapa trygghet (Alla) 
- mana till koncentration och uppmärksamhet (Alla) 
- träna hörförståelsen och lyssningen (Alla) 
- utgå från elevens ”egen ton”, anpassa tonläge efter eleven (A) 
- lägga mindre vikt vid svårigheten att träffa rätt toner och att eleven hävdar att hen inte 

kan sjunga, inte förmedla skam (Alla)  
 
Förslag på övningar:  
 

- använda enkla övningar och/eller melodier med endast ett fåtal toner till en början  
(A, B, C, E) 

- andnings- och stödövningar (Alla) 
- öva på avspänning i kropp och halsmuskler, hitta fritt flöde och mjukhet i kropp och 

röst (C)  
- öva att sjunga ”på” tonen (A) 
- härmning (Följa John-lek, göra olika ljud) (A, C, E) 
- öva glissandon och staccaton (C, E) 
- arbeta med vokalen å och ng-ljudet (C)  
- hitta tungans placering och stretchning (A, C, D, E) 
- arbeta med kvarter eller rena intervall överlag (C, E) 
- ta hjälp av olika källor (exempelvis spela in sig själv, använda ett instrument eller 

Garage Band) för att träna gehöret (B, E)  
- arbete med öppning och stängning av stämband, starta en ton på ett hälsosamt sätt, öva 

glottisstöt (D) 
- arbeta med rytmik, teater eller andra fysiska uttryckssätt för att undvika alltför stort 

fokus på rösten (A, C, D, E) 
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DISKUSSION 
 
I den här delen kommer jag sätta resultatanalysen i relation till den forskning och litteratur jag 
presenterat i avsnittet Bakgrund och tidigare forskning. Först presenteras en sammanfattning 
av det som framträtt som viktigast i resultatet, sen beskrivs och diskuteras detsamma. Genom 
hela diskussionen väver jag in mina egna reflektioner över studiens resultat.  
 
 
Sammanfattning 
Syftet med min studie har varit att undersöka sångpedagogers uppfattningar av och arbete 
med tonträffningssvårigheter. De resultat som framkommit i studien visar på slående likheter i 
respondenternas berättelser om erfarenheter och strategier kring tonträffningssvårigheter och 
över lag en stor överensstämmelse i åsikter angående orsaker och åtgärder. De skillnader som 
trots allt visat sig diskuteras lite längre fram. 
 
I resultatet framkommer att tonträffningssvårigheter inte är något medfött utan en hämning 
som förvärvas under uppväxten. Det kan bero på avsaknad av en musikalisk miljö eller 
möjlighet till att utöva musik, ovana. Det kan även bero på mentala eller motoriska 
spänningar, oftast förorsakade initialt av yttre faktorer såsom skada på kroppens funktioner 
eller skada på psyket som närt en osann föreställning om den egna rösten. Både ovana och 
spänningar kan leda till brister i koordination, vilket är den tredje stora faktorn för 
sånghämning som framträder i resultatet. 
 
Hoppfullt nog visar resultatet att det inte finns några hopplösa fall. Vem som helst kan lära sig 
att sjunga och sjunga rätt toner men det är ett hantverk som behöver tränas för att bemästras 
och för det krävs en stark vilja och hårt arbete. Nyckelordet är mental träning, att tro på sin 
kropps förmåga att frambringa välklingande ljud. Förutsättningar som behövs i arbetet med 
tonträffningssvårigheter är vilja, lust, trygghet och tillit.  
 
Resultatet visar en avsaknad av specifik utbildning, litteratur eller kurser rörande 
tonträffningssvårigheter. Kunskapen om och förståelsen för tonträffningssvårigheter har 
istället vuxit fram genom praktisk erfarenhet och så småningom förlitandet på den egna 
intuitionen. De strategier som vuxit fram rör mentala/kognitiva processer, ”höra-göra-
processer” (sensoriska), trygghet- och tillitsfrämjande processer samt konkreta sångtekniska 
processer (motoriska).   
 
I bakgrundens första stycke presenteras tonträffningssvårigheter (under samlingsnamnet 
sångfunktionshämningar) som något som påverkas av en växelverkan mellan det motoriska, 
det kognitiva och det sensoriska området hos en människa (Lidman Magnusson, 1999). 
Intressant är hur pass framträdande de kognitiva aspekterna är i resultatets alla delar.   
 
 
Ovana 
Hos vissa elever har avsaknad av musik i hemmet påverkat sångrösten och möjligheten att 
kunna pricka rätt toner. Andra har inte getts möjlighet att utöva sång och musicerande. 
Harrison (2006) förklarar detta med att alla barn föds med förmågan att sjunga men om inte 
örat och sångrösten tränas så får talet företräde och förmågan till sång hämmas. Detta verkar 
stämma överens med respondenternas syn på möjliga orsaker till tonträffningssvårigheter. 
Flera av dem berättar att de vill ta reda på elevers bakgrund för att få förståelse för vari 
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tonträffningssvårigheten (eller andra sångfunktionshämningar) har sitt ursprung. Celia 
beskriver bland annat att hon genom en bakgrundscheck kan få reda på om eleven är ovan vid 
musik, att hen inte haft musik i sitt hem, aldrig gått på en livekonsert eller endast lyssnat på en 
viss musikstil vilket kan ha varit hämmande för sångutvecklingen. Emmas berättelse om 
hennes far visar på en familj som, likt Davids beskrivning, ”odlade berättelsen” om sig själva 
som icke-sångare vilket fick konsekvenser för hennes pappas sångröst och tro på sin förmåga. 
En fråga som dock lämnas öppen i denna studie är varför en del människor med bakgrund i 
musikfattiga miljöer ändå lyckas frambringa en ohämmad sångröst. Emma ger en möjlig 
förklaring i att vissa föds med en starkare koppling mellan hörsel, tanke och funktion medan 
andra får jobba hårdare för att få samma sak att fungera.  
 
 
Motivation 
Harrison (2006) hävdar att få sångare har en atlets beslutsamhet i att övervinna hinder och 
göra uppoffringar för att nå nya mål. Han menar att detta är en av orsakerna till att så många 
stannar kvar i föreställningen om att de inte kan sjunga. Agnes musikalelev visar på 
motsatsen. Den elev som gick från att inte kunna sjunga en ton rätt till att sjunga solo på 
skolavslutning tre år senare. Dennes motivation visar på att det finns goda exempel men andra 
berättelser ifrån intervjuerna som visar på bristande övningsmoral och klen motivation styrker 
ytterligare Harrisons (2006) teori om att det krävs en stark inre motivation för att överbrygga 
hindren i tonträffningssvårigheter. Respondenterna uttrycker att det kan vara tungt och 
tålamodsprövande att arbeta med tonträffningssvårigheter men de uttrycker samtidigt glädjen 
de får uppleva tillsammans med sina elever när de når framgång i sångträningen och när en 
röst som tidigare varit hämmad äntligen får blomma ut.  
 
 
Dåtid 
Hos äldre elever har den upplevda oförmågan att sjunga i många fall orsakats av kritik från en 
utomstående part och ett förlegat förhållningssätt i skolvärden som tystat dem. Under rubriken 
Historisk återblick beskriver jag kortfattat Anna Bergströms gärning för skolsången och 
sånglärarutbildningen. Hon framstår i litteraturen som en varm och hjärtlig lärarinna som 
ömmade om barns röster (Winnberg, 2004). Så långt, allt gott. Dock blir jag konfunderad 
kring ett av hennes råd, att barn som ”saknar öra” (med andra ord; de barn som inte sjöng rätt 
toner), inte bör delta i sången utan ska stå bredvid och lyssna och endast vid enstaka tillfällen 
få bli prövad av sin lärare. Om Bergström hade så stor inverkan på skolsången så undrar jag 
om detta inte kan ha legat till grund för musikundervisningens utveckling, där elever som 
ännu inte haft möjlighet att lära sig sjunga fick stå tysta vid sidan om sina klasskamrater och 
till följd bli stämplade som tondöva eller som ”brummare”. Detta som så många bär med sig 
som ett personligt trauma som gjort att de benämnt sig själva som tondöva och sen aldrig 
vågat sjunga. Även om Bergström, med all säkerhet, hade nog så goda intensioner så kan 
möjligen arbetssättet ha missförståtts och förvanskats av mindre fördragsamma pedagoger 
som uteslutit elever felaktigt istället för att ge dem möjlighet till träning.  
 
Respondenterna vittnar om elever som utvecklat den form av mentala blockeringar och 
spänningar som uppstått på grund av negativ och felaktig kritik, det Lidman Magnusson 
(1999) menar är en av de största orsakerna till sångfunktionshämningar. Kritik gentemot den 
egna rösten kan leda till spänningar i kroppen i form av rädsla för att göra fel och därmed 
rädsla för att sjunga (Arder, 2004), vilket flera av respondenternas berättelser visar exempel 
på. Bland annat Emmas berättelse om den äldre mannen som inte vågat sjunga på 50 år på 
grund av stämpling i unga dagar. Det blir tydligt att respondenterna står eniga med Arder 
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(2004) i fråga om att kropp och själ hänger ihop då själsliga sår i form av negativ kritik inte 
sällan resulterar i kroppsliga spänningar. David resonerar kring negativa tankebanor som 
programmeras i hjärnan och blir till sanning för den individen. Han menar att personen ”odlar 
berättelsen om sig själv som tondöv” och låter det bli sanning. Detta beskrivs i Doidge (2007) 
som baksidan av hjärnans formbarhet, där andra människors inverkan spårar upp en negativ 
tankebana som är svår att förändra. I likhet med Doidge (2007) menar David att det kan 
krävas hårt arbete att programmera om en negativ tankebana men menar samtidigt att det är 
fullt möjligt så länge viljan finns.  
 
 
Nutid 
År 1895 gav Palmgren ut den bok där han förespråkar att de barn som ännu inte kan sjunga 
bör få desto mer möjlighet till träning, precis som den som har svårt för räkning eller att 
skriva måste få chans att träna. Det skulle dock dröja många år innan detta blev verklighet i 
skolans värld. Det Lidman Magnusson (1994, 1999) beskriver om godkänd uteslutning från 
sångundervisning, nivågrupperingar och negativa värderingar från början av 1900-talet och 
framåt visar på de lidanden och trauman som människor behövt gå igenom på grund av alltför 
stränga och hämmande metoder. Men idag, verkar Palmgrens (1895) förhållningssätt vara en 
självklarhet och förutsättning för hur pedagoger arbetar, sett till vad respondenterna i denna 
studie berättat om sitt arbete med tonträffningssvårigheter. ”Alla kan sjunga” upprepas gång 
på gång i alla fem intervjuer och ingen av respondenterna tror att det finns hopplösa fall. Vad 
de däremot är överens om är att det krävs tid, tålamod och medveten träning, eller; blod, svett 
och tårar.  
 
I kursplanens syfte för ämnet Musik i grundskolan (Skolverket, 2011) står att varje elev ska 
ges möjlighet till att klara kursens sångmoment och få tilltro till sin egen sångförmåga. Det 
står även att varje elev ska kunna delta i sångutövandet i skolan. Det faller an på skolan att 
inkludera alla elever och skapa möjligheter till måluppfyllelse och deltagande i kursernas 
sångmoment.  Förutsatt att dessa krav fungerar i dagens skola, och om det dessutom finns 
förskolepedagoger med kunskap om i vilket röstläge de behöver sjunga för att barnen (med 
sina ännu inte färdigutvecklade stämband) kan sjunga med, så bör förmodan vara att 
skolväsendet inte kommer att göra i närheten av så stor skada på människors sångliga 
självkänsla som tidigare varit fallet.  
 
 
Alla kan – jag kan 
 
Kognitivt arbete 
”Sångrösten är välkommen att komma ut” säger Emma i sin intervju och uttrycker något alla 
respondenter betonat, att sångrösten är varmt välkommen att ljuda. Den, och dess ”bärare” 
måste bara förstå att den är önskvärd. Det hoppfulla budskapet att alla kan lära sig att sjunga 
och att alla kan lära sig att pricka rätt toner behöver backas upp med kompetent och 
närvarande undervisning enligt respondenterna. För att den enskilde eleven ska förstå att den 
är en av alla som kan lära sig att sjunga så behövs ett stort mått av uppmuntran, bekräftelse 
och vägledning från sångpedagogen. Till hjälp finns Schencks (2000) modell för att stärka 
jag-kan-känslan. Upplevelsen av att behärska sången är välbehövlig för självförtroendet och 
det psykiska välbefinnandet. När vi har en välbalanserad progression i sånglektionerna stärks 
jag-kan-känslan vilket bildar en plattform för utveckling och fortsatta framsteg i sången. Det 
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motverkar även fysiska spänningar som kan låsa eller bromsa inlärning och hämma 
utveckling (Schenck, 2000).  

Respondenternas redogörelser för hur de arbetar med elever, som är smärtsamt medvetna om 
sin egen svårighet att träffa rätt toner, handlar till stor del om att starta med mentala processer 
och omställningar. Allt från att skapa trygghet och tillit i undervisningssituationen, att locka 
fram mod att sjunga, till att hantera tankebyggnader och omprogrammera mentala fästen som 
blockerar rösten. De kognitiva aspekterna blir med andra ord särskilt viktiga för arbetet med 
de elever som är eller gjorts medvetna om tonträffningssvårigheten. Rösten påverkas, enligt 
Zangger Borch (2012), av bland annat psykets välbefinnande och andningen. Dürkheimer 
(1967, refererad till i Arder, 2004) menar att psykiska spänningar alltid har ett samband med 
fysiska spänningar. Således borde psykets välbefinnande ha ett samband med en välmående 
kropp. En välmående kropp har en fri och naturlig andning vilket Arder (2004), Zangger 
Borch (2012) och Harrison (2006) tillsammans med respondenterna framhåller som en 
förutsättning för en sund röstfunktion. Respondenterna arbetar medvetet för att eleverna ska 
må gott i det mentala genom att få dem att känna sig trygga genom uppmuntran, bekräftelser, 
engagemang och stöttning. Det som sker är att självkänslan och självförtroendet ökar, vilket 
skapar tilltro till den egna rösten. I sin tur öppnas dörrar till att arbeta med de sensoriska och 
motoriska aspekterna av sång.  
 
Sensoriskt arbete 
I de möten som flera av respondenterna beskriver, med elever som inte har en aning om att de 
inte träffar rätt toner verkar det istället som fokus landar i att navigera i det sensoriska 
området och koppla samman det med det motoriska. Ett arbete som går ut på att träna 
koordination mellan öra och röst. Höra-göra-navigering. Harrison (2006) redogör för den 
medfödda, neurologiska kommunikationslänken som finns mellan örat och struphuvudet och 
hur den kan gå förlorad under uppväxten. Han menar att hörandet är ett av de viktigaste 
redskapen för att kunna kontrollera sin röst, sång är ljud och eleven måste lära sig att 
verkligen höra sin rösts ljud. Författaren menar vidare att pedagoger bör göra hörandet till det 
främsta diagnostiserande verktyget i sång. Utifrån min egen erfarenhet, både som elev och 
som pedagog så vet jag att det förekommer mycket prat om hur saker känns i 
sångundervisning. Harrison (ibid.) pekar på begränsningen i att sätta känslan i fokus i 
sångsituationen. Vad en elev känner när hen sjunger eller vad en pedagog känner när hen 
lyssnar till eleven blir en subjektiv uppfattning jämfört med att samtala om det som de båda 
har hört i elevens sång. Även om uppfattningarna kan gå isär även då så är ljudkällan 
åtminstone densamma, jämfört med skillnaden i känslan av att sjunga eller känslan av att 
lyssna (Harrison, 2006). Respondenternas strategier går i stort sett i linje med det tänk som 
Harrison (ibid.) presenterar. Britta påpekar att hon funderat mycket på lyssnandet inåt och utåt 
och hur man egentligen ”gör” det. Utifrån hennes redogörelse märks att hon arbetar mycket 
med hörseln som redskap för både sig själv och eleverna.  
 
Motoriskt arbete 
Ett ord som nämns om och om igen i respondenternas berättelser är ordet koordination. Det 
talas om koordination mellan örats muskler och röstens muskler, att lyckas med att synka de 
olika musklernas funktioner i sång, att definiera vilka inställningar som ska göras i kroppen 
för att rösten ska bli fri, att få ordning på koordinationen i andningsapparaten samt att förstå 
och etablera koordination mellan hörandet, tänkandet och görandet. I detta begrepp 
sammanfattas stor del av den litteratur jag valt att referera till. Sundbergs (2001) beskrivning 
av tonbildning som en konsekvens av rätt inställda muskelsammandragningar. Harrisons 
(2006) förklaring om hur de olika muskelgrupperna behöver vara välbalanserade och 
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koordinerade för att inte orsaka spänningar. Zangger Borchs (2012) redogörelse om att 
samarbetet mellan örat och struphuvudet via nervimpulser till hjärnan ligger till grund för 
förmågan att träffa rätt toner. Slutligen, Arders (2004), Zangger Borchs (2012) och Sundbergs 
(2001) redogörelser om att lära sig ”för-inställa” rösten. Att kunna föreställa sig rätt ton, 
vilket sänder signaler till hjärnan och röstapparaturen som då koordinerar de inställningar som 
behövs för att nå tonen. Möjligheten till att träna upp denna tankens process till handling, att 
ur minnet föreställa sig en tons ljud tyst i huvudet för att sen låta just den tonen ljuda och det 
inom loppet av millisekunder hos en tränad sångare styrker det Doidge (2007) lyfter i sina 
böcker. Nämligen att tankens kraft (sinnet) påverkar hur hjärnan formar sig och omformar sig 
för nya uppdrag. Tanken är den kraft, den katalysator som får resten av röstfunktionens alla 
motoriska delar att koordinera sig för sång. Med andra ord, de motoriska och sensoriska 
inställningarna föregås av kognitiva inställningar.  
 
Slutligen 
Trots min antydan om att de kognitiva aspekterna av att arbeta med sång och 
tonträffningssvårigheter verkar framträda starkast i resultatet så är det i princip omöjligt att 
skilja på de tre aspekterna, det kognitiva, det sensoriska och det motoriska. Precis som all 
litteratur i denna studie visar på växelverkan mellan de tre så visar även studiens resultat på 
detsamma. Växelverkan mellan de tre områdena utgör grunden för sång, det går inte att 
utesluta någon av aspekterna i sångutövande men vilken av aspekterna som är mest 
framträdande eller vilken som tar mest plats beror på varje specifik situation. Respondenterna 
är helt samstämmiga i att de inte arbetar utifrån färdiga metoder eller standardiserade 
modeller när de har med tonträffningssvårigheter att göra och ingen av dem förespråkar ett 
sådant arbetssätt. Varje sånglektion är ett unikt tillfälle som kräver individanpassad 
utformning och en högst närvarande sångpedagog. 
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
I denna del kommer jag att diskutera val av metod och metodansats, beskriva vilka 
svårigheter jag mött samt reflektera över hur mina val har påverkat studien. Jag kommer 
också ge förslag till vidare forskning innan jag avslutar med en kort reflektion över arbetets 
genomförande.  
 
Metod, svårigheter och begränsningar 
Min studie undersöker sångpedagogers uppfattningar och erfarenheter av, samt strategier för 
att arbeta med, tonträffningssvårigheter. Fem sångpedagoger har intervjuats och den 
insamlade empirin har analyserats utifrån fenomenografisk-inspirerade metoder. Resultatet 
har sedan diskuterats i relation till tidigare forskning och den litteratur jag använt mig av. Då 
syftet med studien var att ta reda på respondenters uppfattningar av ett fenomen, det vill säga 
deras förståelse för och erfarenhet av fenomenet så lämpade sig fenomenografi bra. Även 
intervjuformatet inspirerades av en fenomenografisk modell som var halvstrukturerad och 
tematisk, ett samtal med hjälp av en intervjuguide. De tematiska frågorna vägleder genom 
intervjun och gör att jag har kunnat få del av respondenternas berättelser utan att påverka dem 
för mycket samtidigt som jag kunnat ställa följdfrågor angående intressanta aspekter som 
tagits upp under tiden som intervjun pågick.  
 
Studien är begränsad på så sätt att den inte har ett stort antal respondenter vilket innebär att 
det inte kan dras omfattande slutsatser om resultatet. Däremot är jag övertygad om att det 
material som studien omfattar kan vara både intressant och användbart för sångpedagoger och 
musiklärare. 
 
En svårighet som uppstod för mig var att jag hittade så mycket intressant litteratur att jag 
distraherades från att hålla mitt ämne snävt och svävade iväg i spår som var liknande men inte 
hjälpte min undersökning framåt. Visserligen kom jag över litteratur som jag annars kanske 
inte funderat på genom att sväva iväg i läsningen men det hindrade mig på så vis att det blev 
tidskrävande och försenade skrivandet. Ser jag dock bortom själva studien har jag fått massor 
av ny och värdefull kunskap som var klart värt några omvägar. En annan svårighet var att 
hålla mig till tidsramen i intervjuerna. Jag lyckades med de två första men då jag blev varm i 
kläderna gällande intervjufrågorna blev också samtalen längre och följdfrågorna fler. Även 
detta var på många sätt berikande men oerhört tidskrävande i transkriberingsprocessen och 
analysen.  
 
Urval och genomförande 
Det urval jag gjort kunde haft ytterligare dimensioner för att förstärka resultatet. Jag kunde ha 
tagit hänsyn till vilken genre de olika respondenterna arbetar med, haft större bredd i åldrar, 
jämnare fördelning mellan könen, tagit bakgrunden mer i beaktande etc. Jag har inte jämfört 
hur respondenterna uttrycker sig och beskriver strategier i förhållande till deras utbildning och 
bakgrund, utan främst fokuserat på erfarenheter och uppfattningar av fenomenet samt 
strategier för arbetet med det. Jag är trots allt nöjd med den bredd jag lyckades få och de 
uttömmande svar jag fått från mina respondenter.  
 
En av respondenterna, Agnes, bad att få se frågorna i förväg vilket jag gick med på. Jag 
resonerade så att om de andra ber om det så beviljar jag det också men jag gick inte ut med 
förfrågan, vi alla är olika och vissa tycker om att förbereda sig, andra inte. Uttrycks önskan 
om förberedelse så kan det vara på sin plats att godkänna det. Jag anser inte att det har 
påverkat studien nämnvärt. Möjligen blev svaren mer kortfattade då Agnes var förberedd på 
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frågorna, möjligen gick en del (kanske intressanta) sidospår förlorade på grund av att hon 
hade hunnit förbereda sig på att hålla sig till ämnet och frågorna.  
 
Det som däremot kan ha påverkat den insamlade empirin är att Agnes och Britta var först ut 
bland de intervjuade. Eftersom intervjuandet var nytt för mig så höll jag mig mer strikt till 
frågorna och tiden under de två första intervjuerna och ställde färre följdfrågor än vad jag 
gjorde till de andra vilket gjorde båda de första intervjuerna ganska korta, om än ganska 
precisa inom tidsramen som jag angett i förväg.  
 
Vidare forskning 
Något som skulle vara intressant för vidare forskning vore att undersöka motivation närmare 
och då framför allt hur pedagogen kan motivera den elev som varken anser sig kunna sjunga 
eller vill arbeta för det men ändå måste uppnå måluppfyllelse i skolan? Hur motiverar 
pedagogen en omotiverad elev?  
 
En av respondenterna menar att hennes elever har väldigt gott självförtroende, även de som 
inte prickar rätt toner. De är omedvetna om att de inte prickar rätt och kan först långt senare i 
processen av att bli mer tonträffsäker förstå att det varit lite skevt tidigare. Respondentens 
elever går på högstadiet och gymnasiet. Vad kan orsaka att självförtroendet i sången är gott 
trots, för respondenten, uppenbara svårigheter med tonträffningen? Är andelen som säger sig 
vara tondöva samma bland unga som bland äldre eller har det skett något i den statistiken? Är 
det så att unga idag oftare upplever att de är goda sångare jämfört med tiden före internet och 
i så fall varför? Å ena sidan har de fler att jämföra sig med i och med tillgången till youtube 
och andra kanaler, samtidigt så finns också större möjlighet att influeras och lära hemma på 
rummet, hur påverkar det självförtroendet i sång? Har vi gått från att bryta ner med negativ 
feedback till att ”förneka svårigheter och utmaningar” genom välmenad men falsk positiv 
feedback? Detta skulle jag tycka vara intressant att få läsa forskning om.  
 
Finns det ett samband mellan adhd-diagnos och tonträffningssvårigheter? Det är respondenten 
David som presenterar denna möjlighet till vidare forskning. Han är ensam om att nämna 
detta, därför går det inte att dra någon slutsats om ämnet utifrån detta arbete men det är 
onekligen en intressant aspekt att undersöka.  
 
Slutord 
Denna studies ämnesval föddes ur frustrationen och otillräcklighetskänslan i mötet med en 
elev som brottades med tonträffningssvårigheter. I startfasen av min undersökning såg jag 
framför mig hur jag skulle sammanställa tips och råd kring övningar och metoder som kunde 
användas i arbetet med tonträffningssvårigheter, men arbetet tog en helt annan vändning. 
Utöver erfarenheter, konkreta strategier och pedagogiska tips som jag var ute efter så fick jag 
också ta del av sådan värdefull klokskap kring tonträffningssvårighetens bakgrund, orsaker, 
möjligheter och utmaningar. Intervjuerna tog ibland rent filosofisk gestalt och respondenterna 
delgav mig spännande tankar om människans innersta väsen, allt relaterat till hantverket sång. 
Vändningen blev i mitt tycke enbart positiv då respondenternas berättelser gett värdefull 
insikt i arbetet med sånghämningar i stort och tonträffningssvårigheter i synnerhet. Det har 
väckt mitt intresse för att gräva djupare i förståelsen för de mentala, kognitiva processer som 
omgärdar sångkonsten och har vidare förstärkt min vilja att arbeta med tonträffnings-
svårigheter och andra sånghämningar. 
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Bilaga 1 
 
Hej!  
 
Har du lust att dela med dig av erfarenheter kring svag tonträffning (poor pitch singing)? 
Jag ska göra en studie med fokus på fenomenet svag tonträffning och sångpedagogers 
strategier för att jobba med detta i sångundervisning.  
För min undersökning vill jag komma i kontakt med sångpedagoger som har haft lite äldre 
elever, högstadieålder och uppåt, som antingen själva utger sig för att vara tondöva eller som 
är omedvetna om att de inte träffar rätt toner. 
Om du skulle vilja dela med dig av dina erfarenheter kring detta så vore jag väldigt tacksam!  
Vid intresse behöver du, av forskningsetiska skäl, höra av dig via messenger här på Facebook 
eller via mail och inte skriva i tråden. Du behöver inte skriva ner en lång historia utan bara 
meddela att du är intresserad av att dela med dig och beskriva kort hur många år du har varit 
yrkesverksam som sångpedagog, vilken utbildning du har, ålder på de ”sångsvaga” elever du 
har haft etc.  
 
Tack på förhand!  
Mvh 
Sara Björlemyr 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 

1) Bakgrund 
 

- Utbildning (år, var och vad) 
- Yrkesverksamhet (år, var och vad) 
- Ålder 

 
2) Om undersökningen 

 
- I mitt arbete undersöker jag sångpedagogers strategier för att hantera de elever som 

har svårt att träffa rätt toner.  
- Jag har valt att använda uttrycket ”tonsvag” för dessa elevers problem. 
- Det är de äldre eleverna (gymnasiet och uppåt) som jag är intresserad av. 

 
3) Frågor 

Tema 1 – Erfarenheter av tonsvaghet 
 
a) Kan du berätta lite om vilken typ av sångelever du jobbar med och om du har 

specifika fall du tänkte på när du hörde av dig till mig!  
b) Vad innebär det att vara tonsvag enligt dig? 
c) Vad är dina tankar kring varför en elev är tonsvag? 
d) Har du upptäckt någon eller flera generella faktorer som verkar vara gemensamma 

för tonsvaga elever? 
e) Vad känner och tänker du inför en elev som själv utger sig för att vara tondöv? 
f) Vad känner och tänker du inför en elev som har svårt att träffa toner men är 

omedveten om det? 
 
           Tema 2 – Sångpedagogens Strategier  
          

a) Hur ser ditt arbete med tonsvaga elever ut?  
b) Har du en särskild metod eller utformar du tillvägagångssätt och metoder utifrån 

varje enskild elev?  
c) Talar du om för eleven att den är tonsvag? Kanske i andra ord? 
d) Vad är lätt och vad är svårt i arbetet med den tonsvage eleven? 
e) Har du upptäckt någon eller flera generella faktorer som verkar vara gemensamma 

för arbetet med tonsvaga elever? 
f) Vilka förutsättningar/möjligheter har den tonsvage att utvecklas i sin sång, enligt 

dig?  
 

 
Tema 3 – Övriga frågor 

 
a) Har du någon gång fördjupat dig på området tonsvaghet genom läsning, kurser 

eller liknande? 
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b) Har du någon åsikt eller tanke kring alla de befintliga begreppen som benämner 
problemet med att träffa rätt toner? 

 


