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Sammanfattning  
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Syftet med denna studie är att beskriva tillvägagångssätt för att lära personer som 
sjunger ”falskt” att sjunga mer ”rent”. I bakgrundskapitlet presenteras olika teorier kring 
orsaker till tondövhet och falsksång utifrån forskning och litteratur, samt metoder som 
rekommenderas för det praktiska arbetet med detsamma. Vidare redogörs för det di-
daktiska perspektiv som studien har som teoretisk utgångspunkt. I metodkapitlet besk-
rivs den kvalitativa intervjun, vilken är den metod som använts för att genomföra resul-
tatet. 
 
I resultatet sammanfattas fyra intervjupersoners beskrivningar av sina teorier kring or-
sakerna till tondövhet och falsksång, samt även deras metoder för arbete med personer 
som är tondöva/sjunger falskt. Resultatet diskuteras i relation till bakgrundskapitlet i 
diskussionskapitlet, där informanternas synsätt på ämnet, samt deras metoder jämförs 
med forskares och författares synsätt och metoder. 
 
 
Nyckelord: sång, pedagogik, tondövhet, amusi, falsksång, sångsvaghet, sångundervisning 
och didaktiskt perspektiv. 
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Abstract 

 
Degree project in Music Teacher Education Programme 
Title: Singing – a true pleasure? 
Author: Angelica Bengts 
Semester and year: HT 2014 
Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University 
Supervisor: Olle Tivenius 
Examiner: Ann-Sofie Paulander 
 
The purpose of this study is to describe procedures of teaching persons who sing “out of 
tune” to sing more “in tune”. In the background chapter different theories from research 
and literature for reasons behind tone deafness and poor pitch singing is presented, 
along with methods that are recommended for the practical work with it. Furthermore 
the didactic perspective that the study has as its theoretical basis is described. In the 
method chapter the qualitative interview method, which has been used to carry out the 
result, is presented. 
 
The result summarises four interviewed persons´ descriptions of their theories around 
the reasons behind tone deafness and poor pitch singing, along with their methods for 
working with persons who are tone deaf/sing out of tune. The result is discussed in rela-
tion to the background chapter in the discussion chapter, where the interviewing per-
sons’ views on the subject, along with their methods are compared to the researchers' 
and authors’ views and methods.  
 
 
Key words: singing, pedagogy, tone deafness, amusia, poor pitch singing, voice teaching 
and didactic perspective. 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en inledande text, vilken leder över till den problemformule-
ring, det syfte och de forskningsfrågor som använts för studien. 

1.1 Inledande text 

Under min uppväxt som äldsta barnet i en musikalisk familj, med föräldrar, vilka båda 
har studerat på Musikhögskolan i Stockholm och sedan dess har arbetat med musik, har 
jag inte sällan fått höra att jag är musikalisk och sjunger bra. Redan som liten deltog jag i 
flera körer, samt sjöng som solist i olika sammanhang. Att sjunga var det bästa jag visste! 
Så småningom började jag dock inse att alla barn inte hade samma förutsättningar som 
jag. Det fanns de som sjöng bra och de som sjöng mindre bra, lärde jag mig. Ibland kunde 
man höra kommentarer om att någon inte sjöng så rent och därför orsakade problem, 
medan någon annan sjöng så rent och fint att det lät som ren änglasång. Jag förstod 
snabbt att detta med att sjunga rent var väldigt avgörande för om en person sjöng bra el-
ler inte. Följaktligen blev det viktigt för mig att sjunga rent och jag blev tidigt känslig för 
när något lät det minsta falskt. 
 
En av mina bästa vänner har en helt annan uppväxt. Hennes föräldrar har inte alls någon 
musikalisk bakgrund och den närmsta kontakt med musik hon fick genom dem, som hon 
minns det, var lite snapsvisor som sjöngs för full hals i alla olika tonarter samtidigt, nå-
gon gång om året när det var fest. Hon tyckte dock att det var mycket roligt att få sjunga 
både på lekis och i skolan och deltog gärna i körer och luciatåg som skolan hade. Någon 
gång under mellanstadiet började hon dock förstå att hon inte kunde sjunga rent, d.v.s. 
att hon inte sjöng som man ska göra och därför gjorde bäst i att vara tyst. Trots detta var 
hon med i olika sång- och musiksammanhang ibland för att det var så roligt, men hela ti-
den med en inre vetskap om att hon var tondöv och omusikalisk... 
 
När jag började studera till sångpedagog kom jag med inställningen att ”alla kan sjunga 
såvida man inte är stum”. Det var ju helt naturligt och självklart, tyckte jag. Har man en 
talröst så har man en sångröst. Det är bara en fråga om självförtroende och övning. Jag 
ville tro det och ha det som utgångspunkt för min undervisning, för det kändes rättvist 
och positivt. Ju längre jag kom i utbildningen, desto mer insåg jag dock att jag egentligen 
inte hade några belägg för att säga detta. Vad visste jag om att vara ”tondöv” eller ”sång-
svag” egentligen? Det var ju lätt för mig att säga att alla kan sjunga när jag själv haft så 
goda förutsättningar för det. Dessutom insåg jag snart att det sades ytterst lite om falsk-
sång i min utbildning och att jag därför hade väldigt lite kunskap om det, samt få om 
några redskap till att hjälpa någon med problemet. Min erfarenhet är nämligen att man i 
metodikkurserna på Musikhögskolan Ingesund – av vilka jag har studerat väldigt många, 
inom olika genrer – tycks utgå ifrån arbete med elever som redan sjunger förhållandevis 
rent.  
 
Trots att falsksång tycks vara ett ständigt återkommande fenomen inom sångundervis-
ning, upplever jag det som att flertalet körledare och pedagoger många gånger inte rik-
tigt vet hur de ska hantera det. Inte sällan utesluts ”falsksångare” från körer och sång-
undervisning med motiveringen att de inte kan sjunga, att de är tondöva eller helt enkelt 
”hopplösa fall”. Som sångpedagog och körledare anser jag att detta sätt att behandla 
människor på är helt fruktansvärt, jag menar att sång och musik ska vara tillgängligt för 
alla människor att praktisera – inte enbart för en liten elit. Sångundervisning har man 
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för övrigt, enligt min mening, för att man vill lära sig något – inte för att man redan kan 
allt! 
 
Ett av mina mål med min sångundervisning är att eleverna ska växa som människor och 
kunna utveckla en sångglädje oavsett vilka svårigheter de har med sin sång. Som peda-
gog ser jag det som min uppgift att efter bästa förmåga kunna förse eleven med de red-
skap som behövs för att han/hon ska kunna utvecklas och tillägna sig den önskade kun-
skapen så effektivt så möjligt. Eftersom jag alltmer har insett att jag inte har den kun-
skap som krävs för att möta elever som har problem med att sjunga rent, har en önskan 
om att studera detta ämne närmare vuxit fram. 
 
Under fjärde året av min utbildning började jag och min ovan nämnda vän prata mer om 
hur hon upplevde det hela med sången och jag blev alltmer intresserad av hur det kunde 
komma sig att vi var så olika sångligt. Tänkte hon annorlunda så att hon hörde något an-
nat än jag när vi lyssnade på musik eller var det helt enkelt fel på hennes hörsel på något 
sätt? Hade våra musikaliskt olika uppväxter någon påverkan och i så fall hur mycket? 
Dessa frågor och funderingar, i kombination med de ovan nämnda tankarna kring mitt 
kommande yrke som sångpedagog, resulterade så småningom i en önskan att studera 
detta ämne närmare och ägna mitt examensarbete till det. 
 
Många personer har sagt till mig att de inte kan sjunga eller att de är tondöva, medan 
andra menar att alla kan sjunga och att tondövhet inte alls existerar. Jag har även hört 
talas om exempelvis körledaren Jerker Leijons ”Jag-kan-inte-sjunga-kören”, som arbe-
tade upp sin vokala förmåga så att de bytte namn till ”Oj-då-jag-kunde-sjunga-kören”. 
Denna positiva förändring av den sångliga förmågan borde väl rimligtvis även innefatta 
förmågan att sjunga rent och med andra ord betyda att det är något man kan lära sig 
med träning? Huruvida detta stämmer och vilka belägg som finns för det har jag länge 
velat undersöka på allvar och i och med detta arbete har denna önskan äntligen blivit 
besannad. I förlängningen är resultatet givetvis något jag hoppas att jag själv och andra 
ska kunna ta del av och använda sig av praktiskt i yrkeslivet. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Målet med denna uppsats är att undersöka hur det kan gå till att arbeta med falsk-
sång/tondövhet inom sångundervisning, vilket innebär att jag skulle vilja ta reda på hur 
olika pedagoger arbetar med detta och se vilken framgång de har. För att kunna sam-
manställa och beskriva sätt för detta vill jag även undersöka vad olika pedagoger upple-
ver vara möjliga orsaker till att en elev kan ha svårt att sjunga rent. Förhoppningsvis kan 
denna studie bidra med kunskap och information inom detta ämne, vilket jag upplever 
att det generellt råder brist på i sångundervisningen, samt i sångmetodiken på Musik-
högskolan Ingesund. 
 
Syftet med föreliggande examensarbete är att öka förståelsen för olika pedagogers syn 
på orsakerna bakom tondövhet och falsksång, samt beskriva deras undervisningsme-
toder i arbetet med detta. 
 
De forskningsfrågor jag använder mig av i arbetet är följande: 
Vad upplever olika pedagoger vara möjliga orsaker till falsksång/tondövhet? 
Vilka metoder anser sig pedagoger inom olika sammanhang använda när de arbetar med 
falsksång/tondövhet? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel redovisas en sammanställning av vad forskning och litteratur har att säga 
om orsaker till tondövhet och falsksång, samt förslag till metoder för att pedagogiskt ar-
beta med detta. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter 
som använts för studien. 

2.1 Begreppsförklaringar 

Det är inte alltför sällan som folk i allmänhet talar om att de är tondöva eller sjunger 
falskt. Frågan är förstås vad de då menar med dessa begrepp, eftersom innebörden kan 
variera markant för olika personer och inom olika sammanhang. I en undersökning kom 
forskarna fram till att 15 % själva räknar sig som tondöva och att det de flesta då syftar 
på är en oförmåga att sjunga rent och inte på en ordagrann tondövhet i sig (Stewart & 
Walsh, 2002). Alltså är det inte ovanligt att orden tondövhet och falsksång används sy-
nonymt i samhället. När orden ”tondövhet” och ”falsksång” används i denna uppsats av-
ses de betydelser av orden som står att finna i Svenska Nationalencyklopedin (2000). 
Här finns följande att läsa om ordet ”tondöv”: ”som inte kan uppfatta (finare) skillnader 
mellan toner av olika tonhöjd och därför knappast kan njuta av musik: numera anser 
man att det knappast finns några tondöva människor” (a.a.). Inom forskning och littera-
tur går åsikterna om tondövhet isär. I flera forskningssammanhang talar man om ton-
dövhet i form av diagnosen amusi, som står för en delvis eller total oförmåga att uppleva 
och uttrycka musik, och man hävdar med sin forskning att det visst existerar, till skillnad 
från vad som står i Nationalencyklopedin (Peretz, 2013; Stewart & Walsh, 2002; Till-
mann, Schulze & Foxton, 2009). Flera sångpedagoger och litteraturförfattare menar 
dock motsatsen; att tondövhet endast är en myt (Anderson, 1997; Hellberg, 1992; Sado-
lin, 2006) och att vi alla naturligt föds med de förutsättningar som krävs för att lära oss 
sjunga rent. Dessa författare och pedagoger tror att det handlar om andra saker, som till 
exempel sångtekniska problem, spänningar (Sadolin, 2006), brist på erfarenhet och 
medvetenhet i musik (Hellberg, 1992), eller psykologiska ”blockeringar” (Anderson, 
1997; Sadolin, 2006), vilket yttrar sig i att det låter falskt, snarare än en faktisk oför-
måga att höra skillnad på olika toner. 
 
När man slår upp ordet ”falsk” i relation till musik i Nationalencyklopedin (2000) finner 
man betydelserna ”disharmonisk” eller ”felaktig”. Det kan naturligtvis diskuteras vad 
som räknas som ”felaktig” eller ”disharmonisk” sång och inte, eftersom vi inte alltför säl-
lan kan ha olika uppfattningar i frågan, beroende på till exempel vår kulturella och mu-
sikaliska bakgrund. I de tidigare skrivna uppsatser som finns att studera i ämnet har det 
funnits flera förslag till hur ”falsksång” bör eller inte bör benämnas. Flera författare har 
t.ex. valt att använda sig av ord som ”sångsvaghet” eller ”sånghämning”, medan ordet 
”falsksång” undvikits bl.a. för att det inte ska uppfattas kränkande eller som att sången 
skulle vara mindre riktig eller sann. Att ordet ”falsksång” trots detta används genomgå-
ende i denna studie beror på att jag helt enkelt inte funnit något annat begrepp som lika 
tydligt beskriver det fenomen som framför allt är i fokus i denna studie; nämligen sång 
som inte klingar rent. En person som sjunger orent kan fortfarande sjunga både starkt, 
ohämmat och frejdigt. Det är inte ens säkert att personen ifråga har några större tek-
niska problem. Med ”falsksång” menas alltså inte att sången är sämre, mindre sann eller 
ärlig, utan just det att den utifrån en musikakustisk synvinkel är ”disharmonisk” och 
”felaktig” i relation till sitt musikaliska och kulturella sammanhang. 
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2.2 Forskning om amusi 

I följande avsnitt sammanfattas vad forskningen har att redogöra för om amusi, dess or-
saker, samt förslag till övningar och arbetsmetoder i pedagogiskt arbete med amusiker. 

2.2.1 Olika former av amusi 

Amusi är den medicinska beteckningen på en musikalisk oförmåga som innebär tondöv-
het, melodidövhet, taktdövhet och/eller harmonidövhet. Det är ett begrepp som började 
användas av tyska forskare under 1800-talet och 1878 kom den första rapporten om 
amusi ut. Amusi brukar delas in i två kategorier; genetisk amusi och förvärvad amusi 
(Johansson & Karlsson, 2012; Stewart & Walsh, 2002). 
 
Genetisk amusi är beteckningen på en medfödd musikalisk oförmåga, som inte kan för-
klaras av hörselproblem, hjärnskador, bristande intellekt, störningar i omgivningen eller 
avsaknad av musikalisk stimulans under uppväxten. En person med genetisk amusi kan 
inte höra skillnad mellan toner som ligger nära varandra i tonhöjd, t.ex. två halvtoner el-
ler mer, och uppfattar därmed inte när det låter falskt (Peretz, I. Ayotte, J. Zatorre, R. J. 
Mehler, J. Ahad, P. Penhune, V. B. & Jutras, B., 2002; Tillmann, 2009). Amusikern har 
stora problem att känna igen och åtskilja olika melodier från varandra, samt ett dåligt 
fungerande tonminne, även när tonstegen i melodin är så stora att personen kan höra 
skillnad på tonerna i sig (Stewart & Walsh, 2002). Detta kan inte förklaras med brist på 
uppmärksamhet eller ett allmänt dåligt korttidsminne, enligt forskarna, eftersom amu-
siker inte har några problem med vanliga minnesövningar med ord, utan beror helt en-
kelt på en kognitiv oförmåga att tolka tonhöjder (Peretz, 2013; Tillmann m.fl., 2009). 
Genetisk amusi är dock mycket ovanligt; förkomsten är ca 4 % av befolkningen. Numera 
finns det ett test som kallas för MBEA (Montreal Battery of Evaluation of Amusia), som 
man kan göra online om man vill veta ifall man har genetisk amusi eller inte. Det finns 
både en barn- och en vuxenversion (Peretz, 2013). 
 
En annan form av amusi är den som kallas för förvärvad amusi. Förvärvad amusi är det 
inte någon som föds med, utan det uppstår genom att en skada sker på hjärnan vid något 
tillfälle i livet. Effekten ser oftast något annorlunda ut jämfört med i genetisk amusi, be-
roende på hur och var skadan skett. Här kan t.ex. problemet ligga i att man inte längre 
minns melodier man en gång kunnat, eller att man konstant intonerar allting lite fel 
(Satoh, Takeda, Murakami, Onouchi, Inoue & Kuzuhara, 2005). 

2.2.2 Medicinska orsaker till genetisk amusi 

Det antas att genetisk amusi är en musikalisk utvecklingsskada, eftersom människor an-
nars automatiskt utvecklar förmågan att höra skillnad på kvartstoner och mindre inter-
vall (Peretz m.fl., 2002). Hos de allra flesta människor finns nämligen en medfödd musi-
kalisk förmåga, vilken utvecklas oavsett om man har en musikalisk utbildning eller inte. 
Genom att man kommer i kontakt med musik och dans på olika sätt, utvecklas musikali-
teten naturligt så att den blir mer och mer finkänslig. Alla människor föds med potential 
för att bli musikaliskt skickliga, ungefär som att alla människor föds med förutsättning-
arna för att lära sig språk. Den som lider av genetisk amusi utgör dock ett undantag från 
denna regel och har stora svårigheter i sin musikaliska utveckling (Peretz, 2013), på lik-
nande sätt som människor med diagnosen dyslexi upplever stora hinder i sin läs- och 
skrivutveckling (Peretz, Brattico, Järvenpää & Tervaniemi, 2009). Amusi brukar ofta 
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därför räknas in bland flera andra genetiska neuroutvecklingsstörningar, som proso-
pagnosi1, dyskalkyli2 och dyslexi3 (Williamson, Cocchini & Stewart, 2011). 
 
Vad forskare tror orsakar amusi är avvikelser i den grå och vita substans som relaterar 
hjärnans hörselcentrum (auditory cortex) till undre frontalloben (inferior frontal cor-
tex) (Nan, Sun & Peretz, 2010). Enligt denna forskning kan en ”amusisk hjärna” visserli-
gen uppfatta små tonstegsskillnader, som kvartstoner, precis som en ”normal hjärna”, 
men problemet ligger i att informationen aldrig når medvetandet, så att hjärnan kan 
gensvara på informationen. Det antas att den normalt fungerande kopplingen mellan 
nervsignalen från en ton och den musikaliska kunskapen om tonen inte fungerar som 
den ska. 

2.2.3 Genetisk amusi inom tonspråk 

Forskarna har under 2000-talet studerat förekomsten av amusi bland kineser som talar 
tonspråket mandarin som modersmål. I mandarin kan ordtonerna, alltså de lexikala to-
nerna4, skilja sig med endast 2-3 halvtoner, vilket innebär att alla som växer upp med 
mandarin tidigt tränas i att urskilja små tonsskillnader. P.g.a. detta antogs amusi vara 
mer ovanligt i den kulturen jämfört med i de västerländska, där de språkmelodiska 
skillnaderna ofta ligger mellan 5-12 halvtoner, och man därmed inte behöver träna upp 
örat lika noggrant för att kunna förstå skillnaderna i betydelse. Forskarna kom dock 
fram till att genetisk amusi var lika vanligt bland mandarin-talande som bland engelsk-
talande, nämligen 4 % (Liu, F. Xu, Y. Patel, A.D. Francart, T. & Jiang, C., 2012). Trots upp-
växten med ett tonspråk upplever alltså en del av befolkningen samma musikaliska pro-
blem som amusikerna i väst. Slutsatsen blev att genetisk amusi inte är något som påver-
kas nämnvärt av vilken kultur man är uppväxt inom eller vilket språk som är ens mo-
dersmål (Nan m.fl., 2010). 

2.2.4 Medveten och omedveten tonuppfattning 

Vad som är intressant att nämna om de mandarin-talande amusiker som lider av lexikal 
tonagnosi, som det kallas när en person har problem med att uppfatta de lexikala toner-
na i ett tonspråk, är att de, trots sina problem att urskilja tonerna, inte har några pro-
blem med att tala tonspråket. De är dock inte är medvetna om vad de gör. Ingen av de 
testade amusikerna hade några problem med att tala mandarin och intonera dess lexi-
kala toner korrekt. Detta tyder på att det är olika nervbanor som ansvarar för att upp-
fatta tonskillnader och produktionen av olika toner. Även i västerländska undersökning-
ar har forskare funnit fall där amusiker kunnat härma riktningen i två efterföljande to-
ner utan att för den sakens skull kunna identifiera om det gick upp eller ner. Amusiker-
nas problem tycks ligga i att urskilja ljud, men inte i att imitera dem. Människan är na-
turligt bra på att härma – speciellt på att härma tal – och det verkar som att denna för-
måga inte har med en medveten uppfattningsförmåga om talets alla komponenter att 
göra, utan snarare drivs av ett motoriskt system. Troligtvis är det detta system som 
amusiker använder sig av när de talar och lär sig förstå intonationen i ett språk. Det mo-
toriska systemet är omedvetet och inte lika exakt som det medvetna, vilket visar sig i att 
även kontrollgrupper har problem med att härma en fras exakt intonationsmässigt, även 

                                                        
1 En oförmåga att känna igen ansikten (Nationalencyklopedin, 2000). 
2 Specifika siffer- och räknesvårigheter (Nationalencyklopedin, 2000). 
3 Specifika läs- och skrivsvårigheter (Nationalencyklopedin, 2000). 
4 Lexikala toner: Språkliga tonhöjdsskillnader som gör så att ett ords betydelse förändras när tonhöjden 
ändras (Loos, 2004) 
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om de lätt skulle kunnat härma tonerna exakt i ett musikaliskt sammanhang. I musik 
kan människan alltså naturligt uppfatta oerhört små skillnader, som kvartstoner, men i 
tal passerar den informationen lika naturligt obemärkt förbi (Hutchins & Peretz, 2012). 

2.2.5 Påverkan på förmågan att sjunga rent 

De allra flesta amusiker har mer eller mindre problem med att sjunga rent. I normala fall 
kan de flesta någorlunda återge det de uppfattar med gehöret, såvida de inte av andra 
orsaker, som exempelvis tekniska eller mentala hinder, inte klarar av att återge det som 
uppfattas (Peretz, 2013). De sätt som amusiker sjunger falskt på är oftast med felaktiga 
intervall och melodikonturer (Lebrun, Moreau, McNally-Gagnon, Mignault Goulet & Pe-
retz, 2012). Intressant nog finns det undantag för detta, där en del amusiker i en forsk-
ningsstudie kunde prestera bättre sång än deras förmåga att urskilja den var. En del 
amusiker kunde t.o.m. sjunga lika rent som kontrollgrupperna (Peretz, 2013). 

2.2.6 Förslag på metoder för att lära genetiska amusiker att sjunga rent 

Eftersom genetisk amusi beror på genetiska faktorer så menar forskarna att ett barn 
föds med detta. Oförmågan att uppfatta små tonsskillnader tycks många gånger bestå-
ende, vilket är en skillnad från hur det är för personer i allmänhet som har problem med 
att sjunga rent. Samtidigt menar några forskare att miljön ändå kan påverka utveckling-
en och att tidig träning i musik kan mildra och motverka amusi. Därför är det viktigt att 
upptäcka amusikerna i en så tidig ålder som möjligt och ge dem den träning de behöver 
(Lebrun m.fl., 2012). Forskaren Peretz skriver att det är möjligt att det finns amusiker 
som trots sina problem inte undviker musik (vilket är det vanligaste att man gör som re-
sultat av sin bristande förmåga) utan förkovrar sig och faktiskt arbetar bort sina pro-
blem. En iakttagelse som gjorts om familjer med amusi, är att de yngre generationerna 
verkar ha mindre problem än de äldre. Kanske kan detta bero på att barnen i större grad 
tagit instrumentallektioner och att musikalisk träning i tidig ålder faktiskt kan kompen-
sera för de amusiska anlagen. Dagens stora medieutbud kan spela en viktig roll när det 
gäller att utveckla en internaliserad musikalisk struktur, men att lära sig ett instrument 
påverkar, enligt forskningen, hjärnans utveckling på ett ännu mer markant sätt. Alltså 
verkar det som att instrumentallektioner kan hjälpa hjärnan och delvis lösa problemet 
med amusi (Peretz, 2013). 
 
Eftersom den medvetna tonurskillningsförmågan är försvagad hos amusiker är det tro-
ligtvis svårt för dem att lära sig att sjunga rent utifrån ett analytiskt perspektiv av musik, 
men det kan finnas andra sätt att lära sig istället. Eftersom det finns amusiker som fak-
tiskt har lärt sig att återge toner utan att kunna urskilja dem, och deras förmåga att un-
dermedvetet uppfatta tonerna finns bevarad, så kan det finnas vägar att gå. Några fors-
kare menar att det utifrån en amusikers omedvetna tonuppfattningsförmåga skulle vara 
möjligt att lära en amusiker att känna igen tonarter och skalsteg. Om någon griper in i 
tidig ålder med träning skulle det kanske kunna kompensera för den medfödda neuro-
genetiska svaghet i hjärnan, som genetisk amusi innebär (Peretz m.fl., 2009). 
 
Något andra forskare talar om är möjligheten för amusiker att, liksom döva, använda sig 
av somatosensoriska intryck5 för att lära sig att producera olika toner (Nan m.fl., 2010). 

                                                        
5 Somatosensoriska intryck: Känselintryck (Gjerstad, 2009). 
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2.3 Teorier kring orsaker till falsksång ur litteratur och forskning 

Inom forskningen och litteraturen finns flera olika teorier kring möjliga orsaker till var-
för en del personer kontinuerligt sjunger falskt. Många gånger kan det röra sig om en 
kombination av flera saker som samspelar (Seiborg, 2008), eftersom sång förutsätter ett 
fungerande samspel mellan kognitiva (våra tankar och tolkandet av våra sinnesintryck), 
motoriska (kontrollen av stämbanden och övriga muskler som styr sången) och senso-
riska (hjärnans hantering av våra sinnesintryck) processer (Lidman Magnusson, 1999). 
Nedan redovisas en sammanställning över några möjliga orsaker till falsksång som ges i 
forskning och litteratur. För tydlighetens skull har de delats upp under några övergri-
pande rubriker. 

2.3.1 Motoriska orsaker 

Den röstkontroll och fina muskelkoordination som krävs för att kunna sjunga rent har 
inte alla haft möjlighet att utveckla (Leijonhufvud, 2004). Många vet hur det ska låta, 
men kan inte korrigera sin röst så att det stämmer med ens ambition (Lidman Magnus-
son, 1994). Några vanliga motoriska problem som kan orsaka att en person sjunger 
falskt beskrivs nedan: 
 
Att en person spänner sig i kroppen när han/hon sjunger kan leda till falsksång (Arder, 
2004). Det kan röra sig om spänningar i skuldror, nacke, tunga eller haka för att nämna 
några vanliga exempel (Lidman Magnusson, 1988). En rapport beskriver exempelvis en 
flicka som plötsligt sjöng rent så fort hon bara slappande av i käken (Leijonhufvud, 
2004). Att vara för avslappnad i kroppen kan dock även vara negativt, så att man exem-
pelvis får en dålig hållning (Lidman Magnusson, 1999) och för lite energi och stabilitet 
för att få den röstkontroll som krävs för att sjunga rent (Miller, 2004). Att vara i god fy-
sisk form och ha muskler som är starka och aktiva har betydelse för förmågan att styra 
över rösten (Arder, 2004).  
 
Om en person inte har sångteknik nog för att kunna kontrollera andningen med dess 
muskler, justera röststyrkan, röstkompressionen och/eller lufttrycket (Arder, 2004; 
Lidman Magnusson, 1999) så är det inte ovanligt att han/hon har problem med att 
sjunga rent. Med för dåligt stöd6 för att ta tonen man vill sjunga, blir det svårt att göra 
den stadig och ren (Leijonhufvud, 2004). Detta tillsammans med andra rösttekniska 
problem kan leda till halsont, trötthet eller heshet när man sjunger, vilket gör att det blir 
ännu svårare att sjunga rent (Lidman Magnusson, 1999). 
 
Det personliga omfånget är en annan faktor som kan påverka förmågan att sjunga rent. 
För att kunna sjunga eller imitera toner korrekt behöver tonerna ligga i ett bekvämt läge 
som passar för den som ska imitera dem (Arder, 2004). Vissa människor som hamnar i 
situationen att de ska sjunga något som inte är anpassat efter deras förutsättningar vad 
gäller omfång, hanterar automatiskt problemet genom att helt enkelt sjunga melodin i 
en annan tonart som passar dem bättre (Seiborg, 2008), eller genom att sjunga mono-
tont istället (Lidman Magnusson, 1988). En del människor har även stora problem med 
registerbrott7, vilket begränsar deras sångliga omfång och försämrar röstkontrollen (Jo-

                                                        
6 Stöd: Muskelkontroll i mellangärde och mage som reglerar luftströmningen vid tonbildning (Nationalen-
cyklopedin, 2000). 
7 Registerbrott: Den tydliga förändring av klangfärg och röstkvalitet som kan uppstå när man övergår från 
ett röstregister till ett annat p.g.a. statiskt muskelarbete i röstmuskulaturen (Arder, 2004) 
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hansson & Karlsson, 2012). En pedagog ger exempel på elever som p.g.a. registerbrott 
härmade fraser en ters högre alternativt lägre eftersom de inte kunde behärska rösten i 
det önskade omfånget. Har en person t.ex. inte hittat sitt ”ljusa register”, vilket kan vara 
ett vanligt problem bland ovana sångare, uppstår det genast svårigheter när denne för-
söker sjunga toner i ett högre tonläge (Lidman Magnusson, 1988).  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att de motoriska orsakerna till falsksång beror på 
brist på träning eller alternativt en försenad röstlig utveckling. Kan en människa tala så 
har hon förutsättningarna för att kunna sjunga, men det sker inte automatiskt, utan de 
muskler som är involverade i sång måste tränas upp (Seiborg, 2008). Barn som vuxit 
upp i musicerande familjer eller omgivits av ett sammanhang som försett dem med en 
god sånglig träning, har i de allra flesta fall lättare för att sjunga rent än de som inte har 
haft tillgång till detsamma (Ekström, 1980). Har en vuxen inte fått träningen som krävs i 
de unga åren kan det visserligen ta flera år att arbeta fram en god teknik, men det är 
inget som är omöjligt med rätt motivation, hjälp och stöd (Johansson & Karlsson, 2012).  

2.3.2 Fysiska orsaker 

För en del människor är det rent fysiska orsaker som gör att de har problem med att 
sjunga rent. Några har medfödda svårigheter medan andra har drabbats av sjukdomar 
eller skador under livets gång. Det kan röra sig om skador på exempelvis stämbanden el-
ler andra muskler som är involverade när man sjunger (Johansson & Karlsson, 2012). 
Detta begränsar naturligtvis personens sångliga förmåga och kan därmed orsaka falsk-
sång. Det kan även vara någon form av hörselskada eller hörselnedsättning som ligger 
bakom falsksången (Lidman Magnusson, 1999). En del av dessa olika problem går att 
med träning förändra till det bättre, men det krävs ofta lång tid och hårt arbete. 

2.3.3 Kognitiva och sensoriska orsaker 

De kognitiva och sensoriska orsakerna till falsksång rör hanteringen av de sångliga sin-
nesintrycken och hur vi tolkar dessa sinnesintryck. Det är detta som i musikvärlden kal-
las för gehör. Har en person problem med sitt gehör har denne svårt att tolka och han-
tera musikaliska sinnesintryck, som t.ex. att höra skillnad på tonsteg, kunna minnas to-
ner och/eller melodikonturer eller att särskilja klangskillnader från tonskillnader. Detta 
beror oftast på att han/hon inte fått tillräckligt med träning i att lyssna och tolka musi-
kaliska sinnesintryck eller att han/hon av andra orsaker har ett outvecklat gehör (Sei-
borg, 2008). Nedan beskrivs olika sätt som detta kan ta sig uttryck i. 
 
Ett fungerande tonminne är en avgörande faktor för att kunna sjunga rent. Om en per-
son har problem med sitt tonminne innebär det att han/hon har svårt för att samman-
koppla sin sång och sitt gehör. Personen återger inte den givna tonen korrekt därför att 
han/hon inte kan minnas den eller höra i sitt eget gehör (Seiborg, 2008). Den inre före-
ställningen om hur tonen som ska sjungas låter är oerhört viktig eftersom sång ju bygger 
direkt på gehöret. Tanken på tonen påverkar stämbandens inställning (Arder, 2004). 
 
Många människor som inte fått så mycket träning i att lyssna till och analysera sång och 
musik har inte lärt sig att skilja på när klangfärgen förändras jämfört med tonen. De 
sjunger med andra ord falskt för att de blandar ihop tonskillnader med klangskillnader 
(Lidman Magnusson, 1988). Detta kan även gälla vokalskillnader, som ju är en form av 
klangskillnad. Det finns exempelvis de som automatiskt byter ton när de byter vokal. 
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För en del människor tycks problemet med att sjunga rent bestå i att det är någon del av 
deras lyssnande som behöver mer träning. Vissa är inte vana att lyssna aktivt och analy-
tiskt till musik och uppfattar därför inte de små skillnaderna i sången och musiken. Vi 
uppfattar bäst det vi är vana att lyssna efter (Leijonhufvud, 2004). För andra kan det 
handla om en ovan att lyssna inåt eller utåt (Hellberg, 1992; Leijonhufvud, 2004; Miller, 
2004). Många kan av olika skäl ha ”stängt av” sitt lyssnande och sitt medvetande när de 
själva sjunger, så att de inte uppfattar hur det faktiskt låter. (Hellberg, 1992; Seiborg, 
2008). I fallstudien Fri att sjunga (Anderson, 1997) beskrivs en kvinna som bara kunde 
sjunga en enda ton när hon började arbeta med en pedagog. Efter flera års träning lärde 
hon sig dock att ta fler toner och sjunga alltmer rent. I och med att hon tränade sin sång 
beskriver hon även att hennes lyssnande gradvis förändrades, så att hon när hon lyss-
nade på musik inte längre bara lyssnade till texten och rytmen, utan även till melodin, 
vilket hon tidigare inte gjort. En helt ny musikalisk värld öppnade sig då, beskriver hon. 

2.3.4 Psykologiska orsaker 

Vår röst är ofta nära förknippad med vår personlighet och identitet (Lidman Magnusson, 
1999). Många kan berätta om hur de känner sig pressade, nervösa, rädda eller osäkra 
när de ska sjunga och flertalet kan vittna om att de haft mer eller mindre traumatiska 
upplevelser när de fått höra att de inte kan sjunga, vilket ofta totalt blockerat deras mu-
sikalitet och sångliga förmåga (Arder, 2004; Danielsson, 2007). Mentala och psykiska 
”blockeringar” eller en osäkerhet på om man kan eller inte kan sjunga hindrar många 
gånger en person från att sjunga rent eller från att sjunga överhuvudtaget (Danielsson, 
2007). En del famlar efter tonerna i sin rädsla för att inte träffa rätt (Arder, 2004; Lid-
man Magnusson, 1988). Andra sätter upp begränsningar för vad de kan sjunga och vågar 
inte försöka något utöver det. Vissa har helt stängt av sitt lyssnande när de sjunger för 
att slippa höra hur hemskt det låter (Fagius, 2007). Dessa psykologiska orsaker till falsk-
sång har ofta en mycket komplex bakgrund. Faktorer som påverkar är uppväxtförhål-
landen, individuella karaktärsdrag och egenskaper (Lidman Magnusson, 1999). Nedan 
beskrivs några orsaker till falsksång som olika forskare och pedagoger stött på hos ele-
ver som har psykologiska problem med att sjunga rent. 
 
En viktig faktor i en persons sångliga utveckling är hur uppväxten och förutsättningarna 
ser eller har sett ut. Har någon fått en ordentlig musikalisk träning sedan denne var liten 
har han/hon automatiskt fått träna upp sitt tonminne och sin sångtekniska förmåga 
mycket mer till skillnad från de som inte haft samma möjligheter (Lidman Magnusson, 
1999; Seiborg, 2008). Enligt Welch finns det kritiska inlärningsperioder när hjärnan är 
som bäst på att utveckla olika aspekter av musikaliska förlopp (I Fagius, 2007). Den 
sångliga och musikaliska utvecklingen sker i olika faser och ibland kan barn fastna på 
något steg i utvecklingen eller ligga efter i utvecklingen på något område och inte få den 
hjälp de behöver för att komma vidare. Har ett barn en stöttande miljö och får efter för-
mågan rätt anpassade sånguppgifter brukar det oftast lösa sig med tiden. Saknas däre-
mot detta och barnet istället blir hämmat i sin sång kan det få katastrofala följder för den 
sångliga förmågan. ”Den vanligaste orsaken till ett individuellt sångmisslyckande är ett 
visst tillfälle under barna- eller tonåren när sångförmågans utveckling inte stämde med 
en sånguppgift” skriver Welch i Barn och sång (a.a. 2007, s. 55). 
 
Om en elev har dåligt självförtroende i sin sång kan det i hög grad påverka förmågan att 
sjunga rent. Ofta vågar han/hon inte sjunga ut och ge den energi som behövs för att 
sjunga tonerna rent. Många spänner sig och har därmed svårare att träffa rätt toner. Går 
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det tillräckligt långt slutar de kanske sjunga helt, vilket leder till utebliven träning och 
därmed att det blir ännu svårare för dem att komma förbi hindret. Hur personer själva 
uppfattar sin förmåga att utvecklas i sången är många gånger avgörande för deras sång-
liga utveckling (Seiborg, 2008). Därför är det många gånger otroligt förödande när män-
niskor uttalar sig negativt om andras sångröster. Många kan vittna om hur de någon 
gång i livet fått höra att de inte kan sjunga och är hopplösa fall (Danielsson, 2007). Om 
dessa personer sedan vågar öppna sin mun igen för att sjunga är det ofta med mycket 
osäkerhet och dåligt självförtroende. Att få sådan kritik av sången upplevs inte sällan 
som kritik av hela personen (Johansson & Karlsson, 2012). ”Med stimulerande sångliga 
miljöer uppstår normalt en betydande sångförmåga, men negativa kommentarer kan få 
livslång skadlig effekt på sångbeteendet och förverkligandet av våra musikaliska förut-
sättningar” (Fagius, 2007, s. 55). Vår sångförmåga är nämligen inte konstant utan ut-
vecklas mer eller mindre snabbt beroende på olika faktorer, inte minst miljön (a.a.). 

2.4 Förslag på metoder för att arbeta med falsksång ur litteratur och 
forskning 
I arbetet med falsksång finns det en mängd olika metoder att hämta från litteratur och 
forskning. Ett urval presenteras nedan. Att först och främst anpassa metoderna efter in-
dividen och bygga en god relation till denne är ett exempel på en viktig utgångspunkt. 
Relationen till pedagogen och metoderna som används i undervisningen är nämligen 
avgörande för att eleven ska kunna tillägna sig kunskapen (Johansson & Karlsson, 2012). 
En annan faktor som är av stor betydelse för en persons sångutveckling har att göra med 
personens eget intresse av att utvecklas. Eleven behöver ha motivation i arbetet oavsett 
beröm, grupptryck eller belöning (Anderson, 1997; Seiborg, 2008). Om en person sak-
nar detta kan det vara oerhört svårt att se någon förbättring (Hammar, 2003). 

2.4.1 Gehörsrelaterade arbetsmetoder 

Imitation är en viktig arbetsmetod, eftersom den som imiterar känner in muskulaturen 
hos den som imiteras och tränar sitt lyssnande (Seiborg, 2008). Som pedagog är det vik-
tigt att komma ihåg att förebilda i ett läge som eleven känner sig bekväm i. Att börja i 
talröstläge är av den orsaken fördelaktigt för många (Fagius, 2007). Något som med för-
del kan utgås från när man arbetar med sångövningar är fallande terser, som i exempel-
vis melodin ”Skvallerbytta bing bång”. Det är en musikalisk ”urform” och därmed ett in-
tervall som många enklare hittar, enligt Lidman Magnusson (1988). Att använda för ele-
ven redan kända melodier som övningar och att arbeta med durskalans första fem toner 
i övningar är två andra tips hon ger. Anderson (1997) ger rådet att använda tonträff-
ningsövningar inom ett litet omfång och sjunga enkla sånger i ett långsamt tempo. Att 
tänka en ton innan man sjunger den är något som flera pedagoger betonar som viktigt 
(Arder, 2004; Danielsson, 2007; Seiborg, 2008). Särskilt första tonen i en sång verkar 
vara viktig att hitta för att resten också ska fungera. För en del kan det vara lättare att 
hitta toner när man blundar. (Anderson, 1997, Lidman Magnusson, 1988) För att stödja 
eleverna i att hitta den första avgörande tonen i en sång är ett tips att ge ordentliga för-
spel så att tonarten etableras ordentligt hos eleven (Lidman Magnusson, 1988). 
 
I examensarbetet Alla vill sjunga: men kan alla? citeras Sperens, som uppmanar den som 
vill lära sig att sjunga rent till att öva ofta, gärna varje dag. Hon ger rådet att öva såväl 
mental, inre sång som att sjunga vanligt. När man sjunger bör man försöka lyssna till sig 
själv och reflektera kring det man hör. För att höra sig själv tydligt tipsar hon om att 
sjunga in i en frontmatad tvättmaskin eller att hålla ena handen bakom örat. Några 
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andra råd hon ger är att sjunga mycket till inspelningar eller sjunga med när man lyss-
nar på radio – oavsett om man tycker att man kan eller inte kan. Detta kallar hon ”di-
rektmetoden”. Ju mer osäker man är på sin röst, desto starkare bör man sjunga. Att även 
spela in sig själv när man sjunger och sen lyssna på det, eller låta någon annan lyssna på 
det rekommenderas. Sperens betonar vikten av att träna på att lyssna uppmärksamt till 
sång och musik, eftersom det är så hörselminnet tränas upp. Hon uppmanar till tillit till 
sitt gehör och att verkligen använda det (I Seiborg, 2008). I fallstudien Jag kan inte 
sjunga (Danielsson, 2007) användes liknande metoder, med övningscd:er och läxor i att 
nynna med i musik hemma. 
 
Leijonhufvud m.fl. författare menar att återkoppling angående tonhöjd måste ges till 
eleven för att han/hon ska lära sig att sjunga rent. Flera olika rapporter nämner visuell 
återkoppling som en framgångsrik metod för att ge detta till eleverna (Fagius, 2007; 
Leijonhufvud, 2004; Miyamoto, 2004; Seiborg, 2008). Det finns exempelvis dataprogram 
där visuell återkoppling av sång kan ges. Resultatet av att använda ett sådant program 
kan till och med vara mer framgångsrikt än vanlig undervisning för eleverna då visuell 
återkoppling många gånger är mer givande vid inlärningen än verbal återkoppling (An-
derson, 1997; Miyamoto, 2004). Har man som pedagog inte tillgång till detta kan man 
med fördel även använda andra visuella metoder, som att spela på ett piano samtidigt 
som man sjunger för att konkret se hur tonerna förhåller sig till varandra (Miyamoto, 
2004). Ett annat sätt att konkretisera sång och lyssnande kan vara att låta kroppens rö-
relser illustrera det som sker i rösten. Då samlas uppmärksamheten eftersom öga, öra 
och hand samarbetar (Fagius, 2007). Att följa sångens rörelser med händer och fingrar 
är exempel på arbetssätt som fungerat bra för olika pedagoger för att medvetandegöra 
rösten hos eleven (Danielsson, 2007; Lidman Magnusson, 1988). Ett mer specifikt sätt 
att arbeta med detta kan vara solmisation8 med för varje ton specifika handtecken, vilka 
tecknas samtidigt som man sjunger. Eftersom eleven genom detta arbetssätt får en bild 
av tonen, kan det hjälpa honom/henne att träffa rätt toner (Fagius, 2007). 
 
Alla är dock inte överens om att återkoppling är en bra väg att gå. Hellberg skriver att 
det är något som ska undvikas, eftersom det skapar ett beroende hos eleven av att uti-
från få höra om det är korrekt eller inte. Han menar istället att varje individ själv måste 
ta ansvar över sin röst och sitt hörande och bedöma dess kvaliteter konkret, så att 
han/hon inte stödjer sig på någon annans åsikter i första hand. Varje individ är sin egen 
huvudlärare, menar han, och någon hjälp utifrån behövs egentligen inte för att sjunga 
rätt (Hellberg, 1992). 

2.4.2 Sångtekniska arbetsmetoder 

Många som sjunger falskt är sångovana och har ett behov av att lära sig hur de använder 
rösten rent praktiskt i sång (Hammar, 2003). Ett sätt att komma igång med att sjunga är 
att utgå från talrösten och att leka med olika klanger och ljud. Eleven kan läsa upp siff-
ror, ramsor eller texter ur böcker och variera mellan att prata ljust och mörkt, för att se-
dan övergå till talsång. När det sedan är dags att övergå till sång är det bra att börja på 
en ton som känns naturlig för eleven, t.ex. genom att låta eleven ge tonen. Sedan kan elev 
och pedagog arbeta runt denna ton, t.ex. med ett omfång av en liten ters (Johansson & 
Karlsson, 2012). I flera arbeten rekommenderas speciellt glissandoövningar som en bra 
början (Ahlin, 2006; Fagius, 2007; Seiborg, 2008; Danielsson, 2007). För att hjälpa ele-
                                                        
8 Solmisation: Sång på bestämda stavelser (do, re, mi o.s.v.) på de olika skaltonerna (Nationalencyklope-
din, 2000). 
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ven att få kontakt med sin röst kan pedagogen låta honom/henne glida runt med sin röst 
och sedan stanna på en ton i mellanläge (Seiborg, 2008). Det går även att arbeta med att 
imitera olika ljud. Ett exempel på en sådan övning som kan hjälpa en elev att upptäcka 
sitt ljusare register är att imitera en siren (Ahlin, 2006).  Att försöka hitta de röstlägen 
som sällan eller aldrig används är bra, så att man utvidgar och lär känna röstens gränser 
(Fagius, 2007; Johansson & Karlsson, 2012) Improvisation och spontansång kan främja 
utvecklingen och inspirera till att använda rösten på nya sätt. I spontansång fungerar 
ofta många tekniska bitar som annars kan kännas svåra i sånger, eftersom sångerna är 
mer bundna vid specifik text och fasta toner i jämförelse med spontansång (Fagius, 
2007). Att arbeta med olika känslouttryck eller teatraliska inslag är också bra för att på 
ett lekfullt och kreativt sätt utveckla rösttekniken (Johansson & Karlsson, 2012). Exem-
pelvis nämns att en elev hade lättare att sjunga rent när känslan ”arg”, användes, vilket 
troligen berodde på att det krävs mer energi för att sjunga med en sådan känsla.  
 
Ett annat tips som ges för att träna sin sångröst är att börja nynna sånger lite lätt. And-
ningen kommer nämligen igång naturligt vid nynnande och det hjälper även till för att 
hitta sitt ljusa register, vilket för många är ett sångtekniskt behov, enligt Lidman Mag-
nusson (1988). Vid arbete med sånger och sångövningar är det ofta fördelaktigt att ar-
beta med melodier som går uppifrån och ner, eftersom det hjälper till att egalisera rös-
ten (Johansson & Karlsson, 2012). 
 
Några övningar för att arbeta med andningstekniken är följande: För att få en jämn luft-
ström kan eleven dra med ett finger i luften medan han/hon sjunger (Danielsson, 2007) 
och för att lära sig hitta ett bra lufttryck rekommenderas att känna hur det känns när 
man hostar och att använda ett rep runt magen för att känna hur det spänner när man 
arbetar med andningsmusklerna (Johansson & Karlsson, 2012). Ett annat råd som är 
kopplat till andningen är att lära eleven att förbereda fraser ordentligt och ha många 
goda andningspauser, där de koncentrerar sig på att hitta rätt lufttryck för tonen (Arder, 
2004). Slutligen nämns avspänning och frigörande av andningsmusklerna som en viktig 
grund för allt arbete med andningen (Johansson & Karlsson, 2012).  

2.4.3 Arbetsmetoder vid psykologiska problem 

För en elev med psykologiska problem som orsak till falsksång är det helt avgörande att 
känna sig trygg med pedagogen och ha förtroende för denna (Anderson, 1997; Daniels-
son, 2007; Johansson & Karlsson, 2012; Seiborg, 2008). En pedagogs empatiska förmåga 
är särskilt viktig, så att han/hon förstår den andres känslor och upplevelser och berörs 
av dem (Hammar, 2003; Lidman Magnusson, 1994). Att pedagogen själv känner för det 
han/hon gör och tror på det är också av stor betydelse (Hammar, 2003).  
 
Andra viktiga och förlösande faktorer är att hitta glädjen i sången och att uppleva att allt 
är tillåtet i arbetet (Ahlin, 2006; Seiborg, 2008). Detta kan exempelvis göras genom att 
en elev får leka med olika roller samtidigt som han/hon sjunger. En informant berättar i 
examensarbetet Alla vill sjunga: men kan alla? (Seiborg, 2008) att hon arbetar med att 
bara sjunga av hjärtats lust med eleven, utan krav eller mål i ungefär ett och ett halvt år. 
Sedan låter hon dem sjunga själva mer och mer och lockar fram deras röster genom 
skratt och sångglädje. När eleverna sedan är trygga med henne börjar hon göra dem 
medvetna om sina röster och går in för att arbeta mer målinriktat. Hon betonar mycket 
uppmuntran och tålamod i arbetet (a.a., 2008). I fallstudierna Fri att sjunga (Anderson, 
1997) och Jag kan inte sjunga (Danielsson, 2007) beskriver båda eleverna att det var 
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väldigt viktigt att känna att pedagogen trodde på dem, att de förklarade orsaken till det 
och uppmuntrade mycket, eftersom det var så känsligt med sång. 
 
Ett sätt att komma igång med att sjunga trots rädsla kan vara att nynna mycket på m, ef-
tersom det kan kännas tryggare att sjunga med munnen stängd. Att sjunga tillsammans 
med läraren och härma denne kan även underlätta (Danielsson, 2007). Avspänningsöv-
ningar och andningsövningar är bra sätt att reducera stress och lösa upp spänningar, 
vilket kan vara en bra början på en lektion (a.a.; Lidman Magnusson, 1988). Att känna 
tillit till sin kropp och fysiskt slappna av, banar väg för att kunna slappna av mentalt 
också (Danielsson, 2007; Johansson & Karlsson, 2012; Lidman Magnusson, 1988). Över-
huvudtaget är det många gånger bra att försöka avleda tankarna från rösten till något 
annat (Danielsson, 2007). Metoder för detta kan vara att gå omkring i takt och göra sa-
ker medan man sjunger, som t.ex. att klappa eller boxa på något för att avdramatisera 
sången (Lidman Magnusson, 1988). Dans kan också vara bra för detta och i sig göra att 
tonerna blir renare hos eleverna (Johansson & Karlsson, 2012). För att skapa trygghet 
hos en elev kan en pedagog se till att inte lägga in för många nya moment, utan åter-
komma till samma sak flera gånger. En trygghetsövning Danielsson (2007) beskriver är 
att låta eleven blunda och tänka sig en trygg plats och en färg i den, vilket han/hon men-
talt får innesluta sig i. 
 
Eftersom självvärdering kan vara svårt för osäkra elever är det viktigt att eleven får re-
spons på sin sång (Anderson, 1997; Seiborg, 2008). En god kommunikation och förstå-
else för elevens situation betonas starkt (Anderson, 1997). Att ständigt föra en dialog 
med eleven (Johansson & Karlsson, 2012) och att vara rak och ärlig, samtidigt som man 
som pedagog är mån om att medvetandegöra de förbättringar som sker rekommenderas 
av vissa (Ahlin, 2006). Andra ger rådet att prata lite och musicera mycket med stor 
trygghet och lugn (Ahlin, 2006; Danielsson, 2007). För vissa elever kan det vara bättre 
att inte berätta vad man ska göra innan man gör det, utan bara göra det (Danielsson, 
2007). 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

För denna studie om tondövhet/falsksång har jag valt ett didaktiskt perspektiv som teo-
retisk utgångspunkt, eftersom fokus ligger på vilka metoder en pedagog kan använda sig 
av i sin undervisning. 
 
I Didaktik (Uljens, 1997) beskrivs sambandet mellan didaktisk teorikunskap och hand-
lingskompetens. Hilbert Meyer arbetade under bokens tillkomst som professor i skolpe-
dagogik vid Oldenburgs universitet och Werner Jank som docent i didaktik vid Heidel-
bergs universitet. Deras diskussion utgör den teoretiska utgångspunkten för detta exa-
mensarbete. Jank och Meyer sammanfattar sin definition av didaktik på följande sätt: 
”Didaktik - Undervisningens och inlärningens teori och praktik” (a.a., s. 18). Didaktik in-
nehåller frågor om metoder och författarna ställer upp nio utgångspunkter som beskri-
ver didaktikens objekt: 
 

Didaktik handlar om: 
 vem som ska lära sig 
 vad man ska lära sig 
 när man ska lära sig 
 med vem man skall lära sig 
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 var man skall lära sig 
 hur man skall lära sig 
 genom vad man skall lära sig 
 varför man skall lära sig 
 för vad man skall lära sig (Uljens, 1997, s. 17f) 

 
Den sammanfattade definitionen av didaktik är således att den är undervisningens och 
inlärningens teori och praktik. Det innebär, enligt Jank och Meyer, att även metodik ut-
gör en del av didaktik. Didaktik handlar inte bara om teorier kring lärande, utan innefat-
tar också ”en del av de praktiska pedagogiska handlingar som utförs av lärare och ele-
ver” (s. 18), vilket är av intresse för denna studie. Eftersom fokus ligger på såväl peda-
gogens som elevens processer är det intressant att använda det didaktiska perspektivet 
på en studie som berör metodiska redskap i undervisningen av tondöva/falsksångare. 
Didaktiska teorier bör, enligt Jank och Meyer, såväl förklara som handleda läraren och 
eleven i deras pedagogiska handlande och det är även syftet med detta arbete. Det är 
dock omöjligt att försöka beskriva alla enskilda fenomen i en undervisningssituation, ef-
tersom: ”Pedagogiskt handlande är för komplext och beroende av för många, delvis 
okända påverkande faktorer” (s. 22). Så att komma fram till en teori som på ett entydigt 
och lagbundet sätt skulle kunna förklara alla enskilda fenomen inom ett ämne, som ex-
empelvis falsksång och tondövhet är förstås inte möjligt att göra i detta arbete. Att ge bi-
drag till utvecklingen av en didaktisk-metodisk handlingskompetens kan vara ett mer 
rimligt mål. Med didaktisk-metodisk handlingskompetens avses en förmåga att handla 
målinriktat i sin undervisning och att ständigt närma sig nya och icke-förutsägbara pro-
blemsituationer. Denna handlingskompetens påverkas av egna praktiska erfarenheter, 
av stimulans från kollegor och studerande, av den egna inställningen, samt av den egna 
inlärnings- och erfarenhetshistorien. Förhoppningen är att denna studie ska kunna bi-
dra med just sådana praktiska erfarenheter och stimulanser från personer som har ar-
betat med tondövhet/falsksång och funnit vägar som fungerat i deras undervisning. 
Detta kan förhoppningsvis sedermera bli redskap för att andra ska kunna vidareut-
veckla sina egna didaktisk-metodiska handlingskompetenser i sin undervisning av ton-
döva/falsksångare. 
 
Att försöka utveckla teoretisk kunskap för hur man undervisar i något är å ena sidan 
mera än handlingskompetens, å andra sidan mindre än handlingskompetens. Det går 
som sagt aldrig fånga alla detaljer och enskilda fall i en teori, men att formulera väsent-
liga principer som finns bakom situationerna är möjligt. ”Teorier kan alltså förklara 
handlandet. Kanske inte det mekaniska handlingsförloppet, men innebörden av hand-
lingarna”, skriver Jank och Meyer (1997, s. 23). I denna uppsats ligger fokus på pedago-
gernas upplevelser och metoder snarare än elevernas, vilket givetvis gör bilden av 
undervisningsprocessen begränsad. Enligt författarna är inlärning och undervisning två 
mynt av samma sak – undervisningsprocessen, där både lärare och elever är aktiva sub-
jekt: ”En didaktisk teori som endast omfattar undervisningen, men glömmer bort inlär-
ningen, är inte värd ett öre” (s. 28). Till viss del kan elevernas inlärningsprocesser upp-
fattas genom pedagogernas berättelser om sina elever och resultat av undervisningen av 
dem, men för att få en mer komplett bild ska naturligtvis helst även eleverna intervjuas. 
Detta fanns det dock inte möjlighet till i denna studie, utan här tillfrågades endast peda-
gogerna om sina metoder och dess effekt, hur elevens övning och intresse påverkar re-
sultatet och vad för didaktiska handlingskompetenser pedagogerna utvecklat under sin 
yrkesverksamma tid. 
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Lauvås och Handal (2001) skriver om de olika kompetensnivåer som en pedagog har i 
sitt pedagogiska arbete, samt den praktiska yrkesteori som ligger till grund för arbetet. 
Den första kompetensnivån, vilken kallas handlingskunskap, innebär att en pedagog kan 
genomföra undervisningen med gott resultat, även om han/hon kanske inte har tänkt 
igenom hur och varför man gör eller inte gör på ett visst sätt. Det är en intuitiv kunskap, 
som han/hon ofta lärt sig genom att se på hur någon annan gör, eller som han/hon bär 
med sig sedan man själv var elev. 
 
Den andra kompetensnivån handlar främst om att planera och reflektera kring sin 
undervisning. Pedagogen sätter ord på vad han/hon egentligen gör i undervisningen och 
överväger hur han/hon ska göra det. Det ”blir inte bara som det blir”, utan det finns en 
tanke bakom, och pedagogen strävar efter att hela tiden bli bättre på att nå sina elever 
(Lauvås & Handal, 2001).  
 
Den tredje kompetensnivån går in ännu djupare i reflektionen kring arbetet och lärarrol-
len. Pedagogen värderar och legitimerar sina val i undervisningssituationen. Här blir 
inte verksamheten något slumpmässigt; pedagogen vet mycket väl vad som ligger 
bakom allt som görs och varför. Han/hon kan även diskutera pedagogiska frågor med 
andra och har förmågan att se kritiskt på verksamheten och därifrån utveckla den vi-
dare. Lärarens grundsyn är oerhört viktig, för den avgör hur lektionen och lärandet i sig 
blir. Det är grundsynen som avgör hur pedagogen ser på sitt ämne och definierar det, 
samt hur han/hon ser på eleven, sin egen roll och vad lärande egentligen innebär. Denna 
syn får sedan direkta konsekvenser i hur man väljer att lägga upp sin undervisning 
(Lauvås & Handal, 2001). 
 
Lauvås och Handal (2001) menar att det inte är en tillfällighet hur lärare handlar i olika 
undervisningssituationer, utan att allt det som görs i praktiken bygger på den teori, de 
värderingar och de åsikter läraren har utvecklat kring sitt yrke. Detta kallar de för den 
praktiska yrkesteorin, som alltså ligger till grund för det som sker i praktiken i under-
visningssituationen. Den praktiska yrkesteorin omfattar de val en lärare gör, varför 
han/hon gör på ett visst sätt och hanterar olika situationer som han/hon gör, samt re-
flektionen kring det. Varför en lärare gör en viss sak i praktiken har dels sin grund i egna 
och andras erfarenheter, i den utbildning han/hon har, men även i hans/hennes etiska 
och politiska åsikter. Eftersom det endast är den kunskap som blivit en del av det egna 
tankesättet och den egna handlingsberedskapen som utgör den praktiska yrkesteorin, 
blir den praktiska yrkesteorin ofta relativt osammanhängande och ibland motsägelse-
full, speciellt eftersom den också många gånger är införstådd och outtalad (a.a.). 
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3. Metodologi och metod 
I detta kapitel presenteras intervjun som forskningsmetod, hur studien är genomförd, 
de informanter som intervjuats, samt hur materialet är bearbetat och analyserat. 

3.1 Kvalitativ intervju som forskningsmetod 

I Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) beskrivs att “Den kvalitativa 
forskningsintervjun försöker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla inne-
börden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga för-
klaringarna” (s. 9), samt att intervjun är ett samtal som har en struktur och ett syfte.  I 
den kvalitativa intervjun, (som även kan benämnas halvstrukturerad intervju), samtalar 
två parter kring ett visst tema av ömsesidigt intresse, där målet för intervjuaren är att så 
gott som möjligt sätta sig in och förstå den intervjuades tankar kring ämnet och på så 
sätt tillägna sig kunskap om ämnet: ”Forskningsintervjun definieras som en intervju 
vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening” (s. 13). Enligt Kvale bygger en forskningsintervju på ett 
vardagligt, men professionellt samtal mellan dessa två parter med olika roller; den in-
tervjuade, som berättar om sina erfarenheter och reflektioner kring ämnet, och inter-
vjuaren, som är den som styr samtalets riktning och frågor. Den kvalitativa intervjun 
skiljer sig från den strukturerade intervjun på det viset att den kvalitativa intervjun inte 
kräver fasta frågor som ställs i intervjun. Kvale uttrycker det på följande sätt: ”Den här 
aktuella intervjuformen är en halvstrukturerad intervju; den omfattar en rad teman och 
förslag till relevanta frågor. Men på samma gång finns möjlighet att göra förändringar 
vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och be-
rättelserna från den intervjuade” (s. 117). Med andra ord förbereds frågor och ämnen 
som intervjuaren vill ta upp med den intervjuade, men intervjusituationen och mötet 
med informanten avgör hur intervjun kommer att se ut i praktiken. 

3.2 Metod och design av studien 

3.2.1 Val av metod 

Eftersom syftet med denna studie är att ta reda på hur olika pedagoger praktiskt arbetar 
med falsksång och tondövhet såg jag den kvalitativa forskningsintervjun som en lämplig 
metod för att på ett djupgående sätt kunna ta del av informanternas tankar och metoder. 
Med denna metod ges, till skillnad från med andra metoder, som exempelvis enkätun-
dersökningar, möjlighet att fråga informanterna direkt och minska risken för missför-
stånd av hur den intervjuade menar, samt hur deras metoder och övningar ska genom-
föras etc. Att välja den kvalitativa intervjun istället för den strukturerade ansåg jag som 
mest tjänligt, då jag med den här metoden hade större frihet att i stunden ta upp frågor 
som dyker upp i samtalet med den enskilda informanten, samt låta informantens tankar 
och berättelser styra samtalets utformning.  

3.2.2 Urval  

För denna studie kontaktades fyra personer som på olika sätt arbetar eller har arbetat 
med personer som sjunger falskt eller kallar sig tondöva. Alla fyra informanter är kvin-
nor, har olika bakgrunder och arbetsplatser, men som gemensam nämnare att de arbetat 
med sång i olika former under många år. För att försöka få en spridning av olika typer av 
uppfattningar, arbetssätt och metoder valde jag medvetet att försöka hitta fyra personer 
från skilda arbetsplatser på spridda orter i Sverige. Två av informanterna hittade jag ge-
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nom eftersökningar efter personer som arbetar med falsksång/tondövhet i sin verk-
samhet. De övriga två informanterna kände jag till sedan tidigare, och jag visste att de 
hade tankar och erfarenheter som var relevanta för denna studie. Att det blev fyra 
kvinnliga informanter var inte ett medvetet val från min sida. När jag kontaktade ett an-
tal olika pedagoger som arbetar med tondövhet/falsksång kontaktade jag såväl kvinnor 
som män, men fick endast svar från dessa fyra kvinnor. Då det för denna studie inte an-
sågs relevant om informanten var en kvinna eller en man beslöt jag mig därmed för att 
använda mig av dessa fyra kvinnliga informanter trots att de alla har samma kön. För att 
intervjupersonerna av forskningsetiska skäl ska vara anonyma har jag valt att benämna 
dem som Intervjuperson A, B, C och D genom hela studien. Nedan följer en kort presen-
tation av varje intervjuperson: 
 
Intervjuperson A (f. 1960-talet): 
Utbildad sångpedagog. Hon arbetar som sångpedagog och sångerska inom sitt eget före-
tag, där hon emellanåt undervisar enskilda elever som kallar sig tondöva/sjunger falskt, 
samt leder barnkörer där hon även stöter på individer som inte sjunger rent. 
 
Intervjuperson B (f. 1950-talet): 
Utbildad mental tränare. Hon driver olika studiecirklar för folk som tror att de inte kan 
sjunga, däribland folk som kallar sig tondöva/sjunger falskt. Förutom i studiecirklarna 
så arbetar hon med röstträning inom företag och förvaltningar. 
 
Intervjuperson C (f. 1950-talet): 
Utbildad sångpedagog och kantor. Hon arbetar på en Kulturskola som sång- och piano-
pedagog, samt leder körer på fritiden. Dessutom har hon även sånglektioner med elever 
från kommunens estetiska programs musikinriktning. Genom sina arbeten har hon stött 
på och undervisat personer som inte sjunger rent ett antal gånger. 
 
Intervjuperson D (f. 1950-talet): 
Utbildad musiklärare i klass, med fördjupning inom sång. Hon arbetar sedan många år 
tillbaka inom estetiska programmets musikinriktning som sång- och musiklärare. Sång-
lever har hon haft sen -79 och genom åren har hon arbetat med flertalet som inte sjungit 
rent. 

3.2.3 Datainsamling  

För insamlingen av data intervjuades ovanstående fyra personer i mellan 60-100 minu-
ter utifrån olika frågeställningar som hade förberetts innan intervjun. Varje intervju spe-
lades in på en ZOOM – inspelningsapparat, vilket alla informanter var medvetna om och 
godkände. Före intervjun hade varje intervjuperson fått ett mail med information om 
syftet för studien, vilka ämnen som skulle tas upp, samt lite om min bakgrund. Alla fyra 
informanter fick ungefär samma frågor, men i lite olika ordning beroende på situation. 
Vissa frågor hade exempelvis redan besvarats av informanten innan jag hunnit ställa 
frågan. Själva intervjuerna ägde i två av fallen rum i informanternas hem och i de två 
andra fallen på informanternas arbetsplatser. 

3.2.4 Bearbetning och analys  

Efter intervjuerna bearbetades materialet genom transkribering ord för ord på dator för 
att lättare kunna överblicka olika teman och tankegångar som informanterna hade, samt 
upptäcka likheter och olikheter i de olika informanternas utsagor. Särskilt betonade ord 
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är markerade som kursiva i resultatkapitlet, kortare pauser med tre punkter och längre 
pauser med ordet paus inom parentes. I övningarna som informanterna beskrivit finns 
en del ljudande exempel och gestikuleringar, där dessa rörelser, melodier eller klangljud 
har betydelse för att förstå övningen. Då har jag valt att skriva det som sjungs eller sägs 
med kursiv stil, för att sedan i en efterföljande parentes, beskriva ljudets eller gestikens 
karaktär. Är det olika toner eller melodier som sjungits beskrivs de i parentesen med 
siffror eller intervallnamn för att visa vilka förhållanden som tonerna som sjöngs hade 
till varandra. I de fall det är aktuellt anges även i parentesen om det var i moll eller dur 
melodin sjöngs. Av det som framkom i intervjuerna har jag valt att fokusera på det som 
varit mest relevant för denna studie; nämligen informanternas tankar kring eventuella 
orsaker till tondövhet/falsksång, samt deras förslag till konkreta övningar att använda i 
arbetet med dessa områden. Resultatet har även deltats in i två olika delar utifrån dessa 
två övergripande teman. 

3.2.5 Etiska överväganden 

Enligt Kvale bör forskning om människor följa etiska riktlinjer som ”informerat sam-
tycke, konfidentialitet och konsekvenser” (1997, s. 107). Informerat samtycke innebär 
att intervjupersonerna är informerade om: ”Undersökningens generella syfte, om hur 
undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara före-
nade med deltagandet i forskningsprojektet” (a.a., s. 107). Detta lät jag ske genom att i 
mitt mail med information som jag skickade ut till varje informant inför intervjun besk-
riva studiens syfte, samt även meddela att informanterna deltar frivilligt och kommer att 
hållas anonyma i den färdiga rapporten. Detta repeterades även på plats vid intervjun 
innan den påbörjades. Alla fyra personer godkände detta och var villiga att delta. 
 
Konfidentialitet i forskning innebär att: ”Privata data som identifierar undersöknings-
personerna inte kommer att redovisas” (Kvale, 1997, s. 109). Detta har efterföljts i 
största möjliga mån genom hela uppsatsen, för att bevara informanternas anonymitet. 
Exempelvis har inga namn, ortsnamn eller namn på skolor som personerna nämnt un-
der intervjuerna tagits med i uppsatsen. Informanterna känner heller inte till varandra 
och har inte fått veta om något som de andra har sagt i sina intervjuer. 
 
Konsekvenserna som intervjun och studien får ska för den intervjuade inte medföra 
stora risker för skador, utan istället ska: ”De potentiella fördelarna för en undersök-
ningsperson och betydelsen av den kunskap som erhålls […] uppväga skaderisken för 
undersökningspersonen och därmed rättfärdiga ett beslut att genomföra undersökning-
en.” (Kvale, 1997, s. 110). Den största risk som jag ser med studien för mina intervjuper-
soner är att deras identitet blir röjd genom den information om dem som framgår i upp-
satsen. För att minska denna risk har jag medvetet valt att ta bort viss information om 
dem, som alla deras utbildningar och arbeten, vilket jag insåg annars direkt skulle kunna 
leda till att man kan ta reda på vilka de är. Då all denna information enligt min mening 
ändå inte är så avgörande för studiens resultat valde jag alltså att begränsa den av 
ovanstående etiska skäl. 

3.2.6 Giltighet och tillförlitlighet  

Vid mina intervjuer och bearbetningen av intervjuerna har jag vinnlagt mig om att vara 
så korrekt och objektiv som möjligt och därmed inte uttrycka egna åsikter eller tankar 
om det som informanterna delgivit. Det är min uppfattning att intervjupersonerna ver-
kat uppriktiga och avspända vid intervjutillfället och att de fått möjlighet att uttrycka 
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sina åsikter och tankar så fritt som möjligt. Som tidigare nämnt tror jag även att den kva-
litativa intervjumetoden gjort det möjligt till större tillförlitlighet eftersom det har tillå-
tit mig att upprepa eller förtydliga frågor på olika sätt så att jag kunnat försäkra mig så 
gott det går om att jag inte missförstått informanten.  Alla fyra informanter har enligt 
min mening verkat seriösa och positiva till studien, samt gett svar som enligt min me-
ning verkat både ärliga och tillförlitliga. Med tanke på deras långa yrkeserfarenhet som 
pedagoger inom studiens område är det även rimligt att svaren har god tillförlitlighet. 
Att de kände till syftet med studien innan intervjun gav dem även viss möjlighet att för-
bereda sig mentalt på ämnet, vilket gav större chans till mer genomtänkta svar. Dock 
finns förstås alltid den mänskliga faktorn där och att människor med deras åsikter och 
tankar ständigt förändras, vilket innebär att svaren kan komma att variera beroende på 
tid och stund. Trots detta tror jag att min studie har en god tillförlitlighet och giltighet av 
de orsaker som står nämnda ovan.  
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4. Resultat 

4.1 Synen på tondövhet och förmågan att lära sig sjunga rent 

Intervjuperson A:s erfarenhet är att de flesta kan lära sig att sjunga rent efter ett tag, 
men att det krävs en stark vilja från elevens sida. Hon berättar om en elev hon har som 
hon har hållit på med i flera år. Denna elev kan nu sjunga rent när hon sjunger melodier, 
men det är en ”fruktansvärt lång process”, som ”kostar en förmögenhet, så då ska man ju 
liksom vilja göra det”, säger intervjuperson A. Tondövhet tror hon är väldigt ovanligt, 
men att det finns. ”De flesta som kommer och säger att de är tondöva är ju bara oträ-
nade... Det är väldigt få som egentligen är det. Men det finns några få.” Av dessa tror hon 
att de flesta går att lära att sjunga rent, speciellt om de är yngre. 
 
Intervjuperson B betonar att alla kan lära sig sjunga och tror inte att tondövhet egentlig-
en finns. Hon tror att detta med tondövhet har med sammanhanget man befinner sig i 
att göra och nämner tonspråk som ett exempel på att alla kan lära sig att urskilja olika 
tonhöjder. ”Det är väldigt viktigt tycker jag, att förstå att allting dyker upp i ett samman-
hang. Det finns till exempel en... den del av världen där språket är uppbyggt på att det är 
skillnad i intonation. De har ju inte lika många som säger att de inte kan sjunga. Därför 
att där, där är det jätteviktigt att den funktionen används så att säga. […] Och hos oss så 
är det inte så mycket sådant som, där vi måste ha gehöret levande.” 
 
Intervjuperson C tror att alla kan lära sig att sjunga rent och med det menar hon att hon 
tror att alla ”kan lära sig att sjunga en psalm, eller en allsång, i en vettig tonart”. Hennes 
uppfattning är att man tränar sig till ett bra gehör och att det kan vara svårt för vem som 
helst att veta vilken ton man ska börja på när man hör ett ackord. ”Det har man ju tränat 
sig till. Det skulle man ju inte kunna som 7-åring... Om inte någon hjälper en.” Hon be-
skriver att hon stött på s.k. ”brummare” i sina barnkörer i olika åldrar och att hennes er-
farenhet är att de förr eller senare brukar komma igång och hitta rätt. Hon har även haft 
några sångelever som ”varit riktigt out” som hon beskriver det. En elev gick på estetiska 
programmet och hade henne som sångpedagog i tre år. Han kunde inte sjunga en ton 
rätt när han kom, men var sedan solist i åk 3, berättar hon. Intervjuperson C är osäker på 
om tondövhet finns och har aldrig stött på någon tondöv person själv, utan upplever att 
de flesta i regel hör att de ”ligger fel”, men inte kan korrigera det. 
 
Intervjuperson D:s erfarenhet är att alla kan lära sig sjunga rent, men att det givetvis be-
ror på vad som menas med att sjunga rent. ”Ja, det går att träna upp, för sen klockrent, 
det är ju också en diskussionsfråga, för ska jag sjunga tempererat eller ska jag sjunga 
rent (skratt)?” Tondövhet tror hon inte existerar egentligen. ”Nej, inte egentligen, men 
att höra toner är inte självklart och det handlar om att kunna höra skillnad på Hertztal. 
Så att en del har ju svårt att höra skillnad på tonhöjderna. Det tror jag har litegrann med 
läggning, om man har lätt för det eller inte.” Hon menar att det är väldigt vanligt att man 
inte hör exakta toner, utan att man tränar upp förmågan till det. Hon tror att man behö-
ver träna örat ”så att man vet vad man ska lyssna efter”. 

4.2 Upplevda orsaker till falsksång 

Samtliga fyra intervjuade tror att orsakerna bakom att någon inte sjunger rent är många 
och olika från person till person. Många gånger kan även flera faktorer samverka upple-
ver de. 
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4.2.1 Brist på ett fungerande samarbete mellan röst och gehör 

En betydande orsak som alla fyra intervjupersoner nämner som något som de upplevt i 
sitt arbete med personer som inte sjunger rent, är att det nödvändiga samarbetet mellan 
röstmuskler och gehör ofta inte fungerar som det ska. ”Man har inte fått stämbanden, så 
att säga, rösten att följa öronen.” säger intervjuperson B. Hon tar målning som ett exem-
pel på en annan företeelse där ett liknande samarbete krävs av kroppen. Då behöver 
istället hand och öga korrespondera. På samma sätt behöver rösten och örat kopplas 
ihop när man ska sjunga, menar hon, och en del är inte så bra på att göra den koppling-
en. Ma nga kan spontansjunga, men har sva rt na r sa ng ska anpassas till en mall, eftersom 
man inte a r van att fa  o rat att sta mma med sta mbanden. Intervjuperson C uttrycker sig 
pa  fo ljande sa tt: ”Det a r muskler som inte hittar, och det a r liksom o ron och hals ska lik-
som jobba tillsammans. Och fa r man go ra det, da  tror jag att man kan, la ra sig att 
sjunga.” Intervjuperson D säger: ”... att du sjunger snett är ju att du inte har hållit på med 
det och inte tränat varken det eller det andra...”. Intervjuperson A uttrycker samman-
fattningsvis att ”det är kombinationen av att träna örat och träna rösten” som behövs för 
att kunna sjunga rent. 

4.2.3 Brist på sångteknisk träning 

Att en bristande sångteknik kan leda till falsksång är en annan sak som alla fyra inter-
vjupersoner är ense om. Intervjuperson A upplever att en del som kommer till henne 
har problem med att kunna styra sin röst, vilket leder till att de inte kan sjunga rent. De 
behöver helt enkelt träna upp sina röstmuskler mer. Intervjuperson B uttrycker det på 
följande sätt: ”Ungefär liksom att man inte vet hur man ska hålla en kniv när man ska 
hacka morötter. ”Vet inte, har aldrig tänkt på att jag behöver ha luft när jag sjunger.” In-
tervjuperson C berättar följande angående hur hon upplever sångteknikens påverkan på 
förmågan att sjunga rent: ”Många kommer ju inte upp och då är det ju ofta energi och 
stöd och öppna och våga och sådär. Så då kan man koppla det till teknik också.” Samti-
digt upplever hon att det är sekundärt när det gäller de elever som har särskilt svårt att 
träffa toner överhuvudtaget: ”Men när vi pratar om de här specifika [eleverna] då har jag 
upplevt att det är att träna örat och att träna musklerna, alltså inte i första hand att 
koppla till stödteknik, utan... att använda rösten och att använda öronen och förstå att nu 
sjunger jag rätt. Att höra och göra.” Både intervjuperson C och intervjuperson D nämner 
dock att en dålig andningsteknik kan leda till falsksång. D uttrycker att hon tror att en av 
de vanligaste orsakerna till falsksång bland gemene man är just att man inte har ”pli på 
luftströmmen”, vilket leder till att tonen svajar. 
 
När det gäller röstteknik påpekar intervjuperson A även något som ingen av de andra 
tre nämner; nämligen att en oförmåga att använda något av sina röstregister kan leda till 
falsksång. Hon menar att personer som inte har hittat sitt ljusa register många gånger 
har svårt att sjunga rent, eftersom att de har fel röstläge när de ska försöka komma upp 
på högre toner. Ingen har visat dem hur de tekniskt ska använda rösten för att nå de 
önskade tonerna, så då blir det inte sällan falskt. 

4.2.4 Ett outvecklat/otränat gehör 

Alla intervjupersoner talar även mer eller mindre om gehör eller hörande som en avgö-
rande faktor när det gäller förmågan att sjunga rent. Intervjuperson B formulerar det 
som att en del inte är vakna för sitt hörande. Hon liknar detta tillstånd vid att vara svul-
len i öronen som vid öldrickande, att ha fått en vaxpropp, att inte orka hålla koncentrat-
ionen, att ha fokus på något annat eller att man är nervös. Intervjupersonerna A och D 
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talar mer specifikt om gehörsträning. Intervjuperson A uttrycker att gehörsträning är 
viktigt ”för det här med tondövheten har ju med örat att göra”. Intervjuperson D menar 
att det är väldigt vanligt att folk generellt inte hör exakta toner, utan att förmågan till det 
tränas upp. Hon tror att man behöver träna örat ”så att man vet vad man ska lyssna ef-
ter.” Intervjuperson D tror även hon att svårigheter med att särskilja toner beror på 
brist på gehörsträning och hon nämner särskilt harmonik, klang och vokaler som tre vik-
tiga områden att lära sig att förhålla sig till när man sjunger för att få det att bli rent. Hon 
menar att man för att kunna sjunga rent behöver lära sig att höra harmonierna i musi-
ken man sjunger till, eftersom tonen är en del av harmoniken. Även intervjuperson B 
nämner detta som hastigast när hon talar om vikten av att vara omgiven av musik och 
röster när man är liten. Hon uttrycker det som att en del behöver lära sig att orientera 
sig tredimensionellt i musik och att det är något som till exempel tränas upp när man 
omges av musik och röster som liten. Intervjuperson D talar mer ingående om detta och 
betonar vikten av att träna upp sitt inre hörande mer än de övriga tre informanterna. 
”De [eleverna] har jobbat med det väldigt många år och ändå så sjunger man inte rent. 
Och det som jag upplever då, det är, när jag hör dem sjunga, så är det att de kan inte rik-
tigt kan höra harmonierna, i huvudet. De hör ungefärliga harmonier. Man hör ibland när 
det skiftar.” Hon nämner även vikten av att kunna höra toner och harmonik i huvudet 
innan tonen sjungs, eftersom det påverkar om det blir rent: ”Man hinner inte höra och 
därför kan man heller inte ta en perfekt ton. Utan man tar ju ofta en ungefärlig ton. Då 
blir den ju inte riktigt ren. Så ju tydligare bild du har i huvudet, desto tydligare.” Inter-
vjuperson D nämner även att många behöver lära sig att lyssna till övertonerna som 
uppstår i rummet när de sjunger och inte bara tonen som de har i sitt huvud. Hon tar ex-
emplet av att många kan tro att de sjunger rent, men att de sedan när de hör en inspel-
ning av sig själva hör att det inte alls låter rent, eftersom de inte har haft någon riktig 
uppfattning av hur det låter utåt. 
 
Att gehöret är outvecklat betyder inte att det inte fungerar, påpekar intervjupersonerna 
B och C. De säger att de inte varit med om att gehöret har varit dåligt hos någon av de 
elever de har haft som sjungit falskt, utan snarare att det har varit rejält otränat eller 
inte aktiverat hos vissa. 

4.2.5 Olika sinnesdominanser 

Intervjuperson B och intervjuperson D tar båda två upp att man kan ha olika läggning el-
ler sinnesdominanser som människor vilket gör att man har lättare eller svårare för att 
ta in och fokusera på ljudintryck. Intervjuperson D menar att det till viss del är sådant 
som vi har med oss sedan födseln, precis som att en del har en läggning för att bli duk-
tiga maratonlöpare och andra inte. Det beror på hur musklerna fungerar, tror hon. En 
del människor har svårare att uppfatta färger även om de inte är färgblinda för det. På 
samma sätt som en del har lättare att uppfatta färger väl så har andra lättare att uppfatta 
Hertztal väl, menar hon. Intervjuperson B har ett liknande resonemang när det gäller de 
olika sinnena. Hon säger att en del människor lägger märke till färg eller form på ett 
speciellt sätt, medan andra har sin uppmärksamhet riktad mot det som hörs; ”Har du 
klister i hjärnan för musik eller bryr du dig mest om hur det känns?” 

4.2.6 Uppväxt, miljö och sångovana 

Intervjupersonerna A, B och C talar alla tre om att uppväxten och de röstliga vanor som 
man har fått med sig från kulturen, hemmet eller andra omgivningar har stor påverkan 
på barnens röstliga och gehörsmässiga utveckling. Intervjuperson B nämner att belast-
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ning från hemmet kan påverka en persons sångliga förmåga. Hon tar som exempel famil-
jer där man påstår att ingen kan sjunga, eftersom familjen ”är sådan”. Därför har ingen 
heller försökt. Intervjuperson C säger följande: ”Om man sjunger mycket med sina barn 
– man behöver inte vara någon sångpedagog liksom – det är mer det här vanliga; att 
man sjunger ”Ja må du leva” när man fyller år och man kanske sjunger julsånger till jul 
och man sjunger allsånger på kalas och man går i kyrkan och sjunger psalmer, alltså... att 
det förekommer sång. Gör det inte det, då tror jag man också är lite ouppväckt.” Hon 
nämner även att det kan vara förödande att få negativa kommentarer från sin familj om 
sin röst. ”Och det kan ju vara ett syskon som säger att "Nej du, kan inte du ha lla tyst", fo r 
det la ter inte likadant. Och da  ha ller man tyst! Da  a r man tyst och kanske sjunger sja lv, 
eller sa  struntar man i det och sparkar fotboll ista llet...”. 

4.2.7 Dåliga sångliga förebilder och opassande tonarter 

Intervjuperson A och C nämner särskilt vikten av att ha bra förebilder som sjunger rent 
med god sångteknik och att många sångliga förebilder för barnen idag sjunger skränigt 
och kanske enbart i sitt mörka register. Intervjuperson C menar att detta kan vara en or-
sak till att det blir falskt, eftersom barnen försöker härma vuxna skräniga röster. ”Vuxna 
tar i på ett sätt som inte barn kan. Det kan vara en orsak.” Intervjuperson A nämner att 
det är viktigt att barnen får lyssna på sång som är bra för barnröster att härma, samt att 
se till att undvika inspelningar med barnmusik där barnen sjunger falskt, eftersom barn 
är så lättpåverkade och ändrar sin röst efter det de hör. 
 
De båda talar även om hur förödande det kan vara för barnens sångliga utveckling när 
vuxna sjunger med barn i för låga tonarter där barnen inte har fysiska möjligheter att 
följa med. A beskriver detta på följande sätt: ”Barn är ju små och då har de mindre stäm-
band än vi som är vuxna och då klingar deras röster mycket högre. Men om man går på 
dagis och man har oskolade sångare eller fröknar som inte själva kan sjunga i det läge 
som barnen har sina naturliga stämband, då blir det för lågt för dem och då kanske man 
sjunger under det register som barnen egentligen kan sjunga […] antingen om de [bar-
nen] pressar ner eller de kan klara att oktavera upp, som de va ldigt sa llan go r, da  kan 
man ju fort utveckla det ha r falsksjungandet.” Intervjuperson C uttrycker a ven hon att 
detta a r ett problem: ”Jag har […] sja lv erfarenhet av barnens dagis. De sjöng jättelågt. 
Och då kommer ju inte, små barn kommer ju inte ner. Då följer de med ungefär, någon 
annanstans... och blir brummare. […] istället för att gå ner då alltså, då kör man en me-
lodi som bara ändrar sig lite grann. Jag tror att det kan vara en orsak [till falsksång]”. 
 
Detta med att falsksång orsakas av att sången går i fel tonart finns även bland vuxna, 
menar intervjuperson C. Hon berättar att det kan röra sig om personer som inte kom-
mer ner tillräckligt lågt och då istället ligger och ”brummar” på en låg ton som de kan ta. 

4.2.8 Röstskador 

Intervjupersonerna A och C upplever båda att höga ljudnivåer i barnens miljöer orsakar 
mycket heshet och andra röstskador hos barn, vilket gör att de har svårt att kontrollera 
rösten, komma upp på högre toner och sjunga rent. Många barn får skador på sina röster 
p.g.a. de höga ljudnivåerna på förskola och i skolan och intervjuperson A menar att hon 
upplever att detta blivit allt vanligare de senaste tjugo åren. ”Alltså man liksom överan-
vänder rösten hela tiden.” Hon säger att detta visserligen kan försvinna med målbrottet, 
men att det inte är säkert att det blir bättre: ”Och då kan det i och för sig vara så att när 
pojkar går över i målbrottet och tjejer, så försvinner en del. Men då har man redan inar-
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betat ett röstmönster.” Intervjuperson C säger att hon upplever att heshet i större ut-
sträckning gäller killar än tjejer och att hon ofta hör tonårskillar som ropar till varandra 
med hesa röster på exempelvis olika matcher. ”Klart att det inte är lätt att sjunga med 
den rösten. Så är det ju.”, kommenterar hon det hela. Intervjuperson A säger avslut-
ningsvis att det i arbetet med dessa individer är viktigt att ha kontakt med en bra logo-
ped, som förstår detta med sång väl. 

4.2.9 Psykologiska faktorer 

Intervjuperson B och intervjuperson C nämner särskilt att psykologiska faktorer påver-
kar förmågan att sjunga rent. Prestationsångest och självkritik är enligt intervjuperson B 
ständiga fiender oavsett på vilken nivå man sjunger. De bryter ner lyssnandet och byg-
ger in en spänning i systemet, menar hon. Det går lättare om det är lustfyllt, för ”rädsla 
är riktigt, riktigt eländigt.” Intervjuperson C tror att psykiska blockeringar är väldigt 
vanligt, till exempel på grund av att någon uttryckt sig negativt om den andras röst, 
kanske en lärare eller släkting. ”Och det är väl då i någon slags välmening på något kons-
tigt sätt, men det är förödande tror jag. Och de söker sig till ”Jag kan inte sjunga”-körer 
och så, sen, i vuxen ålder kanske, flera decennier senare. I bästa fall.” 
 
Något annat som intervjuperson B specifikt nämner som ingen av de andra tre tar upp är 
hur identifiering, familjemönster och roller kan leda till att sången blir begränsad. Om en 
person identifierar sig som god sångare eller musikalisk har betydelse, menar hon. ”Är 
jag en sådan som inte kan sjunga? Är jag en sådan som kan sjunga?” På en musikhögs-
kola som B var på svarade alla i gruppen att de upplevde sig vara musikaliska och efter 
lite samtal med gruppen kom det fram att de byggde detta på att de hade hört att de var 
musikaliska och därmed identifierade sig som det. När intervjuperson B har informat-
ionsmöte för dem som tror att de inte kan sjunga och samma fråga ställs till dem så är 
det ingen som svarar att de tror att de är musikaliska. Där kommer det fram att de i 
motsats till musikstudenterna aldrig har hört att de är musikaliska eller fått den identi-
fieringen. 

4.2.10 Förändrad klangbild och olika vokaler 

Två sista aspekter som intervjuperson B, men framför allt intervjuperson D, talar om är 
klangens och vokalernas påverkan på sång. Den sistnämnda berättar att de olika voka-
lernas skillnader i övertoner kan göra att det kan bli falskt när man sjunger dem. Vissa 
vokaler blir lätt för mörka t.ex. När det gäller falsksång p.g.a. att klang eller ljudbild för-
ändras ger intervjuperson D ett exempel från en skolavslutning, där en elev började 
sjunga falskt när en person i en sångensemble byttes ut: ”Och så lade hon om, för att hon 
hörde en annan klang, […] och så helt plötsligt började hon sjunga i överkant.” 

4.3 Intervjuperson A:s arbetsmetoder och övningar 

Intervjuperson A har de flesta av sina elever som arbetar med falsksång som enskilda 
elever, men hon stöter även på barn i sina körer som sjunger falskt. Något som hon be-
tonar mycket i sin undervisning av personer som sjunger falskt är gehörsträning. Hon 
nämner att hon fokuserar på det specifikt och ägnar mycket tid till att lära eleverna att 
träffa toner. Detta kombinerar hon med teknikträning, eftersom hon tror att örat och 
röstmuskulatur behöver tränas kombinerat när man arbetar med falsksång. Ett tips som 
intervjuperson A ger är att själv sjunga mycket tillsammans med eleverna, så att de hör 
hur det ska vara. Hon menar att det är lättare för rösten att hitta rätt om man sjunger 
tillsammans med en annan person än om man sjunger ensam eller till ett piano. Inter-
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vjuperson A nämner mängdträning som den faktor som hon upplever leder till att det 
slutligen lossnar för eleven. Han/hon behöver upparbeta nya nervtrådar, så att bara 
träna en gång var fjortonde dag räcker inte. Då går det för lång tid emellan, menar hon. 
Det som krävs är ”nötande”, varje vecka. 

4.3.1 Gehörsrelaterade arbetsmetoder 

Intervjuperson A betonar flera gånger under intervjun att det är oerhört viktigt att hitta 
den första tonen, för då fungerar oftast resten av melodin lättare: ”Om de då inte hittar 
den första tonen, då är det liksom helt kört.” Detta med att hitta den första tonen och 
starta rätt är dock något som kan ta mycket tid för många att lära sig, menar hon, och 
även om man lyckas lära en person efter en lång tid kan det vara svårt när de kommer ut 
i olika sammanhang, eftersom folk börjar sjunga så fort att de inte hinner hitta den 
första tonen ordentligt. Alla tänker heller inte på att ge en ton innan man ska sjunga nå-
got, vilket är oerhört avgörande för dessa personer, enligt intervjuperson A. En övning 
hon ger för träning av att befästa den första tonen är följande: ”Så man måste liksom få 
första tonen. Så då får man hålla på: ba aaa a aaa a! a (tar en ton och glider sen upp och 
tillbaka ner och landar på första tonen igen och gör samma sak igen, fast glider ner och 
tillbaka upp till första tonen istället, samt tar en kort hög ton och sedan den första tonen 
igen)”. 
 
Något annat intervjuperson A talar om är att först och främst lära sig höra skillnad på 
ljudvågor. Hon menar att elever kan lära sig att höra och fysiskt känna när de träffar en 
ton, så att ljudvågorna stämmer. Med en elev som hon har haft i flera år och som har rik-
tigt svårt att sjunga rent har hon arbetat på följande sätt: Hon låter eleven hålla en ton 
och under tiden sjunger hon olika toner i närheten av elevens ton, samt möter den då 
och då, för att eleven ska höra skillnaden när samma frekvens uppnås. Med de elever 
som har väldigt stora problem att höra skillnad gör intervjuperson A så att hon bekräf-
tar varje gång det är rätt. Hon säger till dem om de ska upp eller ner. Ofta använder hon 
händerna så att de får en bild av vad som händer musikaliskt. Hon glider runt på toner 
upp och ner och illustrerar detta med handrörelser upp och ner. ”Aaaaaaaa (glider upp 
en decima och sen tillbaka långt ner igen och visar med händerna). Och så Jippiiiiii (ro-
par mjukt i högt läge och glider sedan ner med rösten och visar rörelsen med händerna). 
Och då gör de också rörelserna, så de får liksom lite extra stöd vid inlärningen av ton-
höjdsskillnaderna.” Intervjuperson A menar att det beroende på vem det är kan ta väl-
digt lång tid för eleverna att lära sig höra dessa ljudvågsskillnader, men att det är möj-
ligt. 
 
Intervjuperson A berättar även om fler sångövningar hon använder med elever som be-
höver träna gehöret. I en övning glider man upp och ner med rösten mellan två toner på 
ca en kvarts omfång. Hon visar även en övning där hon först glider ner med rösten en 
kvint och landar på tonen. Sen glider hon upp till samma ton fast underifrån, ca en sep-
tim. Hon använder även vokalövningar och sjunger olika vokaler på en och samma ton. 
”Du går igenom alla vokalerna, men väldigt långsamt. Intervjuperson A brukar hålla på 
med en vokal i en minut eller två minuter tills det är riktigt rent.” 
 
Har hon en grupp arbetar hon med intervallerna oktav, kvint och ters. ”Man börjar med 
oktav… Så får du dem till att [sjunga]: da, da, da (sjunger en ton och sen en ton en oktav 
upp och sen den första tonen igen) och så sjunger en grupp där nere och så går den 
andra upp så du får en oktav.” Detta gör hon för att träna örat med gruppen. 
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En annan liknande övning är följande: ”mm da da (sjunger kvinten, sen tillbaka till första 
tonen och sen kvinten igen) och så kan du, om du har en kvint ba ba (sjunger första to-
nen och sen en kvint upp) så kan du ta dem ner en halvton a, a, a, a, a, a, a, a (sjunger en 
ton, sen en halvton upp, sen en halvton till upp och slutligen en halvton ner igen och så 
repeterar hon hela figuren en gång till)”. Att sjunga skaltonerna på siffror är också ett 
tips; ”En två tre fyr fem sex (sjunger skaltonerna 123456 i dur) så kan jag: en två en två 
(sjunger skaltonerna 1212) eller: en två tre två en (sjunger skaltonerna 12321)”. Sen kan 
man stanna på en ton och hålla den en minut innan de träffar den helt”, säger hon. 

4.3.2 Sångtekniska arbetsmetoder 

Intervjuperson A talade mycket om detta att eleven ofta behöver träna upp sitt ljusa re-
gister, eftersom brist på träning av det ofta orsakar falsksång, samt dessutom att många 
som sjungit väldigt lite nästan aldrig har använt sig av det registret förut. Detta är något 
hon är noggrann med att ta med i sin undervisning av såväl barn som vuxna. Med vuxna 
elever så upplever hon att det i jämförelse med barn är tyngre att börja jobba i det ljusa 
registret. Hon ger då tipset att säga ”JIPIIII” högt och starkt för att hjälpa en person att 
hitta upp och be dem att tänka lite som i kulning. ”Då kommer de flesta upp högt”. Med 
vuxna elever säger hon annars att det kan vara bra att ta sångerna i en lägre tonart just 
eftersom de ofta är väldigt ovana att sjunga ljust och använda sitt ljusa register. 

4.3.3 Arbetsmetoder för elever med psykiska ”blockeringar” 

När det gäller psykiska ”blockeringar” hos elever brukar intervjuperson A avdramati-
sera mycket. Hon brukar kunna säga följande till sina elever: ”Det är mycket lättare för 
dig att sjunga för mig än för någon annan, för jag har ju, jag kan ju så mycket om sång, så 
jag vet ju precis hur svårt det är” samt ”Jag vet precis hur svårt det är. Folk som inte vet 
hur svårt det är, dom kanske säger att det är falskt eller fel, men jag vet precis hur svårt 
det är. Så är det någon du ska kunna sjunga för, så är det liksom hos mig.” Att visa på att 
det är lugnt betonar hon, samt att man som pedagog behöver vara beredd på att det kan 
ta väldigt lång tid för eleven att våga. 

4.4 Intervjuperson B:s arbetsmetoder och övningar 
Intervjuperson B driver studiecirklar för personer som tror att de inte kan sjunga och 
hennes verksamhet består av en blandning av olika saker, där mental träning och psyko-
logisk självkännedom varvas med röstträning. Röstträningen påminner mer om en logo-
peds eller teaterpedagogs sätt att jobba med rösten, menar hon. ”Så det finns likheter 
med sångpedagogiken, men musiken har inte lika stor plats som den har i traditionell 
sångpedagogutbildning.” Det är när individen väl funnit en stabilitet i sitt eget instru-
ment som intervjuperson B menar att äventyret med att möta musiken börjar, men ”här 
går man liksom för att överhuvudtaget upptäcka att man har en röst… och för att hitta 
ett lekfullt och lustfyllt förhållningssätt.” Deltagarna kommer en gång i veckan och forts-
ätter en eller flera terminer. Under denna tid arbetar de med sina egna röster utifrån 
sina egna individuella målsättningar. Intervjuperson B beskriver studiecirklarna som att 
deltagarna själva bestämmer sitt fokus som de arbetar med. Sedan går hon som 
gruppledare in med olika teman, som exempelvis takt och rytm, lyssnande, känslor, 
andning och egalisering9 av vokalerna. ”Men det viktigaste är att komma igång och 
sjunga – att göra det! Så vi jobbar jättemycket med mod.” De arbetar även väldigt mycket 

                                                        
9 Egalisering: Att utjämna oönskade klangskillnader (Arder, 2004). 
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med gehör och framför allt med aktivt lyssnande, som hon beskriver som viktigare än 
passivt hörande. ”Så uppmärksamheten kring öronen är viktigare än att det faller på 
plats.” Det man lyssnar på då är framför allt sin egen röst, säger intervjuperson B. I 
grupperna är övningarna som de gör ofta för två och två eller tre och tre tillsammans. De 
sjunger för varandra och även för varandra i helgrupp, samtidigt som de ständigt mäter 
av sitt eget mål. Intervjuperson B betonar att det är individens eget personliga mål som 
är vägledande. ”De bestämmer själva vad de vill utveckla. För det mesta så är det i linje 
med vad jag också tycker. Ibland blir det så att jag får träda åt sidan och bara vara tyst.” 
Hon beskriver att det kan vara så att hon själv upplever att en person behöver arbeta 
med en viss sak, t.ex. andning, medan personen själv vill arbeta med sitt gehör och att 
det då är personen som bestämmer helt. ”Vi jobbar inte så att vi hjälper icke-säkra sång-
are. Alltså vi har inte ens den… utgångspunkten. Utan vi utgår från att alla faktiskt kan 
sjunga. Och så verkar det vara. Och den individ som inte hittar… kan själv leta sig fram 
med lite stöd från oss.” Hon arbetar i ett ganska raskt tempo under studiecirklarna och 
uppmanar deltagarna att bara göra utan att tänka för mycket, så att de inte fastnar. De 
uppmuntras att pröva att sjunga som om de kunde: ”Du behöver inte mig och du behö-
ver inte tänka så mycket, utan prova!” brukar intervjuperson B säga till dem. 
 
Intervjuperson B säger att hon inte har några generella övningar för de olika orsaker till 
falsksång som hon nämner ovan. ”Det går nog inte att säga så allmänt. Faktiskt. Utan att 
det hänger ihop med personens egen ambitionsnivå... den egna attityden till sig själv.” 
Hon nämner dessutom att risken med att fokusera för mycket på övningar i sitt arbete är 
att det blir något som kommer ovanifrån till personen, vilket kan bli riktigt fel. ”Det får 
absolut inte komma ovanifrån. Utan det är så här: ”Okej vad är det som händer?” ”Ja, 
men nu känner jag så här.” ”Okej, vad tänker du? Hur vill du gå vidare med det?”. Att 
ställa frågor och uppmuntra personen att hitta ett lustfyllt och avspänt förhållningssätt 
till sin sång, där denne själv bestämmer och upptäcker sin röst är viktigare, menar inter-
vjuperson B; ”Vad har du för förebilder? Vad tycker du om för musik? Om allt är möjligt, 
hur vill du låta då? Vill du sjunga som... countrysångerska eller en operasångerska eller 
jazzsångerska eller... Eller vill du liksom bara sjunga för att det är skönt, när du går i 
skogen? Var är du någonstans? Vad har fört dig hit? Vad har du för längtan?”  
 
Intervjuperson B upplever att det ofta lossnar för deltagarna – speciellt när något har 
varit ett särskilt fokus för någon och de har arbetat mycket för att nå fram till det målet. 
Då brukar det plötsligt en dag falla på plats. Hon säger att det särskilt gäller fortsätt-
ningskursen, där de jobbar individuellt kanske en hel termin med ett visst fokus. Längs 
den vägen har deltagaren letat sig fram i en dialog med ledaren, som är med och ”lirkar 
och kollar lite”, som intervjuperson B uttrycker det, för att stödja deltagaren. Intervju-
person B säger att det tar väldigt olika lång tid för deltagarna, men att det kan gå lite 
snabbare med unga människor. 

4.4.1 Gehörsrelaterade arbetsmetoder 

När intervjuperson B har lyssnande som fokus i en studiecirkel berättar hon att hon ex-
empelvis kan börja med att kontrollera om personerna hör sig själv överhuvudtaget och 
försöka ta reda på hur de kan göra för att höra sig själva. En konkret övning som inter-
vjuperson B ger då är att ”köra med en sådan där Jerry Williams – en hand framför mun-
nen eller ställa sig mot en överakustisk hård vägg, där ljudet studsar tillbaka.” Att an-
vända mikrofon när man sjunger är en annan variant. Samtidigt påpekar hon att alla inte 
vill höra sig själva. ”En del blundar med öronen”, menar hon. För att hitta till hörandet 
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”behöver det först finnas en: ”Jaaa! Jag vill höra! Jag är uppmärksam! Vad roligt, vad 
spännande!” Sedan kommer ofta olika missförstånd upp som behöver redas ut. Hon ger 
exemplet att många missförstår skillnaden mellan frekvens och klang. Många deltagare 
uppfattar det som att man har sjungit tre olika toner om man exempelvis sjungit en luf-
tig, en klämd och en ”normal” ton, fast de är i samma frekvens. ”Och så börjar vi jobba 
med att hitta själv då, skillnaden då ”Baaa” (sjunger en ton och glider sedan uppåt och 
neråt och uppåt mellan olika närliggande toner, halvtoner och heltoner), hitta liksom 
själva ratten för hur du höjer och sänker en ton.” Hon kan arbeta med deltagarna så att 
de får testa olika klanger, t.ex. opera, nasalt, sjunga på olika språks och dialekters 
klanger. Hon arbetar gärna med att imitera och leka fram saker. ”Och så till slut vaknar 
öronen. Och sen när öronen vaknar då gäller det att få ihop det med sin egen röst. För 
det är ett väldigt kritiskt ögonblick när öronen är vakna och rösten inte följer med. När 
jag vet precis hur det ska vara, men jag får inte till det.” Då menar intervjuperson B att 
man behöver vara noga med att säga till deltagarna att det är lika för alla sångare oav-
sett nivå, för just det ögonblicket är ofta väldigt jobbigt. 
 
Ett annat tips som intervjuperson B ger för gehörsträning är att ta hjälp av andra sinnen. 
T.ex. kan det underlätta att tänka toner i färger eller att hålla på med något när man 
lyssnar till musik, för att det kan göra så att en del personer slutar spänna sig i lyssnan-
det när de är taktila samtidigt som de använder sina öron. Att använda händerna medan 
man sjunger, för att kunna slappna av fungerar bra för en del. Andra hör bättre när de 
blundar/tittar. För att upptäcka vad som kan vara till hjälp för deltagarna får de fundera 
på följande frågor ”Hur gör du när du lyssnar i telefon? Hur gör du när du lyssnar över-
huvudtaget? Var finns ditt lyssnande? Och sen nästa gång: Var finns ditt hörande? Och 
var är ditt minne liksom?”. Intervjuperson B berättar att många gör sig själv osäkra i sitt 
gehör därför att de är så kritiska eller inbillar sig att grannen som sjunger bredvid är kri-
tisk. I arbetet med barn ger intervjuperson B tipset att istället för att prata om olika to-
ner låta dem tänka i färger. ”Det här en röd ton baaa (sjunger en låg ton) och det här är 
en blå ton baaa (sjunger en hög ton). Och så kan jag fråga då: Kan du ta en lila ton? Då 
lägger sig barnen i mitten. En del gör det. Och då går det ju plötsligt att säga: Ah, vilken 
snygg lila färg det var i den! Och så plötsligt har de hittat en skala.” 

4.4.2 Sångtekniska arbetsmetoder 

Intervjuperson B smyger in sångtekniska övningar ibland, men på ett lekfullt sätt och 
utan musikaliska termer, eftersom det kan skapa skräck hos deltagarna. Till exempel be-
rättar hon att de i grupperna ofta kan spela teater och leka med sin röst, så att de kom-
mer åt olika röstkvaliteter. ”De flesta har ju missuppfattningen att de tror att de har en 
röst. Vi har inte en röst. Vi har ett grundinstrument, men sen kan vi traktera den på 
massa olika sätt.” säger intervjuperson B. När det gäller olika tonarter så råder intervju-
person B till att inte ta sångerna för lågt, utan hon hävdar att det egentligen är lättare för 
rösten att sjunga i högre lägen, bara man kommer förbi rädslan för att göra det. 
 
Desto mer arbetar intervjuperson B med avspänning, vilket hon tror är viktigt. Hon 
hämtar inspiration från logopedernas arbetssätt; t.ex. att arbeta med gäspningar, hitta 
andningen och slappna av i käkarna, så att man får kroppen att samarbeta. Vägen till en 
god andning tror intervjuperson B kommer genom att man hittar en medvetenhet, är 
närvarande i sitt instrument och ”att i sitt instrument vara nere i tyngd”. För att få delta-
garna att slappna av och verkligen komma loss sjunger de många olika enkla sånger, 
som deltagarna tycker om tillsammans. 
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4.4.3 Arbetsmetoder för elever med psykiska ”blockeringar” 

Att sång kan vara ett väldigt känsligt område och leda till många känslosamma tillfällen 
är något intervjuperson B ständigt är beredd på, eftersom det kan vara så sårbart med 
rösten. Hon och de hon arbetar med är alla terapeutiskt utbildade av den orsaken. ”Det 
värsta och det mest plågsamma är ju när det kommer fram till en sorts stumhet.” säger 
intervjuperson B. När de upplever att det aldrig kommer att gå kan det vara ganska tufft, 
tycker hon, även om hon samtidigt upplever att sång i sig själv hjälper till och smälter 
undan motstånd, samt lugnar och tröstar. För att lösa upp sådana knutar är det även bra 
att kunna använda sig av olika pedagogiska knep, som t.ex. att röra på kroppen och göra 
något tillsammans – få igång rörelsen och mjuka upp spänningarna. Så intervjuperson B 
arbetar mycket med kroppen, att hämta från kroppen och tjata på den att den ska känna. 
Sedan betonar hon vikten av att hela tiden kommunicera med deltagarna kring hur de 
tänker, känner och vill gå vidare med det hela. 

4.5 Intervjuperson C:s arbetsmetoder och övningar 
I sitt arbete som sångpedagog och körledare har intervjuperson C vid några tillfällen 
stött på personer som haft rejält svårt med att sjunga rent. När det gäller enskilda elever 
brukar hon då först och främst börja med att försöka ta reda på vad orsaken till falsk-
sången är, om talrösten är sliten, samt hur personen använder sin röst i övrigt. Sedan 
gäller det att hitta en repertoar med sånger och övningar som kan passa elevens omfång, 
förmåga och bakgrund. Förutom detta är det förstås viktigt att ta reda på vad elevens 
eget mål med sången är. 
 
Intervjuperson C tror att relationen till eleven är något som är väldigt avgörande i arbe-
tet. Hon tror att det är oerhört viktigt att eleven förstår varför den ska göra vissa öv-
ningar och ser att de leder någonstans. ”Att de förstår att det här är nyttigt eller de kän-
ner att de blir bättre, att det leder någonstans, att de litar på att det är det här vi ska göra 
nu några gånger framåt.” Hon poängterar alltså tilliten till läraren och självinsikten hos 
eleven. Intervjuperson C berättar om en elev hon haft som haft särskilt svårt med att 
sjunga rent. Han var en sångelev från estetiska programmet som hon hade under tre år. 
När han började ta sånglektioner kunde han ”knappt sjunga en enda melodi rätt”, men 
gjorde en enorm utveckling under sina tre år och blev ganska tonsäker. ”Jag tror inte jag 
har sett en sådan utveckling från noll, så att säga, och att komma såpass långt ändå.” be-
rättar hon. Att denne kille hade så pass god insikt och var intelligent tror hon var en stor 
orsak till att det gick att genomföra en sådan förändring under dessa år. Dessutom var 
det faktum att det etablerades en god relation mellan pedagog och elev väldigt viktigt för 
arbetets framgång. 

4.5.1 Gehörsrelaterade arbetsmetoder 

Intervjuperson C brukar försöka hitta en repertoar med den enskilda eleven som funge-
rar att använda som sång- och tonträffningsövningar – särskilt i de fall som eleven har 
svårt att ”lära sig våra vanliga kvinter och våra melodier som vi har i sångövningar för 
det mesta.” Då tipsar hon hellre om att använda kortare sånger som eleven känner igen, 
med små omfång och inte så stora avstånd mellan tonerna. Med de elever med stora svå-
righeter att sjunga rent som intervjuperson C haft, har hon använt sig av barnvisor som 
de känt igen, samt sånger som de själva tyckte om och ville sjunga, och sedan tränade de 
på att pricka tonerna i dessa sånger. Man kan antingen arbeta genom att sjunga sången 
på stavelser som t.ex. ”na” eller på vanliga texten, tipsar hon om. Som exempel på detta 
berättar hon om sitt arbete med den ovan nämnda killen: ”Vi kunde alltså ta... om det nu 
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var ”Bä bä vita lamm” eller ”Lunka på” vi tog, ”Lilla snigel” och så tog den i hela hans om-
fång. Istället för att ta vanliga, traditionella sångövningar. För det var ju nya melodier för 
honom. Men vi smög ju in det också. Jag tror vi körde någon barnvisa varje gång och 
prickade, alltså ”Nej, nu är du för hög. Nu är du för låg.” Och då var det ju liksom för att 
han liksom skulle förstå hur det skulle låta, på något vis.” Intervjuperson C tror inte att 
killen övade särskilt mycket tonträffning hemma utanför träningen på lektionerna, men 
att han däremot sjöng mycket hemma. 
 
En enkel tonträffningsövning hon kan använda sig av utöver visorna är ”dåj dåj dåj dåj 
dåj” (tonerna 54321, durskala), som hon transponerar till olika tonarter. Ett råd som in-
tervjuperson C ger är att använda övningar som har konsonanter i sig istället för bara 
vokaler, eftersom eleverna lättare får tag i stödet på det viset och det dessutom blir lät-
tare för dem att särskilja tonerna från varandra. Ofta börjar hon övningarna eller vi-
sorna i ett mellanläge, eftersom hennes erfarenhet är att det är färre elever som har 
svårt att komma ner än som har svårt att komma upp. Intervjuperson C betonar särskilt 
hur viktigt det har varit med båda dessa elever att vara noggrann med att ingången i me-
lodin blir rätt, så att de började på rätt ton. Även i körsammanhang betonar intervjuper-
son C vikten av att alla har rätt startton. Därför har hon ibland låtit alla sjunga första to-
nen tillsammans först, innan de börjar sjunga sången eller övningen, så att alla börjar 
rätt. ”För att samla ihop och åtminstone starta på rätt ställe. För det är en del som inte 
riktigt hinner med. Och det upplever jag många som har varit ovana, att det går för fort. 
Där. Men en del snappar ju det direkt liksom. Örat, det är ju... De här signalerna hela ti-
den. Örat, hjärnan, halsen, hjärnan.” Ytterligare ett tips är att låta eleverna blunda me-
dan de sjunger eller alternativt sjunga utantill, så att de verkligen fokuserar på att lyssna 
till sin sång. 

4.5.2 Sångtekniska arbetsmetoder 

Intervjuperson C har inte upplevt att det är sångtekniska övningar som i första hand lett 
till att hennes elever lärt sig att sjunga rent, även om de förstås också är en stor del av 
arbetet med eleverna. Hon berättar att hon brukar använda sig av andningsövningar, 
stödövningar och talövningar. 

4.5.3 Arbetsmetoder för elever med psykiska ”blockeringar” 

I de fall det rör sig om elever med psykiska svårigheter så säger intervjuperson C att 
man får ta fram sin erfarenhet som lärare och känna av ifall man ens ska sjunga vissa 
lektioner. Hon har t.ex. varit med om att äta lunch med en elev istället för att sjunga en 
gång när hon inte kunde sjunga och behövde äta. Annars tipsar hon om ”Jag kan inte 
sjunga”-körer, där man kan känna att det är legitimt att vara nybörjare och dela olika ev. 
negativa erfarenheter med andra människor som förstår. 

4.6 Intervjuperson D:s arbetsmetoder och övningar 
Intervjuperson D tycker att det är enklast med enskilda sånglektioner om någon elev 
behöver arbeta på detta med att sjunga rent, eftersom man som pedagog verkligen kan 
individanpassa undervisningen då. Hon improviserar mycket på sina lektioner och för-
söker hela tiden känna av var eleven befinner sig för att kunna möta honom/henne. 
Samtidigt låter hon inte eleven styra över lektionen, eftersom hon menar att de inte har 
den erfarenhet som krävs för det; ”Försöka se eleven, utgå från eleven. Eleven ska inte 
bestämma, därför att de har de liksom inte riktigt på fötterna för.” Intervjuperson D tror 
att det är viktigt att använda sitt eget sunda förnuft och ”ta varje elev som en liten gåta 
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som du ska lösa.” Hon varnar för att söka efter patentlösningar, utan ger rådet att själv 
använda sitt förnuft och se varje situation och elev som unik. 
 
När man får en ny elev menar intervjuperson D att det är viktigt att möta eleven och låta 
honom/henne bara få ”sjunga på”. Hon nämner vikten av att eleven känner tillit till lära-
ren, så det är något man ska vara mån om att bygga upp från början, enligt hennes me-
ning. Hon fokuserar annars på deras önskemål och deras egna upplevelser av rösten till 
att börja med. ”Jag tycker inte att den här biten att sjunga rent är den första du ska jobba 
med. Definitivt inte.” Intervjuperson D låter istället eleverna sjunga på, medan hon fun-
derar kring orsakerna till falsksången och hur man kan göra för att eleven ska känna 
sångglädje. 
 
Intervjuperson D tror inte att det finns ett svar på hur man lär någon att sjunga rent: 
”Det är lika många svar som du har elever som kommer. Men att en sak är att träna upp 
gehöret, så att du kan musicera i huvudet.” Nyckeln till att sjunga rent är enligt henne att 
höra tonen i huvudet och att träna in känslan av att sjunga rent. Hon jämför det med att 
man på ett instrument behöver lära in hur det känns när man tar rätt ton. ”Men om du 
tänker den [tonen] nog starkt och tränar in hur det känns att ta den, så lär du dig att 
sjunga rent. […] man måste träna in hur det känns.” 

4.6.1 Gehörsrelaterade arbetsmetoder 

I de fall eleven inte alls kan träffa tonen berättar intervjuperson D att hon arbetar på föl-
jande sätt: ”Om du har en elev som inte kan ta den ton man ger, så får de ge mig tonen. 
Så tar vi den och så säger jag bara: ”Ge mig” - då förklarar jag ingenting – ”Ge mig en ton 
bara.” Så sjunger de på tonen tillsammans och börjar leka lite runt tonen. ”Så kan man 
testa att ta någonting i närheten och se om de kan hänga på o.s.v. Men många gånger så 
får de bestämma vilken tonart och allt möjligt i början”... ”Så småningom så är de på rätt 
ställe.” Hennes uppfattning är att det är väldigt individuellt hur lång tid det tar för dem 
att lära sig hitta tonen, men att det kan ta en halv till trekvarts termin. 
 
Intervjuperson D menar att man arbetar med det inre hörandet inte genom att prata om 
det utan genom att helt enkelt göra det på lektionen. Ofta menar hon att det räcker att be 
eleven att koncentrera sig mer och lägga fokus på tonen så kommer de att sjunga rätt 
ton utan att man behöver säga någonting mer. Ett sätt att träna upp sitt inre lyssnande 
är annars att inte använda instrument till sången, så att man tvingas klara sig själv, utan 
stöd. För att höra sig själv bättre tipsar hon även om att hålla en hand eller något annat 
framför munnen när man sjunger, alternativt ställa sig mot en vägg. Inspelningar av sig 
själv kan också hjälpa. 
 
Intervjuperson D berättar att när man arbetat med eleverna ett tag så börjar de sjunga 
renare och renare och då kan det hända att ”de sjunger kanske inte den ton de ska, men 
de kan landa på en kvint eller ters [...] det svänger ju ganska bra lika [...] Det låter ju 
ganska rent. Men det är inte exakt den ton som de har att sjunga.” När hon då arbetar 
med att få eleven att förstå skillnaden mellan de olika tonerna brukar hon visa dem det 
genom att först sjunga den önskade tonen och sen den ton eleven har tagit och sjunga 
skalstegen emellan dem.”Du har tagit den här. Vi ska hitta (sjunger några skalsteg upp)”, 
så hittar de den tonen. Så småningom så blir det rätt.” Hon betonar vikten av att ha tå-
lamod och ta det lugnt. Något annat som intervjuperson D nämner är att det går att lära 
sig att känna av svängningarna i kroppen och på så vis få ett motoriskt tonminne. Hon 



38 

tror därför att en elev kan öva på att hitta olika svängningar och på så sätt lära sig att 
höra tydligare om det är rent eller inte rent. Dock tror hon att detta är lättare att träna 
med hjälp av andra saker än den egna rösten, som t.ex. ett annat instrument. ”Men då får 
du ofta ta någonting utanför dig själv. För om man tar instrument till exempel så tar man 
något riktigt så att det hörs tydligt att nu stannar det av. Nu är det samma ton här. Och 
sen så tränar man det mot sången och så tränar man att hitta.” 
 
Ytterligare en sak som intervjuperson D tipsar om är att uppmana eleverna att hålla 
textning och klang långt fram, så att tonen och texten hörs tydligt och bra ut. Det hjälper 
till så att en elev bättre hör sig själv, tror hon, eftersom tonen hörs tydligare då och inte 
försvinner in i huvudet. 

4.6.2 Sångtekniska arbetsmetoder 

Eftersom intervjuperson D tror att den vanligaste orsaken till falsksång i allmänhet är 
dålig kontroll på luftströmmen, arbetar hon väldigt mycket med det. ”Så jag brukar 
jobba väldigt mycket på att få dem att få en kontroll på luften, så att den är jämn. Så att 
all kör och allting börjar alltid med det. Det ska inte vara jättetryck utan det ska vara helt 
enkelt fokus på... jämn ström. För då kan du ta vilken ton du vill och få den att ligga 
kvar.” Tekniska övningar med grundläggande teknik som hjälper en att få sin röst att 
samarbeta tror hon är bra för elever som inte sjunger rent. Hon arbetar även med att 
lägga alla vokaler långt fram så att de blir tydliga och ligger på samma ställe. 

4.6.3 Arbetsmetoder för elever med psykiska ”blockeringar” 

Intervjuperson D tror att alla har dåligt självförtroende mer eller mindre och utgår ifrån 
det i sitt arbete. ”Men de flesta överkommer det. […] Jag brukar prata med dem. Vi disku-
terar. Man har dem ju en och en – det är jättebra.” Hon menar att man långsamt får 
bygga upp självförtroendet på detta sätt, utan att försöka vara någon kurator eller psy-
kolog. Intervjuperson D tror även på att arbetet med rösten i sig självt leder till ett stärkt 
självförtroende, när man märker att rösten börjar bära. ”Men jag tror att de flesta som 
kommer och inte känner att rösten bär, då får du aldrig till självförtroendet heller.” 
 
Något som intervjuperson D brukar göra är att hon säger till eleverna att de kan få ta 
med en kompis som de själva får välja att ha med sig på lektionen. Att få sällskap och 
sjunga tillsammans med någon annan kan vara en hjälp för dem att våga och ”Så små-
ningom så vågar de själva.” säger hon, men man aldrig ska tvinga dem till något. 
 

4.7 Sammanfattning 

4.7.1 Synen på tondövhet och förmågan att lära sig sjunga rent 

Informanterna i denna studie är i stort sett eniga i frågan om att alla kan lära sig att 
sjunga förhållandevis rent. När det gäller tondövhet har de något olika uppfattningar. In-
tervjuperson A tror att det är ovanligt, men att det finns, medan intervjuperson B inte 
tror att detta existerar alls. Intervjupersonerna C och D är inte säkra, men har aldrig 
stött på en tondöv person vad de vet. 

4.7.2 Upplevda orsaker till falsksång 

Samtliga fyra intervjupersoner tror att orsakerna bakom falsksång kan variera från per-
son till person och bero på många olika faktorer. Brist på ett fungerande samarbete mel-
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lan röst och gehör är något som alla fyra nämner att de har upplevt och likaså ett otränat 
gehör, samt bristande sångteknik. När det gäller uppväxt, miljö och sångovana talar tre 
av fyra särskilt om detta. Att ha goda sångliga förebilder och sjunga i passande tonarter 
nämner intervjuperson A och C som viktigt för att inte utveckla falsksång hos framför 
allt barn. De båda upplever även att en del barn har röstskador som påverkar förmågan 
att sjunga rent. Intervjupersonerna B och D nämner olika sinnesdominanser hos männi-
skor som orsaker till falsksång och intervjupersonerna B och C talar särskilt om psyko-
logiska faktorer när det gäller sång. Intervjuperson D är den som främst nämner vokaler 
och förändrad klangbild som avgörande för vissa elever. 

4.7.3 Gehörsrelaterade arbetsmetoder 

När det gäller gehörsrelaterade arbetsmetoder nämner intervjuperson A vikten av att 
hitta den första tonen. Hon arbetar med att lära eleverna att höra när ljudvågorna 
stämmer, samt nämner särsilt intervallträning och skalsång på siffror. Intervjuperson B 
talar om att lyssna uppmärksamt och låta deltagarna leka med olika klanger och sinnen. 
Intervjuperson C använder ofta enkla visor eller sånger som eleven tycker om och an-
vänder dessa sånger som tonträffningsövningar. Hon nämner att det inre hörandet och 
känlsan av att ta rätt ton är viktig – särskilt starttonen. Intervjuperson D låter eleven ge 
tonen om det är svårt för denne att hitta. Hon betonar det inre hörandet, samt beskriver 
hur man kan arbeta med att utveckla det. Att ha textning och klang långt fram i munnen, 
samt att lära sig lyssna efter sväningar är andra saker hon arbetar med. 

4.7.4 Sångtekniska arbetsmetoder 

Intervjuperson A nämner träning av det ljusa registret som något hon arbetar med, me-
dan intervjuperson B arbetar mest med avspänning och andning. Intervjuperson C an-
vänder andningsövningar, stödövningar och talövningar och intervjuperson D arbetar 
mycket att få en jämn luftström i kombination med grundläggande tekniska övningar 
och vokalövningar. 

4.7.5 Arbetsmetoder för elever med psykiska ”blockeringar” 

När det gäller psykiska ”blockeringar” hos elever, brukar intervjuperson A avdramati-
sera situationen och visa förståelse. Intervjuperson B anser att sång i sig hjälper, men 
även att röra på kroppen och mjuka upp spänningar och sist men inte minst en ständig 
kommunikation med deltagarna om deras tankar och känslor kring det hela. Intervju-
person C nämner vikten av att vara inkännande och inte alltid sjunga med eleverna om 
det kanske behövs något annat. Intervjuperson D utgår ifrån att alla har dåligt självför-
troende i någon mån och samtalar med sina elever utan att försöka vara psykolog.  
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5. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat i förhållande till bakgrundens forskning 
och litteratur, samt de teoretiska utgångspunkter som använts i studien. Därefter följer 
egna reflektioner, arbetets betydelse, samt idéer om framtida forsknings- och utveckl-
ingsarbeten. 

5.1 Resultatdiskussion 

Då ett ämne som falsksång/tondövhet studeras framkommer det ganska snabbt att det 
är mycket mer komplext än vad det kanske kan tyckas vara vid första anblicken. Att en 
person sjunger falskt kan bero på väldigt många olika saker som dessutom kan sam-
verka, och pedagogernas, forskarnas och författarnas val av arbetsmetoder kan därför 
även komma att variera mycket beroende på individen. 

5.1.1 Synen på tondövhet 

Vissa menar, i likhet med intervjuperson A och de som forskar i amusi, att tondövhet ex-
isterar och gör det nästintill omöjligt för ett fåtal individer att lära sig sjunga rent, me-
dan andra, som intervjuperson B och flera med henne, anser att tondövhet egentligen 
inte existerar, utan rör sig om helt andra saker och att alla kan lära sig om de bara vill. 
Denna skillnad i åsikter kan tyckas som obetydlig, då de olika pedagogernas uppfatt-
ningar om vilka övningar och arbetsmetoder man bör använda i undervisningssituat-
ionen ändå inte skiljer sig särskilt markant åt. Ur ett didaktiskt perspektiv kan dock 
dessa två olika uppfattningar komma att spela en väldigt avgörande roll. Den praktiska 
yrkesteorin, som omfattar de val en pedagog gör och genomsyrar undervisningens alla 
olika situationer, ligger enligt Lauvås och Handal (2001) till grund för våra pedagogiska 
handlingar i praktiken. Den innefattar pedagogens värderingar, människosyn och etik, 
vilket t.ex. skulle kunna innebära synen på tondövhet och en människas förmåga att lära 
sig sjunga rent. Om en pedagog tror att det finns tondöva som är ”hopplösa fall” kan 
detta mycket väl leda till att han/hon utesluter personer ur sin undervisning, inte helt 
och fullt tror på framgång i arbetet med eleven eller kanske ger upp arbetet efter en 
längre tid utan synbara resultat. Detta kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilda 
elev som blir utesluten eller inte känner pedagogens tilltro till ens förmåga (Danielsson, 
2007). Båda dessa ovan nämnda synsätt kan ses som mer eller mindre korrekta utifrån 
forskarnas slutsatser, då det ändå aldrig säkert går att veta att någon är ett ”hopplöst 
fall”, eftersom vissa forskare menar att amusikerna med rätt hjälp och tillräckligt med 
tid kanske kan kompensera för sina svårigheter (Lebrun m.fl., 2012; Peretz, 2013). Frå-
gan blir då vilket synsätt som är mest gynnsamt i arbetet som sångpedagog, i mötet med 
eleverna. Det faktum att endast ca 4 % av befolkningen lider av amusi och att många av 
dem troligen inte söker sig till sångundervisning frivilligt, gör för det första chansen att 
en sångpedagog alls stöter på en amusisk elev minimal. Detta bekräftar även intervju-
personerna i denna studie, som efter flera års arbetserfarenhet inte kan säga säkert om 
de har stött på någon person som inte kunnat lära sig sjunga rent. För det andra kan 
man ju som ovan nämnt aldrig veta om någon är ett ”hopplöst fall”, oavsett om han eller 
hon skulle ha diagnosen amusi eller inte, och därför är det som pedagog orimligt att anta 
något sådant om någon enda elev man möter. Att utifrån vårt praktiska arbete med ele-
ver kunna skilja på vem som har amusi och vem som ”bara” har ett outveck-
lat/inaktiverat gehör är inte något vi har befogenheten att göra. Symptomen tycks dess-
utom kunna vara mycket lika. Kvinnan som beskrivs i fallstudien Fri att sjunga (Ander-
son, 1997) kunde under en lång tid endast sjunga en ton och uppfattade inte skillnader-
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na mellan olika melodier. Det tog flera år för henne att lära sig sjunga rent, men det gick. 
På liknande sätt beskriver intervjuperson A några av sina elever, vilka till slut lärde sig 
att sjunga rent, efter flera års långt och mödosamt arbete. Vem kan som pedagog säkert 
veta om just de är exempel på amusiker som i enlighet med vissa forskares mening, lärt 
sig sjunga rent mot alla odds, eller om de ”bara” hade ett otränat och inaktiverat normalt 
fungerande gehör?  
 
En slående sak hos informanterna var att de inte verkade vara särskilt insatta i forsk-
ningen kring tondövhet eller amusi. Intervjuperson B var den som gav intrycket av att 
vara mest påläst, men hon kände antingen inte till forskningen kring amusi i länder med 
tonspråk, eller så betvivlade hon kanske forskningsresultaten. Att informanterna inte 
visste så mycket om tondövhet/amusi vare sig teoretiskt eller rent praktiskt och knappt 
verkar ha stött på någon sådan elev torde visserligen inte vara så märkligt med tanke på 
hur ovanligt det är. Dock fanns det därmed inte mycket information att hämta från in-
formanterna angående arbetsmetoder för just tondöva, utan fokus hamnade mer på 
falsksång i allmänhet och det praktiska arbetet kring det. 

5.1.2 Att lära sig sjunga rent 

Att det går att lära sig att sjunga rent har alla fyra informanter i denna studie flera sol-
skensexempel på. Några gemensamma drag för dessa berättelser är att man måste vara 
beredd på att det kan ta lång tid, krävas hårt arbete, mycket tålamod och att eleven be-
höver ha en stark motivation. Intervjupersonerna är även ense om att stödet från en 
coach eller pedagog kan vara en viktig och avgörande faktor längs resan. Hur lång tid det 
tar att nå resultat varierar givetvis från elev till elev, men enligt informanterna kan det 
röra sig om en termin upp till flera års arbete. 

5.1.3 Individanpassad undervisning 

När det gäller falsksång tycks det vara ett genomgående tema att betona just detta med 
att orsakerna bakom kan vara väldigt skiftande och högst individuella. Detta får konse-
kvensen att övningar och arbetsmetoder måste formas och användas med fokus på just 
den enskilda individen. Tre av fyra intervjupersoner (B, C, D) varnar för att generalisera 
och göra en färdig metodik för alla som sjunger falskt, vilket bekräftas även av Johans-
son & Karlsson (2012), som menar att metodiken måste underordnas de individuella 
behoven och förutsättningarna. Detta sätt att resonera går även i linje med de didaktiska 
teorier som Jank och Meyer beskriver (Uljens, 1997). Att praktiskt använda sig av de di-
daktiska frågorna i sin undervisning är att individanpassa sin undervisning efter varje 
unik situation och person. Att utgå från vem som ska lära sig är den första frågan som 
står omnämnd av de didaktiska frågor som finns beskrivna i ss bok Didaktik (1997) och 
vittnar också om hur viktigt det är att individen är själva utgångspunkten för undervis-
ningen. Med ett didaktiskt perspektiv är inte undervisning något som kan ske likriktat 
på rutin, eftersom förutsättningarna för varje undervisningssituation är olika. Det går 
inte att hitta en modell som passar alla eller en enskild metodik som alltid fungerar, vil-
ket informanterna även tydliggör angående arbetet med falsksång.  

5.1.4 Relationen mellan pedagog och elev 

Att relationen till en pedagog kan vara avgörande för en elevs lärprocess är ett tema som 
framkommer i såväl denna studies resultat som hos t.ex. Jank och Meyer (Uljens, 2001). 
De sistnämnda beskriver t.ex. hur både elev och pedagog är aktiva subjekt i en under-
visningssituation. Flera författare och forskare betonar betydelsen av en god relation 
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mellan elev och pedagog; att en elev behöver känna sig trygg och avspänd för att lära sig 
sjunga rent (särskilt om psykiska orsaker ligger bakom falsksången) (Anderson, 1997; 
Danielsson, 2007; Johansson & Karlsson, 2012; Seiborg, 2008), och att en pedagogs em-
patiska förmåga och förtroendeingivande attityd skapar goda förutsättningar för lä-
rande (Hammar, 2003; Lidman Magnusson, 1994). Alla fyra informanter i resultatet re-
sonerar mer eller mindre på liknande sätt. Intervjuperson C ser det som helt avgörande 
för ett fungerande arbete att ha en god relation och även intervjuperson D bekräftar 
detta med att relationen är grunden för arbetet. I likhet med hur en pedagog som Sei-
borg (2008) skriver om, lät sina elever sjunga av hjärtats lust tills de kände sig trygga 
med henne, låter intervjuperson D sina elever ”bara sjunga på” tills tilliten byggts upp 
ordentligt. Även intervjuperson B arbetar mycket med att deltagarna ska känna trygghet 
i undervisningssituationen. Med sin terapeutiska vinkel betonar hon en god kommuni-
kation med deltagarna och ett tillåtande klimat. Intervjuperson A nämner inte detta i 
samma utsträckning som de övriga tre informanterna, men antyder ändå att hon genom 
att avdramatisera situationen söker skapa ett avspänt och tryggt klimat för eleven. 

5.1.5 Arbetssätt 

Det går att se en tydlig skillnad i arbetssätt hos de olika informanterna – kanske inte så 
mycket i deras övningar som i deras sätt att förhålla sig till eleverna. Intervjuperson B 
skiljer sig mest från de andra. Hon har heller inte riktigt samma typ av arbete eller ut-
bildning som de övriga tre, vilka alla studerat vid en musikhögskola i någon form. Dessa 
har troligtvis tränats i ett mer ”traditionellt” sätt att bedriva sångundervisning; nämli-
gen att läraren är den som har det yttersta ansvaret för lärprocessen och kunskapen om 
vad som är rätt och fel. Detta pedagogiska tänkande står i kontrast till intervjuperson B:s 
sätt att se på saken. Hon betonar deltagarens eget bestämmande och markerar att det 
för henne inte handlar om ett möte mellan en lärare och en elev (hon använder aldrig 
dessa begrepp), utan mellan två vuxna människor på samma nivå. ”Eleverna” är sina 
egna lärare och röstexperter och det är de som sätter upp målen för sitt lärande. ”Lära-
ren” eller ledaren ses mer som en coach som finns där och ger stöd, tips och upp-
muntran när det behövs för att komma vidare. Övningar och råd får absolut inte komma 
ovanifrån som från en auktoritet. Precis som Hellberg (1992) nämner intervjuperson B 
att deltagarna egentligen inte behöver någon annan än sig själva. Det finns alltså tydliga 
paralleller i arbetsmetoder och pedagogiska tankar hos Hellberg (1992) och intervju-
person B. Intervjuperson D liknar visserligen intervjuperson B i det avseendet att hon 
lägger stor vikt vid att anpassa sig efter eleven och vara flexibel, men ändå markerar hon 
tydligt att det är pedagogen som har störst erfarenhet och därmed fattar besluten. Inter-
vjuperson A och B är de som tydligast av de fyra informanterna beskriver att de arbetar 
med att tala om för eleven vad som är rätt och fel i lärprocessen, även om intervjuperson 
C betonar att eleven måste vara införstådd med syftet och själv vilja samarbeta för att 
det ska fungera. Deras syn på arbetet är därmed mer likt exempelvis Leijonhufvuds 
(2005), som uttrycker att pedagogen behöver ge tydlig och konkret återkoppling för att 
en elev ska lära sig att sjunga rent. 
 
Dessa olika sätt att undervisa och förhålla sig till eleven kan som sagt dels bero på inter-
vjupersonernas olika utbildningar, men även på att de har så pass olika verksamhet och 
olika målgrupper. Intervjupersonerna C och D arbetar med enskilda elever på en gym-
nasieskola, som kräver att man följer en kursplan och med andra ord inte tillåter elever-
na att bestämma allt, medan intervjuperson B:s verksamhet är riktad till grupper med 
vuxna, som kommer dit på sin fritid. Det blir därmed helt andra pedagogiska förutsätt-
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ningar och svar på de didaktiska frågorna, vilket följaktligen resulterar i en annan typ av 
praktisk metodik. Intervjuperson B, som är utbildad terapeut, har dessutom ett tydligt 
fokus på individens personliga utveckling snarare än på musikalisk kunskapsutveckling. 
Det handlar mer om att hitta sin egen röst och sjunga än att sjunga ”rätt och riktigt”. Hon 
betonar att musiken är sekundär. De andra intervjupersonerna och kanske framför allt 
intervjuperson A talar mer utifrån en musikalisk synvinkel på ämnet. Hos henne är fo-
kus att höra skillnad på svängningar och att lyckas träffa tonerna korrekt så att man kan 
sjunga melodier rent. 

5.1.6 Orsakerna till falsksång utifrån resultatet och bakgrunden 

Alla fyra informanter är ense om att röst- och andningsmusklerna behöver tränas i att 
samarbeta med gehöret för att lära sig att sjunga rent. Detta tyder på att sång ses som ett 
hantverksmässigt kunnande, vilket kräver träning, ungefär som en sport eller någon an-
nan praktisk aktivitet och att detta kunnande ofta är det som saknas när någon sjunger 
falskt. Alla fyra nämner även att mycket av falsksången tycks grundläggas redan tidigt i 
uppväxten, på förskolan eller i kulturen hemma. I forskningen bekräftas såväl vikten av 
den praktiska träningen av röstmotorik (Leijonhufvud, 2004) och lyssnande för att lära 
sig sjunga rent (Seiborg, 2008), som den erfarenhet man får med sig i uppväxten (Jo-
hansson & Karlsson, 2012). En tyngdpunkt hamnar dock i intervjuerna på just lyssnan-
det. Det kanske skulle kunna indikera att träning av gehör är det som i de flesta fall 
hamnar i fokus i det pedagogiska arbetet därför att det är en vanligare orsak till falsk-
sång. Sångtekniska övningar verkar vara viktiga och avgörande i de fall falsksång kan 
kopplas till en praktisk oförmåga att sjunga rent, men i tre av fyra intervjuer upplevs det 
som att de svårare fallen av falsksång är mer kopplade till gehöret än till en praktisk 
oförmåga att sjunga rent. Detta antagande skulle kunna förklara varför fokus hamnar 
mer på gehörsträning i kombination med sångteknisk träning snarare än på endast 
sångteknisk träning i sig. Visserligen nämner intervjuperson D, som är undantaget, att 
hon uppfattar dålig andningskontroll som den största orsaken till falsksång, men hon 
tycks vara ensam av informanterna om att uppfatta det så. Miyamoto (2004) och Arder 
(2004) är exempel på författare som bekräftar vikten av en god andningskontroll, men 
framför allt Arder (a.a.) verkar lägga mer tonvikt på det. Ett samband mellan Arder (a.a.) 
och intervjuperson D som skulle kunna förklara detta fokus på andningskontrollen är att 
de möjligen fokuserar mer på ”lindrigare fall” av falsksång jämfört med övriga informan-
ter och flera författare och forskare. Intervjuperson D beskriver att nästan alla egentlig-
en sjunger mer eller mindre falskt, vilket ger ett annat utgångsläge för samtalet om öv-
ningar, jämfört med exempelvis intervjuperson A, som talar om ”tondövhet” och ”hopp-
lösa fall” i större utsträckning. Även i Arders (a.a.) text skulle man kunna utläsa ett lik-
nande tankesätt som hos intervjuperson D. Denna skillnad är dock inget som tydligt 
framkommer i litteratur och forskning och bland informanterna är det bara intervjuper-
son C som uttalat uttrycker att hon använder olika arbetssätt beroende på graden av 
falsksång. 
 
En aspekt som kommer fram i resultatet, men inte nämns lika tydligt av författare och 
forskare, är vikten av goda sångliga förebilder. Intervjuperson A nämner att barn inte 
bör lyssna på dåliga inspelningar med falsksång och dålig sångteknik och intervjuperson 
C nämner hur dåliga vuxna förebilder med skräniga röster kan påverka barnens röster 
negativt. Dock framgår det t.ex. hos Fagius (2007) och Lidman Magnusson (1999) att 
den omgivande miljön är viktig för ett barns sångliga utveckling, så där borde detta 
kunna inräknas. 
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5.1.7 Praktiska arbetsmetoder 

Ett återkommande tema som finns hos alla fyra informanter är fokus. Det gäller att foku-
sera på sitt hörselintryck, vilket kan vara ovant för vissa, enligt t.ex. intervjuperson B. 
Det kan handla om att träna upp ett sinne som sällan fokuseras på, eller att börja lyssna 
mer analytiskt och t.ex. lära sig skilja på klang och ton. Hon berättar att träning av gehör 
och aktivt analytiskt lyssnande till musik för många öppnar upp en helt ny musikalisk 
värld, vilket Anderson (1997) bekräftar i sin fallstudie Fri att sjunga, där en kvinna så 
småningom började uppfatta melodierna i musiken och inte bara rytmerna. Andra för-
fattare och forskare som bekräftar vikten av uppmärksamhet och medvetenhet gällande 
rösten och hörseln är exempelvis Fagius (2007), Lidman Magnusson (1988) och Dani-
elsson (2007). De i resultatet presenterade förslagen på metoder för att arbeta praktiskt 
med falsksång ligger i linje med flera av forskares och författares förslag på metoder. In-
tervjupersonerna B och D tipsar om att sjunga mot en vägg eller hand, eller använda 
mikrofon, för att förstärka hörselsinnet och intervjuperson C nämner att blunda av 
samma anledning. Liknande arbetsmetoder beskriver även Anderson (1997) och Sei-
borg (2008). Det inre hörandet av en ton och att fokusera specifikt på första starttonen i 
en sång, nämner särskilt intervjupersonerna A och C i resultatet och i bakgrunden skri-
ver flera författare och forskare om samma sak (Anderson, 1997; Arder, 2004; Daniels-
son, 2007; Seiborg, 2008). Dessa arbetssätt som går ut på att fokusera mer kan ställas i 
kontrast till de förslag som forskare ger för arbete med amusiker, där det tycks kunna 
vara till större hjälp att hitta ett mer undermedvetet sätt att särskilja tonerna (Peretz 
m.fl., 2009). 
 
Ett annat gemensamt drag som kan ses i såväl forskningen som hos informanterna är 
rådet att använda olika sinnen vid inlärningsprocessen och att även använda kroppen 
till hjälp (Anderson, 1997; Fagius 2007, Johansson & Karlsson, 2012; Miyamoto, 2004). 
Intervjuperson A använder händerna för att ge ett visuellt och kroppsligt minne av to-
nen och intervjuperson B nämner kroppsligt och kinestetiskt arbete som en möjlig väg 
till sången och gehöret. Fagius (2007) skriver om solmisation med handtecken, Johans-
son & Karlsson (2012) om dans och Miyamoto (2004) om visuell återkoppling som möj-
liga hjälpmedel till att få det att lossna. Att hitta vägen till sitt hörande genom andra sin-
nen beskrivs även som ett förslag på metod i arbetet med amusiker (Nan m.fl., 2010). 
 
I arbetet med sångövningar beskriver intervjuperson C att hon gärna använder durska-
lans första fem toner och detta beskriver även Lidman Magnusson (1988) att hon gör. 
Båda dessa är även överens om fördelarna med att använda för eleven redan bekanta 
sånger istället för att arbeta med specifika sångövningar i första hand. Intervjuperson D 
låter vid behov sin elev ge tonen istället för läraren och det arbetssättet beskriver även 
Johansson & Karlsson (2012) som framgångsrikt. Fagius (2007) betonar spontansång-
ens fördelar för att utveckla tekniken och även intervjuperson B nämner spontansång 
som en mer avdramatiserad form och ett mer enkelt sätt att komma igång med sången. 
 
Vid psykologiska orsaker till falsksång föreslår alla informanter samtal och empati från 
pedagogens sida. Att tro på och stötta eleven på bästa sätt genom de svåra utmaningar 
som sång kan innebära är oerhört avgörande menar såväl Anderson (1997), Danielsson 
(2004), som Johansson & Karlsson (2012). Då eleven mycket väl kan sakna det självför-
troende som krävs för att sjunga, vilket exempelvis Danielssons (2004) fallstudie visar, 
är det viktigt att få detta stöd från sin lärare och det bekräftar informanterna i denna 
studie. 
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Sammanfattningsvis kan man i ovanstående diskussionskapitel dra slutsatsen att många 
av de övningar och metoder som informanterna föreslår i arbetet med falsksång och 
tondövhet, samt deras teorier kring orsakerna bakom falsksång/tondövhet, liknar olika 
författares och forskares. Övningar likanar varandra och innehåller inte sällan samma 
pedagogiska tankar (t.ex. intervjuperson A och C:s syn på vikten av starttonen och för-
slag på arbetsmetoder för detta, vilket Anderson (1997), Arder (2004), Danielsson, 
(2007), Seiborg (2008), och Lidman Magnusson (1988) omnämner med liknande förslag 
på arbetsmetoder). Att de har så mycket gemensamt kan ses som positivt på det viset att 
det ger ännu större trovärdighet till redan existerande forskning och stärker förståelsen 
för de olika metoder som faktiskt tycks fungera väl i arbetet med många ton-
döva/falsksångare. 

5.2 Egna reflektioner 

Att studera detta ämne har varit mycket givande och intressant. Jag har fått många insik-
ter, lärt mig mycket och känner mig mycket mer förberedd för att möta elever som vill 
lära sig sjunga rent. Innan jag började studera hade jag ingen aning om att orsakerna 
bakom falsksång kunde vara så många och komplexa. Att sammanfatta olika orsaker, 
metoder och arbetssätt kring falsksång och tondövhet var ett mycket större projekt än 
jag kunnat föreställa mig. Av den orsaken tog denna studie mycket längre tid att genom-
föra än vad som var beräknat från början. Att undervisa om arbete med falsk-
sång/tondövhet i sångmetodikkurserna på musikhögskolor, som exempelvis Musikhög-
skolan Ingesund, skulle säkerligen kräva saker som kanske kan tyckas delvis ligga utan-
för kursernas ramar. Man skulle exempelvis behöva beröra de kognitiva delarna av vårt 
musicerande och gehörets svårbegripliga system, men även psykologiska faktorer. Om 
vi bara har ett hantverksmässigt synsätt på sång och musik i mötet med dessa elever 
som många gånger kommer från en bakgrund utan musik är risken att man inte kan 
möta dem där de är och därmed inte förstå och stötta dem lika bra i deras utveckling. 
Det kunde säkerligen behövas mer av det holistiska och terapeutiska sättet att arbeta 
och tänka i den sångpedagogiska världen, vilken i vissa fall kan upplevas ganska tradit-
ionell och musikspecifikt orienterad i sin utformning. Att ha en grundsyn där musik sna-
rare är medlet än målet och värdet i en skön sångröst är underställd individens värde 
tror jag vore en stor fördel i arbetet med falsksång/tondövhet. Relationen till pedagogen 
är ju oerhört avgörande. Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att våga göra 
saker som man tror att man inte klarar av. Har någon dessutom tidigare kallat en för ett 
”hopplöst fall” är det säkerligen ännu svårare. För att ge sig i kast med något sådant be-
höver man ofta god och uthållig uppmuntran från någon som tror på ens förmåga när 
man själv inte kan se den. Att vilja lära sig sjunga rent visar med andra ord ofta på ett 
enormt mod. Som pedagoger har vi möjlighet att stötta dessa individer i upptäckandet 
och utforskandet av sina egna unika instrument; deras röster. Att kalla elever för ”hopp-
lösa fall” ansåg jag redan innan arbetet påbörjades som ett fruktansvärt sätt att be-
handla människor. I och med denna studie har jag fått mer belägg för denna åsikt. Vem 
skulle anse att det är ett korrekt och professionellt agerande av en pedagog att kalla en 
dyslektiker för ett hopplöst fall? Att amusi räknas som samma typ av diagnos som t.ex. 
dyslexi får mig att undra om det inte är möjligt att på samma sätt som dyslektiker får 
hjälp av specialpedagoger kunna erbjuda detta till amusiker? Att se forskningen utveckla 
fler och beprövade arbetsmetoder för detta ändamål vore intressant. 
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5.3 Arbetets betydelse 

Denna studie har som syfte att kartlägga några pedagogers syn på orsaker till falsk-
sång/tondövhet och sina praktiska arbetsmetoder, vilket kan vara värdefullt att som 
sångpedagog ta del av och reflektera kring inför arbetet med individer som vill lära sig 
att sjunga rent. De olika aspekter och erfarenheter som presenterats i studien kan vara 
bra att ha med sig i ryggsäcken ute i arbetslivet när man stöter på elever med liknande 
svårigheter som de individer som beskrivs i föreliggande studie. Även om alla är indivi-
der och unika i sin historia och situation kan denna studie förhoppningsvis erbjuda in-
spiration och praktiska tips kring hur en pedagog kan arbeta och resonera kring falsk-
sång och tondövhet, vilket ger en större handlingskompetens och teoretisk kunskap att 
relatera till i mötet med dessa individer. I förlängningen är målet att allt fler människor 
utan att skämmas ska våga öppna sin mun och använda de unika röster som är dem 
givna – inte för musikens skull i första hand, utan för deras egen skull.  

5.4 Fortsatt forskning 

Vid fortsatta studier i ämnet skulle det vara av intresse att gå in djupare på följande frå-
geställningar som exempel: 
 
Hur upplever personer som själva ser sig som tondöva/falsksångare att de blir bemötta i 
sångundervisningen? 
 
Hur upplever personer som ser sig som tondöva/falsksångare processen att lära sig 
sjunga rent? 
 
Vilka arbetsmetoder har personer som ser sig själva som tondöva/falsksångare upplevt 
som väl fungerande för dem i deras situationer? 
 
Vilka arbetsmetoder kan man utveckla för att hjälpa amusiker i deras musikaliska ut-
veckling på liknande sätt som man arbetar med dyslektiker idag? 
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