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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor kunskap förskollärare har om barns röster 
och huruvida de i praktiken tar hänsyn till barns fysiska begränsningar när det gäller 

röstomfång vid sångstunder i förskolan.  

Undersökningen genomfördes på tre olika förskoleavdelningar där tre pedagoger 
observerades med ljudupptagning när de hade sångsamling med en barngrupp. Därefter 

intervjuades berörd pedagog. Observationer och intervjuer transkriberades och 
sammanställdes med färgkoder.  

Resultaten som framkommit visar att pedagogerna teoretiskt under sin utbildning fått 

kunskaper om att barns röster har ett begränsat röstomfång och behöver sjunga i högre lägen 
än vuxna. I praktiken var det dock ingen av pedagogerna som anpassade sångsamlingen till 

dessa tonområden.  

En slutsats som dragits i och med denna studie är att det saknas verktyg för pedagoger att hitta 
rätt tonomfång vid sång med barn, om vederbörande saknar musikinstrument eller annan 

indikator som visar i vilket tonomfång sången bör sjungas. Musikteoretisk kunskap i relation 
till barns röster skulle också kunna finnas med på den utvecklingspotentiella önskelistan för 
pedagoger som sjunger med barn.  
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1. Inledning 
Varje år vid Lucia ser vi många videoklipp på diverse sociala medier med lyckliga föräldrar 
som varit på sina barns luciatåg i förskolan och grundskolan. Som sångpedagog väcker dessa 

tillfällen förundran. Problemet är inte att barnen sjunger dåligt eller att det är något fel på 
låtvalet. Dock tycks det som att förväntningarna på barnen är obefintliga. Läraren räknar till 
tre utan vare sig startton eller referens och det viktigaste tycks vara att barnen skall sjunga 

med starka röster. Det gör de men eftersom de inte tränats i att lyssna på varandra hamnar de 
inte i samma tonart och det låter inte särskilt njutbart.  

Förskolans pedagoger ger inte barnen de förutsättningar de behöver för att kunna börja träna 

sina röster och sitt gehör och därmed sina grundläggande verktyg för att tryggt och säkert 
kunna utvecklas till musikaliskt aktiva ungdomar och vuxna.  

Under några år när jag var verksam i Svenska kyrkans barnmusikverksamhet samarbetade jag 
med en kvinna, vi kan kalla henne Anna, som sedan många år ledde musiklek för femåringar 
tillsammans med deras föräldrar. Anna är en van körsångare med sopranröst och hon blev en 

god förebild för mig i detta ämne för hon sjöng så väl anpassat till barnens röstlägen. Det lät 
ljust och tunt om hennes egen röst, pipigt och lite ansträngt för de flesta föräldrar men för 
barnen blev det lätt och naturligt. Trots hennes skolade sopranklang valde Anna alltid att 

sjunga med en tunn och lätt röst för att locka barnen att göra detsamma. Resultatet efter en 
termin var precis så vackert som man föreställer sig att barnröster ska låta.  

Mer än alla musikinstrument är sångrösten en spegling av vem jag är eftersom jag använder 

mitt eget ljud, min egen kropp och min egen energi för att frambringa toner och melodier. Jag 
kan inte gömma mig bakom någonting. Det kan lätt kännas som att jag blir bedömd efter hur 
jag låter. Så många vuxna gömmer sig i det röstläge där de är trygga och vana att vara – i 

talrösten.  

Här uppstår dock ett problem när jag som vuxen ska förevisa de ”små” människorna hur en 
melodi låter då barnen har mindre kroppar, mindre lungor och mindre stämband. De har ett 

annorlunda tonregister än vi vuxna, vilket kan jämföras med förhållandet mellan en kontrabas 
och en fiol. När barnen hamnar i ett för mörkt läge och rösten ”tar slut” i nedre delen av 
registret blir resultatet att de antingen ligger kvar på sin lägsta ton, för de kommer inte lägre. 

Då sjunger de plötsligt en annan melodi vilket påverkar deras gehörsutveckling på ett negativt 
sätt. Eller så märker de att de inte hittar tonen och blir tysta. Jag har också hört enstaka barn 
som hoppar upp en oktav och sjunger melodin med lätthet. När jag frågat förskolepersonal 

bland mina vänner, i icke jobbrelaterade sammanhang, om de tänker på hur olika barnens 

!  3



röster är jämfört med deras egna har nästan alla svarat: ”ja, men jag kan ju inget om sånt 
där… musik och sånt. Jag bara sjunger jag!” 

Detta oroar mig och när jag botaniserar bland den musik som görs idag, som riktas till små 

barn på nätet men även utgivet notmaterial med CD från välrenommerade bokförlag, inser jag 
att utvecklingen går åt fel håll. Min uppfattning som sångpedagog inom både grundskolan och 
annan barnverksamhet är att en majoritet av sångerna, både i klingande och noterat format, är 

satta i tonarter där melodierna rör sig i ett för lågt register – det vill säga: utanför barnens 
röstomfång. De pedagoger som i sin verksamhet använder sig av sång och musik bör ha 

kunskap om att barnens röster, generellt sett, rör sig i ett ljusare register. Detta har resulterat i 
att jag vill undersöka hur det står till på förskolorna, där många många barn spenderar en stor 
del av sina liv och där sångsamling är en ofta förekommande företeelse. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Då en betydande del av barnens sångliga kunskaper grundläggs i förskoleåldern är det, mot 
bakgrund av det som här ovan nyss beskrivits, av vikt att sångutlärningen sker med stor 

medvetenhet av pedagogen ifråga. Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om 
förskollärares kompetens rörande barns röster och tonomfång – två parametrar som är 
avgörande för givande sångaktiviteter. Utifrån syftet har följande forskningsfrågor 

konstruerats: 

• Vilka kunskaper har förskollärare om barns röster? 

• Hur tar förskollärare hänsyn till barns röstomfång vid sångsamling? 

• Vad har förskollärare för medvetenhet om att de påverkar barns röstliga/sångliga/
musikaliska utveckling? 
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2. Bakgrund 
Det finns en hel del forskning och material riktat till just dessa frågor. Men som med all 
spetsinriktning är det troligtvis främst de som redan är intresserade av ämnet som sätter sig in 

i materialet. Utöver den smalt riktade sångpedagoglitteraturen finns det även intressanta delar 
i förskolans läroplan som jag presenterar här nedan.  

2.1 Centrala begrepp 
För att förtydliga vad jag menar med vissa genrespecifika begrepp i denna studie följer här en 
liten ordlista. 

Sånglig - När begreppet sånglig diskuteras i denna text, handlar det om huruvida personen 

ifråga har en förmåga att använda sin röst till att göra melodier på ett musikaliskt 
tillfredsställande sätt. Sång kan vara bara toner på rad men när det kommer med ytterligare en 
dimension av flöde, riktning och inte minst känsla som medför att åhöraren dras med i 

lyssnandet blir resultatet sångligt. 

Röstlig - Den röstliga förmågan handlar om rösten som fysiologiskt organ och om ljudets 

kvalitet, oberoende av de melodiska eller gehörsmässiga förmågorna att sjunga rätt toner. 
Graham F. Welch (2007) använder dessa båda ord på följande sätt:  

Det fortgående samspelet mellan å ena sidan vår individuella neurobiologiska utveckling och å 
andra sidan ljuden och förväntningarna från den modersbaserade sociokulturella miljön formar 
sedan den röstliga förmågan, inklusive den sångliga, under barndomen och in i ungdomsåren. 
(Welch, 2007, s.55). 

Har vi utsatts för stimulerande sångliga miljöer uppstår normalt en betydande sångförmåga, 
medan upplevelsen av negativa kommentarer, särskilt från föräldrar och lärare, kan få livslång 
skadlig effekt på sångbeteendet och förverkligandet av våra musikaliska förutsättningar. (Welch, 
2007, s.55). 

Röstomfång - Det begränsade område av toner som rösten kan röra sig inom. Detta 
tonområde är individuellt men vissa generaliseringar går inte att bortse ifrån. Exempelvis att 

kvinnor har ljusare röstomfång än män och att barn har ljusare röstomfång än vuxna. 

Röstläge - Det tonområde inom röstomfånget där en person väljer att använda sin röst eller 
där rösten omedvetet hamnar i sång eller tal.  

Register - Rösten är uppdelad i flera olika register beroende på vilken funktion som används i 
stämbanden. Mycket förenklat kan man säga att rösten har två register, fullröst och falsett. 
Fullrösten används i de flesta fall när vi talar. Då kontraheras stämbanden som de muskler de 

är, och vi får en kraftig, mer kärnfull klang. Falsetten har ett tunnare, slankare ljud på grund 
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av att andra muskler sträcker stämbanden så de blir långa och tunna. Falsetten kallas även 
randregister, då det bara är den yttersta randen av stämbanden som vibrerar. (Butenschøn, 
1978)  

2.2 Befintlig litteratur 
I boken Barn och sång (Fagius, 2007) har jag hittat flera intressanta artiklar i detta ämne. Till 
exempel McAllister och Södersten (2007) skriver om Barnröstens utveckling, och nämner 

logopedstudien Femåringars röstläge i tal och sång som genomfördes av Jillefors och Schein 
(1999). När man lät barnen leka med rösten mot en datorskärm syntes vilka toner barnet 
kunde göra både i fysiologiskt omfång och mer musikaliskt fokuserat. Syftet med 

undersökningen var att se hur förskollärare förhöll sig till barnens omfång när de sjöng 
tillsammans i barngruppen. Resultatet visade att förskolelärarna började i ett för lågt röstläge 

så barnen inte kunde följa med utan istället valde individuella tonarter. En slutsats från den 
undersökningen var att vuxna som sjunger med barn behöver välja tonarter som passar barnen 
och deras fysiologiska förutsättningar.  

Graham F. Welchs artikel Om sångutveckling inleds med konstaterandet att ”människorösten 
spelar en central roll för utvecklingen av vår musikalitet” (Welch, 2007, s.55) och han menar 
att om sångförmågan ska kunna stärkas hos ett barn behöver man i lekfulla sammanhang få 

utforska sin röstliga förmåga och att mycket handlar om träning i att härma andra som 
sjunger.  

I boken Barns musikaliska utveckling beskriver Bertil Sundin (1995) de olika 

utvecklingsfaserna ur ett musikaliskt perspektiv. Vid 1,5-3 år är barnen väldigt receptiva och 
man hänvisar till Suzukimetoden i Japan där barn tidigt lär sig spela instrument. Barn i denna 
ålder härmar tydligt andra människor och imiterar deras beteende och, tänker jag då, även 

deras sätt att sjunga. Om man som barn har en dålig sångförebild under dessa år tror jag 
risken är stor att man blir hämmad i att använda sin röst även högre upp i åldrarna. Vi känner 
nog alla till någon vuxen som vägrar att öppna munnen i sångsammanhang för att man i 

skolåldern fick höra att man inte kunde sjunga, vilket även noterats av Fryklund och 
Wennberg (2014). Detta menar Sundin (1995) är ett högst känsligt ämne under De konkreta 
tankeoperationernas fas (6-11 år), då barnen under denna period börjar utveckla lust och 

kompetens inom olika områden. Jag märker i min roll som musiklärare på låg- och 
mellanstadiet att det kan vara mycket känsligt om någon inte, så att säga, hittar rätt ton. 
Övriga barn sneglar, det barn det gäller tittar på mig med blicken frågande ’är jag rätt?’. 

Rösten är så nära sammanknuten till vår identitet så det gäller för oss vuxna, särskilt som 
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pedagoger, att hjälpa bekräfta och lotsa barnen så de hittar rätt och blir trygga i sin sång, i sin 
röst och därmed i sin identitet (Welch, 2007). 

Elisabet Jonsson och Helen Kemp har tillsammans med Carl-Bertil Agnestig skrivit artikeln 

Röstens möjligheter i olika åldrar i boken Barn i kör (1990). Dessa båda sångpedagoger har 
gjort liknande indelningar av barns röstomfång i olika åldrar och de är tydligt överens om att 
barn inte kan och inte ska sjunga i den lilla oktaven, under ettstrukna c. Se figur 1.  

 Figur 1. Röstomfång för vuxna respektive barn. (Fryklund & Wennberg, 2014, s. 56) 

Under åren 2011-14 genomfördes ett projekt vid Malmö högskola, Rösträtt - musik på barns 
villkor. Redaktören Ylva Holmberg (2014) skriver i förordet till boken med samma namn, 

som sprungit ur detta projekt: ”[r]östrätt är en radikal och genomgripande insats för musik på 
små barns villkor” (Holmberg, 2014, s.9). Budskapet är tudelat – dels handlar det om att ge 
barnen möjligheten att få inflytande, delaktighet och rätten att tycka till om musikstundernas 

utformanden eller att spontant få initiera ett musicerande. Men för att ha möjlighet till detta 
behöver pedagogerna vara lyhörda och medvetna om den andra riktningen i tudelningen av 

ordet rösträtt - nämligen hur barnröster låter och i vilket röstläge de behöver vistas. 

Detta signalerar för mig att det bland musik- och röstkunniga personer finns en oro, 
frustration och vilja att förbättra situationen för barn och unga som vill sjunga och musicera. 

Kanske är det så att det behöver ske en förbättring av förskollärares utbildning och där läggas 
en större vikt vid musikområdet och barns röstfysiologi, så förskollärarna har den kunskap 
som behövs för att ge barnen grundläggande musikaliska förutsättningar för vidare utveckling 

i skolan. Det behövs även ges möjligheter för pedagoger i förskolan att erhålla regelbunden 
fortbildning i röst- och sångteknik. 
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Dessa funderingar gör att jag vill hjälpa till. Jag känner en stark längtan att bidra till barnens 
sångliga situation. Jag anser att de som sjunger med barn i någorlunda organiserade former, 
behöver ha grundläggande kunskap i musik till den grad att man förstår hur toner i relation till 

våra vuxna och barnens röster hänger ihop. 

2.3 Förskolans läroplan Lpfö 98 
I förskolans läroplan Lpfö 98 finns många avsnitt om att öka barns kreativitet. Exempelvis 

kan vi läsa att barnen genom egen aktivitet ska öka sin kompetens och utveckla nya 
kunskaper och insikter. De vuxnas roll är att bidra med stimulans och vägledning genom en 
bra balans mellan olika kunskapsformer, språk och inlärningsmetoder. Man nämner också 

uttryckligen orden ”sång och musik” vid ett flertal tillfällen och likställer värdet av att skapa 
och kommunicera med sång, musik och andra kreativa uttrycksformer, med tal- och 

skriftspråk, som en viktig del i främjandet av barnens utveckling och lärande. Även ur 
perspektivet att kunna förmedla sina erfarenheter och tankar eller upplevelser ska de kreativa 
ämnena, som musik, bild och dans finnas med och man skriver att det är förskollärarens 

ansvar att arbetet i barngruppen genomförs på ett sådant sätt att alla barn ”ges förutsättningar 
för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 
förmåga” (Skolverket, 2016, s.11). 

Jag tolkar detta som att förskollärarna förväntas ha tillräcklig kunskap för att kunna ge barnen 
rätt förutsättningar att sjunga och musicera på sin nivå och om så inte är fallet står det vidare i 
läroplanen att förskolechefen ansvarar för att ”personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 
uppgifter” (Skolverket, 2016, s.16). 

2.4 Förskollärarutbildningen 
För att ha en liten inblick i hur förskollärarutbildningen ser ut idag när det gäller fokus på 
sång och musik har jag hämtat information från tre av Sveriges universitet där utbildningen 
erbjuds, förutom den information som framkommit av informanterna i denna studie. Jag har 

varit i kontakt med ett av universiteten via mail men har annars endast hittat information på 
respektive universitets hemsida. Utbildningens totala omfattning är 210 högskolepoäng på 
alla tre universiteten. Jag har markerat det som gäller sång eller musik med fet stil. 

2.4.1 Mittuniversitetet 
Kursens namn: Musik och rytm i förskolan, 7,5 hp 

Kursen har följande innehåll och omfattning: 
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• I kursen ingår kunskaper och färdigheter i rytm och rörelse, sång och röstträning samt olika 
tillämpningar av musik i pedagogiska sammanhang. 

• Musikens roll för barnets motoriska, emotionella, kognitiva, kommunikativa och språkliga 
utvecklin 

• Musikens betydelse i relation till uppdragets mål och riktlinjer. (Mittuniversitetet, 2015) 

Efter genomgången kurs skall studenten: 

• Visa kunskap om praktiska estetiska lärprocesser särskilt med avseende på musik, rytm och 
rörelse 

• Visa insikt om hur man kan ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera barn 
lärande och utveckling med hjälp av musik, rytm och rörelse i den pedagogiska verksamheten 

• Kunna använda musiken som uttrycksform och kommunikations medel och utveckla sin egen 
kommunikativa kompetens 

• Vara medveten om musikens betydelse för kommunikation och för barns språkutveckling och 
begreppsbildning. (Mittuniversitetet, 2015) 

2.4.2 Umeå universitet 
Kursens namn: Lärande, lek och utveckling i förskolan III. Skapande och lek i förskolan I:II, 
15 hp 

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 

• redogöra för teorier om barns kreativitetsutveckling 

• reflektera över och använda begrepp som estetik, estetiska lärprocesser, skapande och 
kommunikation 

• redogöra för hur barns kroppsuppfattning och kroppskännedom utvecklas 

• beskriva och redogöra för hur medierikt lärande och interaktiva medier kan användas för 
skapande processer och uttryckssätt i förskolan 

• redogöra för vad som krävs för att stimulera och utveckla barns skapande av bilder 

• redogöra för vad som krävs för att stimulera och utveckla barns rytmik, sång och 
musikskapande 

• redogöra för vad som krävs för att stimulera och utveckla barns skapande i slöjd 

• redovisa metoder för att utveckla barns kroppskännedom och kroppsuppfattning 
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• använda interaktiva medier (ex. text, digital bild, digitalt ljud, rörlig bild, virtuella världar, 
simuleringar) 

• beskriva och redogöra för hur skapande processer kan dokumenteras med stöd av interaktiva 
medier 

• tillämpa metareflektion för att, utifrån tidigare formulerade lärandemål och tillägnade kunskaper 
och erfarenheter utvärdera och beskriva sin egen lärprocess samt utifrån detta kunna formulera 
nya konkretiserade lärandemål 

• problematisera och analysera hur pedagogers olika förhållningssätt påverkar barns skapande 
förmåga, kreativitet och rörelseglädje (Umeå Universitet, 2016). 

I Umeå har estetiska institutionen på grund av efterfrågan startat en valbar kurs hösten 2017 
för både studenter vid förskollärarprogrammet och verksamma förskollärare som önskar 

fördjupa sina musikaliska kunskaper och färdigheter. Det erbjuds även röstträning av 
logopeder och föreläsningar om rösten i förskolläraryrket, som inte finns vid någon annan 
lärarutbildning i Sverige.  

2.4.3 Stockholms universitet:  
Kursens namn: Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik, 11,5 hp 

Kursens innehåll 

Delkurs 1. Estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning, 7 hp 

• olika perspektiv på estetik, etik och konst, 

• förskoledidaktik, estetik och etik i relation till barns lärande, skapande, kommunikation, 
delaktighet och inflytande samt i relation till den egna lärarrollen 

• estetiska uttryckssätt som redskap för kommunikation, utforskande och relationella lärprocesser 
samt 

• estetiska uttryckssätt som både innehåll och metod i förskolan. 

Delkurs 2. Praktiskt-estetisk förskoledidaktik - bild, 1,5 hp 

• utforskande av estetiska arbetsformer, uttryck och kommunikation inom ämnet bild och 
reflekterande kring bild som innehåll och metod i förskolan. 

Delkurs 3. Praktiskt-estetisk förskoledidaktik - dans, 1,5 hp 

• utforskande av estetiska arbetsformer, uttryck och kommunikation inom ämnet dans och 
reflekterande kring dans som innehåll och metod i förskolan. 

Delkurs 4. Praktiskt-estetisk förskoledidaktik - musik, 1,5 hp 
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• utforskande av estetiska arbetsformer, uttryck och kommunikation inom ämnet musik och 
reflekterande kring musik som innehåll och metod i förskolan.  

Förväntade studieresultat 

Delkurs 1. Estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning, 7 hp 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

• visa kännedom om estetiska arbetsformer och uttryckssätt i förskolan, 

• visa grundläggande förståelse för estetiska läroprocesser genom att planera en estetisk aktivitet 
för förskolebarn, 

• diskutera estetiska lärprocesser utifrån förskoledidaktiska och etiska övervägande och i relation 
till barns lärande, kommunikation, delaktighet och inflytande i förskolan. 

Delkurs 2-4. Praktiskt-estetisk förskoledidaktik, 4,5 hp 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

• använda bild som uttryckssätt genom att delta i bildverkstäder och reflektera över bild som 
uttrycksform i förskolan. 

• använda dans som uttryckssätt genom att delta i dansverkstäder och reflektera över dans som 
uttrycksform i förskolan. 

• använda musik som uttryckssätt genom att delta i musikverkstäder och reflektera över musik 
som uttrycksform i förskolan (Stockholms universitet, 2018). 
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3. Metod 
Jag har valt att både göra observationer och intervjuer med mina tre informanter eftersom 
ämnet jag vill undersöka både handlar om pedagogernas egen kunskap om barns röster ur ett 

teoretiskt perspektiv men även om hur de i praktiken lyckas hantera och uttrycka denna 
kunskap. Den teoretiska delen kan jag enkelt få svar i genom en intervju men för att se om de 
verkligen implementerar kunskapen i undervisningen behöver jag själv med min erfarenhet 

som sångpedagog observera det hela med ljudinspelning och fältanteckningar för att bilda mig 
en tydlig uppfattning. Denna kombination av metoder kallas att göra en triangulering där jag, 
som Alvehus (2013) beskriver, fixerar studieobjektet genom olika metoder och därmed får en 

mer fördjupad förståelse än om jag bara använt en av metoderna. 

3.1 Urval 
För att snabbt komma igång och vara relativt säker på att jag skulle få stöd i mitt arbete valde 

jag att ta kontakt med en bekant som arbetar som biträdande förskolechef och informerade 
henne om mitt ämne och syfte, samt frågade om hon kunde hjälpa till att förmedla kontakten 

till några anställda och höra sig för om det fanns intresse att delta i denna studie. Bryman 
(2011) kallar detta bekvämlighetsurval och syftar på att informanterna finns lättillgängliga för 
den som utför studien. Mycket riktigt, min bekant fick på kort tid tre intresserade pedagoger 

på två olika förskolor, varav två olika avdelningar på den ena förskolan. I och med att barnen 
var i olika åldrar på de två olika avdelningarna, och att det var två olika pedagoger att 
observera, bedömde jag att det var värdefullt att besöka båda, fastän det var samma förskola. 

3.1.1 Forskningsetiska principer 
Jag formulerade en skriftlig förfrågan (se Bilaga 2) utifrån Vetenskapsrådets skrift God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna ska känna till syftet med deras 
medverkan i undersökningen och i och med det blev jag tvungen att formulera mig diskret för 
att inte med för mycket bakgrundsinformation om mig själv som sångpedagog påverka 

pedagogernas beteende som sångare med barnen, alternativt göra dem avskräckta från att 
delta.  

I och med att barnen inte var huvudobjekt i studien och inte skulle spelas in med video, utan 

bara med ljud var föräldrars underskrifter inte nödvändiga att samlas in för barnen. De 
deltagande pedagogerna fick dock informationen att de när som helst kan avsluta sin 
medverkan i studien. Jag informerade också att alla deltagare anonymiseras och att endast jag 

och min handledare har tillgång till det inspelade och transkriberade materialet. Slutligen 
meddelades också att informationen endast ska nyttjas för forskning.  
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Denna information förmedlades till pedagogerna på berörda förskolor och jag ringde sedan 
upp respektive avdelning för att bestämma en tid för observation och intervju. Av de utvalda 
pedagogerna är det en spridning i ålder och utbildningssäte. 

3.1.2 Informanterna 
De informanter, vars namn är fingerade, som deltar i min studie är samtliga verksamma på 
olika förskolor i södra Norrland. Även förskolorna har försetts med andra namn.  

Den första pedagogen jag träffade var Alicia på Aspens förskola. Hon har arbetat i förskolan i 

snart 20 år sedan sin examen 1998 och är utbildad vid Umeå universitet. Alicia är idag 42 år 
och har gott självförtroende när det kommer till sång och musik. Hon betraktar det som en 
viktig del i sitt liv och uppväxt och gick i musikskolan när hon var barn. Där spelade hon både 

piano och gitarr samt sjöng i kör. Idrotten tog dock över i tonåren, vilket hon idag kan tycka 
var lite tråkigt. Men nu har hon nyligen börjat sjunga i en kör igen.  

Den andra pedagogen, Barbro, jobbar med de yngre barnen 1-3 år, på Björkens förskola. Hon 

är 31 år och har varit yrkesverksam i 5 år i förskolan eftersom hon också varit föräldraledig 
två gånger sedan hon tog examen 2010. Barbro tycker mycket om att sjunga och deltog gärna 
vid uppträdanden när hon var yngre och gick i skolan. Hon skulle gärna vilja lära sig spela 

gitarr, vilket skulle underlätta för henne i musikverksamheten på förskolan.  

Den tredje pedagogen arbetar med de äldre barnen, 3-5 år, på Björkens förskola. Hon är 57 år 
och jag kallar henne Birgit. Hon har varit yrkesverksam i 24 år och tog examen 1993. Birgit 

har ett brinnande intresse för rörelse i alla former och har även undervisat i rörelse på 
Barnskötarutbildningen på Komvux. När det kommer till sång och musik har hon till skillnad 
från Alicia inget vidare självförtroende. Hon älskade att sjunga när hon var yngre men fick vid 

ett tillfälle i puberteten en kommentar från en musiklärare att inte sjunga så högt. Detta 
resulterade i att hon sedan dess har en känsla av att hon inte kan. Hon sjunger ändå mycket 
med barnen och vill sprida musikglädje och frihet i att allting är tillåtet, som kontrast till det 

hon själv upplevde. Liksom Barbro, är Birgit utbildad vid Mittuniversitetet.  

3.2 Genomförande - triangulering  
Jag valde att observera en sångsamling med utbildad pedagog på tre olika 

förskoleavdelningar. Därefter intervjuade jag berörd pedagog för att få förståelse för hur 
pedagogen arbetar och vilken medvetenhet hon har om sig själv och sin sångliga kompetens. 

Jag var även nyfiken att se om den teoretiska kunskapen om barnens röster kom till uttryck i 
det praktiska arbetet. Alvehus (2013) menar att den insamlade empirin blir tydligare av att 
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man kan se på den ur olika vinklar där olika material kompletterar varandra. Detta kallas 
triangulering. 

3.2.1 Observation 
Jag hade inte presenterat mig i min profession som sångpedagog utan mer diffust kallat mig 

pedagog och att jag nu skulle göra mitt examensarbete. Detta kändes som en avgörande faktor 
för att erhålla ett ”neutralt resultat” i denna studie. Om pedagogerna känt till mitt syfte 
misstänkte jag att de skulle ha anpassat sångstunden efter vad de trodde jag ville höra, eller 

känt sig hämmade över att eventuellt förstå att jag ville lyssna på dem. Jag var utrustad med 
en portabel ljudinspelare och en anteckningsbok för att kunna notera exempelvis hur rummet 
såg ut, hur många barn det var och om det hände något visuellt som ljudmässigt inte spelades 

in. Detta visade sig vara mycket värdefullt då det tog några dagar innan jag hade möjlighet att 
sätta mig ner och transkribera observationerna.  

3.2.2 Intervju 
Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer (Alvehus, 2013) för att ha möjligheten 
att ställa följdfrågor och delvis låta informanten styra riktningen på samtalet. Inför intervjun 

hade jag skrivit ner ett antal frågor av skiftande karaktär. Först slutna faktafrågor om ålder och 
antal år pedagogen arbetat i verksamheten och sedan följde öppnare frågor som berörde 
vederbörandes eget utövande av musik och sång genom uppväxten och fram till idag. 

Slutligen tangerade jag ämnet mer konkret och frågade hur mycket musik det förekommit 
under pedagogens högskoleutbildning och om det funnits inslag av röstträning och barns 
röstutveckling under den utbildningen. Den semistrukturerade formen innebär att jag som 

intervjuare blir tvungen att vara mycket närvarande och uppmärksam under intervjun för att 
uppfatta nya riktningar i informantens svar som kan vara relevant för min undersökning och 
kunna ställa följdfrågor som ytterligare fördjupar min förståelse (Alvehus, 2013). Intervjuerna 

tog mellan 8 och 17 minuter.  

3.3 Analysmetod 
När alla intervjuer och observationer var gjorda lyssnade jag igenom inspelningarna och skrev 
ner dem i text. För att kunna sortera den data jag fått in färgmarkerade jag de olika teman jag 
såg i texten. Dessa teman sorterades därefter in i olika kategorier (von Wachenfeldt, 2015). 

3.3.1 Transkription 
För att enkelt kunna läsa och förstå min egen transkription valde jag redan vid nedtecknandet 

av observationerna att skriva texten i olika färger enligt följande rubriker: 

Miljöbeskrivning 
Pedagogisk beskrivning  
Pedagogens ord 
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Barnens ord 
Beskrivning av röstläge i sångerna 

Under de inspelade partier där pedagoger och barn sjöng, satt jag till stor del vid pianot eller 
med en stämapparat för att analysera vilka tonarter sångerna sjöngs i och vilka tonomfång 
som berördes.  

När jag skrev ner intervjuerna skrev jag mina ord med kursiv stil och pedagogens ord med 
normal stil. I de transkriberade intervjuerna kunde jag därefter tydligt se vilka delar som var 
nära anknutna till mina forskningsfrågor. Dessa markerade jag med en stark färg för att enkelt 

hitta igen dem i texten. 

3.3.2 Färgkodning och kategorisering 
Utifrån de kategorier jag redan hade nedskrivna i olika färger skrev jag sedan ner i punktform 
vilka företeelser, resonemang och metoder som förekom hos flera av pedagogerna eller 

utmärkte sig på ett särskilt sätt. Dessa sorterade jag sedan in i olika rutor som jag markerade 
med olika färger och placerade dem visuellt i dokumentet så de hamnade i relation till andra 
av samma eller liknande slag (von Wachenfeldt, 2015). Detta gjorde att jag fick en 

överskådlig bild (se Bilaga 1) att analysera som ledde till följande tre nya kategorier:  

Yttre förutsättningar är baserad på den orangefärgade miljöbeskrivningen från 
observationerna och av vad pedagogerna själva sagt under intervjuerna och vid presentation 

och rundvandring på förskolan. Pedagogiska strategier är en sammanslagning av pedagogens 
och barnens dialoger och mina egna tolkningar av pedagogernas strategier under de 
observerade sångsamlingarna. Den tredje kategorin Sånglig kompetens är mest knuten till 

studiens syfte och den kategori som i högsta grad också ger mig svaren på mina 
frågeställningar. Den är, förutom viss information från intervjuerna, till allra största del 
baserad på min observation av pedagogerna och deras sångliga förhållningssätt till barnen, 

utifrån min kompetens och 15-åriga erfarenhet som sångpedagog.  

3.3.3 Hermeneutisk tolkning 
Att ur ett hermeneutiskt förhållningssätt granska sig själv handlar om att undvika att låta sin 
förförståelse leda resultatet i den riktning forskaren önskar, att försöka se djupare än det mest 

uppenbara i resultaten och våga vara kritisk till sig själv och sin egen förförståelse (Nyström, 
2007). Hermeneutik handlar om korrespondens mellan delar och helhet och kan liknas vid att 
lägga ett pussel. Det är forskaren själv som får försöka se hur de olika delarna av data från 

fältanteckningar, intervjuer och i detta fall ljudupptagningar kan passas ihop och ge en ökad 
förståelse och meningsfull bild av den studerade verkligheten. Forskaren bör själv leta luckor 
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och motargument till sin tolkningsidé för att spinna vidare i den hermeneutiska spiralen och se 
en ny förståelse växa fram (Nyström, 2007). 

The good-reason-essay (Nyström, 2007) är en tolkningsmetod som menar att det alltid finns 

en förklaring till uttalanden och beteenden hos människor. En ”good reason” som förklarar 
varför de gör som de gör eller säger vad de säger. En ”good reason” som ger forskaren de 
bakomliggande motiven till handlandet eller uttalandet. Om jag kan förstå förutsättningarna 

för handlandet eller uttalandet kan jag lättare förstå att personen agerat eller sagt som den 
gjort. 

För att förtydliga min förförståelse inför analysen av denna studies resultat vill jag berätta ett 
exempel från mina år som verksam pedagog där jag blivit varse om att den sångliga 
kunskapen hos många pedagoger rörande barns röstlägen är tämligen begränsad. Dock finns 

undantag, som till exempel Anna, som jag arbetade tillsammans med i Svenska kyrkan. 
Ständigt pågående i mig själv är en kritiskt argumenterande röst som försöker förstå varför 
vårt sångliga samhälle ser ut som det gör. Vad finns det för ”good reason” i det jag ser och hör 

runt omkring mig? Min förförståelse grundar sig på min egen utbildning till sångpedagog, 
min erfarenhet som ledare i Svenska kyrkans barnmusikverksamhet, tidigare sång- och 
körpedagog vid två olika musikestetiska gymnasieprogram och en kommunal kulturskola, 

verksam grundskolelärare i musik på låg- och mellanstadiet samt körledare för körer i olika 
åldrar och slutligen förälder till ett femårigt barn som dagligen försöker sjunga med i låtar 
med vuxna popartister. Det jag uppmärksammat under mina verksamma år med de 

sångpedagogiska glasögonen på, är att det finns en stor brist i kunskaperna om rösten. När det 
till exempel var dags för konsert vid det musikestetiska programmet handlade det i första 
hand om att få gitarrernas riff att passa bra för gitarreleverna. Sångaren som blev ålagd att 

sjunga fick anpassa sig till den tonart som musikerna kunde spela vilket ofta resulterade i att 
det inte varken kändes bra för sångaren eller lät bra om sånginsatsen. Jag tog upp detta till 
diskussion med mina kollegor och möttes av en stor oförståelse. Inte nödvändigtvis ointresse 

men det blev tydligt för mig att detta inte fanns med i övriga lärares kunskapsbas och därmed 
inte kunde prioriteras av dem i deras undervisning. Detta gällde utbildade pedagoger med 
examen från musikhögskolan och som arbetat länge med undervisning bland barn och unga. 

Eleverna i detta exempel var nästan vuxna, 16-19 år och skiljer sig därmed från barnen i min 
studie som går på förskolan. Men det jag vill lyfta fram är den uteblivna medvetenheten om 

skillnaderna i rösternas förutsättningar. Att en ung tjej i många fall inte passar att sjunga en 
hårdrockslåt i samma tonart som i originalet framförs av en fullvuxen man. Det är en snarlik 
situation som de små barnens röster i relation till förskolepedagogens talröst (Agnestig, 

Jonsson & Kemp, 1990). 
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4. Resultat 
Mitt resultat redovisas till att börja med i de kategorier som framkommit av färgkodning och 
analys. Därefter ska jag besvara mina frågeställningar utifrån syftet av denna studie, under 

varsin rubrik. 

4.1 Yttre förutsättningar 
De rumsliga förutsättningarna skiljde sig kraftigt åt på de olika förskolorna. På Aspens 

förskola berättade pedagogen att de stod näst på tur att bli prioriterade i kommunens 
upprustningsplan. Med andra ord är ingen annan förskola i kommunen i sämre skick än 
denna. Men pedagogerna visste inte när denna renovering skulle ske, utan fick förhålla sig till 

omständigheterna och lösa situationen efter bästa förmåga. En sådan omständighet var att 
man inte hade något rum avsett för sångsamling. Den var förlagd till det stora allmänna 
utrymmet men inträngd på en avgränsad yta mellan en meterhög bokhylla och en soffa. Det 

var sju barn och två personal, varav den ena var assistent. Precis när sångsamlingen skulle 
börja kom en städpersonal in med en städvagn och började med sina sysslor runt om där 

barnen satt. Efter en stund startade hon även igång högljudda tvättmaskiner i en intilliggande 
tvättstuga. Ett av barnen blev rastlöst när det i slutet av samlingen var dags att ligga och 
lyssna på avslappningsmusik, så han fick följa med assistenten till ett angränsande rum där de 

började bygga med lego och väsnas kraftigt med öppen dörr.  

På Björkens förskola besökte jag både avdelningen för små barn och avdelningen för större 
barn. Här var upplägget med samlingsrum på vissa sätt lika för båda avdelningarna. De små 

barnens samlingsrum hade en rund matta med små markeringar fastklistrade på lagom avstånd 
längs mattkanten där barnen fick välja var de ville sitta, eller blev utplacerade av pedagogen. 
Samlingen var alltid i samma rum och alla distraherande saker var bortplockade i detta rum. I 

denna grupp var det två personal och åtta barn. 

De större barnen på Björkens förskola hade också ett särskilt rum med en rund matta som det 
låg ett glansigt tyg på för att symbolisera havet som var deras pågående tema. Barnen satte sig 

på anvisade platser i den ordning de gick in i rummet. De var tretton barn och två personal. 
Här pågick ett bildspel över en hel vägg med en YouTube™-film med färgglada fiskar som 
skulle förstärka havstemat. Denna stal emellanåt barnens uppmärksamhet från pedagogen.  

4.2 Pedagogiska strategier 
Här kunde jag se flera tydliga mönster som förekom på samtliga tre avdelningar. 

• Man började och slutade med samma sång och ändrade bara texten från exempelvis ”nu ska 

vi ha samling” till ”nu har vi haft samling”. Att även börja och sluta varje samling på 
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samma sätt var genomgående. På Björkens förskola hade pedagogerna på båda 
avdelningarna samma rutin att varje dag innan lunch ha sångsamling. På Aspens förskola 
var det inte samma tydliga dagliga rutin men man hade sångsamling åtminstone varje vecka.  

• Något som också var tydligt på alla tre ställen var att barnen hade stort inflytande och hög 
grad av delaktighet. De var synnerligen engagerade och nästan alla barn kunde bibehålla sitt 
fokus. De minsta barnen hade en kortare samlingsstund och orkade därmed hålla 

koncentrationen till slutet. Stämningen var lugn och fin och barnen följde med i vad som 
skulle hända. Man använde hjälpmedel i form av handdockor, musikinstrument och 

gosedjur som inspirerade till olika sånger. Vissa barn blev utvalda och fick önska sånger 
eller välja gosedjur som de sedan sjöng om.  

• Sångmässigt fanns också en gemensam tråd att sjunga en hejsång eller namnsång, samt ett 

flertal rörelsesånger och djursånger. Björkens stora barn sjöng alltid om veckodagarna för 
att befästa vilken dag det var just idag. Alla tre avdelningarna följde sitt tema och hade vävt 
in sånger och ramsor som handlade om temat. Temat var också ursprungligen samma på de 

tre avdelningarna, rörelse. På Aspens förskola hade man därifrån riktat in sig mer mot 
kroppen och kroppens rörelse. På Björkens småbarnsavdelning var rörelse ett tema på så vis 
att man rörde mycket på sig. På Björkens storbarnsavdelning hade man efter sommaren 

pratat mycket om hur naturen rör sig och därifrån bestämt sig för att utforska vatten i 
rörelse, så där hade havet blivit i fokus.  

Samtliga pedagoger hade förberett sångsamlingen väl, det fanns en tydlig struktur och en röd 

tråd utifrån rådande tema. De hade sånger och övningar för motorik, både grovmotorik för 
hela kroppen och finmotorik för fingrar och händer.  

4.3 Sånglig kompetens 
När det kommer till det rent sångliga, som i första hand var det jag var nyfiken på och hade 
mitt fokus mot, fanns också genomgående ett mönster. Alla tre pedagogerna kände till att 
barnen behöver sjunga ljusare än de vuxna. Men samtliga pedagoger låg i ett för lågt och för 

barnen ofta omöjligt läge att sjunga i.  

Pedagogen Alicia på Aspens förskola hade ett stort självförtroende för sin egen sångliga 
förmåga. Hon hade sjungit mycket under uppväxten och hade nyligen börjat sjunga i kör igen. 

Sång och musik var ”hennes grej”. Där vet hon vad hon gör och hon känner sig trygg i rollen 
att leda barn i sång och musik. Vid frågan om hon under utbildningen fått lära sig något om 
barns röstutveckling och röstläge svarade hon att det enda som nämnts kring det var att barn 

behöver sjunga ljusare toner än de vuxna. Att man diskuterat under utbildningen att även fast 
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det låter pipigt och ljust är det bättre för barnen. Följdfrågan om hon medvetet sjungit ljust 
med barnen under dagens sångsamling bemöttes med att det hade hon inte, för hon är ju alt 
och har inga ”issues” kring om hon kan sjunga eller inte. Hon hade därmed inte tänkt på det. 

Det viktigaste hon annars lärt sig under sin utbildning gällde att våga sjunga med barnen. Att 
komma ihåg att barnen inte sitter och bedömer huruvida pedagogen har en bra röst eller inte. 
Utan att våga och ha kul när man sjunger. Det är viktigast, enligt Alicia.  

Barbro som jobbade med de små barnen på Björkens förskola hade naturligt en ljus röst när 
hon pratade men var inte lika tonsäker som Alicia. Hon var mer lyhörd för de tonarter barnen 

spontant började sjunga i men när melodin hamnade för högt valde hon att byta tonart och 
lägga sången i ett bekvämare läge för henne själv. Under Barbros utbildning hade hon en del 
instrumentspel med trumma och hade även valt till en extra kurs i lek och rörelse där de 

sjungit mycket. Hon kände också till att barnen har ljusare röster men svarade med en suck på 
min följdfråga om hon tänker på det i undervisningen, att ”man sjunger ju bara, man borde 
kanske tänka mer på det”. 

Den tredje pedagogen jag observerade, Birgit, var den som var minst sånglig i sitt uttryck. 
Hon hade en väldigt glad och positiv personlighet men berättade för mig under intervjun som 
följde, att hon hade blivit tystad under tonåren för att hon, som hon tolkade det själv, inte hade 

sjungit så bra vid ett tillfälle. Så hon visste med sig att hon ”inte kan sjunga”. Hon valde 
istället att förmedla sångglädjen till barnen. Ett moment som hon lade stor vikt vid under 
sångsamlingen var ett improvisatoriskt inslag på temat hav, där barnen fick komma med 

förslag på vad de upplevde i och kring havet. De fick sedan föreslå ett ljud som passade,  till 
exempel vågor, fiskar, snäcka. Där sångrösten inte räckte till arbetade hon istället utifrån att 
leka med ljuden, både med röst och med två musikinstrument som skickades runt i tur och 

ordning till alla i gruppen. Där tog också barnen chansen att laborera fritt med sina ljusare 
röster. På frågan om Birgit upplevde att hennes mentalt sångliga begränsning från uppväxten 
påverkade henne i yrkesrollen svarade hon att det bara gjort henne tolerant då hon ansåg att 

allting är tillåtet och tack och lov inte gett henne några begränsningar eller hämningar. Hon 
upplevde också att hon under sin praktik under utbildningen blivit skrattad åt av sin 
handledare, men det var inget hon tagit åt sig av då hon inte brukar ta åt sig av negativa 

kommentarer. Det finns så mycket annat att ta vara på i musiken, med rytmik och rörelse, 
berättade Birgit, samt självförtroende och glädje, där hon upplever sig trygg istället. Trots sin 

självupplevda begränsning använder hon ändå sång dagligen som ett verktyg för inlärning av 
exempelvis veckodagarna. 
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Alla tre pedagoger hade en tydlig strävan att barnen skulle sjunga i samma tempo och börja 
samtidigt. Detta medförde dock vid flera tillfällen hos alla tre grupperna att barn spontant 
började sjunga i en tonart som låg i barnens läge men blev hejdade för att börja om alla 

tillsammans och när pedagogen då satte an tonen hamnade den i ett för lågt läge. 

4.4 Resultatsammanfattning 
I detta avsnitt besvaras respektive forskningsfråga utifrån min undersökning och dess resultat. 

4.4.1 Vilka kunskaper har förskollärare om barns röster? 
Alla tre pedagoger har under sin utbildning fått kunskap om att barn har ljusare röster än 
vuxna och behöver därför sjunga i ljusare tonlägen. Ingen av dem kände dock till något om 
hur barns röster fungerar eller utvecklas.  

4.4.2 Hur tar förskollärare hänsyn till barns röstomfång vid sångsamling? 
Den data jag samlat in via intervjuer och observationer visar att den teoretiska kunskapen och 

det pedagogen praktiskt gör med barnen skiljer sig kraftigt åt. Alla tre pedagogerna berättade 
för mig att barnen har ljusare röster och att man bör sjunga i ljusare lägen med barnen men 
ingen av de tre gjorde detta. En av pedagogerna var lyhörd för de tonarter barnen började 

sjunga i men hon var inte särskilt stadig i sin sång och bytte ofta tonart om melodin tangerade 
hennes egna gränser. Den pedagog som var mest trygg i sin röst och sin sång tog endast 
initiativ i sitt eget röstläge och försvarade även detta under intervjun med att hon hade en 

altröst.  

4.4.3 Vad har förskollärare för medvetenhet om att de påverkar barns röstliga/sångliga/
musikaliska utveckling? 
Eftersom jag inte ville avslöja min identitet som sångpedagog ställde jag ingen konkret fråga 
till pedagogerna som skulle kunna ge mig svar på denna forskningsfråga. Det svar jag ändå 
skulle ge på frågan utefter det arbete jag lagt ner med denna studie, är att de inte är medvetna 

om att de har någon påverkan. Om de vore medvetna skulle de visa större hänsyn till barnens 
förmåga och utveckling. Det är min slutsats.  
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5. Diskussion 
Så vad säger denna studie, tar pedagoger i förskolan hänsyn till barns röstomfång?  

Enligt mitt resultat är svaret nej. Trots att informanterna i min studie har uttalat teoretiska 

kunskaper om att barns röster ligger i ett högre röstläge, hamnar samtliga sånger i mina 
observationer i ett för lågt röstläge. Och fastän att en utbildningsansvarig lärare vid 
förskolelärarutbildningen vid ett av Sveriges universitet meddelat mig att de är väl medvetna 

om denna problematik och lägger stor tyngd vid ett moment kallat ”Min röst och barnets 
röst”, tas inte tillräcklig hänsyn till barnens förutsättningar. Elinor Fryklund och Stina 
Wennberg konstaterade under projektet Rösträtt - musik på barns villkor: ”Det finns en stor 

omedvetenhet kring barns sångutveckling som ligger till grund för många 
’sångmisslyckanden’” (Fryklund & Wennberg, 2014, s.58). 

Jag ställer mig frågan vad det beror på. Min tes är att pedagoger/rektorer/förskolechefer i alla 
stadier inte tar praktisk-estetiska ämnen och i detta fall sånglig och musikalisk utveckling på 
tillräckligt stort allvar. Detta exemplifieras genom observationen jag gjorde på Aspens 

förskola, där musikstunden inte alls respekterades då det först springer en städerska fram och 
tillbaka och väsnas. Sen när assistenten och barnet som var oroligt går ut, börjar de bygga 
lego högljutt vägg i vägg med den avslutande avslappningen, utan att ens tänka på att stänga 

dörren. Som förskollärare anser många att det räcker att sprida sångglädje och våga sjunga. 
Är det sant? För om barnen inte får förutsättningar att kunna sjunga för att de blir ålagda att 
sjunga som fröken i ett alldeles för lågt röstläge så spelar det ingen roll om de vågar hur 

mycket som helst, eller om de blir glada och tar i allt vad de kan. Det blir i alla fall inte musik 
av det. Det är intressant att min informant Birgit tydligt betraktar sångerna som ett 
pedagogiskt verktyg men inte uppfattar att barnen har begränsade förutsättningar och därmed 

otillräcklig förmåga för att använda sången som verktyg i sitt lärande.  

Bertil Sundin (1995) gjorde en undersökning kring barns musikaliska skapande och fann flera 
intressanta resultat gällande barns röstomfång. Han skiljer på begreppen barnsång, där barnen 

spontant sjunger fritt under lek och barnvisa där man bad barnen sjunga en inövad melodi. I 
den spontana barnsången när barnen sjunger toner utan särskild medvetenhet om att de 
faktiskt sjunger, ligger omfånget ofta ganska högt, från ettstrukna d och i ett omfång mellan 

en oktav upp och även över en och en halv oktav upp. När barn sjunger egna melodier är 
omfånget på melodin i ett mindre omfång, oftast kring en ters (tre toner), till exempel 
”skvallerbytta bing bång”-melodin. Men eftersom barn i en grupp sjunger så olika menar 

Sundin (1995) att det genomsnittliga omfånget hamnar mellan ettstrukna c och ettstrukna g, 
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vilket stämmer bra överens med Fryklund och Wennbergs bild av det begränsade röstomfång 
där barns och vuxnas röster möts (se figur 1).  

När jag tittar på min undersökning och de ljudupptagningar jag gjort är det, när pedagogerna 

sätter an tonen, sex exempel av tjugo som rör sig i det området men samtliga dessa sex 
exempel rör sig också under ettstrukna c, det vill säga utanför de flesta barns röstomfång. 
Övriga fjorton exempel ligger lägre än barnens röstomfång. 

Elisabet Jonsson (Agnestig, Jonsson & Kemp, 1990) menar att barn kan sjunga högt upp till 
och med i femstrukna oktaven utan problem men ”däremot har barnen inte förmåga att sjunga 

i den ostrukna oktaven” (Agnestig, Jonsson & Kemp, 1990, s. 98). Helen Kemp (Agnestig, 
Jonsson & Kemp, 1990) skriver i samma artikel att det vid ettstrukna c är lätt att barnen 
forcerar och sjunger med fullröst/talröst om man uppmanar dem att sjunga för starkt. Vilket 

jag själv anser är väldigt lätt hänt särskilt när den vuxne använder sin egen talröst istället för 
att använda en lättare klang, som vi kan kalla falsett för att göra det lättförståeligt.  

Min uppfattning är att barn gör rätt om de kan – det vill säga att de bereds rätt förutsättningar 

för lärande. Detta kan röra rumsliga faktorer och hjälpmedel såväl som barnets kognitiva 
förmågor. Men framförallt rörande sång är de fysiska förutsättningarna som stämbandens 
storlek och därmed röstomfång avgörande för barnens röstliga och musikaliska utveckling. 

Barn sjunger rätt om de kan, men de kan inte sjunga för låga toner (Mc Allister & Södersten, 
2007).  

5.1 Metoddiskussion 
Inför detta arbete var min plan att göra en enkätundersökning i min kommun för att få en 
överblick över förskollärares kompetens i det område där jag bor och verkar, och där min son 
går i förskola. Vid första samtalet med min handledare insåg jag dock problematiken som 

skulle kunna komma att infinna sig med att använda en sådan kvantitativ metod. Bryman 
(2011) jämför kvantitativ och kvalitativ forskning bland annat utifrån att kvantitativ forskning 
ger en statisk bild av verkligheten, och i detta fall en ensidig bild ur förskollärarens egen 

synvinkel, medan den kvalitativa forskningen har fokus på deltagarnas sociala beteende, som 
jag här fick studera i min observation. I efterhand kan jag se trianguleringen, där jag först fick 
iaktta pedagogen med barnen och därefter fråga henne det jag undrade över, som mycket 

givande. Jag inser att observationen utifrån min erfarenhet som sångpedagog, musiklärare och 
barnsångledare var mycket värd och balanserade upp svaren jag fick i intervjuerna till en 
tydlig ”triangel”. Med det menar jag att pedagogerna och jag själv vid flera tillfällen hade 

delade meningar om hur de sjöng med barnen. Att jag ser andra saker än informanterna har 
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delvis sin förklaring i att jag tar på mig mina ”sångpedagogglasögon” och specifikt fokuserar 
på röstlägen i detta arbete.  

5.1.1 Kritiska reflektioner 
Interbedömarreliabilitet innebär att resultatet vid en undersökning stämmer överens mellan 

två eller fler olika bedömare (Bryman, 2011). Om jag applicerar det begreppet på 
föreliggande undersökning anser jag att självbedömningen som pedagogerna gjort inte stämde 
överens med min egen bedömning – nämligen att informanterna tog begränsad hänsyn till 

barnens röstliga förutsättningar. De svar jag hade fått i en enkät hade med stor sannolikhet 
hamnat i linje med de svar jag fick i intervjuerna, det vill säga pedagogernas perspektiv och 
därmed hade resultatet ägt en lägre grad av reliabilitet. Jag menar därför att reliabiliteten blev 

högre av denna kvalitativa undersökning än om jag hade gjort en mer kvantitativt orienterad 
undersökning. I och med att jag fick möjligheten att observera pedagogerna aktiva i deras 
verksamhet, samt att jag hade möjligheten att ställa uppföljande frågor i den 

semistrukturerade formen av intervju. 

Validitet inom kvalitativ forskning handlar om att observera, identifiera och mäta det man 
säger sig mäta (Bryman, 2011). När det kommer till validiteten i min undersökning måste jag 

fundera om jag undersökt rätt sak. Kanske inte till hundra procent i och med att jag inte 
avslöjade för informanterna inför observationen vad jag faktiskt var där för att observera. Om 
jag hade gått ut med informationen till pedagogerna att jag ska undersöka ”Hur du sjunger 

med barn” tror jag inte att själva grundproblemet, röstomfångsfrågan, nödvändigtvis hade 
varit förändrad. Möjligen att någon av dessa tre hade valt att inte delta pga bristande 
självkänsla. Min tredje forskningsfråga: ”Vad har förskollärare för medvetenhet om att de 

påverkar barns röstliga/sångliga/musikaliska utveckling?” har inte alls blivit tagen till 
diskussion när det gäller den vidare utvecklingen för barnen. Jag kan dock från mina 
observationer se om jag tycker informanterna varit medvetna eller inte i det de gjort i stunden 

men ur ett utvecklingsperspektiv hade jag behövt diskutera ämnet mer ingående i 
intervjudelen och där hade jag, igen, blivit tvungen att avslöja mitt underliggande syfte och 
min identitet som sångpedagog. Fryklund och Wennberg (2014) förde dock liknande 

frågeställningar i samtal och möten med pedagoger som i olika grad av sångglädje och 
sångrädsla deltog i projektet Rösträtt - musik på barns villkor och fann att ”för att förskolan 

ska kunna ge barnen gemensam sång på barnens villkor behöver vuxna trygghet i sina 
röster” (Fryklund & Wennberg, 2014, s. 63). 

I denna fråga gick jag tillbaka till mina informanter och föreställde mig att de vetat mer i 

detalj vad jag var ute efter. Att jag i förväg hade meddelat något i stil med: Jag vill lyssna 
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efter om ni förskollärare sjunger med barnen i ett läge som passar barns röster. Jag tror inte 
att det heller hade behövt visa något annat resultat än det jag nu fick på grund av 
förkunskaperna men kanske främst för att det är svårt att veta i vilket röstläge tonerna hamnar 

om man inte har en i förväg vald startton från exempelvis ett instrument. En tolkningsmetod 
kallas good-reason-essay (Nyström, 2007) och söker finna förklaringen till varför människor 
säger eller handlar som de gör. Och den förklaring jag ser handlar om att den genomsnittliga 

människan i Sverige idag inte sjunger på ett medvetet sätt.  

5.1.2 Sång i förskolan 
Sundin (1995) citerar sig själv och jämför tredje och första upplagan av sin bok Barns 
musikaliska utveckling som handlar om detta: ”Musik är något helt annat i barnens värld idag 

än - låt oss säga för 20 år sedan” (Sundin, 1995, s.9). Det skrev han i bokens första upplaga, 
1978, och efter de 40 år som gått fram till idag har utvecklingen fortsatt att förändras i de 
riktningar han beskriver och i nya, som följer med bland annat teknikens explosionsartade 

framfart. De barn han omnämnde på 1970-talet och sedan 1990-talet har vuxit upp och vissa 
av dem är de pedagoger jag ser på förskolorna idag. Sundin (1995) jämför den traditionella 
musikpedagogiken med en ny pedagogik som mer släpper fram barnens egna, fria kreativitet. 

Den traditionella pedagogikens synsätt har präglats av att betrakta musiken som ett 
specialämne och sortera ut de barn som hade en musikalisk potential för att fostra nya 
yrkesmusiker inom konstmusiken genom notläsning och traditionell skolning i musikskolan. 

De barn som blev bortsorterade möter jag emellanåt som sångelever i vuxen ålder när de efter 
decennier av tystnad till slut tagit mod till sig att gå till en sångpedagog, av en längtan att 
våga sjunga med i gratulationssången vid födelsedagskalas eller på den lokala 

allsångsaftonen. Men vissa av dem arbetar även till vardags på förskola. 

Den nya pedagogiken som säger: ”Barn är inte längre objekt som ska fyllas utan lika mycket 
subjekt som skapar och därigenom ger läraren impulser att arbeta mot önskade mål” (Sundin, 

1995, s.29), behöver därmed ha pedagoger som fångar upp barnens impulser och kan 
omvandla dem tillbaka till barnen med förståelse om barnens nivå och förmåga.  

Detta kommer igen i Läroplan för förskolan Lpfö 98 där en av målformuleringarna under 

punkt 2.2 Utveckling och lärande lyder: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Skolverket, 
2016, s.10). 

Vidare står att ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda 
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hela sin förmåga” (Skolverket, 2016, s. 11). Förskolechefen å andra sidan ska ansvara för att 
personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 
kunna utföra sina uppgifter (Skolverket, 2016). 

I Malmö genomfördes mellan 2011-2014 projektet Rösträtt - musik på barns villkor där man 
utvecklat lösningar för pedagogernas fortbildning. Man har bland annat startat en obligatorisk 
pedagogkör för förskolepedagoger där alla, oavsett sångvana, var ålagda att delta på arbetstid. 

Kören leddes av utbildade sångpedagoger och syftet var att öka kunskapen om barnets röst 
och den egna rösten och skillnaderna mellan dessa.  

En vuxen som får större självförtroende och vågar använda sin röst i större utsträckning och prova 
nya aktiviteter i samband med musik kan inspirera barnen till att göra detsamma och på så sätt 
upptäcka nya uttryckssätt i musiken och träna och stärka sina egna röster (Fryklund & Wennberg, 
2014, s.64). 

5.2 Vad är egentligen problemet? 
Det svåra, även för mig själv när jag sjunger med barn, är att kunna veta att jag håller mig 
inom barnens röstomfång om jag sjunger utan instrument. Den som har absolut gehör kan 
veta exakt var han eller hon befinner sig utan en instrumental referens men jag har inte det 

och märker många gånger i mitt jobb i grundskolan att jag, trots min medvetenhet och 
själviakttagelse, ibland hamnar i ett läge som inte barnen kan följa med till, även fast jag 
sjunger med lätt klang, vi kan likna det vid mansröstens falsett. Så detta är ingen enkel nöt att 

knäcka, och det har inte att göra med om man sjunger vackert eller inte, vilket jag tror ofta är 
rädslan för den som inte vågar sjunga. Det handlar om att använda ett tonområde som barnen 
kan använda. Alicia från min observation får vara ett exempel: Hon sjöng jättefint men 

hamnade för lågt hela tiden för att hon inte hade någon referens i vilket tonomfång hon befann 
sig. Det saknas verktyg för detta! På samma sätt som det till exempel finns en sensor på 
träningsanläggningar som indikerar med rött ljus när ljudvolymen är för hög borde det finnas 

en sensor på förskolor som larmar när tonhöjden blir för mörk.  

En jämförelse jag vill göra är hämtad från idrottsvärlden – som exempelvis höjdhopp. Ingen 

förväntar sig att ett barn ska kunna hoppa lika högt som en vuxen, för det är inte i proportion 
till barnets kropp. Man kan tydligt se att en lång kropp hoppar högt och en mindre kropp 
hoppar inte lika högt. Eller tyngdlyftning: en stor kropp lyfter tungt, en liten kropp lyfter inte 

så tungt. I mitt fall, när det gäller sång och musik, har jag ingen referens mer än mina egna 
öron. Och kanske ligger problemet där – gemene man är själv så ovan att lyssna på och 
använda den egna rösten att han eller hon inte ens märker när barnen inte kan komma ner på 

tonerna. Jag anser att denna fråga behöver aktualiseras på bred front i landet för alla som 
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sjunger organiserat med barn. För att kunna orientera sig i rätt tonomfång skulle det behövas 
ett hjälpmedel som visar den vuxne var den behöver befinna sig. Det räcker inte heller att 
säga ”sångerna ska sjungas i E-dur när barnen är små” för beroende på melodins tonomfång 

sträcker sångerna sig olika i och ur barnens röstomfång. Därför anser jag att utbildningarna 
för förskollärare och även i viss mån grundskolelärare borde innehålla moment som behandlar 
barnrösten och vuxenrösten i relation till grundläggande musikteori och notläsning så alla som 

sjunger med barn i förskolan kan tolka sångböcker och ta ut tonarter och röstlägen som passar 
barnen. Jag anser även att alla förskolepedagoger regelbundet borde få en påminnelse om 

detta och fortbildning av egen sångteknik. 

5.3 Fortsatt forskning 
Det är någonting med sång som förenar människor. Det är en uråldrig konst och tradition som 

såklart alltid förändras, som allt annat, men som jag vill ge alla möjligheten att få delta i. Jag 
skulle vilja undersöka skillnader i barns sånglighet i årskurs nio om de haft medvetna 
sångledare från förskoleålder och vidare genom alla åren i skolan. Jag blev även nyfiken att 

undersöka om nyexaminerade förskollärare tycker att deras musikutbildning håller i praktiken 
när de kommer ut och börjar jobba. Jag hoppas att detta arbete inspirerat dig som verksam 
förskolepedagog till att välja ett lämpligt röstläge när du tar ton och sjunger med barn.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Till informanterna 

Mitt namn är Lina Blomqvist, jag studerar till pedagog vid Umeå universitet. 

Som en del i min utbildning ska jag göra en studie om barns sång i förskolan.  

Jag kommer att observera en sångstund i förskolan och därefter göra en intervju med berörd 
pedagog på ca 30 minuter. 

Endast jag och min handledare Thomas von Wachenfeldt kommer att ha tillgång till det 
insamlade materialet, som består av anteckningar och inspelat ljud. Resultatet av 
undersökningen kommer att resultera i ett examensarbete vid Umeå Universitet.  

Samtliga informanter och elever kommer att vara anonymiserade.  

Samtliga informanter kan när som helst dra sig ur undersökningen.  
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