
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjung för talet! 
 

En studie om hur olika professioner kan arbeta med sång som 
artikulationsverktyg 

 
 
 
 
 

Linda Johnsson 
Johanna Zackariasson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsats HT 2013         Handledare: Christina Larsson 
Musikpedagogik I, avancerad nivå 
 
Uppsatser på avancerad nivå vid Musikhögskolan, Örebro universitet 



	  

SAMMANFATTNING 
 
Författare: Linda Johnsson, Johanna Zackariasson 
 
Titel: Sjung för talet! En studie om hur olika professioner kan arbeta med sång som 
artikulationsverktyg 
Title: Sing to develop the speech! A study about how singing can be used as an articulation 
tool 
 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur artikulationssvårigheter kan te sig och hur 
olika professioner, med fokus på röst, arbetar med det. Kvalitativa intervjuer med logopeder, 
sångpedagoger och en talpedagog har genomförts där deras sätt att arbeta med 
artikulationssvårigheter och specifikt språkljudet [s], har varit i fokus. Resultatet visar att 
informanterna arbetar på liknande sätt i vissa hänseenden. Exempelvis är andning något som 
samtliga arbetar med och som är en förutsättning vid artikulation. Vid svårigheter att uttala 
konsonanten [s] arbetar sångpedagogerna med stöd och att sammanbinda [s]:et med en vokal. 
De övriga informanterna väljer istället att sammanbinda [s]:et med en konsonant. 
Informanterna problematiserar artikulationssvårigheter ur olika synvinklar. Sångpedagogerna 
beskriver problemet ur en estetisk aspekt och menar att klangfärgen och tonbildningen 
påverkas av artikulation. De övriga informanterna beskriver problemet ur en fysiologisk 
aspekt då de menar att artikulationen påverkas av hur talapparaten ser ut samt hur 
välutvecklad motorik man har. Samtliga informanter anser att sång kan vara ett bra verktyg 
för att arbeta med olika typer av artikulationssvårigheter. Sångpedagogerna arbetar med detta 
i sin vardagliga verksamhet, medan de övriga informanterna inte har lika mycket erfarenhet 
av att arbeta med sång. Det framkom att talpedagoger och logopeder ofta samarbetar, men 
informanterna menar att ett samarbete med alla tre professioner skulle vara eftersträvansvärt.  
    
Nyckelord: Artikulationssvårigheter, [s]-ljud, sång, konsonanter, andning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

FÖRORD 
 
Det har varit en intensiv och mycket givande process att färdigställa detta arbete då det är 
många delar som skall sättas samman. Avgörande för denna studie var att hitta informanter 
som vi kunde intervjua. Därför vill vi rikta ett innerligt tack till de personer som medverkat i 
vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Christina Larsson som har kommit med mycket 
bra idéer och synpunkter. Hon har varit väldigt hjälpsam under hela processen. 
 
Tidvis har det varit en komplicerad process att skriva examensarbetet, men vi har fått mycket 
goda tips och råd av våra sambor som bistått med konkreta synpunkter. Ett tack riktas därför 
även till dem.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete! 
 
 
Örebro, 18 december 2013 
 
Linda Johnsson och Johanna Zackariasson 
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INLEDNING 
 
Som blivande musiklärare och sångpedagoger kommer vi att möta många olika elever. 
Tidigare i utbildningen genomförde vi ett projekt där vi arbetade med en grupp elever med 
olika funktionsnedsättningar och där främsta fokus låg på att se hur sång och musik kan 
användas som uttrycksmedel. Dessa elever hade olika typer av funktionsnedsättningar som 
bland annat påverkade talet och kroppen. Under projektet arbetade vi mycket med att koppla 
ihop det vi sjöng om med enkla kroppsrörelser som ett sätt att uttrycka den musik vi arbetade 
med. Under den korta tid vi hade med gruppen märkte vi skillnad hos många elever då sången 
blev mer naturlig mot slutet av projektet, men vi såg också många elever som mot slutet av 
projektet kommunicerade på ett tydligare sätt. Denna erfarenhet gjorde oss mer intresserade 
av området sång som kommunikation och hur sång kan främja talet.    
 
Språk kan, enligt Ulf Jederlund (2011), förklaras som en kanal för kommunikation och detta 
kan i sin tur översättas till att göra något gemensamt och att dela upplevelser med varandra. 
Det behöver alltså inte enbart innebära att tala med varandra utan kommunikation kan också 
ske genom andra uttryckssätt såsom gester, ton, bild och melodi. Han menar att 
kommunikation kan delas upp i två led, verbal och ickeverbal kommunikation. Det talade 
språket är således en verbal kommunikation där vi medvetet förmedlar något genom ord. 
Ickeverbal kommunikation kan ske på ett omedvetet och medvetet sätt och författaren menar 
att vi ofta kommunicerar omedvetet genom våra kropps- och ansiktsuttryck. Däremot menar 
han att musik, bild och dans är exempel på en medveten ickeverbal kommunikation. Han 
beskriver att kommunikationssystemet hos våra förfäder var byggt på egenskaper som finns 
både i språket och i musiken såsom vokala ljud, melodier, rytmer, gester och rörelser.  
 
Kommunikation kan alltså handla om både verbalt språk och musikaliskt uttryck, vilket är 
något vi vill fördjupa oss i. Vad finns det för kunskap kring detta samband? Kan sång främja 
talet och i så fall hur? Används sång som ett hjälpmedel för de som har talsvårigheter? Dessa 
frågor vi ställde oss i början av arbetet och de fick således ligga till grund för hur vi senare 
formulerade syftet. 
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Det talade språket består enkelt uttryckt av konsonanter och vokaler. Ulrika Nettelbladt 
(2007) beskriver att svalg, munhåla och munöppning ger luftströmmen fri väg att passera vid 
produktion av vokaler. Vid produktion av de flesta konsonanter täpps vägen för luftströmmen 
till. Språkljuden framkommer med hjälp av artikulation och vilket språkljud som uttalas 
beror, enligt författaren, på hur och var man artikulerar. Det innebär exempelvis att 
konsonanterna [s], [t] och [d] artikuleras med tungspetsen medan [k], [g] och [j] artikuleras 
med tungryggen.  
 
Språkstörningar kan, enligt Ulrika Nettelbladt och Eva-Kristina Salameh (2007), handla om 
svårigheter att uttala enskilda språkljud såsom [s] och [r] men också svårigheter att göra 
skillnad på olika språkljud. De menar att en person med lätt språkstörning har uttalsproblem 
som ofta är övergående och om man har dessa svårigheter kan man vända sig till en 
talpedagog eller logoped. Talet är en del av vår personlighet och hur vi uppfattas kan bero på 
sättet vi talar. Hur viktigt är ett korrekt uttal? Vilka konsekvenser kan artikulationssvårigheter 
innebära? Skulle man även kunna vända sig till en sångpedagog vid artikulationssvårigheter? 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur artikulationssvårigheter kan te sig och hur olika 
professioner, med fokus på röst, arbetar med det. Vi är intresserade av att studera om, och i så 
fall hur, sångpedagoger, logopeder och talpedagoger arbetar för att hjälpa personer som har 
svårigheter att uttala det enskilda språkljudet [s]. Ett exempel på en sådan svårighet kan vara 
läspning, vilket är något vi själva stött på och som vi troligtvis kommer möta i vår profession.  
 
Utifrån ovanstående syftebeskrivning har vi kommit fram till följande frågeställningar: 
 

• Hur arbetar sångpedagoger, logopeder och talpedagoger med personer som har 
avvikande uttal av språkljudet [s]?  

• Vilka likheter och skillnader finns i sättet att arbeta med detta?  
• Vilka möjligheter ger sången som arbetssätt för att få ett tydligare [s]-uttal? 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har gjorts inom det aktuella 
problemområdet. Olika synvinklar på sambandet mellan tal och sång samt huruvida 
talutvecklingen gynnas av sång presenteras i kommande avsnitt. Även begreppen språk och 
kommunikation presenteras samt vad dessa begrepp kan innebära.   
 
 

Språk- och kommunikationsbegreppet 
 
Jederlund (2011) beskriver att språk är en kanal för kommunikation och att kommunikation är 
något vi gör gemensamt. Även Osmo A Wiio (1985) förklarar kommunikationsbegreppet som 
ett ömsesidigt utbyte. Språk behöver, enligt Jederlund (2011), inte enbart betyda verbalt tal, 
utan även tecken, ton, bild och melodi kan vara andra typer av språk. Olika faktorer påverkar 
den kommunikativa processen och Wiio (1985) menar att individer som deltar i samtalet, den 
sociala och fysiska miljön, vilken respons man får av mottagaren samt vilka eventuella medier 
som används är exempel på sådana faktorer. 
 
Kommunikation beskrivs av Nettelbladt och Salameh (2007) som en grundläggande, medfödd 
förmåga hos alla människor. Denna förmåga menar de kan delas in i olika områden, vilka är 
fonologi, grammatik, semantik och pragmatik. Den fonologiska delen av språkförmågan 
handlar om hur språkljud kombineras och om talets rytm och melodi (vilket också kallas 
prosodi). Det grammatiska området innefattar olika delar såsom böjningar, pronomen, 
obestämd artikel samt hur ord kombineras till meningar. Den semantiska delen av 
språkförmågan menar författarna består av ordens betydelse och förståelsen av innehållet. 
Den pragmatiska delen däremot inbegriper kommunikationsförmågan i allmänhet och då även 
den ickeverbala såsom gester och mimik. Dessa delar är alltså grundläggande för vår 
språkförmåga och våra kommunikativa färdigheter. Wiio (1985) menar att det krävs flera 
förutsättningar för en lyckad kommunikation. Han menar att det krävs psykologiska 
förutsättningar såsom minne, uppmärksamhet och intelligens. Även språklig förmåga krävs, 
vilken beskrivs som talspråk, kroppsrörelser och skriftspråk. Han betonar också vikten av ett 
gemensamt språk mellan de som kommunicerar för att förstå varandra. Ett smidigt samtal 
kräver, enligt Nettelbladt och Salameh (2007), ett snabbt och tydligt tal med ett varierat 
ordförråd och att man inte tvekar.  
 
 

Den språkliga utvecklingen 
 
Kommunikation och samspel är, enligt Berit Uddén (2004), en medfödd förmåga och det 
nyfödda barnet reagerar på föräldrarnas beröring, läten, leenden och språkljud som främst 
ligger i ett högt register. Skrik beskriver Nettelbladt (2007) som barnets allra första 
uttrycksmedel, då barnet kommunicerar sina känslor såsom trötthet, hunger och smärta. 
Efterhand utvecklar barnet ett slags ljudande som uttrycker välbefinnande, vilket i ett senare 
stadium utvecklas till joller. Till en början beskriver Uddén (2004) att modern härmar barnets 
ljudande och så småningom härmar även barnet mammans ljud och en interaktion växer fram. 
Ljudkvalitet, ljudstyrka och rytm är något barn reagerar extra starkt på och efter ungefär en 
månad kan barn oftast röra på läppar, jollra och använda vokaler i sitt ljudande. Hon beskriver 
att barn först lär sig att tolka och förstå olika tonfall i situationer som uppstår. Författaren 
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pekar på forskning som har visat att den så kallade prosodiska nivån, det vill säga språkets 
melodi, är det första som sker i barns språkutveckling. Vid tre månaders ålder beskriver 
författaren att barnet börjar upptäcka föräldrarnas kroppsspråk som ett sätt att förstå 
situationer i omgivningen. Nettelbladt (2007) beskriver att barn vid sex månaders ålder 
utvecklar en så kallad vokalisering där förmågan att kombinera vokaler och konsonanter 
utvecklas. Ramsor, visor, och sånglekar är, enligt Uddén (2004), centralt för barns 
språkutveckling, då detta ofta används av föräldrar för att ge barnet en ordförståelse och för 
att sätta orden i en kontext där barnet kan förstå sammanhanget. Dessutom menar författaren 
att även rörelser och motorik är starkt sammankopplat med barns språkutveckling. Även 
Nettelbladt (2007) beskriver sambandet mellan kroppsliga rörelsemönster och 
språkutveckling då hon menar att barn som är ungefär sju till nio månader gamla utvecklar det 
hon kallar för stavelsejoller. Med detta menas att enkla, identiska stavelser i form av en 
konsonant följd av en vokal upprepas. Författaren menar att sådant stavelsejoller oftast sker 
när barnet samtidigt gör en arm- eller handrörelse. Från detta stavelsejoller utvecklar barn 
förmågan att uttala ord, vilket brukar ske vid ungefär ett års ålder.   
 
 

Hur hjärnan hanterar språk och musik 
 
Hjärnan är ett komplext organ som har olika funktioner och Alexandra Ullsten (2010) 
beskriver i grova drag skillnaderna mellan hjärnans olika delar; de främre delarna, de bakre 
delarna, mellanhjärnan och hjärnstammen samt höger- och vänster hjärnhalva. Hjärnans 
främre delar styr kroppslig rörelseförmåga, minne och känsloupplevelser medan de bakre 
delarna har funktionen att lagra, sortera och analysera information. Vidare beskriver 
författaren att mellanhjärnan och hjärnstammen verkar för att ta hand om bland annat 
andningsapparaten. Vänster och höger hjärnhalva är lika i den mån att de styr motoriken av 
motsatt sida av kroppen, men i övrigt beskriver författaren att de har helt olika funktioner. 
Språket tas om hand av vänster hjärnhalva och det är alltså därifrån språkligt lärande, logiskt 
tänkande samt tal- och skrivförmågan styrs. Höger hjärnhalva däremot styr det författaren 
kallar spatiala färdigheter, vilket bland annat handlar om intuition, rumsuppfattning och 
melodi.  
 
Vad händer i hjärnan när vi tar emot information såsom musik och tal? Enkelt förklarat menar 
Jederlund (2011) att musik främst tas upp av vänster öra, som är kopplat till höger hjärnhalva, 
och språkljud tas främst upp av höger öra, som i sin tur är kopplat till vänster hjärnhalva. 
Uddén (2004) redogör för att sång och rytmiska rörelser utvecklar samarbetet mellan 
hjärnhalvorna. Detta eftersom språkljuden i sången tas emot av vänster hjärnhalva medan 
sångens melodi och rytm tas emot av höger hjärnhalva. För att förstå helheten måste alltså 
båda hjärnhalvorna aktiveras. Jederlund (2011) beskriver att det sker en samverkan mellan 
olika neurala nätverk när vi använder språk respektive musik. De nätverk som är aktiva vid 
språk och musik är ofta gemensamma då dessa bearbetar prosodin i språket och melodin i 
musiken. Även de nätverk i hjärnan som behandlar bland annat ljud, vokalt utförande, 
periodkänsla, rytmkänsla och pauser är gemensamma för den språkliga och musikaliska 
processen. Författaren beskriver de fenomen som sker vid musikalisk aktivering av hjärnan då 
detta ofta får kroppsliga effekter. Han menar att det autonoma nervsystemet aktiveras när vi 
utövar eller berörs av musik, vilket resulterar i höjd hjärtfrekvens, höjd kroppstemperatur och 
ökad uppmärksamhet. Det parasympatiska nervsystemet aktiveras då musiken upplevs 
lugnande, vilket får motsatt effekt med bland annat sänkt kroppstemperatur och sänkt 
hjärtfrekvens.    
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Sången och musiken som en del i språkutvecklingen   
 
Vi vill börja detta avsnitt med ett citat som belyser musikens väsentliga plats i och dess 
påverkan på språkutvecklingen. 
 

Den spontana musikaliska leken och samvaron mellan den nyfödda och föräldern är ett samspel 
och ett flöde som bygger på känslomässig grund. […] Vår språkliga utveckling har alltså sin 
ursprungliga drivkraft i ett djupt existentiellt behov av att vara någon, bli hörd och få höra 
samman. ’Communicare, per sonare!’ Till detta finns inget språk mer lämpat än musik (Jederlund 
2011, s. 91). 

 
Författaren menar alltså att vi börjar kommunicera redan som spädbarn i form av ett samspel 
med föräldern där kroppsrörelser, rytmer, ljudande och ansiktsuttryck är vårt sätt att föra fram 
det vi vill förmedla. Vidare beskriver han att det är prosodin i föräldrarnas språk som är det 
första barnet uppfattar och förstår. Han förklarar att prosodin består av olika komponenter 
såsom rytm, melodi och styrka, vilket är musikaliska termer som även är typiska 
beståndsdelar i sång. Även Jon-Roar Bjørkvold (2005) beskriver att nyfödda barn på kort tid 
tillägnar sig en mängd ljud med olika innebörd innan ljuden blir begripliga ord. Han menar att 
”musiken i orden skapar sammanhang” (Bjørkvold 2005, s. 28). Beståndsdelarna i ordens 
musik som författaren tar upp är således rytm, tempo och dynamik. Det är alltså språkets 
musikaliska intonering som är grundläggande för kommunikationen tidigt i livet.  
 
Mats Uddholm (1993) definierar musik som ett flöde, då han menar att musiken alltid är i 
rörelse. Detta flöde är grundelementet i alla typer av språk såsom ickeverbalt och verbalt 
språk. Vidare menar han att musikens flöde och rörelse är starkt kopplat till, och kommer ofta 
till uttryck i, kroppen. Det kan handla om att gunga med i tempot när vi lyssnar på musik eller 
hålla takten med foten. Detta kroppsliga uttryck av musiken menar författaren är utvecklande 
för motorik och koordination men även kroppsmedvetenheten ökar. Till musik hör även sång, 
vilket beskrivs som ett berättande språk där flödet och känslor kan upplevas på ett tydligt sätt. 
Författaren menar att rytm- och melodikänsla är grundläggande förutsättningar för talförmåga 
och läsförståelse och att dessa stimuleras när vi sjunger. Han betonar vikten av att uppmuntra 
till sång om personen i fråga har svårt med uttal eller läsning. Flödet är centralt även i sången 
och därför menar författaren att det faller sig naturligt att använda kroppen även när man 
sjunger. Även Jederlund (2011) beskriver att sång och musik kan vara till hjälp för 
språkutvecklingen då svåra ord och ljud som sätts i ett melodiskt sammanhang, kan vara en 
hjälp att utveckla uttalet. Även personer som av olika orsaker har talsvårigheter kan bli hjälpta 
genom att använda musik då bland annat rytm, melodi, minnen och associationer stimulerar 
talspråksutvecklingen.  
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DEFINITIONER 
 
I följande avsnitt presenterar vi vad logopeder, talpedagoger och sångpedagoger arbetar med 
och vad deras yrke innebär.  
 

Logoped 
 
Ordet logopedi beskriver Lena Hartelius; Ulrika Nettelbladt och Britta Hammarberg (2008) 
som läran om språk-, röst- och talstörningar och behandlingar inom området. De menar att en 
logoped är medicinskt utbildad och huvudsakligen arbetar med utredning och bedömning av 
patienter med olika språk-, röst- och talstörningar. Logopeder diagnostiserar och behandlar 
även patienter med ät- och sväljsvårigheter (Elisabeth Lindström 2008). Logopeder arbetar 
förebyggande och rådgivande samt med behandling och insatser för dessa patienter 
(Hartelius; Nettelbladt & Hammarberg 2008). 
 
 

Talpedagog 
 
En talpedagog arbetar i förskolan och skolan för att hjälpa de elever som har någon form av 
tal- och/eller språksvårighet så att de får samma möjligheter som övriga elever att 
tillgodogöra sig kunskap. Talpedagoger undersöker om en språkstörning är den 
bakomliggande orsaken till elevernas tal- och språksvårigheter och i dessa fall kontaktas en 
logoped. I en talpedagogs arbete ingår nära samarbete med övrig personal på skolan såsom 
specialpedagoger och klasslärare men också med föräldrar och ibland även logopeder. Det är 
också vanligt att talpedagoger arbetar i särskolan då många funktionsnedsättningar medför 
tal- och språksvårigheter (http://www.talfor.se [hämtad 2013-11-23]).  
 
 

Sångpedagog 
 
En sångpedagog är en musiklärare som undervisar i instrumentet sång och som, enligt Ing-
Marie Janzon (2007), lär ut god röstvård och en sund röstanvändning genom olika övningar. 
Sånginstrumentet består av många komponenter och en sångpedagog undervisar i hur 
instrumentet ska användas och vilka komponenter som ingår. Det kan handla om sångteknik, 
hur tonen placeras och hur klangen färgas beroende på vilken genre som sjungs, musikaliskt 
uttryck och gestaltning. Sången är ett uttrycksmedel där vi förmedlar en känsla som kan 
beröra lyssnaren (Janzon 2007). Sång handlar också om ett samspel mellan olika 
komponenter då sånginstrumentet består av vår egen kropp. En sångpedagog ger redskap för 
hur sångteknik och sånglig uttrycksförmåga kan utvecklas och sångpedagogen ger också 
kunskap om olika genrer och sångsound.    
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UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA BEGREPP 
 
För att förstå och analysera resultatet av vår studie kommer vi utgå från några begrepp, vilka 
vi i följande text presenterar. Detta är ett sätt att angripa det material som studien genererat 
och därför kommer vi i nedanstående avsnitt förklara begreppen artikulation, andning, 
estetiska aspekter av sångrösten och den personliga rösten.  
 
 

Artikulation 
 
Artikulation kan, enligt Nettelbladt (2007), beskrivas som uttal vid språkljudsproduktion. 
Produktionen av språkljud kräver muskelarbete av så kallade artikulatorer, såsom läppar, 
tunga, underkäke, gomsegel och struphuvud (Lindblad 1992). Språkljuden består, enligt Östen 
Engström och Wava Stürmer (1970), av både vokaler och konsonanter vilka bildas på olika 
sätt. Konsonanter kräver att luftströmmen förträngs medan vokaler kräver att luftströmmen får 
fri väg. Konsonanterna kan, enligt Anna Bergström-Simonsson (1961), delas in i grupper 
utifrån om det är läpparna eller tungan som formar ljudet. Några av grupperna författaren 
presenterar är läppljud, läpptandljud och tungspetsljud. Läppljuden består av [p], [b] och [m] 
då de uttalas genom att läpparna aktiveras och läpptandljuden består av [f] och [v] då dessa 
kräver att framtänderna placeras vid underläppen. Tungspetsljuden består av [l], [n], [d], [t], 
[s] och [r] då dessa uttalas genom att tungspetsens placeras bakom framtänderna. Vissa 
konsonanter menar författaren kan vara lättare att uttala då de kräver mer eller mindre 
kraftfull luftström för att de ska bli tydliga. Ett [r] som uttalas fel har, enligt Ruth Öslöf 
(1969), ofta en brusande karaktär med dragning åt [j] eller [v]. För att korrigera ett feluttalat 
[r] menar hon att man bör förstå [r]-ljudets utveckling i barns tal. Hon menar att barn lättare 
vibrerar på [r]:et genom att använda andra konsonanter före såsom, [prrr] och [brrr] men även 
[tl] eller [td]. Hon anser att man inte bör öva ljudsammansättningar förrän det vibrerande 
[r]:et kommit på plats. Artikulationen är viktig för hur tydligt talet uppfattas och om man har 
artikulationssvårigheter förordar Engström och Stürmer (1970) övningar som innehåller 
mycket konsonanter. Bland annat menar de att konsonanten [d] kan hjälpa till vid svårigheter 
att uttala [r] då tungspetsen gör liknande rörelser vid produktionen av båda konsonanterna. 
När man sjunger menar Janzon (2007) att konsonanter kan få en negativ inverkan på 
luftströmmen och hon menar att man bör fokusera på vokalljuden för att få en jämn klang. 
Detta betyder inte att sången blir oartikulerad utan hon menar att konsonanterna uttalas tydligt 
där övergången till vokalerna sker snabbt och jämnt. När man analyserar en persons 
artikulation menar Öslöf (1969) att det är viktigt att få fram hela personens uttalsstatus för att 
se vilka språkljud som uttalas fel. Författaren anser att man vid denna analys bör vara särskilt 
uppmärksam på hörselns, synens och känselns betydelse för talets inlärning. För att lära sig 
artikulera rätt behöver personen i fråga först höra hur språkljudet ska låta, sedan se hur 
munnen formas vid uttalet av språkljudet och till sist känna hur språkljudet formas i munnen.  
 

[S]-ljudet 
För att [s]-ljudet ska bildas menar Engström och Stürmer (1970) att tungspetsen måste 
placeras bakom framtänderna eftersom tungan då bildar en tunn ränna där luften kan komma 
fram. Här bildar alltså tungan en trång luftström. Har man svårigheter att uttala [s] menar de 
att [t] är bra konsonant för att öva upp detta eftersom [t] sätts an på samma ställe med hjälp av 
tungspetsens placering. I dessa fall menar författarna att [t]:et ska föregå [s]:et i övningarna. 
[S]:et kan vara en svår konsonant att uttala tydligt då Bergström-Simonsson (1961) beskriver 
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att det är en luftburen konsonant som kräver mycket kraft från bukmuskulaturen. Hon menar 
att tungspetsen bör placeras bakom tandraden för att få ett tydligt [s]. Annars är risken att [s]-
ljudet blir ett väsande ljud från sidotänderna eller att tungspetsen hamnar utanför och 
mittemellan framtänderna och således blir ljudet läspande och [f]-liknande. I dessa fall menar 
författaren att man bör träna på att producera ett vassare [s]-ljud, vilket hon menar kan göras 
med hjälp av käkarna. När [s]-ljudet pressas fram kan käkarna vara stängda, vilket betyder att 
man biter ihop, varpå de direkt ska öppnas igen och detta märks enligt författaren väldigt 
tydligt när man sjunger. Öslöf (1969) berättar att ett felaktigt [s]-ljud (läspning) kan uttalas på 
flera olika sätt då hon menar att [s]:et kan ersättas med ett annat ljud, tungan kan placeras 
mellan tänderna i under- och överkäke, tungan kan pressas tätt mot tänder eller tandkött. 
Författaren anser det viktigt att vara noggrann i klassificeringen av de enskilda [s]-ljuden och 
målet är att rätta till ljudbilden för att få fram ett adekvat [s]-ljud. När barnet behärskar [s]-
ljudet separat bör man inte omedelbart sätta samman det med vokal utan börja med [s] och 
andra konsonanter såsom [s]-pa och [s]-ka. Sedan sätts [s]-ljudet i mitten av ord och efter det i 
slutet av ord och till sist sätter man ihop [s]:et med vokaler.   
 
 

Andning 
 
I sången liksom i talet är det, enligt Janzon (2007), viktigt med ett flöde i andningen och en 
lugn och avspänd andningsteknik bör eftersträvas för att få en sund röst. Hon menar att ett 
avslappnat flöde kan övas upp med hjälp av bukmusklerna som medvetet styr 
utandningsluften. Författaren beskriver att det är detta som kallas stöd och det medför ett 
jämnt lufttryck mot stämbanden och risken för påfrestningar minimeras. Även Daniel Zangger 
Borch (2012) beskriver stöd som en muskelaktivitet i syfte att kontrollera lufttrycket. Han 
menar att en vanlig missuppfattning är att sångaren ska vara stenhård i magmusklerna och ta i, 
men det handlar istället om att ha en kontrollerad andning. Vid sång är detta inte minst viktigt 
då varje ton och dess klang är beroende av lufttrycket mot stämbanden. Janzon (2007) menar 
också att djupandning är viktigt för en hållbar röst eftersom en djup andning är koncentrerad i 
buken, vilken ligger långt bort från stämbandsregionen. En hög bröstandning däremot ökar 
risken för spänningar i strupmusklerna och även närliggande muskler, såsom axlar och hals. 
För att hitta den rätta andningstekniken menar Janzon (2007) att man kan uttala korta [t]-ljud, 
som om man spottar, eftersom bukmusklerna då aktiveras. Även konsonanten [s] kan 
användas för detta syfte. Att vara avspänd i axlar menar Zangger Borch (2012) också är 
viktigt vid andningsträning eftersom det gör oss avspända i övriga andningsmuskler. Då kan 
sångaren fokusera på balansen mellan inandning och utandning och mellan luftflöde och 
lufttryck.  
 
Tal och sång ska, enligt Elliot (2009), ske på utandning och hon förklarar att diafragman är 
den inandningsmuskel som aktiveras när vi andas in. När inandning sker utvidgas brösthålan 
och lungvolymen ökar. Effekten av detta menar författaren, blir att luft sugs in i lungorna. 
Hon beskriver vidare att det finns olika typer av andning, viloandning, hög bröstandning och 
buk-flankandning (den som används vid sång). Viloandning är den andning som används när 
vi vilar och är stilla. Det är en lugn andning där in- och utandningen är nästan lika långa. Hög 
bröstandning innebär att andningen är fokuserad kring övre delen av bröstkorgen då 
bröstkorgen lyfts vid inandning. Buk-flankandning innebär att rörelserna av andningen sker i 
nedre delen av bröstkorgen, i magen, i sidorna och i ryggen. Denna typ av andning menar 
författaren gynnar tonbildning då inandningen aktiverar diafragman och sänker luftstrupen 
något, vilket gör att man blir mer avslappnad. När vi sjunger är inandningen snabbare och 
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utandningen längre och utandningen varierar ofta i längd beroende på frasens innehåll, längd 
och om innehållet är förknippat med starka känslor. Det är buk-flankandning som 
röstpedagoger rekommenderar och använder i sin undervisning (Elliot 2009).  
 
En god andning handlar också om att vara avspänd och att ha en mjuk och lätt rörlighet i 
underkäken. Detta är något pedagoger ofta strävar efter i arbetet med elevers tal, då spända 
och hopbitna käkar kan inverka negativt på tonbildning (Elliot 2009). Hon menar att känslor 
som nervositet, rädsla, ilska och överdriven ambition kan göra att vi biter ihop käkarna och 
får spänningar i käken. För att medvetandegöra dessa spänningar beskriver författaren olika 
övningar, exempelvis att medvetet spänna käkmusklerna och att sedan låta dem slappna av 
varpå man sedan kan prova att slappna av i käken med stängda läppar. Därefter beskriver 
författaren att man kan slappna av i käken och samtidigt göra relativt stora och mjuka rörelser 
som om man tuggar på någonting. Detta kan även göras tonande på konsonanten [m] som 
sedan övergår i ett tonande ”mjum” med avslappnade käkar. Författaren menar att talet 
förtydligas genom att ha mycket energi i läpparnas och tungans rörelse.  
 
 

Estetiska aspekter av sångrösten 
 
I sång menar Per Lindblad (1992) att det föreligger ett estetiskt krav då sångrösten måste vara 
avspänd, kontrollerad och varierad i den mån som krävs för den specifika genren. Han menar 
att en erfaren sångare har en kontrollerad röstanvändning och kan ändra sound när ”det 
konstnärliga uttrycksbehovet kräver detta” (Lindblad 1992, s. 183). Olika musikgenrer kräver 
olika röstanvändning och Johan Sundberg (2001) förklarar att sångare behöver anpassa sättet 
man sjunger på beroende på genre. Författaren förklarar att det inom operasång krävs en 
flödig tonbildning, vilket betyder att man sjunger mjuka, långa och sammansatta fraser där 
konsonanterna snabbt går över på vokaler. Popstilen, menar författaren, består av flödig och 
läckande tonbildning medan bluesstilen består av pressad tonbildning. Denna pressade 
tonbildningen handlar då om en hårdare ansats på tonerna. Författaren förklarar även 
sångstilen belting, vilken främst används i musikaler, som en pressad och intensiv sångstil där 
en tydlig artikulation är viktig och där konsonanterna framhävs då sångaren ska förlänga 
dessa.   
 
Zangger Borch (2012) menar att det finns olika sound och röstkvalitéer i sång och olika 
genrer har olika ideal. Sångpedagoger och sångare analyserar de röstkvaliteter som är typiska 
för en viss genre och som de sedan använder i återskapandet av soundet. Bästa sättet att öva 
upp ett sound är enligt Zangger Borch (2012) att härma någon artist med det sound man 
söker. Han menar att konsonanter inom pop, rock och soul används, förutom sin textmässiga 
funktion, som en rytmisk ingrediens. Om sångaren har explosiva konsonanter kan sången 
upplevas som svängig och han anser att konsonanternas betydelse för den musikaliska 
tolkningen är underskattad, vilket han tror beror på en rädsla för konsonanter. Konsonanter 
förtränger tonbildningen, vilket kan medföra röstspänning och röstslitage hos den som 
sjunger. När vi bildar ett konsonantljud stoppas luftflödet och därför menar författaren att det 
är viktigt att inte sjunga för länge på konsonanterna. Vokalerna påverkas av konsonanterna då 
det är under konsonanternas formande som tonhöjden för kommande vokal ställs in. Därför 
bör konsonanter sjungas lätt och explosivt för att få en så god artikulation som möjligt.  
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Den personliga rösten 
 
Rösten, menar Janzon (2007), är lika unik och personlig som ett fingeravtryck och man kan 
snabbt identifiera en person genom att enbart lyssna på rösten. Lindblad (1992) menar att 
rösten påverkas av ens personlighet men också av andra faktorer såsom ålder, kön och yrke. 
Han menar att rösten är mycket individuell och om rösten försämras kan det upplevas sorgligt 
då det kan kännas som en personlig förlust.  
 
Elever som går hos en sångpedagog kan ha olika mål och ambitioner och Robert Schenck 
(2000) menar att det är viktigt att pedagogen har en medvetenhet kring detta och kan sätta sig 
in i elevernas situation för att undervisningen ska lyckas. Han menar att pedagogen bör kunna 
ha en empatisk förmåga gentemot eleverna, vilket betyder att förstå olika individers tankar, 
känslor, förhållningssätt och handlingar även om man själv inte delar dem. Detta menar 
författaren betyder att pedagogen måste sätta elevernas mål och ambitioner i centrum 
samtidigt som inspiration och entusiasm är viktiga grundstenar i undervisningen. Även 
Uddholm (1993) betonar betydelsen av att gå elever till mötes och förstå deras olika mål och 
förhållningssätt. Han menar att det är pedagogen som styr händelseförloppet på lektionerna 
och det kan vara lätt att leda in elever i situationer som upplevs glädjefyllda för pedagogen 
men obehagliga för eleven. Detta är viktigt att vara medveten om i det pedagogiska arbetet för 
att skapa en god och trygg undervisningssituation.  
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METOD 
 
I detta avsnitt kommer metod och genomförande att presenteras där vi steg för steg redogör 
för de val vi gjort. 
 
 

Metodval 
 
Det finns olika sätt för forskare att angripa ett problemområde och Alan Bryman (2011) 
förklarar två huvudsakliga angreppssätt, deduktivt och induktivt. I vår studie valde vi först 
problemområde och formulerade frågeställningar varpå vi genomförde intervjuer och samlade 
in data, vilket betyder att vår forskningsprocess bygger på ett induktivt tillvägagångssätt.  Ett 
induktivt angreppssätt innebär enligt författaren att forskaren först samlar in data och får ett 
resultat för studien och sedan förklarar detta utifrån en teori, som alltså klargörs i efterhand. 
Här är alltså teorin ett resultat av datainsamlingsprocessen.  
  
För att komma fram till hur vi skulle gå tillväga för att besvara frågeställningarna måste vi se 
till hur de är utformade. Kunskapsteoretiska frågeställningar handlar enligt Bryman (2011) 
om vad som inom ett problemområde ska betraktas som kunskap. Det perspektiv som ligger 
närmast vår studie är det författaren beskriver som tolkningsperspektiv eller interpretativism. 
Denna inriktning menar författaren inbegriper förståelse och tolkning av människor och deras 
beteenden. Då våra frågeställningar är utformade på det sätt där vi vill få reda på hur olika 
professioner arbetar med [s]-ljudet samt hur de upplever eller tror att sång kan vara ett sätt att 
arbeta med detta eller inte, ligger tolkningsperspektivet nära tillhands. Risken med att inta ett 
tolkande perspektiv menar Bryman (2011) är att tolkning kan komma att ske på olika nivåer 
då forskaren kan tolka andras tolkningar. Det kan också betyda tolkningar på ett tredje plan då 
forskarens tolkningar ytterligare ska tolkas utifrån begrepp eller teori. Vi har behandlat vårt 
material utifrån denna kunskap då vi vill begränsa möjligheterna för misstolkningar. 
 
 

Kvalitativa intervjuer 
 
Med utgångspunkt i föregående resonemang kan vi se att förståelse och tolkning av 
människors upplevelser står i centrum, vilket gjort att vi valt en kvalitativ metod för att samla 
in material för denna studie. Bryman (2011) förklarar att kvalitativa forskningsmetoder främst 
har ett induktivt synsätt och fokuserar på människors uppfattningar om sin omvärld. Även Pål 
Repstad (2007) menar att forskare använder kvalitativa metoder när man vill undersöka 
egenskaper hos ett fenomen och han menar att mätningar, vilket oftast är fokus i kvantitativa 
metoder, har en underordnad roll. Kvalitativa metoder används således när syftet är att 
undersöka miljöer, personer och händelser där man vill få reda på människors subjektiva 
upplevelser. Vi har samlat in kvalitativ data genom att intervjua informanter. Repstad (2007) 
beskriver att intervjuer fokuserar på individen och dennes kunskaper och upplevelser om ett 
ämne som känns vardagligt och relevant för den personen. Han menar att forskaren bör ha 
kunskap om informanternas miljö för att få fram deras erfarenheter. Vi har intervjuat 
sångpedagoger, logopeder och en talpedagog i deras profession och miljön är således deras 
arbetsplats. I den kvalitativa forskningsintervjun menar Steinar Kvale och Svend Brinkmann 
(2009) att det skapas kunskap i samspel mellan intervjuare och intervjuperson och kvaliteten 
på intervjun bygger på hur intervjuaren använder sina färdigheter och sitt personliga omdöme 
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i sitt sätt att ställa frågor. Vidare betonar författarna vikten av att intervjuaren har kunskap om 
ämnet som skall behandlas för att kunna följa upp intervjupersonens svar. Viktigt är också att 
intervjuaren kan hjälpa informanterna att utveckla sina berättelser samt att fatta beslut om 
vilka frågor som ska ställas och vilka som bör följas upp.  
 
 

Litteratursökning  
 
Denna del av studien hade som syfte att ge oss en större inblick och kunskap om det ämne 
som ligger till grund för studien. Därför har vi sökt tidigare forskning och annan relevant 
litteratur genom att använda sökfunktionen ”Summon” på universitetsbiblioteket i Örebro. Vi 
har även använt DiVA-portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där vi sökt efter tidigare 
studier som behandlat ämnet. De sökord vi använt har utformats utifrån vårt syfte och vår 
problemformulering för att få så relevant litteratur som möjligt. När vi fått material har vi läst 
samtliga författares sammanfattning, innehållsförteckning och referenslista för att i nästa steg 
bestämma vad som är av relevans och inte. Den litteratur som var signifikant för studien lästes 
sedan mer ingående för att få en djupare kunskap och inblick i ämnet. Sedan lästes den 
litteratur som vi ansåg ha hög relevans återigen men då i syfte att detta skulle användas i 
studien. Sedan användes den litteratur vi funnit som ett sätt att underbygga vår studie.     
 
 

Urval 
 
Vi valde att kontakta två sångpedagoger, en talpedagog samt två logopeder då syftet var att 
undersöka hur dessa professioner arbetar med [s]-ljudet. Sångpedagogerna hade vi sedan 
tidigare haft kontakt med och därför skickade vi en förfrågan till dem. Talpedagogen fick vi 
kontaktuppgifter till via en bekant och skickade ett mail till henne. Vi tog kontakt med ett 
flertal logopeder och de vi sedan valde att intervjua var de logopeder som först besvarade vår 
förfrågan. Tanken från början var att intervjua enbart en logoped, men då vi fick kontakt med 
två kollegor som ville intervjuas samtidigt valde vi att låta båda logopederna ingå i studien. 
Anledningen till att vi valde två sångpedagoger var att sång som metod för 
artikulationssvårigheter är vår utgångspunkt och därför är vi också medvetna om att det inte 
blir en jämvikt i antal mellan de olika professionerna. Bryman (2011) menar att detta är ett så 
kallat målstyrt urval, vilket är vanligt i kvalitativa studier då det handlar om att utifrån 
problemformuleringen välja individer som ska ingå i studien. Vidare menar han att det är 
vanligt att göra det målstyrda urvalet på två nivåer, vilket vi också gjort i vår studie. Med 
detta menas att vi först gjort urval av vilka professioner som skulle ingå i studien och sedan 
gjordes ett urval av informanter inom dessa tre kategorier. Ytterligare ett urval var att 
intervjua informanter oberoende av om de arbetar med denna svårighet hos elever/patienter 
just nu eller inte. Istället valde vi att utgå från deras erfarenheter.  
 
 

Genomförande  
 
Vi kontaktade informanterna via mail där vi presenterade oss och vår studie. Där fick de även 
information om vad studiens syfte var och vad intervjuerna skulle behandla. Några av 
informanterna svarade på mailet och tackade ja och andra informanter fick vi ta kontakt med 
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via telefon och därigenom få ett svar. När informanterna tackat ja till att medverka i studien 
mailade vi ett informationsbrev, se bilaga 1, som innehöll information om hur medverkandet 
skulle gå till samt vad de kunde förvänta sig gällande konfidentialitet och behandling av 
personuppgifter. Där fick de också information om att vi skulle ta upp en ljudinspelning av 
intervjun i syfte att underlätta efterarbetet då vi skulle transkribera materialet, men också för 
att undvika misstolkningar. Innan vi genomförde intervjuerna utformade vi en intervjuguide, 
se bilaga 2, som innehöll de frågor vi ville ha svar på. Denna fungerade som en mall under 
intervjuerna för att samtalet skulle få en naturlig gång. Repstad (2007) beskriver att forskaren 
vid intervjuer ofta har en mall eller intervjufrågor som stöd men där även improvisation är 
viktigt för att kunna följa upp olika svar. Även Kvale och Brinkmann (2009) menar att 
forskaren ofta har en mer eller mindre strukturerad intervjuguide som antingen kan innehålla 
några ämnen som ska beröras, men den kan också vara detaljerad med bestämda formulerade 
frågor. Vår intervjuguide var det författarna beskriver som halvstrukturerad samtalsintervju då 
den innehåller förslag på frågor vi ville ha svar på, men där det fanns utrymme för fler frågor. 
Eftersom vi var två personer som genomförde studien valde vi att lägga upp intervjuerna så 
att en av oss styrde samtalet och ställde frågor och den andre fokuserade på att alla frågor blev 
besvarade samt flikade in med följdfrågor. Repstad (2007) belyser de fördelar som finns med 
två intervjuare då han menar att den ena personen kan ha huvudansvaret för att frågorna ställs 
medan den andra personen kan ha rollen som lyssnare och att ställa relevanta följdfrågor. Han 
menar också att två intervjuare lättare kan diskutera sina uppfattningar av intervjun, vilket 
också varit en del av vår bearbetning av intervjumaterialet.  
 
Vi valde att intervjua informanterna på deras arbetsplats då vi dels ville att de skulle känna sig 
bekväma men också för att intervjuerna behandlade ämnen de stöter på i sin profession. Detta 
gjorde att arbetsplatsen var den mest naturliga platsen att hålla intervjuerna på. Platsen för 
intervjun menar Repstad (2007) är viktig då en ostörd plats där informanten kan känna sig 
hemma är att föredra. Intervjuerna tog cirka 45 minuter och när de var gjorda delade vi upp 
inspelningarna mellan oss och transkriberade dessa. Materialet transkriberades mycket 
noggrant, vilket Bryman (2011) menar är avgörande för om forskaren ska få med både vad 
och hur informanterna berättar. I våra intervjuer gav informanterna exempel på hur 
talsvårigheter kunde te sig och därför transkriberade vi på vilket sätt, vilket röstläge och 
betoningar de använde. Efter att samtliga transkriptionerna var färdigställda läste vi igenom 
och markerade olika ämnen som togs upp i intervjuerna. Detta var ett första steg i att försöka 
utstaka teman som vi sedan kunde använda i resultatpresentationen och analysen. Även denna 
process menar Bryman (2011) är viktig då det ger en medvetenhet kring vilka teman som 
uppstår. Transkriberingarna låg sedan till grund för resultatpresentationen. 
 
Resultatet presenteras utifrån de olika professionerna och de teman som diskuterades under 
intervjuerna. I resultatbeskrivningen används citat från intervjuerna, vilka vi i viss mån fått 
redigera då det är en skriven återgivning av muntligt tal. Bryman (2011) framhåller att viss 
redigering måste göras när direkta citat från transkriptionen ska presenteras. Detta för att göra 
det mer läsbart och för att framställa informanterna på ett gott sätt, då talspråket ofta 
innehåller det han kallar ”verbala tics” (Bryman 2011, s. 431) exempelvis ”öh” och ”liksom”.  
 
 

Tillförlitlighet  
 
Reliabilitet och validitet är, enligt Bryman (2011), två viktiga begrepp inom den kvantitativa 
forskningen. Han menar att dessa går att överföra på kvalitativ forskning då man kan använda 
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sig av tillförlitlighet som ett alternativt begrepp. Detta har en kvalitativ inriktning och 
innefattar olika kriterier som motsvarar reliabilitet- och validitetsbegreppen. Författaren 
menar att tillförlitlighet består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
konfirmera. Han menar att om resultatet i en studie ska vara trovärdigt måste forskaren se till 
att följa de regler som finns. Överförbarhet handlar, enligt författaren, om i vilken 
utsträckning resultaten av studien kan överföras till ett annat sammanhang eller samma 
kontext vid ett senare tillfälle. För att säkerställa detta menar författaren att forskaren bör göra 
noggranna och utförliga beskrivningar av de detaljer man studerat. Detta har vi gjort genom 
att ge en fullständig beskrivning av det resultat vår studie genererat. Vidare menar författaren 
att kriteriet för att en studie ska vara pålitlig består i att studieprocessens alla stadier bör 
redovisas på ett fullständigt och tillgängligt sätt. Detta menar vi att vår metodbeskrivning 
innehåller då vi redogör dels för metodval och genomförande. Möjlighet att styrka och 
konfirmera menar författaren innebär att forskaren producerar studien på ett sådant sätt att det 
är uppenbart att forskaren inte medvetet låtit utförandet och slutsatserna påverkas av 
personliga uppfattningar eller teoretiska inriktningar. Vi har varit noga med att analysen 
genomsyras av att resultatet sätts i perspektiv till valda utgångspunkter och centrala begrepp. 
 
 

Etiska aspekter 
 
Det är viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt när man genomför en studie och vi har utgått 
från fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) presenterar, vilka vi noga tagit i beaktande i 
kontakten med informanter och behandling av material. Informationskravet betyder att 
forskaren är skyldig att informera deltagare om studiens syfte, vad deras uppgift i studien 
kommer innebära samt vilka villkor som gäller. Det ska också framgå att deras medverkan är 
frivillig och att det material som samlas in inte används till något annat än forskning. 
Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha informanternas samtycke och att de själva får 
bestämma om, hur länge och under vilka premisser de ska delta. De ska även kunna avbryta 
sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att informanternas uppgifter ska bevaras på ett 
sådant sätt att den skyddas från obehöriga och nyttjandekravet handlar om att de uppgifter 
informanter ger endast ska användas till den studie det var ämnat till. (Vetenskapsrådet 2002).  
 
I kontakten med informanter var vi noga med att informera samtliga om studiens syfte, vilket 
ämnesområde vi skulle behandla i intervjun, att deras medverkan är frivillig och konfidentiell 
och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Vi informerade även om att vi skulle, med deras 
samtycke, ta upp en ljudinspelning av intervjun i syfte att underlätta efterarbetet. Denna 
information fick informanterna via mail några dagar före intervjutillfället. Före varje intervju 
var vi noga med att fråga om informanterna tagit del av informationen och startade intervjun 
när vi fick ett positivt svar. Vi säkerställde också att informanterna godkände en 
ljudinspelning. 
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RESULTAT 
 
I detta avsnitt följer en presentation av det resultat vi kom fram till av vår undersökning. 
Inledningsvis görs en kort presentation av informanterna och sedan presenteras resultatet 
utifrån olika teman. Vi kommer i analysen koppla detta till de utgångspunkter och centrala 
begrepp som tidigare presenterats. 
 
 

Presentation av informanterna 
 

Sångpedagogerna 
Sångpedagog 1 har arbetat inom kulturskolan i elva år och är utbildad klasslärare och 
sångpedagog. Hon har mestadels arbetat som klasslärare då hon också hade sångelever 
parallellt. Sedan ett år tillbaka har hon endast sångelever på kulturskolan och hon har elever i 
alla åldrar men de flesta är tonåringar. Eleverna får välja om de vill ha enskilda lektioner eller 
lektioner två och två.  
 
Sångpedagog 2 har arbetat i drygt 30 år som sångpedagog. Hon har en sångpedagogisk 
examen, vilken hon beskriver som en smal och djup utbildning. Under utbildningen fick hon 
undervisning i kammarmusik, sång, metodik och hon hade även övningselever som var på 
olika nivåer i sin sångteknik. Hon har arbetat på olika arbetsplatser, bland annat på 
musikskolor, gymnasium och på lågstadiet. Hon har även arbetat som kantor och har haft flera 
körer. Hon blev sedan anställd på en kulturskola där tjänsten var fördelad både på 
kulturskolan och på gymnasiet. Tjänsten på kulturskolan utökades och nu arbetar hon enbart 
på kulturskolan som sångpedagog där hon har sångelever och körer men också några 
pianoelever.  
 

Logopederna 
Logoped 1 har arbetat på sjukhus i sju år och har mestadels sväljpatienter som ofta har olika 
neurologiska och progredierande sjukdomar såsom ALS, MS och Parkinson. Hon arbetar 
också med strokepatienter och med barn, ungdomar och vuxna med uttalssvårigheter.  
Logoped 2 har varit verksam logoped i elva år och har mestadels arbetat på barn- och 
ungdomshabiliteringen där hon har träffat personer med olika funktionsnedsättningar. De 
senaste åren har hon arbetat på ett sjukhus där hon träffar patienter med olika symptom som 
påverkar talet och tal- och språkutvecklingen. Båda logopederna är kollegor och beskriver den 
utbildning de gick som väldigt bred, vilket betyder att de inte har någon specialisering mot 
något specifikt område. Många av de patienter logopederna träffar kommer på regelbundna 
besök under en period, men de menar att dessa besök inte räcker utan patienterna måste även 
göra övningar hemma.  
 

Talpedagogen 
Den talpedagog som ingått i denna studie har en förskollärarutbildning i grunden samt en 
påbyggnadsutbildning som specialpedagog. Hon förklarar att hennes mål från början var att 
läsa till specialpedagog då hon ville arbeta med barn med funktionsnedsättningar. Hon har 
alltid varit intresserad av språk och kommunikation, vilket ledde till att hon senare valde att 
söka sig till yrket som språk- och talpedagog. Innan hon utbildade sig till talpedagog började 
hon att arbeta på en skola med dövblinda barn, där hon beskriver att hon verkligen fick arbeta 
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med att hitta olika vägar för kommunikation. När det för tolv år sedan öppnade sig en 
möjlighet att arbeta som talpedagog sökte hon sig dit och hon har arbetat som det sedan dess. 
När hon varit verksam i ett år valde hon att utbilda sig till talpedagog. Hon arbetar med 
skolelever som har olika typer av språk- och talsvårigheter men det kan också innefatta elever 
som har språkstörningar. Arbetet innefattar även nära samarbeten med logopeder och 
skolpersonal. Tidsramen för de träffar hon har med eleverna varierar men hon försöker hålla 
sig till max en halvtimme, även om det ibland kan bli mindre.  
 
 

Arbetet med artikulationsproblem 
 

Sångpedagogerna 
Sångpedagog 1 berättar att hon under studietiden hade en kurskamrat som hade problem med 
artikulation. Kurskamratens problem märktes främst när hon sjöng och det märktes inte lika 
tydligt i talet. Sångpedagogen tror att det kan vara lättare att ”mörka” vissa ord i talet men att 
det i sången märks tydligare. Hon arbetar mycket med artikulation i sitt arbete och tror att det 
är orsaken till att hon har uppmärksammat detta. Sångpedagogen har en elev med en lätt 
hjärnskada och som på grund av det har problem med artikulationen då eleven pratar ljust, 
långsamt och läspar. I detta fall arbetar inte pedagogen specifikt med artikulationen då det är 
svårt för eleven att hänga med på grund av hjärnskadan. Eleven vill sjunga olika låtar och ha 
roligt under lektionerna, vilket även är pedagogens fokus. De artikulationsproblem pedagogen 
oftast stöter på gäller konsonanterna [r] och [s]. Hon anser att ett rullande [r] kan vara svårt 
för eleverna att få till då det oftast beror på att de inte får igång stödet. En annan orsak kan 
vara att strängen under tungan är för kort, vilket hon menar går att åtgärda med en operation. 
Det kan också finnas en dialektal orsak till icke-rullande [r] men sångpedagogen anser att de 
som inte har en dialektal orsak bör få hjälp med det rullande [r]:et. Hon menar att man bör 
vara lyhörd för vad eleverna vill och vad eleverna tycker är problematiskt, då det kan vara 
känsligt att arbeta med artikulationsövningar. Därför väljer hon att inte aktivt arbeta med 
exempelvis [r] och [s] om inte eleven själv vill det. 
 
Några av de elever som sångpedagog 2 har undervisat har haft problem med artikulation i 
sången då de har haft sluddrigt uttal och varit svåra att förstå även i talet. Hon tror att det 
sluddriga uttalet beror på att musklerna inte är tillräckligt starka, men för vissa elever tror hon 
att det även beror på någon psykiskt bakomliggande orsak. Efter att ha arbetat med 
sångundervisning med framförallt en elev i två år märkte hon att eleven hade lättare för att 
placera konsonanterna i munnen och talade tydligare. Med denna elev arbetade hon både med 
sång, stöd, andning och med talrösten bland annat genom att eleven fick läsa högt för 
pedagogen och stå på olika platser i rummet. Hon påpekar dock att det kan vara känsligt för 
elever att arbeta med sina artikulationssvårigheter och hon menar att man får känna efter om 
personen är redo eller inte. Sångpedagogen har även träffat elever som har svårt att uttala sje-
ljuden korrekt. Hon anser att det finns tre olika uttal av dessa ljud, [sj], [sch], [sh], där det 
första uttalas vasst och spetsigt, det andra med ett ljud som bildas långt bak i gommen och det 
tredje ljudet bildas längre fram i munnen. Hon anser att ett sje-ljud som ligger långt bak i 
gommen kan påverka vokalklangen negativt vilket blir mer påtagligt i sång än vid tal. [R]-
ljudet är också en sådan typ av svårighet och hon beskriver att några elever har haft problem 
med att säga rullande [r] och några har tungrots-[r], vilket hon menar också kan vara 
dialektalt. Flera av hennes elever brukar även lägga tungan på ena sidan vid artikulation av 
[r]. Hon arbetar för att eleverna ska hitta ett rullande [r] och använder då mycket stödövningar 
där [r]-ljudet sätts ihop med andra konsonanter som exempelvis [k], [d] och [b]. Några har 
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svårt för att sjunga ett rullande [r] men hon märker att det talade [r]:et ibland är lättare, vilket 
hon tror beror på att stödet inte fungerar som det ska vid sång.  
 

Logopederna 
Logoped 2 menar att artikulationssvårigheter kan bero på olika faktorer. En orsak är att man 
inte vet var man ska placera tungan och en annan orsak är att man har fysiska hinder, till 
exempel en för kort tunga för att kunna placera den på rätt sätt för ett specifikt språkljud. Det 
mest förekommande när det gäller uttalssvårigheter, menar Logoped 1, är små barn som är 
sena i språkutvecklingen och där språkljuden är svåra att få till. Exempelvis menar hon att 
språkljud som produceras långt fram på tungspetsen, såsom [t] och [d], flyttas längre bak på 
tungan så att det istället blir [k] och [g]. [R] är också en svår konsonant att få till både för barn 
och vuxna och båda logopederna menar att det ibland ersätts med ett [j]- eller [lj]-liknande 
ljud. Det kan också ersättas med [th] så att exempelvis ROS blir THOS, men [r]:et kan också 
hamna långt bak i munnen så att det blir som ett amerikanskt [r]. Problemet med [r]:et menar 
logoped 2 ”är att du ska flytta tungspetsen, men du ska inte böja tungan”. Logoped 1 menar 
att artikulationssvårigheter också kan visa sig i form av att barn ibland kan spänna halsen och 
ta djupa andetag med halsen och bröstkorgen, vilket gör att talet bli väldigt stötigt och 
felaktigt betonat eftersom de inte har tillräckligt med luft. Det kan också medföra att de pratar 
på inandning. 
 
För att hjälpa de barn som har uttalssvårigheter beskriver båda logopederna att de arbetar med 
olika blåsleksaker för att underlätta läpprundning och för att kunna upprätthålla en luftström. 
Logoped 2 beskriver en barnpatient hon träffar som har svårigheter med samordningen av 
rörelser i munnen och där talet läcker ut ur näsan. Då menar hon att blåsleksaker kan hjälpa 
patienten att rikta luftströmmen genom munnen och att koordinera sin andning. Hon visar en 
blåsleksak med en boll i en korg där patienten med hjälp av sin luftström ska få bollen att 
sväva. Där menar hon att man måste avväga sin luftström så att bollen förblir svävande då en 
enkel puff får bollen att ramla ner igen. Även logoped 1 använder blåsleksaker när hon träffar 
de barn som har svårt att rikta luftströmmen och som inte vet att man kan ta i på olika sätt. 
Andningen menar logopederna är ett sätt att även arbeta med de personer som stammar då 
koordinationen ofta blir lidande eftersom andningen tenderar att bli kort och ytlig. För att hitta 
en djupare och mer avslappnad andning arbetar logopederna med utandning, på exempelvis 
konsonanten [h].  
 
Logoped 2 menar att hon ofta använder sig av en spegel och handrörelser som ett hjälpmedel 
för artikulationssvårigheter. Då kan hon tydligt visa patienterna hur hon gör med munnen för 
att uttala vissa språkljud och i samband med det gör hon en handrörelse. Hon använder även 
handalfabetet för att visa patienten vilket ljud de arbetar med. För att visa hur tungan ska 
placeras vid uttal av olika språkljud beskriver hon även att man kan använda sig av tandtråd 
och fästa den där tungan ska placeras. Båda logopederna menar att det oftast handlar om att 
öva upp ett lyssnande och en förståelse för hur de olika språkljuden låter samt att öva upp 
förmågan att kunna koordinera tal med rörelser i munnen. För att öva upp konsonanten [r] 
menar logopederna att det mestadels handlar om att hitta tungans position och hur spänd den 
ska vara. De är tydliga med att de inte strävar efter ett rullande [r] i arbetet med patienter då 
uttalet av [r] i det vardagliga talet sällan är rullande. Båda logopederna betonar motivationens 
betydelse för språkutveckling och menar att patienterna måste vara motiverade själva för att 
utvecklingen ska bli så optimal som möjligt. De menar även att det är viktigt att inte arbeta för 
mycket med små barn då det kan få en kontraproduktiv effekt om barn tränar språkljud de inte 
har förutsättningar för att kunna klara av. Logoped 2 brukar ibland informera föräldrarna om 
barns naturliga språkutveckling och beskriver att den börjar framifrån läpparna och går 
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successivt bakåt mot gommen. Barn börjar med ljud från läpparna, såsom mamma, pappa och 
senare i språkutvecklingen kommer konsonanter som [k], [g], [j] och [r].  
 

Talpedagogen 
Talpedagogen menar att artikulationsproblem kan ha olika orsaker. En aspekt hon tar upp är 
att det kan vara ärftligt då hon ibland träffar elever som hon märker efterliknar en förälder. 
Ytterligare en orsak är fysiologiska faktorer då en del elever kan ha för kort tunga, under- 
eller överbett eller för utstående tänder för att kunna forma vissa konsonanter. Hon nämner 
också dyspraxi som en orsak till artikulationsproblem där motoriken i talapparaten sätter 
hinder för att forma vissa språkljud. Hon berättar om elever hon mött med olika 
artikulationsproblem och hon beskriver ett exempel där en elev ersätter många konsonanter 
med [d]. Detta kan ta sig i uttryck genom att eleven säger ”dlitta” istället för ”flicka” och 
”dotta” istället för ”plockar”. Talpedagogen beskriver att [d]:et är väldigt framträdande och att 
det då blir svårt att förstå eleven i ett samtal. Hon beskriver också en annan elev som ersätter 
[s] med [t], sje-ljudet blir [h] och det är även svårt för denna elev att uttala [f]. Exempel på 
detta är att eleven säga ”hed” istället för ”sked” och ”hotta” istället för ”soffa”. Ytterligare ett 
exempel talpedagogen beskriver är en elev som ersätter [r] med [v], som hon beskriver är 
nästan överdrivet artikulerat då eleven praktiskt taget biter sig i läppen när [v] ska uttalas. 
Detta betyder att ”räv” blir ”väv” och ”dörr” blir ”dövv”. I dessa exempel förtydligar 
talpedagogen att det är språkljud som främst är problematiskt för dessa elever och inte 
språkförståelsen, även om hon menar att detta tillkommer i många fall.  
 
För att komma åt dessa problem arbetar talpedagogen bland annat med praxisalfabetet, se 
bilaga 3, där hon beskriver att varje språkljud har en bild och en gest. Genom detta menar hon 
att eleverna så småningom kan uttala varje enskilt språkljud i samband med bilderna och 
gesterna. Däremot beskriver hon att det kan vara svårare för eleverna att få ihop de enskilda 
språkljuden till ord och hon menar att det är ett långsiktigt arbete. Samarbetet med lärarna på 
skolan är avgörande för elevens utveckling och hon beskriver att det kan handla om att de 
tillsammans lägger upp arbetet för eleven där exempelvis hon som talpedagog arbetar 
intensivt med eleven en period och sedan arbetar specialpedagogen intensivt en period, varpå 
eleven får ha en viloperiod. Denna viloperiod tror hon är viktig för att eleven ska mogna och 
utveckla språkljuden samt för att det inte ska bli tråkigt. Förutom praxisalfabetet använder sig 
talpedagogen även av olika spel för att komma åt artikulationsproblem. Spelen kan bestå av 
en spelplan med konsonanter där man slår en tärning och uttalar de konsonanter ens spelpjäs 
hoppar på. Detta menar hon håller uppe intresset och det blir ett kul sätt för eleverna att arbeta 
med språkljuden. Ett vanligt problem talpedagogen stöter på är uttalet av konsonanten [r] och 
hon beskriver att hon arbetar med olika typer av spel som innehåller ord med många [r], 
såsom trumma, trumpet och ekorre. Här strävar hon efter ett icke rullande [r] som ligger 
längre bak i gommen och som nästan låter som ett brittiskt [r]. Detta för att hon menar att det 
är näst intill omöjligt att få till ett rullande [r] till att börja med. I sitt arbete med [r]-ljudet 
beskriver talpedagogen att hon brukar börja med att upprepa konsonanten [d] i ett högt tempo 
och förklarar att tungspetsen ska ligga bakom framtänderna när [d]:et uttalas. Sedan förklarar 
hon att tungan ska formas som en skål och tungspetsen dras uppåt så att det bildas ett [r]-ljud 
och att detta ska sägas i samband med [d]:et. Det kan alltså se ut såhär: [d]-[d]-[d]-[d]-[d]-[d]-
[r]-[r]-[r]-[r]. I nästa steg förklarar talpedagogen att eleven ska försöka uttala ord som börjar 
på [r] med hjälp av denna övning så att ordet ”robot” blir: [d]-[d]-[d]-[d]-[d]-[d]-[r]-[r]-[r]-[r]-
obot.  
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[S]-ljudet som artikulationsproblem 
 

Sångpedagogerna 
Sångpedagog 1 har uppmärksammat att en del elever kan ha svårt för konsonanten [s] och att 
de då lägger tungan på ena sidan av munnen. Detta gör att [s]:et låter otydligt men om eleven 
talar starkt menar hon att det låter tydligare. En del av pedagogens elever lyckas få [s]:et att 
låta bra i talet även om de har fel talteknik. Om [s]:et påverkar elevens sångteknik ser hon till 
att arbeta med det. Skulle pedagogen möta en elev som läspade betonar hon att hon skulle 
arbeta med det eftersom sången är klangfull och hon menar att [s]:et bör placeras på ett sätt 
som inte förstör klangen. För att förbättra [s]:et hos elever skulle hon arbeta med hur eleven 
formar munnen då hon menar att man kan göra [s] med smal eller bred mun. Pedagogen 
skulle låta eleven prova att göra ett smalt [s] och ett brett [s] för att eleven skall känna av 
skillnaden. För att forma ett smalt [s] kan eleven sjunga ordet ”sol” på toner (1-2-3-4-5-4-3-2-
1 i skalan) och för att forma ett brett [s] kan eleven sjunga ordet ”se” på samma toner. 
Sångpedagogen skulle inte använda en hel lektion på [s]-ljudet, utan hon skulle arbeta med 
det en del av lektionen och sedan fortsätta med något annat moment. Hon menar att hon kan 
ge tips på övningar som eleven själv kan öva på och det är då upp till eleven att bestämma hur 
mycket hon/han vill arbeta med svårigheten.  
 
Sångpedagog 2 upplever att [s]-ljudet kan uttalas på olika sätt och det beror ibland på fysiska 
orsaker, så som överbett, underbett eller var tungan är placerad i förhållande till tänderna. De 
personer som läspar har tungan placerad utanför munnen och en av hennes elever har denna 
svårighet. Då arbetade hon med det genom att koncentrera sig på hur [s]:et placeras i munnen 
och förklara att tungan ska vara innanför tänderna. Hon gjorde även en del sångövningar, 
stödövningar och talövningar men hon tar även hjälp av olika ramsor som innehåller [s] för att 
eleverna lättare ska hitta rätt språkljud.  
 

Logopederna 
I den normala uttalsutvecklingen menar logoped 1 att [t] kan ersätta [s] innan man lär sig att 
tungan ska ligga kvar och framtänderna ska stängas. De som har svårt att uttala [s] kan ha 
kvar [t]:et som ersättningskonsonant, men det är också vanligt att [f] ersätter [s]:et. Hon 
beskriver en patient som ersätter [s] mot [k], vilket hon menar är väldigt ovanligt då [k], till 
skillnad mot [s], produceras långt bak i munnen. Hittar man inte tungans placering kan [s]:et 
även bli läspande då tungan åker utanför tänderna. För att komma åt ett läspande [s] menar 
logoped 2 att man kan öva på att bita ihop först och sedan blåsa. ”Bit ihop, blås, bit ihop, 
blås”. Nästa steg menar logoped 1 är att kombinera [s]:et med en efterföljande vokal, till 
exempel [s]-[o], varpå man kan öva ett helt ord, [s]-[o]-[l]. Logoped 2 menar också att det är 
viktigt att arbeta med det auditiva så att patienterna hör skillnad på exempelvis SOL och TOL. 
 

Talpedagogen 
Talpedagogen beskriver två olika typer av artikulationsproblem när det gäller [s]-ljudet och 
syftar på ett läspande [s], där tungan hamnar utanför tänderna, samt ett [s] i form av [sch]. Det 
sistnämnda menar hon är svårast att arbeta med men hon försöker få eleverna att upprepa 
konsonanten [t] för att komma åt ett tydligare [s]. Detta för att tungan ska vara i samma 
position när man sedan ska gå över till [s], där lite luft ska pysa ut. Nästa steg är även i denna 
övning att uttala ett ord som börjar på [s], exempelvis kan ordet ”sol” låta [t]-[t]-[t]-[t]-[t]-[ts]-
[ts]-[ts]-ol. Här betonar hon vikten av att använda ett ord som består av en vokal som andra 
bokstav, såsom sol och sommar, eftersom det är svårt att uttala konsonant följt av en 
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konsonant genom denna övning. När det gäller det läspande [s]:et brukar talpedagogen göra 
samma övning men be eleverna att bita ihop käktänderna för att stänga igen för tungan. 
Ytterligare ett sätt talpedagogen arbetar med [s]-ljudet är genom ramsor som innehåller 
mycket [s] och hon använder ibland också handalfabetet. Talpedagogen träffar eleverna en 
gång varannan vecka, en gång i månaden eller periodvis men hon menar att det totalt brukar 
ta två år innan hon avslutar arbetet med [s]-ljudet. Hon menar att det ofta kan ta tid för 
eleverna att föra över övningarna i spontantalet då det är lättare att få till vissa enskilda ord 
med hjälp av övningarna, men när de sedan ska översätta detta till spontantalet faller de oftast 
tillbaka till exempelvis [sch]-ljudet.  
 
 

Finns det något idealiskt [s]-ljud? 
 

Sångpedagogerna 
Sångpedagog 1 anser att det inte finns något idealiskt [s]-ljud. Hon menar att [s]:et kan låta 
annorlunda beroende på vilken genre man sjunger. I den klassiska sången är det viktigt att 
göra ett vasst [s] tror pedagogen och hon menar att i genrerna jazz, pop, rock och soul är inte 
artikulationen lika viktig då ett visst sound eftersträvas. I dessa genrer brukar hon säga till 
eleverna att dra ihop orden så att det nästan blir slang. Pedagogen anser alltså att en tydlig 
artikulation snarare hör till klassisk sång. Hon nämner också att det idealiska [s]-ljudet har 
påverkats av olika artister, vilket får effekt på eleverna som ofta lyssnar på sin idol och 
härmar detta. Whitney Houston och Celine Dion är några artister pedagogen nämner och som 
hon menar har karaktäristiska [s]-ljud. Hon anser det inte problematiskt med elever som har 
annorlunda [s]-ljud, men om eleven har ovanligt tjocka [s]-ljud skulle hon arbeta med det då 
det kan låta överdrivet.  
 
Sångpedagog 2 anser inte att det finns något idealiskt [s]-ljud då hon menar att det finns vassa 
[s], mjuka [s] och läspande [s]. Ett vasst [s] är att föredra enligt pedagogen då det är tydligare 
och då man i sång når snabbare fram till vokalerna. Vad som låter bra menar hon framförallt 
beror på klangfärgen och om eleven sjunger på engelska eller svenska. I engelska texter 
sjunger man ett tonande [s] och det svenska [s]:et produceras utan ton och med luft.  
 

Logopederna 
I det auditiva arbetet med att höra skillnad på olika konsonanter menar logoped 2 att man 
även kan lyssna efter hur [s]:et låter. Hon menar att det ska låta spetsigt och alltså inte som 
[sch]-ljudet, utan det ska vara vassare. På frågan om vart logopederna strävar när de arbetar 
med [s]-ljudet hos patienter menar både logoped 1 och 2 att det ska låta ”good enough”. När 
man ska nöja sig beror på patienten och därför menar de att det är viktigt att ta en diskussion 
gällande vad patienten tycker är tillräckligt. När det gäller yngre barn menar logopederna att 
barnen ibland inte är mogna för att uttala [s] och [r] och om det bara är de konsonanterna som 
barnen inte kan uttala när de kommer upp i sjuårsåldern brukar logopederna lämna över dem 
till talpedagogerna i skolan.  
 

Talpedagogen 
Talpedagogen beskriver att hon strävar efter ett vassare [s]-ljud hos de elever som har ett 
[sch]-uttal samt att tungspetsen ska stanna bakom tänderna hos de elever som har ett läspande 
[s]. Hon betonar dock att hon inte har något idealiskt [s] som hon strävar efter utan hon tycker 
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det är viktigt att lyssna på vad eleven vill. Så länge eleverna inte blir retade och så länge de 
gör sig förstådda menar talpedagogen att man inte behöver arbeta mer med elevernas [s]. Hon 
menar också att ”när alla språkljuden sitter där de ska då jobbar inte jag med det helt enkelt, 
utan då får man försöka hjälpa eleverna att dra ner tempot och prata långsammare”.  
 
 

Sång som artikulationsverktyg 
 

Sångpedagogerna 
Sångpedagog 1 anser att artikulationen gynnas av sång och att det är ett bra verktyg för 
arbetet med artikulation. De elever som tar sånglektioner tycker om att sjunga, vilket hon 
menar gör att de har kul samtidigt som man kan arbeta med vissa svårigheter. Vidare menar 
hon att en logoped ibland har samma övningar som en sångpedagog, men det kan bli roligare 
att göra övningen med musik. Här drar hon en parallell till när hon själv var tonåring då hon 
fick träffa en logoped, vilket hon ansåg var tråkigt och därför tror hon det hade varit bättre att 
arbeta med sång. Hon tror att man kan arbeta med klang för att eleven lättare ska hitta 
placeringen av konsonanter i sången. Hon tror också att sången hjälper den elev som har en 
hjärnskada att bibehålla den tal- och sångförmåga denne har. Hon säger att känslor är bra att 
använda i sången då det kan hjälpa till på olika sätt. Exempelvis menar hon att artikulation 
kan gynnas av att låta bestämd i rösten. I sången kan man använda sig av många aspekter 
såsom ton, klang och rytm vilket gör att pedagogen har flera tekniker att använda för att 
övningarna ska bli roligare. Hon berättar att sångpedagoger ibland skickar sina elever till 
logopeder, men däremot har hon inte haft någon elev som skickats till henne via en logoped. 
Hon anser att professionerna skulle kunna komplettera varandra på olika sätt, men hon tror att 
samarbetet oftast inte sker då det är olika nischer i samhället. En logoped är verksam på 
sjukhus och sångpedagoger på kulturskolan och om en elev har problem med heshet eller 
stämbandsknutar är det självklart för en sångpedagog att skicka dem till sjukhuset, men sällan 
sker det motsatta vilket hon anser är synd. 
 
Sångpedagog 2 anser att stödövningar och andningsövningar gör elever mer medvetna om vad 
som sker i kroppen. Att artikulera tydligt i sången hjälper också medvetandet hos eleven och 
de kan då artikulera tydligare. Genom sången anstränger sig eleverna på ett annat sätt än vid 
vanligt tal, vilket gör att artikulationen blir bättre och då menar hon att man genom 
sångövning kan överföra det till talet. Hon berättar att hon och hennes kollegor för några år 
sedan fick besöka en logoped för att få inblick i vad logopederna arbetade med och för att få 
röstvårdstips. Hon berättar att hon ibland skickat elever till logoped eller röstläkare och hon 
har funderat speciellt mycket över varför de inte kan vara tvärt om. Hon tror att vissa av 
logopedernas patienter skulle gynnas av sångundervisning då det kan bli mer lustfyllt med 
sång i olika övningar eftersom arbetet med en logoped är medicinskt inriktat.  
 

Logopederna 
Logopederna beskriver att de själva inte arbetat med sång i så stor utsträckning, men att det 
förekommer. Logoped 2 menar att vid artikulationssvårigheter är rytmövningar väldigt 
effektivt för att få ett tydligare tal. I en sådan övning kan man dela upp orden i stavelser där 
man klappar samtidigt som man uttalar stavelsen, exempelvis ”PA (klapp) – KET (klapp)”. 
Hon beskriver även att hon sjungit med vissa patienter då hon menar att sången åskådliggör 
att ord består av olika delar. De patienter som har svårt att hitta artikulationen i talet kan också 
ha lättare att hitta den i sången eftersom melodin hjälper till. Logoped 1 menar att sång även 
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kan användas som motivationshöjare hos bland annat afasipatienter där språket fortfarande 
finns kvar, men orden inte går att producera. En sådan patient kan oftast sjunga ord utan 
problem, vilket logopeden menar är ett starkt argument för att höja motivationen hos 
patienten. Genom att börja med sången kan det vara lättare att sedan hitta till talet. Tal och 
sång är på ett vis också skilt åt och logoped 2 menar att det kan vara svårt att överföra 
övningar man gjort i sång på talet eftersom det är två olika delar i hjärnan som är aktiva vid 
sång respektive tal. Däremot menar hon att rytmövningar och ibland enkla melodier kan vara 
effektiva för uttalsvårigheter. Hon beskriver en patient som har svårt att uttala [h] där hon 
försöker göra rytmiska och melodiska övningar med [h], exempelvis ”[ho]-[ho]-[ho]-[ho]-[ho] 
(5-4-3-2-1 i skalan)”. Logoped 1 beskriver att hon upplever att bukandningen är lättare att 
hitta när man sjunger än när man talar och båda logopederna menar att de brukar be 
patienterna att kontakta en sångpedagog om de märker att det skulle hjälpa dem, då 
sångövningar inte ingår i deras arbete, vilket heller inte ingick till så stor del i deras 
utbildning. Båda logopederna beskriver att det i många situationer hade varit tillfredsställande 
att ingå i ett samarbete med en sångpedagog då de tror att vissa patienter hade blivit hjälpta av 
det. De menar också att ju fler yrkeskategorier och kompetenser som arbetar i ett team runt en 
patient desto bättre blir utfallet för patienten. 
 

Talpedagogen 
Talpedagogen beskriver att hon inte har någon erfarenhet av sång i sitt arbete men hon tror att 
sång kan vara ett bra verktyg i arbetet med elever med språk- och talsvårigheter. Dock menar 
hon att det är viktigt att vara frimodig och våga sjunga med sina elever då detta inte är något 
som ingått i hennes utbildning. Hon förklarar att man skulle kunna sjunga enkla melodier, 
såsom ”Blinka lilla stjärna”, och ersätta orden med exempelvis ”bi” eller ”so”.  Att arbeta 
med läten, ljud, melodier, starkt, svagt och känslor menar hon kan vara olika sätt att komma åt 
talsvårigheter och att detta kan fångas i sången. Hon berättar också att hon i sitt arbete inte har 
något samarbete med någon sångpedagog men hon betonar att ”det skulle vara väldigt bra att 
ha en sångpedagog som man kunde skicka barnen till”.  
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ANALYS 
 
I detta avsnitt avser vi att analysera resultatet utifrån de utgångspunkter och centrala begrepp 
som ligger till grund för studien. Vi kommer också belysa de likheter och skillnader som 
uppkom i resultatet. 
 
 

Arbetet med artikulationsproblem 
 
Logopederna beskrev [r] som en svår konsonant som ofta ersätts med ett [j]- eller [lj]-
liknande ljud. Även Öslöf (1969) menar att ett fel uttalat [r] ofta får en brusande karaktär med 
dragning åt just [j]. Logopederna menar att det handlar om att hitta tungans position när man 
ska öva upp ett [r]. Talpedagogen berättar också att [r] är en svår konsonant att uttala och 
använder sig av ett [d] i syfte att träna upp [r]. Detta kan kopplas till Engström och Stürmer 
(1970) som menar att man utifrån olika övningar runt konsonanten [d] kan träna upp [r]-
uttalet. Eftersom [r]:et bildas på samma ställe i munnen som konsonanterna [l], [t], [d] och [n] 
menar författarna att man med fördel använda dessa konsonanter och kombinationer av dem 
för att träna upp [r]:et. Engström och Stürmer (1970) menar att artikulationen är avgörande 
för tydligheten i talet och de förespråkar övningar där konsonanterna uttalas distinkt.  
Sångpedagog 1 anser att ett rullande [r] kan vara svårt för eleverna att säga och hon tror det 
beror på att de inte får igång stödet. När sångpedagog 2 arbetar för att eleverna ska kunna 
säga ett rullande [r] använder hon sig av stödövningar och [r]-ljudet sätts ihop med andra 
konsonanter som exempelvis [k], [d] och [b]. Några av eleverna har svårt för att sjunga ett 
rullande [r] men det talade [r]:et är lättare för vissa och liksom sångpedagog 1 tror hon att det 
beror på att stödet inte fungerar som det bör. Som vi nämnde tidigare menar Öslöf (1969) att 
elever kan hitta ett vibrerade [r] genom att använda andra konsonanter innan såsom, [pr] och 
[br], vilket sångpedagog 2 använder sig av i sitt arbete. 
 
När Logoped 2 ska arbeta med artikulationssvårigheter använder hon ofta en spegel och 
handrörelser för att visualisera hur språkljudet ska formas. Detta kan kopplas till Öslöf (1969) 
som betonar hörselns, synens och känselns betydelse för uttalsutveckling. Båda logopederna 
understryker nämligen vikten av att öva upp ett lyssnande för att först förstå hur olika 
språkljud låter och vad som skiljer olika språkljud åt. När man sedan själv ska känna efter hur 
de olika språkljuden placeras i munnen menade logopederna att man kunde använda tandtråd 
för att tydliggöra tungans placering. Logopedernas sätt att arbeta med artikulationssvårigheter 
kan således härledas till Öslöfs (1969) resonemang om lyssnandets, synens och känselns 
betydelse för uttalsutveckling.  
 

[S]-ljudet 
Talpedagogen använde sig av samma typ av övning för [s]-ljudet som för [r]-ljudet, men att 
hon bytte ut den konsonant som skulle föregå [s]:et. För att träna upp ett vasst [s] använde 
talpedagogen ett [t] i övningen, vilket också Engström och Stürmer (1970) beskriver som en 
viktig konsonant för detta syfte. Detta eftersom man sätter an ett [t] genom att placera 
tungspetsen mot de övre eller undre framtänderna. Författarna exemplifierar detta genom 
samma typ av övning som talpedagogen använde sig av, nämligen att använda ord som börjar 
på [s] men som efterföljs av en vokal och sätta ett [t] framför ordet, exempelvis blir ordet 
SOL TSOL. Även ramsor är något talpedagogen och sångpedagog 2 i vår studie använde sig 
av, vilket även Engström och Stürmer (1970) framhåller som ett sätt att arbeta mot ett 
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tydligare [s]. Både talpedagogen och logopederna menar att ett [s]-ljud tränas upp lättast med 
hjälp av att sätta ihop [s]:et med en efterföljande vokal, vilket även Engström och Stürmer 
(1970) betonar. Sångpedagog 1 beskriver att ett tillvägagångssätt är att kombinera [s] med 
vokalerna [o] eller [e], och därmed få ett smalt eller brett [s]-ljud. I motsats till detta menar 
Öslöf (1969) att [s]:et bör övas genom att det ska efterföljas av en konsonant. Detta 
resonemang står i kontrast till alla informanternas tankegångar kring uttalsproblematiken 
gällande [s]-ljudet. Logopederna menar att man i undantagsfall kan använda sig av en 
efterföljande konsonant vid [s]-ljudet, men enbart om patienterna ersätter [s]:et med just den 
konsonanten. Vanligtvis använder informanterna sig av en vokal som efterföljande bokstav. 
Ett annat sätt att träna bort ett läspande [s] menar logoped 2 är att först bita ihop och sedan 
blåsa med sammanbitna käkar. Detta kan relateras till Bergström-Simonssons (1961) 
beskrivning av tillvägagångssättet för att få ett vassare [s]-ljud. Hon menar att detta kan 
åstadkommas genom stängda käkar, vilket man får genom att bita ihop. Ett annat 
tillvägagångssätt är det sångpedagog 2 beskriver då hon skulle arbeta med sångövningar, 
stödövningar och talövningar. Även Bergström-Simonsson (1961) berättar att [s]:et kan vara 
svårt att uttala tydligt då det är en luftburen konsonant som kräver just stöd från 
magmuskulaturen.  
 
Logoped 2 menar att det är viktigt att höra skillnad på olika konsonanter och det är även 
viktigt att lyssna efter hur [s]:et låter. Logopederna, talpedagogen och sångpedagog 2 strävar 
efter ett vassare [s]-ljud, vilket även Bergström-Simonsson (1961) tycker att man bör sträva 
efter. Samtidigt betonar logopederna och talpedagogen vikten av att ha en diskussion med 
eleven eller patienten för att veta vad de tycker är tillräckligt.  
 
 

Andning 
 
Artikulationssvårigheter kan, enligt logoped 1, visa sig i form av felaktig andningsteknik då 
andetag tas genom hög bröstandning. Hon berättar att det ofta innebär att man även spänner 
axlarna, vilket gör att talet blir stötigt eftersom luften snabbt tar slut. Detta kan betyda att ett 
sätt att arbeta för en tydligare artikulation är att öva på djupandning och även Janzon (2007) 
menar att detta är den mest skonsamma andningstekniken för en hållbar röst. Den ytliga 
andningen, som logopederna syftar på, är koncentrerad till bröstkorgen och förbrukar, enligt 
Janzon (2007) mer luft. Detta leder till det logopederna menar med ett stötigt tal där luften 
snabbt tar slut. Logopederna menar att en djupare andning kan tränas med hjälp av utandning 
på exempelvis konsonanten [h]. Även Janzon (2007) menar att man kan arbeta med utandning 
för att hitta en djupare bukandning, men då främst med skarpa och explosiva konsonanter 
såsom [t] och [s] som uttalas kraftfullt. Logopederna arbetar också mycket med olika typer av 
blåsleksaker för att hjälpa patienter att upprätthålla en luftström. Arbetet med att upprätthålla 
en luftström kan kopplas till Janzons (2007) resonemang kring att öva upp ett stöd för att 
minimera skador på stämbanden. Det handlar just om att hitta ett avslappnat flöde genom att 
kontrollera utandningsluften. Zangger Borch (2012) förordar en kontrollerad luftström vid 
sång eftersom lufttrycket mot stämbanden avgör tonens klang. Den elev sångpedagog 2 
arbetade med i två år fick mycket undervisning i sång, stöd och andning, vilket ledde till ett 
tydligare tal. Detta kan kopplas till Janzons (2007) resonemang kring ett avslappnat flöde. 
Elliot (2009) berättar att buk-flankandning innebär att andningen sker med hjälp av 
muskulaturen i magen, i sidorna och i ryggen. Buk-flankandning gynnar tonbildning och gör 
att man blir mer avslappnad. 
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Den personliga rösten och estetiska aspekter av sångrösten 
 
Sångpedagog 1 menar att en bra pedagog bör vara lyhörd för vad eleverna vill arbeta med och 
vad de tycker är problematiskt. Om eleven har stora problem med artikulation kan det bli 
känsligt att arbeta med artikulationsövningar och därför väljer hon att inte aktivt arbeta med 
det om inte eleven själv vill det. Sångpedagog 2 är inne på samma ämne då hon nämner att 
artikulationssvårigheter kan vara känsligt och att pedagogen måste känna efter om eleven är 
redo att arbeta med det eller inte. Schenck (2000) berättar att elever kan ha olika mål med sin 
sångundervisning och att pedagogen bör vara medveten om detta. Pedagogen skall enligt 
honom kunna sätta sig in i elevens situation och förstå elevens tankar och känslor. 
Undervisningen ska utgå ifrån elevens mål och ambitioner. Detta är något som båda 
sångpedagogerna betonar. Även logopederna och talpedagogen betonar vikten av att 
patienterna och eleverna bör vara motiverade och tycka det är roligt med 
artikulationsövningar. De menar att en paus i arbetet kan behövas om personen i fråga är 
omotiverad.  
 
Sångpedagog 1 diskuterar [s]-ljudet ur ett estetiskt perspektiv då hon menar att [s]:et kan låta 
annorlunda beroende på vilken genre man sjunger. Detta kan kopplas till Sundberg (2001) 
som förklarar att sångsättet beror på genre. Zangger Borch (2012) menar att konsonanter, 
liksom [s], används som ett rytmiskt inslag i pop- rock- och soulgenrerna. Sångpedagog 1 
menar att klassisk sång förespråkar ett vasst [s] medan man i genrerna jazz, pop, rock och soul 
eftersträvar ett sound snarare än tydlig artikulation. Hon menar att man i dessa genrer kan 
artikulera genom att dra ihop orden. Detta indikerar på Lindblads (1992) resonemang kring 
det estetiska kravet då sångrösten måste anpassas till den specifika genren och det sound som 
hör till. Zangger Borch (2012) menar att genom att lyssna på olika artister och härma deras 
sound kan elever utveckla ett eget. Detta tar även sångpedagog 1 upp då hon menar att olika 
artister påverkar elevernas artikulation och sångstil. Ur det estetiska perspektivet menar 
sångpedagog 2 att artikulation påverkar klangfärgen. Hon menar att ett vasst [s] är att föredra 
när man sjunger då det blir en jämnare övergång till vokalerna. 
 
 

Sång som artikulationsverktyg 
 
Sångpedagog 1 menar att sång kan vara ett bra sätt att arbeta med artikulationssvårigheter då 
röstklangen i sjungandet kan göra det lättare att hitta placeringen av konsonanter. Även 
sångpedagog 2 menar att sången kan vara ett sätt att medvetandegöra elever om artikulation. 
Detta kan kopplas till Zangger Borchs (2012) beskrivning av ordens betydelse för sången då 
konsonanterna påverkar röstklang och vokalfärg. Sång består oftast av melodi, text, röstklang 
och rytm vilket sångpedagog 1 menar gör artikulationsövningarna roligare och utvecklande. 
Den rytmiska komponenten i sång använder även logoped 2 då hon menar att det tydliggör 
ordens beståndsdelar, men även enkla melodier kan vara utvecklande för uttalssvårigheter. 
Detta kan härledas till Zangger Borch (2012) som menar att den rytmiska ingrediensen i sång 
gynnar uttalet av konsonanterna. Talpedagogen anser sig ha lite erfarenhet av sång i sitt arbete 
men hon tror att detta kan vara ett framgångsrikt verktyg att använda sig av. Att använda sig 
av enkla melodier och ersätta orden med språkljud är något som Engström och Stürmer 
(1970) har byggt sina övningar på. De menar att man kan bygga exempelvis ”Blinka lilla 
stjärna” på ord som börjar på [s] och sedan sjunga orden i just den melodin. Detta betonade 
även talpedagogen som ett sätt att använda sång som verktyg för talsvårigheter.  
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Talpedagoger och logopeder samarbetar ofta men sångpedagoger ingår, enligt våra 
informanter, inte i det samarbetet. Dock menar alla informanter att ett samarbete mellan de 
olika professionerna skulle vara önskvärt då de kan komplettera varandra på olika sätt.  
 
 

Sammanfattning 
 
Alla tre professioner i vår studie använder olika konsonanter i syfte att öva upp [s]:et och 
[r]:et, vilket även stöds i litteraturen. Logopederna och sångpedagogerna arbetar även med 
andningsövningar för att förbättra talförmågan då ett jämt luftflöde är skonsamt mot 
stämbanden och det gynnar också uttalet av konsonanter. Ytterligare en aspekt av arbetet med 
artikulationssvårigheter är att vara medveten om att rösten är personlig och att individen kan 
ha olika ambitioner och mål. Här betonar alla professioner att det är viktigt att vara lyhörd 
gentemot patienterna/eleverna. Professionerna är eniga om att både rytm och melodi kan vara 
ett verktyg i arbetet med artikulationssvårigheter och de tror på ett närmare samarbete mellan 
varandra.  
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DISKUSSION 
 
I denna avslutande del av studien kommer de slutsatser vi presenterade i analysen relateras till 
tidigare forskning men också sättas i ett större perspektiv då vi diskuterar vilka konsekvenser 
de kan få på musikpedagogiskt arbete. Diskussionen kommer utgå från studiens syfte, hur 
artikulationssvårigheter kan te sig och hur olika professioner arbetar med det. Vi kommer 
avsluta med kommentarer kring studien där vi också ger förslag på vidare forskning inom 
området. 
 
 

Tal och sång 
 
Språket är inte enbart ett verbalt tal utan det ingår även tecken, toner, bilder och melodi 
(Jederlund 2011). Detta tyder på att sång och musik är en stor del av vårt språk då sång och 
språk är nära sammankopplat. Både logopederna och talpedagogen i denna studie arbetar 
mycket med tecken, gester och bilder för att hjälpa elever och patienter med att uttala vissa 
ord. Gesterna visar hur ljudet låter och bilderna beskriver hur munnen ska röra sig. Utifrån 
dessa tankar och arbetssätt kan man dra slutsatsen att musikaliska verktyg gynnar talspråket. 
Detta argument kan också underbyggas utifrån Uddéns (2004) tankegångar då hon menar att 
rytmiska rörelser och sång ökar samarbetet mellan hjärnhalvorna. Vänster hjärnhalva tar upp 
språkljuden från sången och höger hjärnhalva tar upp sångens melodi och rytm. För att 
människor skall förstå innebörden av sången måste båda hjärnhalvorna således aktiveras. Med 
tanke på författarens resonemang skulle personer som har tappat förmågan att tala, kunna 
använda sig av sång som ett hjälpmedel för kommunikation. Prosodin i språket och melodin i 
musiken aktiverar samma nätverk i hjärnan eftersom prosodin innehåller både rytm, melodi 
och ljudstyrka (Jederlund 2011). Detta är även musikaliska termer som finns med i sång. 
Logoped 2 beskriver att tal och sång ligger varandra nära då det ofta innehåller samma 
komponenter, men de skiljer sig också åt till viss del, då de behandlas av olika hjärnhalvor. 
Däremot menar hon att rytm och melodi kan vara bra övningar för talspråket, vilket kan 
motiveras utifrån Jederlunds (2011) beskrivning av att båda hjärnhalvorna aktiveras vid 
sådana övningar. Musik kan också definieras som ett flöde då Uddholm (1993) menar att 
musiken alltid är i rörelse. Alla språk består utav melodier, kroppsspråk och verbala ord. De 
elever som har artikulationssvårigheter kan på så sätt använda sig av melodier, rytmer och 
kroppsspråk för att nå ett tydligare verbalt språk. Samtliga informanter använde sig av just 
enkla melodier och rytmövningar i olika utsträckning som ett sätt att arbeta med 
artikulationssvårigheter hos elever och patienter. Något som både tal och sång har gemensamt 
är också andning och detta är något som alla informanter arbetar med. Utan en väl fungerande 
andning kan både talet och sången påverkas negativt.  
 
 

Likheter och skillnader i de olika professionernas arbete  
 
Ett tydligt tal och ett sammanhängande samtal menar Nettelbladt & Salameh (2007) kräver ett 
varierat ordförråd och ett jämt samtalsflöde där inga onödiga pauser görs. Logopederna 
diskuterar att fel andningsteknik kan vara problematisk då den kan medföra stötigt och 
hackigt tal, vilket leder till ett ojämnt samtalsflöde. För att komma åt detta problem arbetar de 
med andningsteknik. Även sångpedagogerna använder andningsövningar för att få ett jämt 
flöde i sången men också för att hitta stödet och inte slita på stämbanden. Stödet och en 
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skonsam andningsteknik är även centralt i logopedernas arbete. Ramsor, visor och sånglekar 
är exempel på vad sångpedagog 2 och talpedagogen använder i arbetet med 
artikulationssvårigheter. Även Uddén (2004) menar att ramsor och sånglekar såväl som 
rörelser och motorik är viktigt för barns språkutveckling. Praxisalfabetet som både 
logopederna och talpedagogen använde sig av innehåller både rörelser och språkljud. 
Sångpedagogerna förde ett längre resonemang kring sångens betydelse för artikulationen då 
de menar att artikulation blir mer konkret i sång. De menar även att artikulation i sång 
påverkar ton, klang, vokalfärg och frasering. Logopederna och talpedagogen menar att 
beståndsdelarna rytm och melodi i sång kan främja artikulationen. Dessa olika djupa 
resonemang kring sångens betydelse kan härledas till vad de olika professionerna har för 
utbildning och kunskaper samt vad som ingår i deras arbetsbeskrivning.   
 
Sångpedagogerna, logopederna och talpedagogerna beskrev [s] och [r] som de svåraste 
konsonanterna att uttala där [s]:et främst övas upp genom att placera en vokal efteråt. De 
strävar efter ett vasst [s]-ljud när arbetar med elever och patienter, men de betonar samtidigt 
att man får vara öppen för vad eleven eller patienten tycker om uttalet. Sångpedagogerna och 
logopederna beskrev att de arbetade med andning och stöd för att få igång [r]:et, medan 
talpedagogen främst använde andra konsonanter som föregår [r]:et för att hitta placeringen. 
Dock menade även logopederna att man bör hitta tungans placering innan man börjar arbeta 
med [r]-ljudet. Sångpedagogerna strävar efter ett rullande [r], då sångövningar oftast bygger 
på det, medan talpedagogen och logopederna snarare strävar efter ett mindre distinkt [r]. Detta 
eftersom man i tal sällan pratar med övertydliga, rullande [r]. Alla informanter förde liknande 
resonemang gällande elevens/patientens egen motivation och mål med uttalsproblematiken. 
De betonade vikten av att vara lyhörd och medveten om röstträningens personliga inverkan då 
det kan vara känsligt att ändra på sitt uttal.  
 
Här kan vi alltså se att sångpedagogerna strävar efter ett rullande [r], vilket inte är lika viktigt 
hos logopederna och talpedagogerna. Dock strävar alla efter att utgå från individen och att se 
till att arbetet inte ska bli för känsloladdat i bemärkelsen att det känns jobbigt. Istället menar 
de att det bör finnas en motivation hos personen de arbetar med. Andningsövningar används 
av sångpedagogerna och logopederna i syfte att öva upp stöd och andningsteknik för sång 
respektive tal. Talpedagogen nämnde inte specifikt andningsövningar som en metod, utan hon 
arbetade mer med ramsor, andra konsonanter och spel. Ramsor är även något 
sångpedagogerna arbetar med. I talpedagogens utbildning ingick inte röstvård, vilket skulle 
kunna vara en anledning till att andningsövningar inte får så stor plats i arbetet.   
 
 

Konsekvenser för musikpedagogiskt arbete 
 
Lyssnandets betydelse för uttalsutveckling är något som tagits upp av logopederna. Genom att 
lyssna på och höra skillnad på olika språkljud gynnas förståelsen av dessa. I 
musikpedagogiskt arbete kan detta innebära att gehöret har betydelse för förståelsen av 
språkljud, vilket tyder på att gehörsövningar kan användas för såväl musikalisk utveckling 
som för språklig utveckling. Andning, luft och flöde är också begrepp som genomgående 
tagits upp av informanterna när de beskrivit hur de arbetar med artikulationssvårigheter. 
Dessa begrepp återfinns i den litteratur som behandlar musik och sång. Som vi tidigare belyst 
menar både Janzon (2007) och Zangger Borch (2012) att djupandning och stöd är viktiga 
komponenter för en hållbar röst. Med detta i åtanke kan det innebära att musikpedagoger bör 
vara medvetna om att andning och stöd utvecklar både musikaliska färdigheter, såsom 
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frasering, dynamik och röstklang men även talspråksmässiga färdigheter såsom artikulation 
och uttal. Logopederna använde sig även av olika blåsinstrument för att hitta en jämn 
luftström. Ur detta perspektiv kan pedagoger, som arbetar med stöd och andning, motivera 
elever att arbeta med detta då det har betydelse i flera led. När det gäller just artikulation av 
konsonanten [s] har både talpedagogen, logopederna och sångpedagogerna berättat att de 
arbetar med andning och luftström eftersom det är en icke-tonande konsonant som kräver 
mycket luft. Eftersom det är artikulatorerna som formar konsonanten är således andning ett 
relevant sätt att arbeta. Zangger Borch (2012) menar att andningsövning är en väsentlig del av 
sångares arbete, då det är avgörande för frashållning, betoningar och tolkning av texten. Med 
tanke på det Janzon (2007) hävdar gällande en jämn luftström och att använda stöd när man 
sjunger, verkar sång vara ett adekvat sätt att arbeta med artikulation. Sångövning skulle kunna 
fungera som ett sätt att bygga upp en bra andningsteknik som man sedan kan överföra i talet.   
 
Talförmågan är också, enligt Uddholm (1993), beroende av att man har en rytm- och 
melodikänsla och han menar att dessa komponenter stimuleras när vi sjunger. Detta kan 
kopplas till de olika professionernas arbete med rytmer och enkla melodier som kan hjälpa 
personer med olika talsvårigheter. Att vara positivt inställd till sång i arbetet med 
artikulationssvårigheter, menar Uddholm (1993) är viktigt. Talpedagogen och logopederna 
har viss erfarenhet av sång i sitt arbete, men ingen av dem har någon utbildning i sångrösten 
och vokala metoder. Logopederna och talpedagogen hänvisade istället personer att ta kontakt 
med en sångpedagog vid de tillfällen de ansåg att sång kunde vara ett hjälpmedel. Vidare 
menar Jederlund (2011) att om svåra språkljud sätts in i en melodi utvecklas förståelsen och 
uttalet av språkljudet. Han beskriver att rytm och melodi, kan gynna den talspråkliga 
förmågan. Detta skulle kunna betyda att sångpedagoger kunde vara en yrkeskategori som 
ingår i samarbetet kring en elev eller patient med uttalssvårigheter.   
 
 

Metoddiskussion 
 
De teoretiska utgångspunkter vi valt går väl ihop med det resultat denna studie genererat då 
de begrepp som ligger till grund för analysen har tagits upp av informanterna på olika sätt. 
Dessa begrepp är också närliggande för problemområdet då de kan sättas in i sammanhang 
som berör både tal och sång. De valda begreppen kan således vara ett sätt att förklara 
informanternas upplevelser av problemområdet.  
 
Vår studie utgår från ett induktivt tillvägagångssätt, vilket har fått betydelse för vår studie då 
vi lät vårt resultat styra valet av utgångspunkter och centrala begrepp för analysen. Det 
deduktiva tillvägagångssättet menar Bryman (2011) bygger på att forskaren förklarar en eller 
flera hypoteser grundat på den förkunskap som finns inom området. Denna hypotes bestäms 
alltså i förväg och styr sedan datainsamlandet och resultatpresentationen. Hade vi istället valt 
detta tillvägagångssätt hade vår studie inte fått samma utfall då vi redan från början hade haft 
en hypotes om hur resultatet skulle utveckla sig.   
 
Vi valde att göra intervjuer, vilket betyder att vi fick en bild av hur enskilda personer i olika 
professioner ser på sitt arbete med artikulationssvårigheter. Det vi inte fick se genom denna 
metod är hur det rent praktiskt går till när de arbetar, vilket vi hade kunnat få reda på om vi 
istället valt att observera de olika professionerna. Dock hade ett sådant tillvägagångssätt tagit 
mer tid i anspråk då vi hade varit tvungna att vara på plats en längre tid, vilket inte tilläts av 
tidsramen för detta arbete. Vi hade också varit tvungna att be om tillstånd då minderåriga 
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elever och patienter hade ingått i studien, vilket betyder att föräldrarna måste få information 
och ge tillstånd till deras medverkan. Vi är medvetna om att observation möjligen hade gett 
studien ett vidare perspektiv, men vi menar ändå att intervjuer ger en god bild av hur de olika 
professionerna arbetar med artikulationssvårigheter och hur de ser på sång som ett sätt att 
arbeta med detta. 
 
Ett urval vi gjorde var att intervjua tre olika professioner. Dessa tre valde vi då de alla arbetar 
med röst och uttal på olika sätt. Logopederna har ett medicinskt perspektiv, talpedagogen har 
ett specialpedagogiskt perspektiv och sångpedagogerna har ett musikpedagogiskt perspektiv 
på området. Detta gjorde att området belystes från olika perspektiv för att få en så bred bild 
som möjligt från de olika kunskapsområdena. Vårt val innebar att vi inte enbart intervjuade 
sångpedagoger och fördjupade oss i hur just den professionen ser på ämnet. Detta hade gett 
studien ett annat perspektiv, men eftersom vi ville undersöka hur de olika professionerna 
arbetade och eventuellt kunde komplettera varandra valde vi att fokusera på olika 
yrkeskategorier. 
 
 

Avslutande kommentarer och förslag på vidare forskning 
 
Det framkom i vår studie att informanterna ofta arbetade med samma typer av metoder vid 
artikulationssvårigheter, fastän de utformade övningarna på olika sätt. Det framkom även att 
varken talpedagogen eller logopederna hade något aktivt samarbete med sångpedagoger, men 
alla var eniga om att ett samarbete hade varit bra. Även sångpedagogerna menade att ett 
sådant samarbete hade varit önskvärt då de menar att det kan tillföra mycket i talutvecklingen. 
Eftersom alla reflekterade kring att sång har betydelse för artikulationssvårigheter på olika 
sätt pekar det på att ett samarbete skulle vara bra för alla parter. Detta menar vi skulle kunna 
vara ett område att forska vidare kring. Frågor som skulle vara intressanta att få svar på är hur 
ett sådant arbete skulle kunna se ut. Skulle ett sådant arbete vara gynnsamt och i så fall 
varför? Kan det finnas fler kompetenser utöver talpedagog, logoped och sångpedagog som 
kan ingå i ett sådant arbete? Vi menar att denna studie har gett en inblick i hur nära 
sammankopplat sång och tal är samt hur sång kan verka som metod för talutveckling och 
artikulation. 
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BILAGA 1: INFORMATION INFÖR INTERVJU  
	  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på musikhögskolan i Örebro med sång som inriktning och vi ska denna 
termin skriva C-uppsats. Som blivande sångpedagoger är vi intresserade av hur arbetet med 
talsvårigheter kan gå till och om sångundervisning kan underlätta för de som har svårigheter 
med talspråket. Vi har valt att inrikta oss på personer/elever som har svårigheter med att uttala 
konsonanten [s]. Vårt syfte är således att studera hur talpedagoger, logopeder och 
sångpedagoger arbetar med denna uttalssvårighet. 
 
Vi kommer genomföra en intervju som vi beräknar tar ca en timme och en ljudinspelning av 
samtalet kommer ske med din tillåtelse. Denna inspelning kommer enbart att användas av oss 
i arbetet med att transkribera intervjuerna och kommer sedan att raderas. Den information vi 
får från intervjuerna kommer endast att användas i vår studie.  
 
Din medverkan är frivillig och du har rätt att när som helst tacka nej till att medverka. Det går 
även i efterhand att tacka nej och då kommer intervjumaterialet inte att användas i studien. 
Din medverkan är också anonym, vilket innebär att vi i studien kommer använda fingerade 
namn.  
 
Personuppgifter kommer att behandlas enligt konfidentialitetskravet, vilket innebär att dina 
uppgifter kommer att bevaras på ett sådant sätt så att obehöriga ej kommer att ta del av dem. 
När studien är genomförd förstörs uppgifterna. Mer information om detta finns beskrivet i 
vetenskapsrådets information om forskningsetiska principer; 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (s 12).  
 
Vi är tacksamma för att du vill medverka i vår studie och ser fram emot att träffas! Har du 
frågor kan du alltid kontakta oss för vidare information. Se kontaktuppgifter nedan. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Johanna Zackariasson 
Linda Johnsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR 
 

 
 
Frågeställningar: 

• Hur arbetar sångpedagoger och logopeder med personer som har avvikande uttal av språkljudet [s]?  
• Vilka likheter och skillnader finns i sättet att arbeta med detta?  
• Vilka möjligheter ger sången som arbetssätt för att få ett tydligare [s]-uttal? 

 
 
Inledning 
 
Berätta om dig själv…? 
Vad har du för utbildning? Har du någon specialisering?  
Vad har du för intressen? Varför valde du att bli sångpedagog/logoped/talpedagog? 
Hur länge har du arbetat som logoped/talpedagog/sångpedagog? 
Var/Med vilka elever/personer har du arbetat? 
 
Våra forskningsfrågor 
 

• Berätta om några elever/personer du har arbetat med som har haft någon form av 
artikulationssvårighet? Vilken/a svårighet/er? Hur har de tagit sig i uttryck? 

• Arbetar du aktivt med elever/personer som har artikulationssvårigheter? På vilket sätt? 
Om inte; tror du att artikulationen ändå gynnas? Varför? 

• Arbetar du aktivt med elever/personer som har svårt att uttala konsonaten [s]? På 
vilket sätt? Arbetar du efter någon speciell metod? Vilken? Om inte; hur skulle du 
arbeta? 

• Om du aktivt arbetar (eller skulle arbeta) för att få ett tydligare [s]-ljud hos en 
elev/person – vad strävar du efter? Hur ska ett [s] låta? Är det problematiskt att inte 
kunna uttala [s] som du ser det?  

• Tror du att [s]-ljudet hos personen/eleven i fråga skulle bli/blir tydligare även om du 
inte aktivt strävar efter det när ni har ett möte/lektion? Varför? 

• Berätta hur en lektion/session kan gå till med en elev/person som har denna svårighet? 
• Märker du någon skillnad hos eleven/personen i det vardagliga uttalet av [s]? På vilket 

sätt? Vad tror du den utvecklingen beror på? Om du inte märker någon skillnad; vad 
tror du det beror på?  

• Hur ser du på sång som verktyg för att arbeta med denna svårighet? Är det en bra 
metod? Hur och varför? 

 
Avslutning 
 
Fick du under din utbildning lära dig att arbeta med artikulationssvårigheter? Anser du att 
utbildningen gav en god grund för detta arbetssätt? 
 
Är det något du vill tillägga? 
 
Tack för din medverkan! 



	  

	  

BILAGA 3: PRAXISALFABETET 
 

 


