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Är du tondöv om du inte kan sjunga rent? 
 

 

 

 

 
Even without formal musical training, we can usually tell if there´s a real singer 

in the group when friends gather around a birthday cake - somebody in the group 

can sing on key. We are able to do this so well that we hardly flinch even when 

all these competing frequencies crowd into the cochlea at the same time. 

 

(Wilson: 1987, s. 95) 
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Abstract 
 

This essay is focusing on the fact that some people do not always sing a melody in tune. 

Literature on this specific subject is quite rare to find. My essay is based on a qualitative study 

performed on five, more or less, out of tune singers. The test-persons had to sing a well-
known birthday song, "Ja må han leva", in several different situations. The level of difficulty 
was increased with every new moment in the process. The study reveals different categories 
of poor pitch singers. One of the categories shows a specific problem that concern their ability 
to hear their own voice while mixed with other voices.  
 
There are people who seem to be unable to sing a melody line in tune. It is not certain that 
those people can hear this phenomen themselves. Often they have been told that they can not 
sing. They have not figured this out by themselves. How is this possible, one might wonder? 
Well, they are unable to notify the problem! I will show, in this essay, that there is a 
difference between what poor pitch singers experience while singing compared to afterwards 
while listening to what they just sung on a recording. I will also show that some of those 
people do not sing out of tune all the time. There are situations in my test when some of them 
can sing the song in tune without losing pitch.  
 
Unit sound in latin is called concentus. I will therefor call this specific problem dysconcentus. 
I believe that there is a certain ability which works to keep us sing in tune i.e. to hear ones 
own voice while singing together with others.  If we lack this ability we will have difficulty in 
singing together with others.  
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1. Introduktion 
 

Detta arbete går ut på att studera personer som sjunger falskt. Är det verkligen så att det finns 

människor som inte kan lära sig sjunga? Går det att gruppera olika typer av falsksångare? När 

jag började med detta arbete ville jag utreda vilka faktorer som hindrade en människa från att 

”sjunga rent”. Det visade sig vara svårt eftersom det inte finns några tidigare studier gjorda på 

just detta ämne. Journalisten Karin Anderberg ställer i princip dessa frågor i radioprogrammet 

Tendens; Kan Alla Sjunga? (Sveriges Radio P1, 2002-10-01). De personer som Anderberg 

intervjuar ger inte något riktigt svar på frågan. Eftersom ämnet visade sig vara svårfångat, har 

jag inriktat min undersökning på att försöka hitta olika övningar som falsksjungande personer 

har svårigheter att utföra. Och genom frågor få svar på om den egna självavlyssningen skiljer 

sig åt i olika situationer dvs bedömningen av korrektheten i den egna sången.  

 

Det som vi allmänt kallar falsksång kanske har olika förklaringar som kan avhjälpas på olika 

sätt. Man kan exempelvis märka svårigheter hos personer som har en god sångröst men som 

inte kan använda den på ett tillfredställande sätt i ett unisont sammanhang. Detta 

examensarbete ger mig möjligheten att genom en kvalitativ undersökning utröna i vilka olika 

situationer som en person, så att säga, ”tappar ton”.  

 

Sångrösten hänger intimt samman med den egna personligheten och har därför ett mycket 

stort integritetsvärde. Detta medför att undersökningen kan vara mycket känslig för 

testpersonen. Jag har haft förmånen att få studera ett antal mycket generösa personer som 

ställt sin sångröst till förfogande.  

 

 

2. Bakgrund 
 

Vi har alla kommit i kontakt med personer som sjunger falskt under kortare eller längre bitar 

av en melodi. Men jag anser att dessa varken behöver vara befriade från en vacker röst eller 

ett gott gehör. Deras gehörsförmåga verkar dock vara begränsad till att gälla externa 

ljudkällor dvs andras röster och instrumentala toner. Varför gehöret, gällande den egna rösten, 

inte är lika skarpt är ett mysterium! Hur kommer det sig att de inte sjunger rätt melodi i en 

given situation? Själv har jag märkt att fenomenet lätt uppstår då personen ifråga sjunger, eller 

tar i, av hjärtans lust. Det verkar alltså som om personerna omedvetet fokuserar på annat än 
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den strikta diskrimineringsförmåga som krävs av gehöret för att sjunga rätt melodislinga. Det 

kan också vara så att personen sjunger rätt och rent när han/hon sjunger själv, men inte om 

han/hon blir styrd till att sjunga tillsammans med andra eller i en viss tonart. Några fall jag har 

mött: (Namnen är fingerade Detta är inte samma personer som försökspersonerna i min 

undersökning.) 

 
Rebecka 

Vi har gått i samma klass genom hela grundskolan och sjungit en hel del. Trots alla dessa år och 

mycket välbekant repertoar, sjöng hon egna melodislingor samtidigt som vi andra sjöng den korrekta 

melodin. Jag frågade mig alltid varför? Kunde hon inte lära sig rätt melodi? Varför verkade det inte 

bekymra henne att hennes toner skilde sig markant ifrån våra? 

 

Peter 

Har en fin och stabil röst. Sjunger korrekta melodier själv men så fort vi försöker sjunga tillsammans 

så byter han tonart. Han fortsätter melodin i den nya tonarten. Jag funderar på om det är för att inte 

förlora greppet om den egna stämman? När den kommer i samklang med min stämma blir den kanske 

svårare att urskilja?  

 

Jessika 

Sjunger i flerstämmig kör. Hon har sjungit in i kören genom att sjunga sin stämma helt själv i en 

kvartett. Ibland kan hon halka iväg på andra toner trots att hon egentligen kan sin stämma. Vid en 

sånglektion får jag tillfälle att be henne [brr:a] sin slinga för att släppa spänningar i käken. Det visar 

sig att denna övning plötsligt ger henne en total tonsäkerhet. Har hennes käkspänning blockerat 

hennes gehör på något sätt?  

 

Jag har utvecklat en fascination för fenomenet som ständigt verkar bjuda på nya 

överraskningar. Under flera år har jag lyssnat till personer i min omgivning för att på så sätt 

själv försöka lära mig sjunga falskt. Eftersom jag själv leder körer, och förestår intagningar 

till dessa, så stöter jag på falsksångare. Vid en intagning till en kör är det av största vikt att 

kunna reda ut vari problemet till falsksång ligger. Beror falsksången på nervositet, bristande 

övning eller rör det sig om oförmåga? Sångsvagheten kan bero på nervositet eller dåligt 

självförtroende. Just psykosociala faktorer har Berit Lidman-Magnusson skrivit en hel del om 

(Lidman-Magnusson 1999). De kan ha otränade röster tex begränsat tonomfång eller dåligt 

stöd vilket kan göra att de inte kan hålla en ton stadigt. Tonen tenderar att vobbla eller glida 

iväg. De kan även vara otränade i musikaliskt lyssnande. Mitt eget intresse har utvecklats mer 

åt frågan om det kan finnas en oförmåga i individens perception som gör att sången blir 

”falsk”. Kan det finnas en svårighet i diskrimineringsförmågan när det gäller att urskilja toner 
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i den egna rösten? Vi hör vår egen röst både den yttre vägen (från munnen, ut i luften och in 

genom öronen) samtidigt som vi hör direktledningen av ljudet från röstorganen, via 

benledning, direkt till örat. Själv tycker jag att det kan vara riktigt svårt att bedöma om jag 

sjunger rätt tonhöjder exempelvis i ett folkmusikstycke där det finns många kvartstonsteg, 

något jag inte är van vid. Då talar vi ändå om en övnings- eller vanesak och inte en medfödd 

oförmåga. Skulle det visa sig att det är en fysiologisk svaghet som genererar falsksång så 

borde personer med detta handikapp kunna få speciellt stöd i musikundervisning, precis som 

sk dyslektiker får särskilt stöd i läsning och skrivning.  

 
Orsaker till falsksång enligt min egen erfarenhet:  

 

 Röstsvag 

Röstmuskulaturen är otränad. Personen befinner sig i målbrottet eller i en målbrottsliknade situation, 

där koordinationen av stämbandsmuskulaturen är svår att kontrollera. Röstorganet kan vara permanent 

skadat av exempelvis intubering eller nervskada. 

 

 Självförtroende och nervositet 

Där psykiska- och psykosociala faktorer spelar in. 

 

 Hörselsvag  

Hörselnedsättning pga skada eller handikapp. En fysiologisk svårighet med att höra sin egen röst, 

direktledningen mellan det oralarummet - resonanshåligheter - örontrumpet - örat täpps till, störs på 

något sätt och kan därför inte användas tillfredsställande av medvetandet. 

 

 Omusikalisk 

Handikapp eller skada i hjärnan som bidrar till att man har svårt att tillgodogöra sig musikens 

beståndsdelar. Bristfällig musikalisk fostran (kultur). Saknar perceptiva begrepp, exempelvis 

oförmåga att särskilja tonhöjd från klangfärg. 

 

En studie som skulle ta hänsyn till samtliga ovannämnda orsaker och varje enskild individs 

situation skulle naturligtvis kräva bla en noggrann medicinsk genomgång. I det här 

sammanhanget är det dock ganska ointressant att fastställa orsaken hos varje individ. Vad jag 

vill klarlägga är om den direkta- och indirekta självavlyssningen skiljer sig åt hos dessa 

individer.  
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3. Litteraturstudier 
 

Som jag tidigare påpekat har det varit svårt att hitta litteratur inom detta område. Jag har 

upptäckt att falsksångens orsaker och uttryck aldrig får någon djupare genomgång och analys 

i litteraturens löpande text. Böcker som kanske kan tyckas självklara vid studier av ämnet är 

ofta inte helt relevanta. En del böcker behandlar gehör men då i instrumentalundervisnings-

perspektiv. Andra tar upp förmågan att höra sig själv och diskriminera ljud i sin egen röst, i 

det fallet handlar det om talträning och språkinlärning. Det finns viss litteratur som 

presenterar intonationsproblematik hos sångare.  En fjärde kategori behandlar sångträningen 

hos s k brummare. Dessa personer har, i regel inte upptäckt omfånget av sin egen röst och lärt 

sig skilja på tal och sång. 

Jag vill gärna inleda litteraturgenomgången med ett citat från Rørbech. 

 
Når en stemme trænes til optimal funktion, sker det derfor altid samtidig med, at 

ørets kontrollerende virksomhed udvikles. Dets skelneevne opøves, således at 

den gode kropsfunktion med hensigtsmæssig kompensation og perfekt 

resonansindstilling oparbejdes og kontrolleres gennem en auditiv bedømmelse af 

stemmetonens kvalitet. 

(Rørbech: 1981, s. 133) 

 

Den kontroll vi kan ha på vår egen stämma går både via en auditiv feedback (öronen) och via 

en kinestetisk feedback (röstorganets nerver). Förmågan att uppfatta olika tonhöjder beror på 

örats fysiologiska struktur. Man ärver sina öron såväl som sina hörselceller. Därför kan ingen 

form av träning öva upp förmågan är skilja mellan tonhöjder enligt Rørbech. Övning kan 

däremot öka det funktionella sätt som örat används på. 

 

Reiner Plomp påpekar i sin bok The Intelligent Ear att ljud- och hörselforskning var alltför 

laboratorieinriktad ända fram till 70-talet. Man har inriktat sig på att studera örats- och 

hjärnans registreringsförmåga av enkla sinustoner av olika amplitud. Nuförtiden försöker man 

istället ägna sig åt forskning i komplex ljudmiljö, dvs den som vi ständigt befinner oss i. 

Plomp menar att hörselprocessen kan delas upp i två olika komponenter; den ”passiva” och 

den ”aktiva” (Plomp: 2002, s. 3). Passiv process innebär är att känselnerverna i örat mottar 

ljudimpulser från ljudmiljön. Här finns en hel del forskat om hur örat registrerar olika 

frekvenser och transformerar detta stimuli till hjärnan. Den aktiva hörandeprocessen går ut på 

att man ”ställer in” örat på att urskilja och registrera vissa ljud. Den aktiva processen medför 
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att vi kan finna mening i ljudflöden trots vissa avbrott. Vi kan också fokusera och därmed 

förstärka olika komponenter i ljudet, exempelvis klangfärg. Vi kan alltså höra vad den ena 

personen säger trots att två personer talar i munnen på varandra. Detta är möjligt tack vare att 

de två har olika röster, dvs olika klangfärger (Plomp: 2002, s. 12). Den aktiva perceptionen 

skiljer sig en hel del från person till person. Här spelar erfarenheten en stor roll. “What we 

hear depents on what we expect to hear” (Plomp: 2002, s. 7). Traditionella hörselparametrar, 

så som ljudstyrka och tonhöjd, är relativt enkla att mäta och undersöka. Vad gäller den tredje 

ljudkomponenten klangfärg, timbre, så saknas i princip mätbara fakta. Alla vokaler kan ju 

sjungas på samma tonhöjd men trots detta urskiljas som de vokaler de faktiskt är. (Plomp: 

2002, s. 23)  

 

Att hörselförnimmelsen kan vara föremål för förvrängningar bekräftar Torsten Schiött i 

uppsatsen Tonupplevelse vid hörselförändring från 1997. Han har, tillsammans med en läkare, 

undersökt ett antal professionella musiker som alla har fått någon form av hörselförändring 

pga skada. Detta har resulterat i flera olika musikaliska hörselproblem. Bland annat har 

tonupplevelser varierat ända upp till en kvart på a1. Exempelvis kan nämnas att när en 

musiker spelade e1 på sin cello så upplevde han tonen klinga d1. Ett annat resultat från 

hörselskadan var en ökad svårighet att urskilja sitt eget ljud när andra spelade starkt omkring 

honom. På vissa frekvenser var problemet större. Det uppstod bland annat en slags lockkänsla 

över örat. En annan tragisk bieffekt blev att den egna sången blev oren, speciellt i höga eller 

låga lägen. Och det blev svårt att urskilja mellanstämmorna i körsång. Det gemensamma för 

alla nio musikerna var att de började både spela och sjunga falskt efter hörselskadan. De hade 

alla en förändrad klangfärgsupplevelse och fick begränsa sin repertoar.  

 

Motsatsen till att inte kunna urskilja det vi kallar för renhet i en tonföljd borde vara att ha ett 

sk absolut gehör. Detta är en förmåga som vissa menar är medfödd och andra anser vara 

inlärd från tidig ålder. David Butler tar upp detta fenomen i boken The musician's guide to 

perception and cognition. Butler’s bok är mycket omfattande, han resonerar bla kring en 

människas musikaliska hörselutveckling. Han påpekar att varken känslan för tonhöjd eller 

tonalitet är etablerad före 18 månaders ålder. Att föredra konsonans före dissonans gör 

människan inte nödvändigtvis före 7-8 års ålder. Detta ger en indikation på att fenomenet 

konsonans är en inlärd, kulturell betingad uppfattning som antagligen inte ska ses som 

självklar hos alla.  
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Nils Wallin presenterar, i sin bok Den musikaliska hjärnan, hur örat och hjärnans 

varseblivning av ljudförnimmelser fungerar. Intressanta detaljer är stapediusreflexen som 

verkar dämpade på stigbygeln i mellanörat, och tensor tympanus, som verkar dämpande på 

trumhinnan. Kan det vara möjligt att dessa reflexmässiga dämpningar kan påverka 

hörselförnimmelserna i vissa lägen som sångaren inte själv rår på med sitt medvetande? 

Frågan förblir obesvarad i litteraturen. 

 

Tone deaf and all thumbs? av Frank R. Wilson kommer närmare falsksångsproblematiken än 

någon annan bok. Wilson är en amerikansk neurologprofessor, som själv har börjat lära sig 

spela piano som vuxen. Han tycker att det är oändligt mycket lättare för en ickemusikaliskt 

talangfull person, som han själv, att traktera ett tangentinstrument än vad det är att lära sig att 

sjunga exakt rätt tonhöjder. Han talar om det faktum att många människor blir uteslutna ur 

den musikaliska gemenskapen tex musiklektioner eller sångkör i skolan redan vid 8-9 års 

ålder. Kan man inte då sjunga en melodi rent så betraktas man som tondöv.  Han påpekar hur 

ett uttalande av detta slag kan följa människor åt i ett livslångt perspektiv med tron att musik 

är inget för dem. Wilson gör en strikt åtskillnad mellan konceptet "tone deaf" och "tune deaf". 

Han hänvisar till en studie där det har fastslagits att just fenomenet tondövhet är arvsbundet.  

När människor påstår sig vara tondöva så menar de i enkelt ordalag att de är oförmögna att 

kontrollera tonhöjden på de toner som deras röst producerar. Givetvis har detta med 

sång/röstträning att göra. Dessa personer tycker vanligtvis att det är mycket lättare att 

producera rätt tonhöjd på ett instrument, en tonhöjd som de tämligen enkelt kan kontrollera 

visuellt. Vissa faller dock utanför även denna grupp. Dessa personer har svår eller är helt 

oförmögna att bedöma relativ tonhöjd, alltså svara på frågan: Vilken av dessa två toner är den 

ljusaste (tex c1 och d1)?  Detta kan dock tränas upp med viss framgång på samma sätt som vi 

lär oss att särskilja färger och nyanser vid tidig ålder. Att lära sig urskilja och vara medveten 

om tex tonhöjd är en fråga om erfarenhet och medvetenhet. “Musical experience should 

change our ability to label, which in turn should enhance our ability to perceive.”  (Wilson: 

1987, s.72).  Wilson påpekar vidare att forskningen ännu inte har löst gåtan om det förhåller 

sig så att vi endast kan höra det som vi har lärt oss att lyssna efter. Det är tydligt att Wilson 

har samma tankar som Plomp angående lyssnandet. Liksom Plomp menar han att man kan 

dela upp hörselprocessen i en aktiv och en passiv del, och därmed välja vad man registrerar 

med sin hörsel. Wilson påpekar att laboratoriestudier visar att det utgår en signal från hjärnan 

till öronen vid lyssnande.  Detta har länge varit känt men man har inte förrän nu börjat ana 
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vad denna signal är till för. Wilson menar att det är denna typ av signalering som musiker är 

väl förtrogna med, i och med deras lyssnandeövningar och gehörsstudier. 

 

I Amusi ger Kenneth Helgesson en överblick över några mer eller mindre kända handikapp 

som kan påverka det musikaliska uttrycket hos en person. "Apraxi" är ett handikapp som 

innebär att individen är oförmögen att utföra viljemässiga handlingar eller rörelser. I detta 

sammanhang skulle det handla om att vara oförmögen att kontrollera röstorganet. Därmed inte 

sagt att organet är dysfunktionellt, men det lyder inte hjärnans kommandon. Ett annat 

handikapp är "agnosi" som är en oförmåga att känna igen sinnesintryck; visuella, taktila eller 

auditiva. Det är alltså inte en störning i hörselorganet utan snarare hjärnans oförmåga att 

analysera ljudet. "Amusi" är ett allmänt begrepp för musikalisk oförmåga. Begreppet 

musikalisk är väldigt brett och innefattar en mängd olika förmågor. Man skiljer på "receptiv 

amusi" och "expressiv amusi." Receptiv amusi innebär bland annat att personen har en direkt 

felaktig uppfattning av en tonhöjd. Har man haft ett absoult gehör och drabbas av receptiv 

amusi så kommer denna förmåga att helt gå förlorad. Expressiv amusi däremot innebär att 

man har ett dåligt vokalt återgivande av kända och okända melodier.  

 
 […] den som är sångfunktionsstörd likväl kan ha stor känslighet för att 

diskriminera toner och uppmärksamma förändringar som experimentellt gjorts 

tex i en känd melodi […] sångfunktions-hämmades problem ligger i att de inte 

kan höra sig själva, när de sjunger. 

 

(Lidman Magnusson: 1999, s. 20) 
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4. Undersökning - test 
 

Med min undersökning vill jag visa att en falsksjungande person inte behöver sjunga falskt 

vid alla tillfällen. Man kan exempelvis sjunga rent solo men inte unisont. Man kan även ha 

olika uppfattning om sin sångröst i olika situationer. Självavlyssningen kan skilja sig åt vid ett 

direkt- eller indirekt sammanhang, dvs den egna sången kan uppfattas annorlunda beroende på 

om personen hör sin egen sång i det ögonblick den sjungs eller när den spelas upp på ett band.  

 

Jag skulle vilja kategorisera mina försökspersoner enligt följande: 
 

A. Kan sjunga rent i kör, unisont, men ”glider i väg” ibland 

 

B. Kan sjunga rent ensam, solo, men om någon annan sjunger med så: 

i)  byter personen tonart, hoppar fel i vissa intervall men fortsätter melodin korrekt i den nya 

tonarten dvs. förhåller sig till en harmoni fastän grundton byts ut 

ii) halkar runt planlöst, saknar både grundtons- och harmonisk känsla 

 

C. Sjunger en helt egen melodi solo utan grundtonskänsla eller harmonisk känsla:  

i)  i ett omfattande omfång 

ii)  i ett mycket begränsat omfång 

 

Studien är främst en kvalitativ undersökning, frågor som rör antal och frekvens presenteras 

inte här. Min urvalsgrupp i undersökningen har varit fem vuxna människor, kvinnor och män, 

samtliga över trettio år. Gemensamt för mina försökspersoner är att de själva uttrycker att de 

har en bristande sångförmåga. Alla försökspersoner är födda och uppvuxna i Sverige, och har 

gått i svensk skola mellan 1940- och 1980-talet. Huruvida något fenomen är frekventare hos 

män eller kvinnor undersöker jag inte här. Jag har valt att inte studera barn och ungdomar på 

grund av den hänsyn som då borde tas till deras pågående utveckling. 

 

4.1. Testfrågor med kommentarer 
 

Testet bygger på att jag förevisar en övning med min röst. Testpersonens uppgift är sedan att 

härma med så stor precision som möjligt. Därefter får personen svara på frågan ”- Blev det 

rätt?”, dvs "Lät du som jag lät?". Testfrågorna är upplagda så att svårighetsgraden ökas 

successivt. Inledningen ska ge individen ett så gott självförtroende som möjligt, för att på så 

sätt tillfälligt stärka deras prestationsförmåga. 
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Upplägget var följande: 

 
1) Kan de härma rytmiska figurer av konsonantljud? 

2) Kan de ändra klangfärg på samma tonhöjd med hjälp av vokalljuden; o-å-a-å-o? 

3) Kan de härma enkel rörelse; skutt, ho-ho, lågt till högt och högt till lågt? 

4) Kan de härma sammansatt rörelse; starta högt, glissa nedåt, vända och glissa upp igen? 

 

Kommentar: Med dessa frågor vill jag utröna hur lätt personen uppfattar en instruktion och 

kan härma ett ljud. Jag förebildar och ger en visuell bild med hjälp av handrörelser hur 

ljudet förflyttas uppåt, nedåt och i sidled dvs tidsmässigt. 

 

5) Deras register? (Nedåt och uppåt) 
 

Kommentar: Här vill jag ha reda på vad personen har för röstresurs och var jag ska placera 

övningstonerna. Personen får utgå från en, för den, bekväm startton och sedan ljuda nedåt 

respektive uppåt.  

 

6) Om jag härmar en ton på pianot, kan de påpeka när jag sjunger rätt?  

 

Kommentar: Jag gör några försök, dels träffar jag rätt, dels träffar jag fel, dels gör jag 

glissando upp och ned förbi den rätta tonen. Försökspersonen får markera eller säga till när 

jag är prick på. Denna övning ger en bild av hur skarpt personens gehör är när det gäller att 

bedöma en extern ljudkälla dvs min röst och pianots ton.  

 

7) Om jag härmar en ton som de sjunger, kan de påpeka när jag sjunger rätt? 

 

Kommentar: Här är det egentligen samma uppgift som övning nr 6, fastän nu måste de ta 

hänsyn till sitt eget ljud dvs ändra sin lyssnar inställning. De har fortfarande ingen 

sångkrävande uppgift. 

 

8) Kan de härma en ton som jag sjunger? 

9) Kan de härma en ton från pianot? 

 

Kommentar: Här är det ombytta roller. De får nu göra det som jag gjorde nyss. Tanken är 

att jag har närmat mig deras egen sångprestation på detta sätt. De måste nu skärpa sitt gehör 

till att bedöma den egna rösten. 
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10) Kan de vissla ”Ja, må du leva!” korrekt? 

 

Kommentar: Det visslade ljudet kanske har en annan, mindre laddning, än den sjungande 

rösten. 

 

11) Kan de sjunga ”Ja, må du leva!” solo korrekt? 

12) Kan de sjunga ”Ja, må du leva!” med pianokomp korrekt? 

13) Kan de sjunga ”Ja, må du leva!” unisont med mig korrekt? 

14) Kan de sjunga ”Ja, må du leva!” korrekt medan jag sjunger en harmonierande andrastämma? 

15) Kan de sjunga ”Ja, må du leva!” korrekt medan jag sjunger i disharmoni, "hur som helst"? 

 

Kommentar: Här skärps självständigheten för varje steg. Förmågan att kunna sjunga 

melodin korrekt blandas med förmågan att vara säker på sin sak, fokusera på rätt ljudkälla 

och eventuellt blanda två röster till en harmonisk klang. 

 

 

4.2. Resultat 
 

Här nedan följer resultatbeskrivning av min undersökning fråga för fråga. 

Fråga 1: Rytm 
Alla försökspersonerna klarade av att återge de rytmiska figurerna på konsonantljud efter 

endast en kort övning. De uttalade sig dessutom med stor säkerhet om de härmade riktigt eller 

inte. Alla hade alla rätt. I denna övning var gruppen helt homogen. 

Fråga 2: Klangfärg 
Här uppstod problem för flera av försökspersonerna. Det var bara en enda som återgav 

vokalljuden helt korrekt. De andra hade svårigheter att återge ordningen på vokalerna och 

byter lite hur som helst. Det visade sig vara lättare om jag förtydligade mig genom att säga; 

Olof, Åke, Adam, Åke, Olof. Just detta resultat kanske kan kopplas ihop till de fonologiska 

problem man finner inom dyslexi. I övningen ställde jag varken krav på tonhöjd eller legato, 

jag bara bad dem att härma mig. Jag befann mig, trots allt, på en bestämd tonhöjd och 

presenterade övningen i legato. Det fanns, för många, en svårighet i att skilja klangfärg från 

tonhöjd. 
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Fråga 3: Relativ tonhöjd 
Att göra rösten ljusare respektive mörkare på ett glissando var inget problem för någon av 

deltagarna. Relativ tonhöjd fanns alltså etablerad hos alla. Det bör påpekas att någon exakt 

tonhöjd ännu inte hade preciserats från min sida. Det var bara rörelsen jag var ute efter.  

Fråga 4: Sammansatt rörelse 
Denna rörelse var bara något mer komplicerad mot för den föregående men här skilde sig 

deltagarna åt. Tre av fem härmade korrekt medan två gjorde egna typer av sammansatta 

figurer och därmed inte härmade exakt. En återgav rörelsen uppochner, en annan började med 

att glissa uppåt för att sedan vända ner och därefter återigen gå upp. 

Fråga 5: Deras register 
Fyra av deltagarna visade prov på mycket stora registeromfång. Det kan dock diskuteras när 

ett sångljud övergår till tal, skrik eller hummande. Jag tror att det är möjligt att registren hade 

varit mindre om jag specificerat att de skulle sjunga så högt respektive lågt som de förmådde. 

En av deltagarna hade ett begränsad tonomfång.   

Fråga 6-7: Jag härmar enstaka toner 
De moment när testpersonen skulle avgöra huruvida jag gjord rätt när jag härmade pianot, 

respektive härmade deras egna toner, gav mycket varierande resultat. Svaren verkade 

slumpmässiga. Något mönster hos en och samma försöksperson gick inte att urskilja. Till 

största delen så svarar de rätt, men inte alltid. De felaktiga svaren skulle kunna vara ett uttryck 

för nervositet eller koncentrationssvårigheter under rådande omständigheter dvs själva 

testsituationen. Två av fem hade nästan alla rätt på gehörsuppgiften.  

Fråga 8-9: De härmar enstaka toner 
När det var dags för testpersonerna att härma min ton respektive pianots ton, uppstod stora 

variationer i gruppen. En person hade alla rätt dvs härmade rätt och bedömde själv att det var 

rätt. En annan härmade konsekvent alla toner fel och bedömde mycket riktigt att de var fel. 

Denna person hörde alltså vilken ton som skulle återges, försökte att ställa in sin röst för en 

perfekt härmning, men resultatet överensstämde inte med viljan. Självavlyssningen var ändå 

så pass god att personen upptäckte detta hos sig själv. De andra tre personerna klarade inte av 

denna uppgift, delvis beroende på att de hade svårighet att hålla en och samma ton. De hade 

stora svårigheter att avgöra om deras egna ton överensstämde med den givna. Det gick något 

bättre att härma de toner som angavs av pianot än tonerna som jag gjorde med min röst. Här 

kan eventuellt finnas en problematik för de män som deltar att härma min kvinnoröst.   
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Fråga 10: Visslande av melodin 
En person gjorde detta helt korrekt. Två personer visslade hela melodin men byter tonart vid 

ett par tillfällen utan att det verkar bekymra dem särskilt mycket. Det skulle kunna vara så att 

de böt tonart när de kom till ett ställe som blev för högt eller för lågt eller så var bytet helt 

slumpmässigt. Två personer kunde inte vissla. 

Fråga 11: Solosång 
Två av personerna sjöng melodin helt korrekt, även om de själva var osäkra på om så 

verkligen var fallet. En av dessa visslade även melodin rätt medan den andra bytte tonart vid 

visslandet. Två andra personer sjöng melodin men böt tonart vid ett flertal tillfällen. En av 

dessa presterade bättre under visslingen. Om dessa tonartsbyten var av praktisk karaktär dvs 

det började gå för högt/lågt eller om de var slumpmässiga kan jag inte uttala mig om. En av 

testpersonerna sjöng en helt egen melodislinga som inte på något sätt kunde förknippas med 

den korrekta melodin.  

Fråga 12: Med pianokomp 
Här lyckades de två som böt tonart vid solosången något bättre. De tog återigen några 

felaktiga intervall men kom snart tillbaka till originaltonarten. Pianot var antagligen, för dessa 

personer, ett stöd. De hade alltså svårighet med att hålla en etablerad tonart. De två som sjöng 

sången perfekt vid solotillfället gjorde lika bra ifrån sig denna gång. Personen som återgav en 

egen melodi gjorde det även med pianokompet. Säkert, självklart, välrepeterat, men tyvärr 

helt fel! 

Fråga 13: Unison sång 
När vi skulle sjunga tillsammans fanns det inte längre någon i gruppen som klarade momentet 

perfekt. De två som hade visat bäst resultat på de föregående övningarna avvek här, en 

respektive ett par gånger, från melodin men kom ögonblickligen tillbaka. De två som förut 

hade flyttat runt lite bland tonarterna började nu ta för sig alltmer i intervallernas storlek. 

Deras melodilinje kunde inte längre betraktas som rätt melodi om ledningen från text och 

rytmisering togs bort. Det är i ett sådant här sammanhang som denna typ av personer får klart 

för sig att de inte är välkomna att delta i skolkören eller annan ensemblesång. Deras 

självavlyssning började också att svikta. De tyckte inte själva att det var särskilt felaktigt, men 

de hade samtidigt visat en mycket bättre diskrimineringsförmåga tidigare, när de gällde 

unisona enkla toner. Den femte personen sjöng fortfarande sin egen melodi men följde mig i 

den rätta melodin under korta stunder. 
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Fråga 14: När jag sjunger en stämma 
Nu uppstod något mycket intressant! Alla testpersonerna följde mig under kortare och längre 

bitar av den harmonierande stämman som de aldrig tidigare hade hört. Samtliga insåg detta 

under sångens gång och försökte febrilt att hitta tillbaka till sin egen melodi. Både jag och 

dem blev förvånade att de kunde sjunga en stämma som de aldrig hade hört. Detta fenomen 

uppträdde till och med hos den person som notoriskt hade hållit fast vid en helt egen melodi. 

Det var bara vid en repetition av övningen med maximal koncentration på den egna melodin 

som vissa personer klarade av att hålla sin melodislinga. Inte ens om vi började unisont och 

jag sedan går till min stämma så klarade de av att inte glida med. Detta resultat är mycket 

fascinerande och borde följas upp! 

Fråga 15: När jag sjunger i disharmoni 
Detta sångsätt stör alla testpersonerna mycket utom den person som har en egen melodi där 

det, enligt egen utsago, inte alls stör. De andra personerna tar felaktiga intervallhopp och 

glider runt bland tonarterna. I de flesta fall är nu melodin, helt och hållet, oigenkännlig. 

Faller testpersonerna inom mina ramar? 
Samtliga testpersoner hade en förändrad uppfattning om sin egen prestation vid de olika 

lyssningstillfällena. Överlag var omdömena om den egna sångprestationen mer positiv i det 

direkta sammanhanget än i det indirekta. Alla verkar ha ett bättre gehör när de lyssnar till den 

externa ljudkällan dvs sin egen inspelade röst än när de faktiskt sjunger. En av 

kommentarerna från en person direkt efter provet var ”Det kändes som jag sjöng exakt lika 

vid varje tillfälle.”. Vid bandavlyssningen är kommentarerna av annat slag. Sången med piano 

får omdömet; ”Jag sjunger entonigt”, den unisona sången kommenteras: ”nu sjunger jag mer 

melodiöst än med pianot”. En annan tycker att ”det gick bättre när jag inte lyssnade så mycket 

på dig”. Ytterligare en reflektion var: ”Min första version var hemsk. Det blev bättre när du 

sjöng med. Då lät det lite melodiskt.”, men påpekar även att ”När vi sjöng bägge två försvann 

jag bakom din röst”. På frågan om mina testpersoner faller inom ramarna för olika kategorier 

så blir svaret ja.  De representerar olika typer av ”felsjungare”.     

 

A.     Kan sjunga rent i kör, unisont, men ”glider i väg” ibland. 
Här passar två av personerna in. Båda dessa försökspersoner höll sig till den korrekta melodin 

både vid den unisona sången och sången med pianokompet. Vid enstaka tillfällen så glider de 

iväg, men kommer på sig själv, korrigerar och är åter i rätt tonart. En av dessa klarade nästan 

av att hålla melodin när jag sjöng en stämma till. 
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B.     Kan sjunga rent ensam, solo,  men om någon annan sjunger med så: 

i) byter personen tonart, hoppar fel i vissa intervall men fortsätter melodin 

korrekt i den nya tonarten dvs. förhåller sig till en harmoni fastän grundton byts 

ut. 
Här passar en av personerna in. Personen har en utvecklad känsla för melodin men kan inte 

uppleva samklangen med två röster på ett tillfredställande sätt. Personen tappar den 

ursprungliga grundtonskänslan, kanske i och med att min röst kommer in och så att säga 

överskuggar personens egen röst. 

 

ii)  halkar runt planlöst, saknar både grundtons- och harmonisk känsla 
Här passar en av personerna in. Personen har inte heller sjungit melodin solo helt korrekt och 

har därför stora svårigheter med just själva melodin. Om det är perceptiv problematik eller ren 

okunskap i musikaliskt gehör kan jag inte avgöra. Det är helt klart att en nästan harmonisk 

anarki råder. 

 

C.     Sjunger en helt egen melodi solo utan grundtonskänsla eller harmonisk känsla  

i)  i ett omfattande omfång 
Denna grupp saknar representant från min studie. Jag antar ändå att denna grupp finns.  

ii)  i ett mycket begränsat omfång 
Här passar ytterligare en person in. Personen är inte alls sångtränad och har således ett 

begränsat tonomfång. Det bör dock påpekas att det inte rör sig om någon brummare. 

 

4.3. Utvärdering av testet 
 

Utformningen och upplägget av testet var bra. Testpersonerna kände sig bekväma och trygga i 

testsituationen, enligt egen utsago. Testet hade en stigande svårighetsgrad. Det kunde tydligt 

märkas hur bra alla lyckades i början av testet och hur de en efter en fick svårare att klarade 

av att göra rätt allt eftersom. Att erbjuda en dubbel utvärdering av sig själv i form av att svara 

på en fråga i direkt anslutning till sångprestationen och efter en genomlyssning på band gav 

ett intressant resultat. Det visade sig vara en skillnad i den direkta och indirekta upplevelsen 

av den egna sångrösten.  

En svårighet som jag ideligen råkade ut för var vem som egentligen följde vem. Jag försöker 

att följa dem, men det är inte lätt. Detta är särskilt svårt vid pianoackompanjemanget. Om de 

byter tonart ska jag följa med eller ligga kvar? Frågan om var egentligen grundtonen ligger 

skulle kunna bli föremål för diskussion. Dessa övningar skulle kunna ge annorlunda resultat 

om de upprepades många gånger dvs övades. Att ge ett exakt svar på huruvida falsksången 
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uppstår pga nervositet eller andra psykosociala faktorer eller rent fysiologiska oförmågor går 

inte att uttala sig om med säkerhet i min undersökning. En av testpersonerna uppvisade en 

mycket intressant egenskap som jag gärna skulle vilja följa upp. Detta tillät dock inte 

testsituationen. Denna testperson verkade vara tondöv. Dvs kunde inte känna igen en känd 

melodi. 

 

 

5. Sammanfattning 
 

Att flera av testpersonerna är sångovana råder det ingen tvekan om. De är inte heller 

musikaliskt skolade och det är därför inte självklart att använda vissa musikaliska begrepp i 

testet. Att de däremot är begåvade med fina röster råder det ingen tvekan om. Ett par av 

testpersonerna hade ett lite sämre stöd varför en och samma ton inte kunde hållas alltför 

länge. Det är ingen av personerna som vet med sig att de har en hörselnedsättning på något 

sätt. Ingen är heller bekant med någon som helst musikalisk handikappdiagnos. Detta är helt 

vanliga vuxna människor som tyvärr delar en stor sorg - de kan inte sjunga. Alla kan berätta 

en mer eller mindre mörk historia om ett stämplande ögonblick i deras barndom eller 

ungdomstid som för evigt har följt dem genom livet. Jag tänker på det Rørbech säger om att 

hörselperceptionen utvecklas i samband med röstutvecklingen (Rørbech: 1981, s. 133). Tänk 

vad dessa personer har gått miste om sedan den dagen de uteslöts ur sånggemenskapen av 

deras oförstående musiklärare. Bara i denna testsituation gick det upp för flera av dem att de 

har en vacker röst, att de dessutom kan sjunga solo. För de flesta är det faktiskt den unisona 

sången som ställer till det! Resultaten blir inte heller bättre när de får sjunga i harmoni dvs 

med en ackompanjerande stämma. Om någon i min testpanel faktiskt har ett hörsel- eller 

perceptionshandikapp får jag aldrig veta. Däremot kan de fortsätta att sjunga och bli bekväma 

med sina röster när de sjunger solo, för sig själv eller för sina barn. Det kan inte uteslutas att 

den person som inte kunde känna igen en känd melodi skulle kunna ha någon typ av 

musikaliskt handikapp likt amusi som Helgesson (1994) talar om i sin uppsats. Det finns flera 

framgångsrika sätt att bli bättre på att sjunga. Lidman-Magnusson berättar under en 

föreläsning (2004-04-02) om hur det är i Japan där den så populära kareokeverksamheten har 

fått flera affärsmän att gå och lära sig sjunga. Jag är övertygad om att alla i min testpanel 

skulle kunna lära sig sjunga bättre. Men det kan var rätt så besvärligt om man har en perceptiv 

svårighet i att höra sin egen röst i samklang. Känslan för tonhöjd och tonart behöver utredas 

mer för var och en innan man kan uttala sig med säkerhet vari deras bekymmer ligger. Att det 
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finns en perceptionssvårighet i och med den egna sångrösten är det dock ingen tvekan om 

anser jag. 

 
 
6. Diskussion 
 

Frågan om huruvida alla kan sjunga eller ej har väckt ännu fler frågeställningar än innan jag 

påbörjade detta arbete. Uppenbarligen är det så att det finns personer som är utrustade med en 

vacker, fyllig och omfångsrik stämma men har svårt att sjunga med i en unison- eller 

flerstämmig sång. Jag skulle vilja kalla fenomenet dystoni. Ordet dystoni finns dock redan 

som en beskrivning av störningar i muskelspänningar. Ändelsen –toni syftar då på just tension 

dvs spänning i en muskel. Därför skulle det vara bra att hitta ett annat beskrivande ord för 

detta fenomen. Det latinska ordet för unisonsång, samsång, är concentus. Den dysfunktion jag 

vill sätta ord på får bli dysconcentus. Jag är nämligen övertygad om att det finns en egenskap 

hos en person som handlar om den direkta perceptionen av den egna sångrösten. Det finns 

säkert personer som sorterar under begreppet expressiv amusi som Helgesson presenterar. 

Andra kanske är drabbade av en psykosocial problematik som Lidman-Magnusson talar om. 

Men det finns dessutom, anser jag, personer som har svårt med självavlyssningen till den egna 

rösten i en samklang, dysconcentus.   

 

Om det nu är så att dysconcentus existerar borde då inte skolelever ha rätt till särskilt stöd i 

skolämnet musik? Lidman-Magnusson visar mycket tydligt i sin uppsats vilken stor 

belastning det kan vara för den enskilde individen att inte kunna delta i spontan sång. Denna 

slutsats delas helt och hållet av mina försökspersoner som alla kan vittna om hemska skolår 

där musiklärare har dömt ut dem. Palmgren får avsluta denna uppsats med några tänkvärda 

ord från förra seklet. 

 
”Under det att alla öfriga skolans ämnen äro obligatoriska för barnet och icke ens 

lärarekollegiet i sin helhet, än mindre någon enskild lärare äger rätt att befria ett 

enda barn från ett enda ämne, så är i afseende på barnets rättighet att få lära 

sjunga sångläraren så godt som enväldig och kan beröfva det en rätt, som bör 

vara och verkligen är allas.”  

 

(Palmgren: 1896, s. 6) 
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