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till sångRäTT

Sångerna får fel melodi…
Nu har det nyss varit jul, och barnen i 
förskola och skola har kanske fått möjlig-
het att sjunga mer än under övriga året. 
Tyvärr är det alldeles för vanligt att pe-
dagogerna inom dessa verksamheter inte 
vet med vilka ”musikaliska grepp” de ska 
få Luciasångerna, Tomtarnas julnatt, En 
sockerbagare, eller de kommande vår 
och sommarsångerna att låta som de 
skall! Här borde Kulturskolan i hög grad 
gå före med kunskap och föredöme både 
för skolpersonal och elever, för kunska-
pen fi nns väl, eller? 

Det är inte ok att låta barnen 
sjunga i ett läge de inte har!!!
Alla barns röstutveckling är naturligtvis 
inte lika, därför är det dubbelt viktigt att 
förebilden blir riktig, så att barnet kan 
imitera den. Då utvecklas barnets röst. 

Från och med 3 års ålder sjunger de 
allra fl esta barn rätt melodi när sångerna 
läggs i deras eget röstläge. Tyvärr tän-
ker lärarna och pedagogerna oftast på 
sina egna röster i sångsammanhang och 
lägger sångerna i ett bekvämt lågt läge, 
vilket gör att barnen måste ”rappa” fram 
sångerna istället! Det är inte ovanligt att 
barnen blir besvikna, och de barn som 
är ”sångvana” sjunger inte alls med efter-
som de inte känner igen melodin, eller 
så vet de inte vilken av alla ”20” stäm-
morna de ska sjunga. Varje barn väljer ju 
en alldeles egen ton ur sitt röstomfång 
när det blir omöjligt att imitera lärarens 

låga toner.
Det blir inget bra resultat av sången, 

när barnen vänjer sig vid att det ska låta 
som ett stort ”ljudcluster” när man sjung-
er tillsammans. De struntar i att ”pricka” 
tonerna, eftersom det inte fi nns någon 
melodi i rätt läge att följa. Barn ”okta-
verar” heller inte, och lägger inte sången 
automatiskt en oktav högre, även om det 
skulle passa dem bättre. De lär sig, att det 
inte är viktigt att sjunga rätt, och kan där-
med stagnera i sin sångutveckling.

Det är heller inte ovanligt att även per-
sonalen tror att sången ska låta på detta 
sätt, när barn sjunger tillsammans. Där-
med bryr man sig inte om att göra någon 
förändring.

Vi vet ännu för lite om vilka långsiktigt 
negativa effekter det ger barnen, om de 
år efter år får sjunga tillsammans, med 
lärarnas omöjliga röstlägen som förebild. 

Vad man däremot kan bekräfta genom 
att ha arbetat med barn och sång under 
många år, är att alla barn kan lära sig att 
sjunga om de får rätt vägledning från 
början, såvida det inte föreligger någon 
hörseldefekt eller annan skada.

Det handlar alltså om att välja ett hö-
gre läge för sången, även om det blir 
obekvämt för läraren. Det är ju barnen 
som ska få sångupplevelsen, eller hur? 
T.ex. bör lägsta tonen i sången inte un-
derstiga tonen c1 mitt på pianot, särskilt 
när det gäller förskolebarn. (Lätt att ta 
reda på vilken ton det är.) Små barn har 
inga låga toner! Det har korta stämband. 

Korta strängar genererar ju som bekant 
bara höga toner, eller hur? När barnen 
föds är stämbanden 3-5 mm, och de tar 
tid på sig för att växa!

Naturligtvis är det också viktigt med 
en god röstförebild.

Sångens beståndsdelar
En sång består av tre vikiga beståndsde-
lar: 
1. takt (inklusive rytm och puls)
2. text 
3. melodi. 

Inget av detta kan uteslutas! Om inte 
dessa delar fi nns med blir det ju inte den 
sång man vill sjunga, och detta märker 
barnen! De vet hur det skall låta och de 
hör när det inte stämmer. 

Det är viktigt att ta barnens musika-
litet på allvar.

Bristfällig utbildning 
bland personal

Den svenska skolan och förskolan har 
alldeles för liten kunskap om hur man tar 
vara på det instrument som alla barn bär 
med sig (sångrösten), och som är så vik-
tigt att vårda ur fl era synpunkter. Barnen 
ska använda sina röster varenda dag ge-
nom hela livet. De människor som skall 
arbeta med barn i offentlig verksamhet 
behöver ha kunskap i ”den växande rös-
ten” och hur man arbetar med barn och 
sång. De behöver också ha praktisk erfa-
renhet från detta i sin utbildning. Detta 
är särskilt viktigt när det gäller de yngre 

Barnen snuvas på 
sångupplevelsen
i förskola och skola!
Musik- och kulturskolan behövs som föredöme i kunskap och undervisning
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åldrarna då man bygger upp en röst från 
grunden. Det får inte vara så, att skola 
och förskola blir en bromskloss i barnens 
sång och röstutveckling! 

Personal i förskola och skola måste 
också lära sig att samverka kring hur 
man arbetar med barnens röster, så att 
man för barnen framåt i utvecklingen. 
I dag fi nns det mycket hjälpmedel och 
andra musikaliska möjligheter till förfo-
gande som kan stimulera och utveckla 
deras gehör och intonation.

Man kan fundera över vad högskoleut-
bildningen för dessa lärargrupper verkli-
gen innehåller, när resultaten i förskolor 
och skolor är så nedslående…

Rättighet till sin sång
Alla barn har rätt att lära sig sjunga i för-
skola och skola! Så är det inte alls i dag. 
Förskollärare och lärare behöver veta 
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hur man arbetar med melodin så att den 
stämmer överens med sångens övriga 
beståndsdelar. Punkt. 

Barnen har naturligtvis också rätt att få 
uppleva sångens alla övriga utvecklande 
sidor, som t.ex. att få uppleva sångglädje, 
att kunna förkovra sig i ämnet, få stärkt 
självkänsla och tillgång till sångens ”so-
ciala” sammanhang. Detta blir inte själv-
klart, om sångupplevelsen blir en besvi-
kelse för barnet.

Sången och rösten är dessutom myck-
et viktig när man förstärker inlärningen 
utifrån estetiska lärprocesser.

Visst fi nns det skolor och förskolor 
som verkligen är goda föredömen i att 
arbeta med barn och sång, men de är all-
deles för få!
Låt oss slå ett slag för barnens rätt till 
sång i hela Sverige, och låt gärna mu-

sik- och kulturskolan gå före med gott 
exempel!  
Ps. Omusikaliska barn har vi utrotat i 
Sverige. De fi nns inte längre…
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