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Sammanfattning 

I detta arbete söks svaren på tre frågor om inställningen till sång: När byts sångglädjen hos 

flickor och pojkar ut till ”jag kan inte sjunga”?  Vad är det som påverkar dem? Och finns det 

någon skillnad mellan flickor och pojkars syn på att sjunga? 

För att besvara frågorna gjordes en enkätundersökning med 12 frågor om sång till 5 flickor 

och 5 pojkar i årskurs 1,4 och 8. Av svaren framgick det tydligt att flickor ”leker sång” med 

varandra eller för sig själv, medan pojkarna nöjer sig med att sjunga i skolan på musiklektio-

nerna. Sångintresser hos pojkarna sjunker avsevärt mellan 10 och 14 års ålder. Flickorna be-

håller sångintresset men självkänslan för att sjunga sjunker under denna åldersperiod. Man 

jämför sig  mer och mer med varandra och det blir allt viktigare att sjunga ”rätt” och ”bra”. 

Nyckelord: Sångglädje, Sångintresse, Genusperspektiv 

Abstract 

The study deals with three questions concerning attitudes to singing: When does the joy of 

singing with girls and boys change to a feeling of “I can not sing”? What is it that affects 

them? Are there any differences between girls and boys attitudes to singing? 

A questionnaire with 12 questions about singing was distributed to 5 girls and 5 boys in 

(Swedish) grade 1, 4 and 8. It turned out that the girls in the study “play with singing” to-

gether or by themselves, while the boys are satisfied singing in school on music lessons. Be-

cause of this, the singing interest for boys gets lower and lower between 10 and 14 years. 

The girls keep their interest but their self esteem decreases. Comparing oneself with others 

becomes more and more important, as well as the ability to sing “good” and “correct”. 

Keywords: Singing joy, Singing interest, Gender perspective 
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Inledning 

Jag heter Charlotta Tagesson, är 26 år gammal och läser till sångpedagog och klasspedagog 

inom ämnet musik på Musikhögskolan Ingesund. 

Under mina år på Musikhögskolan Ingesund har jag mött många elever i olika åldrar. Efter-

som kommunala musikskolan i Sverige generellt brukar erbjuda sina elever att börja ta sång-

lektioner från 13 år och uppåt (i lägre åldrar kan man sjunga i kör eller spela ett instrument) 

har jag haft sångundervisning med äldre barn. Det har då visat sig vara ett stort överslag av 

tjejer som studerat sång. Under den tiden har en fråga växt hos mig: Sjunger inte killar? 

Jag minns alla mina år som körsångare: Mellanstadiekör, högstadiekör, skolkör, luciatåg och 

kyrkokörer. Och alltid var det bara flickor/damer. De få pojkar/män som ville vara med sa att 

de kände sig ensamma i sin stämma så de tröttnade oftast efter ett tag och gav upp. När jag 

nu under min utbildning har haft barnkörer på musikskolan har jag konstaterat att proble-

met är lika stort idag. Varför? Har sång en kvinnlig stämpel? 

När jag som klasslärare i musik har varit ute på förskola och lågstadiet och sjungit med bar-

nen, så har jag aldrig upplevt någon skillnad mellan pojkars och flickors sånglust och sång-

glädje. Däremot har jag upplevt att det är svårare att få mellanstadieelever och högstadie-

elever att ”sjunga ut”. Vad händer med sånglusten och ens röstidentitet under denna peri-

od? 

Jag får ofta höra ”Åh, va roligt det skulle vara om man kunde sjunga”, och i samma andetag 

hör man att de redan bestämt sig för att de inte kan. Jag är helt säker på att dessa människor 

sjöng som barn och att de då inte hade några tankar om att de inte kunde sjunga. De sjöng 

då bara för att det var roligt!                                                                  

Med tiden har jag haft tankar om dessa frågor: När byts sångglädjen ut till ”jag kan inte 

sjunga”? Finns det en viss ålder som detta sker i? Vad är det som påverkar? Och i förhållande 

till dessa frågor, kan man här finna skillnader mellan könen? Påverkas pojkar och flickor olika 

av deras miljö? Om det skulle vara så att det finns en skillnad mellan könen, så skulle man 

kanske hitta svaret där på varför det är så få killar som studerar sång från 13 år och uppåt. 

 

Syfte 

Jag som klasslärare i musik och som sångpedagog behöver få en ökad förståelse för mina 

elevers tankar när det gäller deras syn på sin sångidentitet. Då kan jag bemöta deras pro-

blem och förhoppningsvis hjälpa dem att bevara sin sångglädje genom livet. Jag anser att 

sångglädjen är ett viktigt redskap att ha med sig i det sociala livet. Med sången kan vi männi-

skor enkelt musicera tillsammans och skapa en bättre förståelse för varandra och en starkare 

gemenskap.  
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Hypotes 

Min hypotes är att alla människor föds med en musikalitet och en sångröst (såvida man inte 

är sjuk eller skadad). Barn blir oftast uppmuntrade till att sjunga av föräldrar, släktingar, 

kompisar, lärare m.m, vilket höjer deras självkänsla för att sjunga!                                 

Samtidigt får de även en uppmuntran att lära vad som är rätt och fel i livet och där tror jag 

att sången oftast får sig en törn. Du får inte sjunga fel… du får inte sjunga falskt… du får 

inte… och här händer det! Sångglädjen försvinner i alla måsten! Många konstaterar för sig 

själva att de inte är begåvade nog till att sjunga, så de ger upp istället. När detta händer, är 

säkert väldigt individuellt. Men min uppfattning är att det oftast visar sig i början av tonåren. 

Kroppen utvecklas mycket och det tycks vara viktigt för ett barn i den åldern att vara ”nor-

mal”, man vill gärna passa in i mängden och inte sticka ut. I mitten eller senare delen av ton-

åren genomgår både flickor och pojkar en röstförändring, målbrottet. Detta visar sig mer 

konkret hos pojkar. Under den tiden oroar sig pojkarna mycket över sin röst och sin röstiden-

titet. Min uppfattning är att pojkarna då hellre undviker mötet med sin sångröst och slutar 

sjunga offentligt just för att enkelt kunna undvika eventuella röstproblem. Detta skulle kun-

na vara en förklaring till att det är så få pojkar som studerar sång på kommunala musiksko-

lan. 

Pojkar blir fortfarande i större utsträckning än flickor uppmuntrade att hålla på med sport. 

Om pojkar spelar något instrument så föredrar man ”pojkinstrument”, trummor, gitarr, slag-

verk och bas.  

För många pojkar som sjunger är det viktigt att kunna kompa sig själv med ett instrument. 

Och min hypotes är att många pojkar sjunger fast i andra sammanhang. De sitter gärna 

hemma på kammaren och sjunger till sitt eget gitarrkomp eller i replokalen med bandet. 

Pojkar kanske inte sjunger så mycket mindre än flickor, men könen sjunger i olika samman-

hang och har därigenom fått skilda sångideal. Pojkars sångideal hänger ihop med vad som är 

manligt, de måste inte sjunga perfekt rent och fint, det räcker med ett starkt uttryck och en 

tuff stil. Flickorna blir uppmuntrade att vara duktiga, snälla och lugna, så för dem är det vik-

tigt att kunna sjunga ”fint”. Och därmed växer deras intresse för sånglektioner., för där får 

de lära sig att sjunga ”fint” och ”rätt”.  

I dagens samhälle blir vi alla mycket påverkade av mediavärlden. Och vi får oss varje dag en 

rejäl dos av vad som är typiskt kvinnligt och manligt. Men om man ser på alla sångare som 

hörs och syns i media, kan jag inte uppleva att det skulle vara fler kvinnor än män som sjung-

er. Däremot att det är fler killar som spelar instrument.   

Själv tror jag att pojkar sjunger lika mycket som flickor fast i andra sammanhang. Frågan är 

om det stämmer? Var och när sjunger pojkar? 
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Bakgrund 

Av de två uppsatserna Musikelever på gymnasiets estetiska program – en studie av elevers 

bakgrund, studiegång och motivation (Maria Karlsson 2002) och Sjunger pojkar – ett jämfö-

rande perspektiv av den sångliga återväxten i Sverige (Thomas Kihlström 2003) framgår att 

det på de undersökta skolorna är många fler tjejer än killar som studerar sång.  

I Maria Karlssons studie visade det sig va 73% flickor och 27% pojkar som studerade sång på 

gymnasiet. 

Resultat från Sjunger pojkar (Thomas Kihlström, 2003): 

Elever Svalövs 
musikskola 

Billströmska 
FHSK* 

Ingesunds 
FHSK* 

Arvika 
musikskola 

Örnsköldsviks 
kulturskola 

Mellansels 
FHSK* 

Antalet 
sångelever 

     
        7 

 
       6 

 
       5 

 
       15 

 
       64 

 
       12 

Pojkar/ 
Flickor 

 
   1P / 6F 

 
    2P / 4F 

 
  2P / 3F 

 
  2P / 13F 

 
   4P / 60F 

 
   3P / 8F 

*FHSK – FOLKHÖGSKOLA 

Om man studerar dessa resultat så ser man att det är en stor skillnad mellan flickor och poj-

kar på kommunala musikskolan och kulturskolan. Däremot är inte skillnaden lika markant på 

folkhögskolorna. Och det visar sig bero på att folkhögskolorna ”kvoterar in” det underrepre-

senterade könet.  Detta är dock bara några få skolor som representeras här, och det skulle 

kunna vara så att man inte alls kan dra en generell slutsats till hur könsfördelningen ser ut på 

de övriga Sveriges musikskolor, kulturskolor och folkhögskolor.  

När jag sökte efter mer fakta om könsskillnader inom musiken fann jag följande:                                 

”De instrument som utmärkte sig tydligast var tvärflöjt, som ansågs vara ett tjejinstrument. Elgitarr 

och trummor ansågs vara killinstrument.                                                                                                                      

Killinstrument ansågs vara de som var lite tyngre, de man kunde spela starkt på och gärna de man 

spelade rock på. Tjejinstrument ansågs vara lite mindre, hade ljusare toner och ”fint” ljud. Barnen 

iscensätter manlighet med styrka, lågt röstläge och utagerande dominans. Kvinnlighet blir det mot-

satta.” (Wikstål 2003).   

När det gäller sång visar det sig i Lidman Magnussons (1999) licentiatuppsats att föräldrar 

sjunger mer för flickor än för pojkar och att flickor får mer musikalisk stimulans hemifrån av 

mamma och pappa än vad pojkar får. Det visar sig också att flickor sjunger och trallar mer än 

pojkar.                              

Berit Lidman Magnusson har forskat mycket runt ämnet sång. I hennes rapporter kan man 

bland annat läsa:                                                                                                                                  
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”Många personer som kommit i min väg under min långa verksamhet som musiklärare och sångpe-

dagog har berättat om hur de tidigt blivit kritiserade för sin dåliga sångförmåga. Denna bristande 

sångförmåga upplevs inte sällan som ett handikapp. Om ett sångsvagt barn av sin familj, lärare eller 

andra tidigt får höra att det inte kan sjunga, resulterar det ofta i en sånghämning för resten av livet.” 

(Lidman Magnusson 1999)  

”Under slutet av 1960-talet och början på 1970-talet arbetade Olsson Ekström (1973) med sångklini-

ker för barn på grundskolan. I hennes undersökningar framgår tydligt att frekvensen av intresset för 

musikaliska aktiviteter vanligtvis är ganska liten i de familjer där sångfunktionshämmade personer 

vuxit upp. Detta får som resultat att den musikaliska stimulansen som regel oftast är torftig under de 

första åren i en sångfunktionshämmad persons liv. Flertalet av dessa föräldrar har heller inte några 

positiva förväntningar när det gäller barnets musikaliska utveckling. Båda dessa sätt att förhålla sig 

förefaller därför kunna få negativ konsekvenser för barnsångutveckling.” (Lidman Magnusson 1999)  

Welch (1979) fann att problemet att få en sångstörning (störning som gör att du slutar att 

sjunga) är vanligast i åldrarna 9 – 11 år och att det är något vanligare bland pojkar än bland 

flickor. I ett senare arbete skriver han: 

”I västerländska kulturer brukar man ange förhållandet mellan sångfunktionshämmade pojkar och 

flickor som 2:1 eller 3:1. Fler pojkar än flickor är och förblir alltså sångfunktionshämmade.” (Welch 

1994) 

Barns sångförmåga påverkar naturligtvis sångintresset för barn. Vi människor dömer var-

andra hela tiden sångligt och då är det oftast viktigt att ha en god sångförmåga. Saknar man 

förmågan så struntar många i att sjunga i stället. Lidman Magnusson utgår i sin uppsats från 

Welch, som i sin analys av vilka faktorer som påverkar sångförmågan hos barn delat in dessa 

i fem punkter: 

1. Sociokulturella faktorer – hur vi påverkas av familj, skola, religion, samhälle, social klass, 

grupptillhörighet m.m.  

”Tidigare undersökningar visar att personer med sångfunktionsstörningar ofta kommer från en musi-

kaliskt fattig miljö.” (Lidman Magnusson 1999) 

2. Fysiska faktorer – alla har vi olika fysiska förutsättningar för att sjunga. Vissa människor 

begränsas av sin dåliga hörsel och andra av astma till exempel.  

”Olämplig hållning och andning samt överdriven muskelspänning i käke, tunga och mellangärdes-

muskler är andra faktorer som påverkar sångförmågan. Stress och ett felaktigt eller mindre effektivt 

sångsätt kan leda till rösttrötthet och heshet. Felaktig behandling av rösten kan orsaka knutor och 

polyper på stämbanden.” (Lidman Magnusson 1999)                                                                                              

3. Psykologiska faktorer – 

 ”orsaker till sångstörningar kan också finnas i den emotionella utvecklingen, t.ex. i form av härm-
ningar, motgångar, aggressivitet, liksom sociala störningar som bråk i familjen eller i omgivningen.” 
(Bruhn 1991).                                                                                            
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Man kan ofta höra på människors tonläge, rytm och andning om de är glada eller ledsna.    

”Man fann att föräldralösa barn, som var störda och olyckliga, nästan utan undantag visade sig vara 

”low pitch singers”. De talade också med mycket sorgsen och monoton röst.” (Lidman Magnusson 

(1999)                                                                                                                                                           

”En del personer utvecklar ett okomplicerat förhållande till att sjunga och tycker att sång är en rolig 

aktivitet, men för andra kan sångaktivitet upplevas negativt och vara mycket stressande. Vanligtvis 

har en sångfunktionshämmad en låg värdering av den egna sångförmågan. Genom negativ upplevel-

se i samband med sång bygger den sångfunktionshämmade upp allt fler negativa attityder till sång 

och musik. Dessa negativt laddade upplevelser av sång blir ofta djupt rotade. Sjungande kan bli för-

knippat med prestationsångest, vilket kan utvecklas till mindervärdeskomplex.                              Neu-

rologisk forskning visar att varje känsla av hot, t.ex. rädsla att göra fel, minskar sannolikheten för en 

bra inlärning. Detta beror på vissa hormoner som från det limbriska systemet fungerar som budbära-

re mellan inkommande neurala informationer och sångarens sinnesstämning, vilket i sin tur påverkar 

sångbeteendet.” (Lidman Magnusson 1999) 

4.Musikaliska faktorer – kunskapen om sångrösten och musiken. Och förmågan att ha en 

känsla för musiken och dess stil och tradition.  

5.Pedagogiska faktorer – hur barnet ”gynnas eller hindras av uppväxtvillkor och på föräldrar och 

lärares förmåga att stödja barnets musikaliska utveckling.                                                                            

Många barn har redan blivit sångtysta barn när de börjar i förskolan. Dessa barn får sällan eller aldrig 

känslan av kompetens och kunnande och ingen uppmuntran till dessa aktiviteter. När dessa barn 

sedan börjar i skolan, startar de på olika nivåer i sångutveckling. De jämförs och jämför sig också själ-

va med t.ex. kamrater och syskon och känner sig ofta utpekade. Genom att tidigt få lära sig tänka i 

termer av rätt och fel blir tron på den egna sångliga förmågan allt sämre. Känslan av att inte kunna 

sjunga gör att många helt tystnar. Det är mycket vanligt att detta sker redan vid fem till sex års ål-

der.” (Lidman Magnusson 1999). 

 

Problemformulering 

När byts sångglädjen ut hos flickor och pojkar till ”jag kan inte sjunga”? 

Vad är det som påverkar dem? 

Finns det någon skillnad mellan flickor och pojkars syn på att sjunga?  
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Metod 

För att få svar på mina frågor ringde jag till två olika skolor, frågade den ansvariga läraren om 

det fanns möjlighet att komma och ställa några enkätfrågor. Jag fick kontakt med en låg och 

mellanstadieskola i Mellansverige som ligger ute på landet, där jag ställde mina frågor till 

elever i årskurs 1 och 4. Eleverna i årskurs 8 frågade jag på en högstadieskola i en tärtort i 

Mellansverige. Eleverna fick svara på 12 frågor som jag sammanställt till en enkät (se bilaga). 

För att få deras spontana tankar och svar på frågorna valde jag att inte presentera frågorna 

innan mötet för eleverna. Respondenterna var anonyma. 

Eftersom lågstadieeleverna var för unga för att kunna skriva själva valde jag att alltid läsa 

upp frågorna och själv skriva ner svaren. I och med det fick jag en närmare kontakt med ele-

verna och deras tankar.  

Min tanke i urvalet av respondenter var först och främst att eleverna skulle representera 

olika åldrar. Där av valde jag fem pojkar och fem flickor i årskurs 1, årskurs 4 samt årskurs 8. 

Med min enkät ville jag undersöka sångintresset hos ”vanliga” skolelever i en liten kommun. 

Jag kollade därför att ingen av respondenterna studerade på den kommunala musikskolan, 

detta för att undvika (förhoppningsvis sunda) men eventuellt ”vinklade” relationer till sång. 

Efter att jag fått alla enkätsvar, kände jag att det var några fler frågor jag ville ha svar på. Så 

jag kontaktade fyra 14-åriga pojkar (som inte ingått i enkätundersökningen) som fick besvara 

nedanstående frågor:  

1. Har du någon gång blivit besvärad av målbrottet? 

2. Har du blivit rädd för att sjunga på grund av målbrottet? 

3. Är det viktigare för pojkar eller flickor att spela instrument? 
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Resultatredovisning 

 

A. Enkät 

Enkätens utformning i sin helhet framgår av bilaga. 

 

Fråga 1: Hur ofta sjunger du?  

Årskurs 1  Pojkar Flickor  

Flera gånger om dagen 1st 5st  

Någon gång om dagen 4st   - 

Årskurs 4 

Flera gånger om dagen   - 2st  

Någon gång om dagen   - 1st 

Någon gång i veckan 5st 2st 

Årskurs 8  

Flera gånger om dagen 1st 3st                         

Någon gång om dagen   -   -  

Någon gång i veckan   - 2st                             

Aldrig  4st   -   

 

Fråga 2: När & Var brukar du sjunga? 

Årskurs 1 – I denna klass sjöng läraren (kvinnlig) varje dag med eleverna, så alla kom i kon-

takt med sin sångröst minst en gång om dagen. Sedan talade eleverna om att de brukade 

sjunga på lucia och jul- och sommaravslutning.  

Flickorna sjöng alla när de kom hem. De brukade härma andra artister och sjunga till karao-

keskivor. En flicka var med i kyrkans barnkör och ville nu söka till Lilla Melodifestivalen. En 

annan flicka svarade så här:  

- Jag sjunger tre gånger om dagen när jag är hemma, klockan ett, tre och fem.  
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Gör mamma och pappa det också?                                                                                                                       

- Nej! det är jag som har bestämt det! Ibland sjunger jag till CD-skivor och ibland till keyboar-

den. Och ibland får jag ont i halsen när jag har sjungit länge. Då brukar mamma säga till mig 

att jag ska äta en glass. Och då gör jag det! 

4 pojkar sjöng aldrig när de var hemma. 1 pojke sjöng när han spelade dataspel. En kommen-

tar lät så h 

- Det är roligast när vi leker samtidigt som vi sjunger i skolan, och tråkigare när vi sjunger ur 

sångboken. (7 årig pojke)                                                                                                            

Årskurs 4 – Läraren (kvinnlig) i den här klassen brukar sjunga med eleverna en gång i veckan, 

och på lucia, och jul- och sommaravslutning.  

Det visade sig att alla flickor sjöng när de kom hem. De lyssnade och härmade och de sjöng 

till tv-spelet Sing Star bland annat.                        - 

Jag älskar att sjunga!, sa en flicka.                                                                                                                         

- Hemma sjunger jag hela tiden!, sa en annan flicka.                                                                                     

3 pojkar sjunger aldrig hemma. 1 pojke brukar nynna när han går till bussen. En annan pojke 

lyssnade ibland på musik och sjunger då med till musiken.                                                                                                                                                   

Årskurs 8 – I skolan har dessa elever en musiklektion i veckan, där de ibland sjunger tillsam-

mans.  

Alla flickor sjunger när de kommer hem.  

4 pojkar sa att de brukade sitta och lyssnade då och att de inte alls sjunger på sin fritid. 1 

pojke tar varje ledigt tillfälle till att sätta sig för sig själv i något rum och sjunga. Utan instru-

ment, bara sjunga ur minnet eller en bok. Men han hade inget behov att sjunga för andra sa 

han.  

Fråga 3: Brukar du sjunga själv eller med andra? 

Årskurs 1 – Alla elever sjunger tillsammans med andra när de är i skolan.  

När tjejerna kommer hem sjunger 3 av 5 tjejer tillsammans med kompisar. 2 flickor brukar 

bara sjunga för sig själv. 

Årskurs 4 – Alla elever sjunger tillsammans med andra när de sjunger med läraren i skolan, 

en gång i veckan.  

3 av 5 flickor sjunger tillsammans med kompisar eller med familjen. De andra två sjöng för 

sig själva. 

2 pojkar sjunger bara när de är ensamma. 3 pojkar sjunger bara på lektionen i skolan.  
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Årskurs 8   

3 flickor sjunger endast för sig själv och 2 sjunger tillsammans med andra.  

1 pojke sjunger själv och solo ibland för andra. 

Fråga 4: Sjöng du mer eller mindre när du var yngre?  

Årskurs 1   Flickor Pojkar   

Mindre   4st   2st   

Mer    -   2st  

Ingen skillnad  1st   1st 

Årskurs 4  Flickor Pojkar   

Mindre   2st   1st                                                 

Mer   1st    -                                                      

Ingen skillnad  2st   4st 

Årskurs 8 Flickor Pojkar                         

Mindre   2st   1st                               

Mer   2st   3st                       

Ingen skillnad  1st   1st  

 

Fråga 5: Om mindre: När & varför började du sjunga mindre? 

Årskurs 1 – Några av elevernas kommentarer:  

- Vågade inte sjunga då. (7 år, flicka)  

- Det är roligare att sjunga nu. (7 år, flicka) 

- Sjöng inte så mycket hemma då. (7 år, flicka)  

- Sjöng mer på dagis för att fröken bestämde det. (7 år, pojke)  

- Vågade inte sjunga då. (7 år, pojke, som inte vågar sjunga nu heller.) 

Årskurs 4 -  Några av elevernas kommentarer:          

- Intresset har ökat nu. (10 år, flicka)   

- Det är roligare nu, för andra säger att jag sjunger bra. (10 år, flicka)  

- Vi sjöng mer i skolan då, därför sjunger jag mindre nu. (10 år, flicka)  

- Lyssnar mer på musik nu. (10 år, pojke)  

Årskurs 8 – Några av elevernas kommentarer:   

- Sjöng i scouterna. (14 år, flicka)   

- Vågade inte sjunga då. (14 år, flicka) - Roligare nu. (14 år, flicka)   

- Intresset har ökat nu och jag är inte lika blyg nu. (14 år, pojke)   

- Man fattade inte att man inte kunde sjunga då! (14 år, pojke)  

- Har aldrig sjungit för att det är tråkigt och för att jag inte kan. (14 år, pojke) 
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Fråga 6: Skulle du vilja sjunga mer? 

Årskurs 1   Flickor Pojkar                                                             

JA   2st   2st                                 

NEJ   3st   3st 

Årskurs 4   Flickor Pojkar                                   

JA   3st    2st                                

NEJ   2st    3st 

Årskurs 8 Flickor Pojkar                                  

JA   3st   3st                                 

NEJ   2st   2st 

 

Fråga 7:  Om JA: Vad är det som hindrar dig från att sjunga mer?                         

Om NEJ: Berätta varför du inte vill sjunga mer. 

Årskurs 1 – Elevernas kommentarer:  

- Roligt ibland. (7 år, flicka)                                                                                  

- Det räcker som det är. (7 år, 3st flickor) - Det är skrämmande att sjunga. (7 år, flicka)  

- Jag gör som jag vill. (7 år, pojke)                                                          

Årskurs 4 – Elevernas kommentarer:  

- Jag har inte tid till att sjunga mer, och det räcker. (10 år, 2st flickor) 

- Det är inte så roligt att sjunga. (10 år, flicka)  

- Jag kan inte sjunga och jag vill inte sjunga! (10 år, flicka)  

- Det skulle vara roligt om man sjöng mer i skolan. (10 år, pojke) 

- Jag är inte intresserad. (10 år, pojke) 

- Jag sjunger när jag får lust. (10 år, pojke) 

- Jag lyssnar mer på musik istället. (10 år, pojke)                                                                                                                

Årskurs 8 – Elevernas kommentarer:  

- Skulle vilja sjunga mer men jag vågar inte för jag kan inte sjunga. (14 år, flicka) 

- Vågar inte. (14 år, flicka)  

- Det är skönt att sjunga när man lyssnar på musik. Men jag sjunger inte så bra. (14 år, flicka) 

- Jag sjunger inte bra. (14 år, flicka)  

- Det är tråkigt och pinsamt, och jag kan inte sjunga. (14 år, 2st pojkar) 

- Tiden räcker inte till och så är jag rädd för att göra bort mig. (14 år, pojke) 

- Om jag kunde så skulle jag vilja sjunga mer. (14 år, pojke)  
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Fråga 8: Tycker du om att sjunga? 

 

 Årskurs 1 Årskurs 4 Årskurs 8 

   Flickor    Pojkar    Flickor    Pojkar    Flickor    Pojkar 

Mycket       3st      1st      2st         -       2st       1st 
Ganska mkt       2st      1st      2st      4st       2st         - 

Ganska lite         -       2st      1st         -       1st         - 

Lite         -         -         -         -         -       2st 

Inte alls         -       1st         -       1st         -       2st 

   

 

Fråga 9: Har du någon gång varit rädd för att sjunga? 

Årskurs 1 Flickor Pojkar                                    

JA    3st    1st                              

NEJ    2st    4st 

Årskurs 4 Flickor Pojkar                                   

JA      -    3st                                

NEJ    5st    2st 

Årskurs 8 Flickor Pojkar                                   

JA    5st    5st                              

NEJ     -      - 

 

Fråga 10: Om JA, Vad var du rädd för? Vad kunde hända? 

Årskurs 1 – Elevernas kommentarer:  

- När jag började i kören, var jag blyg och vågade inte. (7 år, flicka) 

- När jag började i en ny klass, blev jag rädd för att sjunga. (7 år, flicka) 

- När jag sjunger för mamma vill hon bara att jag ska börja i kör. Och det vill jag inte!  

  (7 år, flicka)  

- De andra kanske börjar skratta och berätta för andra. (7 år, pojke)  

Årskurs 4 – Elevernas kommentarer:  

- Det är läskigt när man ska sjunga solo. (10 år, pojke)  

- När jag sjöng solo, var jag rädd. (10 år, pojke)  

- Killar kan bli utskrattade om de sjunger. (10 år, pojke) 
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Årskurs 8 – Elevernas kommentarer:                         - 

- Rädd för vad andra ska tycka. (14 år, 3st flickor)  

- Andra kan höra och det kanske inte låter bra. (14 år, flicka)  

- Man kan sjunga fel och dåligt. (14 år, flicka)                          

- Det är pinsamt för man kanske sjunger dåligt. (14 år, pojke)  

- Man kan sjunga fel och bli utskrattad. (14 år, pojke)  

- Jag är rädd för att det inte låter bra. (14 år, pojke)  

- Pinsamt att sjunga själv. (14 år, pojke) 

 

Fråga 11: Är det mer accepterat (okej) att sjunga om man är kille eller tjej? 

Årskurs 1 – Alla tycker att det är lika okej för flickor och pojkar att sjunga. 

Årskurs 4 – Så gott som alla tyckte att det var lika okej för flickor och pojkar att sjunga. För-

utom dessa kommentarer:  

- Flickor sjunger mer, men pojkar vill också sjunga. (10 år, flicka                           

- Mer okej för tjejer att sjunga, att sjunga är en tjejgrej. (10 år, pojke)) 

Årskurs 8 – Många tyckte att det var lika okej för flickor och pojkar att sjunga. Förutom dessa 

kommentarer:                          - 

- Det är fler tjejer som sjunger, för tjejer skriver låtar. (14 år, flicka) 

- Killar tycker att det är mer okej för tjejer att sjunga. För killarna upplever att de får en bög-   

  stämpel på sig när de sjunger. Men tjejer gillar killar som sjunger. (14 år, flicka)  

- Tjejer gillar att sjunga mer. (14 år, pojke)  

- Mer okej för tjejer att sjunga. (14 år, pojke)  

- Det är mer accepterat i tjejers vardag att sjunga. Men sång är inte en tjejgrej. (14 år, pojke) 

 

Fråga 12: Finns det några skillnader i hur killar och tjejer "ska sjunga"?  

Årskurs 1 – Ingen skillnad svarade alla. 

Årskurs 4 – Ingen skillnad svarade alla, förutom en som sa:  

- Tjejer sjunger bättre! (10 år, pojke) 

Årskurs 8 – Ingen skillnad svarade alla, förutom två som sa:                         

- Både flickor och pojkar ska sjunga fint. (14 år, flicka) 

- Det är flest tjejer som sjunger bra. (14 år, pojke)     
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B. Intervjusvar 

Alla 4 tillfrågade svarade lika på frågorna:  

1. Har du någon gång blivit besvärad av målbrottet? 

Nej 

 

2. Har du blivit rädd för att sjunga på grund av målbrottet? 

Nej 

 

3. Är det viktigare för pojkar eller flickor att spela instrument? 

Nej 

- Alla vill nog spela instrument. (14 år, pojke) 
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Diskussion 

 

Årskurs 1  

De 10 i årskurs 1 som jag frågat har sjungit minst en gång varje dag tack vare lärarens sång-

stunder i skolan. Däremot visar det sig väldigt tydligt att flickorna ”leker sång” på sin fritid, 

antingen med varandra eller för sig själva. De har karaoke och Sing Star som de leker med. 

Om det är så att de har fått mer uppmuntran att sjunga kan jag inte påvisa, det är bara en 

egen teori. Men uppmuntran kan ju verkligen vara en bidragande orsak till att många flickor 

säger att deras sångintresse har ökat i årskurs 1 i jämförelse med tidigare år. Och att deras 

självkänsla har ökat så att de nu vågar sjunga.                                                   

Lidman Magnusson (1999) skriver i sitt arbete att föräldrar sjunger mer för flickor än för poj-

kar och att flickor får mer musikalisk stimulans hemifrån av mamma och pappa än vad pojkar 

får. Det visar sig också att flickor sjunger och trallar mer än pojkar. Min övertygelse är att 

redan vid 5-7 års ålder blir pojkar och flickor olika behandlade av omvärlden när det gäller 

sång. Flickorna får uppmärksamhet när de sjunger medan pojkarna uppmuntras till andra 

aktiviteter. Jag tror också att barnen blir påverkade av sina förebilder. Och då kan man fråga 

sig hur många kvinnor det är som sjunger med barnen och hur många män? De lärare som 

barnen i denna undersökning har haft i musik, har alla varit kvinnor. Det kanske blir svårare 

för pojkarna då att finna sin sångidentitet!?  

Under frågestunden med varje barn fick jag en känsla av att förstaklassare inte reflekterar så 

mycket över vad de gör eller hur ofta de gör det. De hade väldigt svårt att svara på om de 

sjöng mer eller mindre när du var yngre och den första reaktionen blev oftast - vet inte! Men 

om jag ställde följdfrågor så var det lättare:  Sjöng du lika mycket hemma när du var liten? 

Sjöng ni mer eller mindre på dagis?   

Årskurs 4                                                                                                                                                       

I årskurs 4 fortsätter samma trend. Flickorna leker sång i hemmet och pojkarna sjunger en-

dast i skolan. Skillnaden i skolan är nu att läraren i årskurs 4 sjunger en gång i veckan med 

barnen istället för dagligen. Och även under dessa frågestunder upplevde jag att 10-

åringarna hade svårt att reflektera över om de sjöng mer eller mindre när de var yngre. Någ-

ra tjejer var mycket säkra i sina svar att de sjöng mycket mer nu, men med de killar som sva-

rade ”ingen skillnad”, kändes det egentligen som - vet inte! Min tro är att de sjöng mer när 

de var yngre eftersom de då hade samma lärare som årskurs 1 har nu, men det är fakta som 

jag inte kan styrka i min undersökning.   

Årskurs 8  

Nu har skillnaden blivit ännu mera markant mellan flickor och pojkar. Fyra pojkar säger att 

de aldrig sjunger. Något drastiskt verkar ha hänt! Trots att de i årskurs 8 får betyg på sin 
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sånginsats så verkar det inte påverka pojkarna att vilja eller försöka sjunga. Och när jag frå-

gar dessa pojkar om de sjöng mer eller mindre när de var yngre svarar 3 av 4 mer (en elev 

svarade: vet ej!). De är alltså fullt medvetna om att de har slutat att sjunga på senare år. Två 

intressanta kommentarer är:  

 

- Man fattade inte att man inte kunde sjunga då! (14 år, pojke)  

- Har aldrig sjungit för att det är tråkigt och för att jag inte kan. (14 år, pojke)                          

Här börjar vi närma oss orden ”kan inte sjunga”. Det är intressanta ord!                                    

Jag frågade ju också fyra 14-åriga pojkar om de någon gång varit besvärade av målbrottet? 

Om man blir rädd för att sjunga när man kommer i målbrottet? Och alla fyra svarade att de 

inte blivit besvärade, och att de aldrig har tänkt på att det skulle hindra dem från att sjunga. 

Så min tanke om att målbrottet skulle vara en orsak till pojkarnas ointresse för sång verkar 

inte stämma. Det kan finnas andra psykologiska faktorer bakom detta, att deras förändrade 

röstklang egentligen känns obekväm och att man inte har hittat sin röstidentitet riktigt i 14-

års-åldern. Så därför är man hellre tyst och lyssnar på andra som sjunger. Det tål att fundera 

vidare på.                                                                                                                               

Till de fyra pojkarna ställde jag även frågan om det var viktigare för pojkar eller flickor att 

spela instrument? Deras svar var att det inte är någon skillnad. Och det är kanske så, även 

fast världen kryllar med manliga gitarrister, trummisar och basspelare. Jag som tänkte att 

killar oftast i större utsträckning vill ha ett instrument att hålla sig i eller gömma sig bakom 

när de sjunger. Men så resonerade inte dessa pojkar.                    

 

Allmän diskussion                                                                                                                                         

Mina resultat visar att de undersökta pojkarnas sångintresse avtar mer och mer för varje år. 

Sångintresset hos många flickor finns däremot kvar, men deras självkänsla när det gäller att 

våga sjunga sjunker. Någonstans mellan 10 och 14 år sker en förändring och ändrad inställ-

ning till sången. ”Rätt och Fel” blir allt viktigare och att man ”kan sjunga”. ”Kan sjunga” är 

otroligt laddade ord i dagens ”idolsamhälle”. Det har på nått sätt fått innebörden att man 

antingen kan eller inte kan och att det är något som man inte heller kan öva för att kunna. Så 

här skriver Suzuki (1977) om den inställningen: 

 ”Att kapitulera inför tanken att man inte har någon begåvning, och sluta anstränga sig är fegt.”  

På frågan: Skulle du vilja sjunga mer? blev svaren i genomsnitt hälften JA och hälften NEJ i 

alla åldrar. Så det är svårt att dra några slutsatser från det. Men man kan läsa intressanta 

kommentarer till varför de svarar ja eller nej. I årskurs 1 och 4 tycker många att det räcker 

med den sångtid de redan har, några tycker att det hade varit roligt om de fått sjunga mer i 

skolan och några har helt enkelt inte intresse av mer.  
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I årskurs 8 blev det helt andra svar, de flesta svarar att de inte skulle våga sjunga mer, att det 

är pinsamt för att de ”inte kan sjunga”, vilket hindrar dem från att sjunga mer. De som svarar 

att de inte vill sjunga mer, svarar oftast att de nu sjunger mer än när de var yngre. Så det 

räcker helt enkelt som det är. Därför kan jag nu se en brist i fråga fem. Det hade varit bra 

med en uppföljning som sett ut så här: Om mer: När & varför började du sjunga mer?   

På frågan: Tycker du om att sjunga? svarar betydligt fler flickor ”mycket” eller ”ganska myck-

et” medan pojkarna till och med hamnar nere på ”inte alls”. Kan denna intressanta skillnad 

bero på skillnader i uppmuntran av omgivingen? Eller på alla rädslor som verkar öka med 

åldern?  

I årskurs 1 och 4 var det färre som svarade att man någon gång varit rädd för att sjunga än i 

årskurs 8. 14-åringarna hade alla varit rädda för att sjunga eller var även nu rädda för att 

sjunga. Som tonåring är man mycket upptagen av att värdera sig själv och jämföra sig med 

andra. Det är så klart väldigt förståeligt att man kan vara rädd för att sjunga. Alla har vi nå-

gon gång varit rädda för att sjunga.                                                                                                                         

De rädslor som 14-åringarna nämner handlar alla om att göra rätt och inte fel. Man är rädd 

för vad andra ska tycka och tänka, att bli utskrattad eller hånad för de fel man gör och åter-

kommer ofta till uttrycket ”jag kan inte sjunga”. 

Min hypotes om att pojkar i större utsträckning än flickor sitter hemma och sjunger verkar 

verkligen inte stämma enligt denna undersökning. Därför kan man nog säga att könsfördel-

ningen på musikskolorna i landet helt enkelt speglar könsfördelningen när det gäller sångin-

tresset hos pojkar och flickor.  

I svaren på de två sista frågorna finns det i årskurs 4 och 8 en betoning på att sång skulle 

vara mer accepterat för flickor. De flesta anser att sång är till för både pojkar och flickor, 

men några lever i övertygelsen av att flickor sjunger bättre än pojkar och att sång helt enkelt 

är en tjejgrej. Och här har jag delvis fått svar på min fråga om sång har en kvinnlig stämpel. 

Däremot var det ingen som hade någon åsikt om att pojkar skulle sjunga på ett visst sätt och 

flickor på ett annat. Så länge som någon sjöng ”bra” var man nöjd. Trots Wikståls (2003) 

konstaterande att kvinnliga instrument låter mindre, har en ljusare klang och låter ”fint” 

medan manliga instrument har lägre tonläge med styrka och en utagerande dominans, blev 

tanken att flickor ”ska” sjunga ”fint” och pojkar ”tufft” inte bekräftad i min undersökning.   

Om jag refererar till de fem faktorer som Welch (1979) staplat upp, visar det sig att alla fak-

torer spelar en stor roll i sångutvecklingen. Men i denna undersökning ligger tyngdpunkten 

på de sociologiska, psykologiska och pedagogiska faktorerna. Det är så otroligt viktigt att 

detta med att sjunga själv upplevs positivt.  
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Tyvärr verkar sång ofta leda till både mindervärdighetskomplex och prestationsångest som 

Lidman Magnusson (1999) skriver:  

 

”Genom negativ upplevelse i samband med sång bygger den sångfunktionshämmade upp allt fler 

negativa attityder till sång och musik. Dessa negativt laddade upplevelser av sång blir ofta djupt rota-

de. Sjungande kan bli förknippat med prestationsångest, vilket kan utvecklas till mindervärdeskom-

plex.” 

 

Slutsatser 

Många av flickorna i min undersökning ”leker sång” varje dag medan pojkarna endast sjung-

er i skolan. Och pojkarnas intresse sjunker påtagligt mellan 10 och 14 år. Vad det är som på-

verkar dem skulle vara mycket intressant att fortsätta forska i. Blir flickor mer uppmuntrade 

att sjunga än pojkar? Vilka sångförebilder har barnen? Hur mycket påverkas de av sina före-

bilder?  Vad är det som gör att många elever ser sång som en tjejgrej? 

Vad andra människor tänker och tycker om ens sångröst är i min undersökning väldigt viktigt 

i årskurs 8. Man påverkas mycket av jämförelsen med varandra, och av den allmänna upp-

fattningen av vad som är rätt och fel och bra och dåligt. Detta påverkar starkt självkänslan 

när det gäller att våga sjunga och den sjunker i tonåren hos både flickor och pojkar.  

De resultat jag fått i min undersökning styrker den eventuella bilden av den ojämna könsför-

delning som finns på landets musik- och kulturskolor när det gäller sångundervisning med 

pojkar och flickor. Det är tydligt att sångintresset är högre bland flickor.   

Låg- och mellanstadieelevernas reflektionsförmåga kändes begränsad i vissa frågor, och det 

kan ha påverkat resultatet. Det verkade som att man gissade sig till ett svar eller svarade det 

som man trodde att jag ville höra. 

Urvalet av respondenter är begränsade till två skolor som gör att man inte får en generell 

uppfattning av barns sångvardag i Sverige utan just denna specifika ort och landsbygds 

sångmiljö. Problemet här blir att man inte kan dra några generella uppfattningar om den 

allmänna sångmiljön i Sverige, utan bara konstatera svaren för vidare diskussion av detta 

ämne.  

I årskurs 8 blev det lite stressigt med tiden så att jag fick ställa enkätfrågorna till två flickor 

samtidigt och till två pojkar samtidigt. Det var inte optimalt, för jag märkte hur de blev på-

verkade av varandras svar (pojkarna hade störst problem med det), trots att jag påtalade 

problemet för dem. Genom att så pass få fick svara på min enkät begränsar det naturligtvis 

möjligheten att dra slutsatser ytterligare. 
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Bilaga  

 

Enkät   

Årskurs ____ 0  Flicka 0  Pojke 

1. Hur ofta sjunger du?  

 

Flera gånger om dagen      Någon gång om dagen    Någon gång i veckan                  

 

Någon gång i månaden    Aldrig 

 

2. När & Var brukar du sjunga?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Brukar du sjunga själv eller med andra? 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

4. Sjöng du mer eller mindre när du var yngre? 

 

Mer   Mindre Ingen skillnad 

 

5. Om mindre: När & Varför började du sjunga mindre?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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6. Skulle du vilja sjunga mer? 

JA  NEJ 

 

7. Om JA: Vad är det som hindrar dig från att sjunga mer? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

    Om NEJ: Berätta varför du inte vill sjunga mer. 

______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

8. Tycker du om att sjunga? 

Mycket Ganska mycket Ganska lite  Lite  Inte alls 

 

9. Har du någon gång varit rädd för att sjunga? 

JA  NEJ 

 

10. Om JA: Vad var du rädd för? Vad kunde hända?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

11. Är det mer accepterat (okej) att sjunga om man är kille eller tjej? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Finns det några skillnader i hur killar och tjejer "ska sjunga"? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


