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Förord 
!
Detta arbete har varit en spännande och lärorik resa. Det har resulterat i en större 
förståelse för hur sångundervisningen bedrivs i skolan idag, samt idéer om hur vi önskar 
att bedriva vår egen sångundervisning som snart utexaminerade sångpedagoger. 

 
För sin storartade insats och närvaro vill vi börja med att tacka vår handledare, Manfred 
Scheid, som har väglett oss genom detta arbete. 
 
Vi vill också tacka de lärare och elever som deltagit i våra intervjuer, det har varit väldigt 
givande och lärorika samtal. 

 
Ett sista tack vill vi ge till det gäng som suttit och skrivit i biblioteket! Tack för utbyte av 
idéer, boklån och goda skratt! 

!
!
!
!
Piteå, den 20 januari 2013  
Karoline Pettersson och Carolin Frohm!! !
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Abstrakt  
I denna studie undersöks huruvida sångundervisningen, både enskild och gemensam, 
används i gymnasieskolan idag. Vi vill även utforska hur sångundervisningen förändrats i 
och med införandet av den nya läroplanen Gy11. Vi ser det som viktigt att vi som snart 
utexaminerade sångpedagoger har insikt i hur undervisningen bedrivs i skolan idag, samt 
att vi är uppdaterade kring den nya betygsskalan och texten i Gy11.  

Vi har gjort åtta kvalitativa intervjuer med både lärare och elever på tre olika 
gymnasieskolor. Lärarna har svarat att den nya läroplanen har underlättat 
sångundervisningen på olika sätt, bland annat genom att förtydliga och konkretisera 
målen för de olika momenten som ingår i ämnet sång för gymnasieskolan. De beskriver 
även för- och nackdelar med att undervisa i sång både enskilt och gemensamt. De 
fördelar de ser med gemensam sång är att elever får tillfälle att fördjupa sig inom sitt 
ämne och skapa sig en vokabulär kring det. En av nackdelarna de beskriver är att 
gemensam sång utan bakomliggande tanke kan skapa nervositet och prestationstankar hos 
eleverna, som hämmar snarare än främjar lärandet. 

Eftersom de intervjuade eleverna inte upplevt de olika läroplanerna fokuserades 
intervjufrågorna mer på skillnader och likheter mellan enskild sång och gemensam sång. 
Det råder delade meningar kring gemensam sång hos de intervjuade elevgrupperna, 
beroende på hur erfarna de är i ämnet. De elever som inte haft gemensam 
sångundervisning tidigare upplevde till exempel att det var nervöst och 
prestationsfokuserat, medan de äldre och mer erfarna eleverna kunde se fördelarna med 
detta.  

Nyckelord: Sång, sånglärare, sångelever, sångundervisning, gemensam sång.  
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Abstract 
This study investigates whether vocal lessons, both shared and individual, are used in 
high schools today. We also want to explore how vocal lessons changed with the 
introduction of the new curriculum Gy11. It’s important for us, as soon graduated vocal 
teachers, to have insight in how the teaching is conducted in school today, and that we are 
up to date on the new grading scale and the text of Gy11. 
 
We've done eight interviews with both teachers and students at three different high 
schools. The teachers have responded to the new curriculum has facilitated vocal 
teaching in various ways, including by clarifying and concrete objectives of the various 
steps involved in the text of Gy11. They also describe the pros and cons of teaching vocal 
both individually and in groups. The benefits they see with shared vocal lessons are that 
students have the opportunity to get deep into their topic and create a vocabulary around 
it. One of the drawbacks that they describe is that students can be nervous when 
preforming which will not promote learning.  
 
Since the interviewed students have not experienced the various curricula, we focused the 
interview questions more on the differences and similarities between the individual and 
shared vocal lessons. There are differing views about the shared vocal lessons of the 
interviewed students, depending on how experienced they are in the subject. The students 
who had not previously had shared vocal lessons experienced such that it was nervous 
and performance-focused, while the older and more experienced students could see the 
benefits of it. 
 
Keywords: Singing, singing teacher, vocal students, vocal instruction, shared vocal 
lessons. 
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1. Inledning 
Vi, Carolin Frohm och Karoline Pettersson, har varit aktiva sångerskor och tagit del av 
sånglektioner i många år, både som elever och lärare. Där har vi upplevt att upplägget av 
lektionerna oftast varit liknande trots olika lärare och nivå. Som snart utexaminerade 
sångpedagoger känner vi en stor nyfikenhet på hur sångundervisningen bedrivs i gymnasieskolan 
idag då en ny läroplan nyligen infördes. Därmed krävs också nya tankesätt och tillvägagångssätt i 
sångundervisningen och dessa vill vi utforska.  
 
I och med den nya läroplanen, Gy11, ställs nya krav på både lärare och elever. Vi intervjuar 
sånglärare på olika skolor i Sverige för att ta ”tempen” på hur den nya läroplanen har mottagits 
och hur de nya arbetssätten ser ut. De intervjuade lärarna berättar om utökade betygskriterier och 
kunskapskrav och dess för- och nackdelar. De berättar också om elevinflytande i undervisningen 
samt det nya sättet att bedöma och betygssätta. Elever har också fått säga sitt om vad de får för 
sångundervisning och hur de upplever den.  
 
Efter att ha observerat och intervjuat lärare och elever under en fem veckor lång praktik har vi 
sett det positiva i gemensam sång. Vi har även sett att det är en sorts undervisning som bedrivs i 
stor utsträckning i skolorna idag. Vi har skilda erfarenheter i ämnet från vår egen studietid. 
Pettersson har negativa upplevelser av ämnet gemensam sång, då denna undervisningsform 
endast bestått av framförande av sololåtar inför resten av gruppen som fått ge kritik. Miljön 
upplevdes inte som trygg och kreativt inbjudande. Frohm däremot har goda upplevelser och även 
större erfarenhet av gemensam sång. Lektionerna vi deltagit i har varit utformade på liknande sätt 
men trots det skiljer sig våra upplevelser. Hur kan det komma sig?  
 
Vi kommer även att granska ämnesplanerna för sång ur Lpf94 samt Gy11 för att utläsa skillnader 
och likheter mellan dessa och vilken förändring som skett, vilka krav som ställs för att uppnå 
målen och vilka moment som ingår i kurserna. En djupare förståelse inom detta område ligger i 
vårt intresse som snart utexaminerade sångpedagoger, för att vi ska kunna hitta och utveckla vår 
egen undervisningsstil och kunna undervisa på ett sätt som är givande och inspirerande för alla 
elever.  
 
Alla delar i denna studie har vi genomfört tillsammans, med undantag från intervjuerna och 
observationerna som gjordes på var sitt håll.  Hela texten i uppsatsen har vi skrivit gemensamt 
och tar därmed gemensamt ansvar för samtliga delar.   
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2. Syfte 
Syftet är att få fördjupad kunskap om hur enskild- och gemensam sångundervisning bedrivs i 
gymnasieskolan idag.   
 

2. 1 Frågeställningar 
!

• Hur arbetar sånglärare med enskild- och gemensam sångundervisning? 
• Hur upplever elever sin sångundervisning och vad får de göra under sina sånglektioner?  
• Hur har sångundervisningen förändrats i och med införandet av Gy11?  
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3. Bakgrund 
I kommande avsnitt har vi lyft fram litteratur som berör olika ämnen utifrån vårt syfte och 
frågeställningar. Det första avsnittet är en kort definition av olika begrepp som är viktiga för att 
förstå texten i bakgrunden. I nästkommande avsnitt redogör vi för olika undervisningsstilar ur ett 
historiskt perspektiv, då musikarvet och olika syn på kunskap och musik har lett till att 
sångundervisningen ser ut som den gör idag. Utifrån forskningsfrågorna har vi valt att belysa 
vikten av gruppundervisning i avsnittet därpå. Detta leder oss sedan vidare till teorin om det 
sociokulturella perspektivet. Vi har även tagit del av litteratur kring framförandet och dess för- 
och nackdelar. Avslutningsvis betraktar vi de tidigare styrdokument som finns för sång i 
gymnasieskolan, Lpf94 och den reviderade läroplanen Gy11.  

3.1 Definition av begrepp 
• Gehör - Att musicera på gehör innebär att man skapar, spelar och lär musik genom minnet och 

inte via noterat material (Lilliestam, 1995).  
• Genrer - Musik kategoriseras utifrån harmonik, melodik, spelsätt och instrumentering till olika 

genrer. (Lilliestam, 1993).  
• Gemensam sång - När vi skriver gemensam sång menar vi att en liten grupp av sångelever som 

har sånglektion gemensamt. Nanna-Kristin Arder (2006) berör gemensam sång i form av 
master class. “Tre eller fire elever kunne for eksempel være sammen i en felles, lang time, 
hvor én elev ble undervist om gangen, mens de andre hørte på og gjorde notater” (Arder, 
2006, s. 86).  

3.2 Sångundervisningens historia och olika pedagogiska modeller 
Vi har lagt upp följande avsnitt genom att se på de pedagogiska modeller som fanns under 1800 
och 1900-talet, för att förstå sambandet mellan dessa och samhället i stort. Därefter beskrivs 
några olika undervisningsmetoder så som mästare-lärling metoden.   

3.2.1 Sång ur ett historiskt samhällsperspektiv 
Mats Uddholm (1993) skriver i sin bok Pedagogen och den musikaliska människan om vad som 
menas med klassisk musik och varför genren ofta hamnar i facket man kallar “finkultur”. Den 
klassiska musiken har sina rötter i kyrkan och användes till att tillbe och hylla Gud, vilket ansågs 
andligt och vackert. Detta till skillnad från den musik människor spelade för att roa sig själva på 
andra platser utanför kyrkan. Denna musik kallades folkmusik och ansågs vara syndig. I kyrkan 
växte det fram olika musikaliska regler om vad som ansågs vara andligt och rätt. Musiken 
utvecklades därför och blev mer avancerad. Detta ställde högre krav på musikers musikteoretiska 
kunskaper och deras skicklighet, och därför var en skolning ofta nödvändig för att klara av att 
detta. Klassisk musik var länge i första hand adelns och de rika människornas musik, medan 
spelemän som spelade på marknader och dylikt knappt släpptes in i kyrkan på grund av att de 
spelade syndig musik. Än idag finns det åsikter om vad som anses vara lämpligt att spela i 
kyrkliga sammanhang (Uddholm, 1993).  
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I slutet av 1600-talet och 1700-talet gjordes stora framsteg vad gällande sång och 
sångundervisning. Operans växande popularitet och framfart gjorde att behovet av kunskaper 
inom sång ökade. Intonation, andningsteknik och frasering ansågs vara några färdigheter sångare 
borde behärska. Det började även forskas inom ämnet, dels i akustik men även i hur luften sätt i 
rörelse i samband med sång (Ware, 1998). Innan man började förstärka röster på elektronisk väg i 
början av 1900-talet, behövde sångare själva förstärka ljudet vilket krävde en viss sångteknisk 
färdighet för att nå ut till en publik och för att höras över exempelvis en orkester. I och med att 
man hade möjligheten att förstärka ljudet med mikrofon blev behovet av den sortens 
sångutbildning inte lika stor. “As professional voice users became increasingly more reliant on 
electronic means for amplifying and enhancing their voices, the need for vocal training 
diminished.”(Ware, 1998, s. 7) Den skolade rösten blev därmed inte längre standard och med 
tiden förändrades publikens lyssnande till att föredra den förstärkta rösten.  
 
Uddholm (1993) skriver att det finns en vilja att bevara den tidigare musiken och spela den på ett 
tidstypiskt sätt vilket då anses vara mer genuint. Detta finns inom den klassiska genren men 
också inom folkmusiken. Författaren menar att detta är ett kulturarv som bör bevaras, men 
ifrågasätter i vilken grad detta är möjligt. Musik utvecklas ständigt och personliga tolkningar och 
gissningar av hur den tidigare musiken lät, gör att det vi idag anser är tidstypiskt inte alls 
egentligen är det. Detta eftersom ingen idag helt säkert kan veta hur musiken lät på exempelvis 
1800-talet. Viljan att spela på ett tidstypiskt sätt innebär också fler regler för vad som anses vara 
rätt och fel. Ju fler regler som finns för hur man bör spela, ju större risk finns det att man gör fel. 
Detta kan sätta käppar i hjulet för både elever och pedagoger.  “Var och en av oss kan själva välja 
om vi i första hand ska inspireras av traditioner eller om vi ska bevara traditioner” (Uddholm, 
1993, s. 17). Pedagoger bör ta ställning till hur man vill förhålla sig till det musikaliska arvet.  

3.2.2 Didactic teaching model och critical thinking model 
Ware (1998) beskriver olika undervisningsmodeller som finns vad gällande sångundervisning. 
Författaren delar upp dem grovt i två sångpedagogiska modeller; didactic teaching model och 
critical thinking model. Modellen han beskriver under didactic teaching model är den 
undervisningsstil som var övervägande under början av 1900-talet och tidigare. Läraren har en 
auktoritär roll i undervisningssammanhang och eleven lär sig regelrätt (by-the-book). Genom 
givna regler, ramar och riktlinjer lär sig elever hur och vad eleven ska göra och tänka vad 
gällande sång. Undervisningen bryts ner till väldigt små delar och eleven förväntas ge läraren de 
rätta svaren och att reproducera det läraren har gett information om, och inte ifrågasätta 
resonemangen nämnvärt. Den andra modellen han beskriver är critical thinking model, som 
innebär en holistisk, liberal och experimentell metod som började användas i början av 1900-talet 
och framåt. Med en holistisk metod menar Ware (1998) ett subjektivt sätt att se på inlärning, att 
man ser till människans egna erfarenheter och upplevelser och refererar ofta till metaforer. I 
critical thinking model undervisar inte läraren enbart på detaljnivå till skillnad från den andra 
modellen didactic teaching model. Man utgår från helheten och periodvis går man ner på 
detaljnivå. Eleverna undervisas i hur man ska tänka kring ämnet sång utifrån att analysera och dra 
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egna slutsatser av sina kunskaper. Elevernas förståelse ska underbyggas av ifrågasättande och 
utvecklade resonemang kring ämnet.  

3.2.3 Mästare-lärling metoden 
Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen (1998) beskriver i sin bok Musikkundervisningens 
didaktikk olika metodiska traditioner som finns och har funnits inom den musikpedagogiska 
verksamheten. Den äldsta metodiska traditionen är den som brukar benämnas som mästare-gesäll 
eller mästare-lärling metoden. Denna har varit traditionellt utbredd inom sång- och 
instrumentalundervisning på alla nivåer och institutioner. Detta är en metod som inte bara 
används inom musikämnet utan även i många andra konst- och hantverksformer. Metoden ger sig 
uttryck i att mästaren demonstrerar hur något ska utföras, sedan övar lärlingen med mål att uppnå 
samma resultat. Mästaren går in och korrigerar tills hen är nöjd med lärlingens resultat. Denna 
metod vilar på erfarenheter och kunskaper om ämnet och vad som anses vara det korrekta och 
mest effektiva sättet att musikaliskt och ergonomiskt utföra något. Metoden vilar också på vanor 
och traditioner som överförs från generation till generation om hur utförandet bör vara oavsett 
vad avsikten med undervisningen är. Detta gör att mästare-lärlingstraditionen blir konserverad, 
vilket kan ha både för- och nackdelar. En av fördelarna är att värdefull kunskap och traditioner 
bevaras och förs vidare. Det negativa kan vara att elevers utveckling och kreativitet blir åsidosatt 
i och med att eleven måste förhålla sig till traditionen och det förutbestämda mönstret. Eleverna 
kan också få svårigheter i att utveckla självständighet och kunskap kring sitt eget musicerande 
och lärande.  

3.2.4 Gehörsbaserade traditionen  
Hanken och Johansen (1998) skriver vidare om en annan metod som benämns som den muntliga 
traditionen eller den gehörsbaserade traditionen. Detta är den som är vedertagen inom folkmusik 
där kunskaper överförs från generation till generation via gehöret och inte genom skrift eller 
noter. Inom den gehörsbaserade traditionen har man utgångspunkt från det klingande materialet, 
det vill säga musiken. Inom mästare-lärling traditionen utgår man istället från det visuella och 
teoretiska i form av en notskrift och tecken som senare blir musik. Lars Lilliestam (1995) skriver 
om gehörsbaserad undervisning i grund- och gymnasieskolan. Där har undervisningen under de 
senare decennierna ändrat fokus och går från det klassiska musikarvet mot att ha rockmusiken 
som bas för undervisningen. Rockmusik är i huvudsak gehörsbaserad men finns i viss mån även 
nedskriven. “Det finns rock som komponeras och skrivs ut i noter, men det är knappast en 
överdrift att påstå att rocken har en mycket stark slagsida åt den muntliga, gehörsmässiga, sidan” 
(Lilliestam, 1995, s. 129). Författaren menar att det är många elever som upplever skillnader 
mellan skolans musikundervisning och det egna musicerandet. Detta kan bero på att 
undervisningen i skolan inte motsvarar den musikaliska kontexten som finns inom rockmusiken, 
till exempel att spela i band. I undervisningssituationen kan det vara lokal, tid eller ekonomiska 
skäl som gör att lärarna inte har möjlighet att bedriva sin undervisning i den musikaliska 
kontexten. Detta är självklart väldigt individuellt beroende på skola. Lilliestam (1995) beskriver 
olika förslag på hur man kan utveckla och förbättra den gehörsbaserade undervisningen i skolan. 
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Ett av förslagen är att inte utgå från noter överhuvudtaget utan istället ta tillvara och utveckla 
andra sätt att instudera och minnas musiken på. Ett annat förslag är att inte lära varje låt som om 
den vore unik, utan istället försöka se rytmiska, melodiska och harmoniska mönster i låten för att 
på så sätt kunna underlätta instuderingen och även plankning av andra låtar i framtiden. 
Lilliestam (1995) menar även att i gehörsbaserad undervisning bör läraren anta en annan roll än i 
traditionell notbunden undervisning, där läraren bör ha en handledande och vägvisande roll 
snarare än en auktoritär.  

3.3 Gruppundervisning  
För att gå djupare in på gemensam sång har vi letat fram litteratur där det är forskat kring 
gruppundervisning. Specifik forskning kring ämnet gemensam sång i sig är bristfällig, men det 
finns mycket skrivet kring att undervisa i grupp. Vidare kommer vi gå in på konformitet och 
konflikter i en grupp, med en vinkling på att detta inte alltid är negativt. När det sedan kommer 
till undervisningsdelen har vi valt att skriva om både enskild och gemensam undervisning utifrån 
Arders (2006) teorier kring sång, samt Hanken och Johansens (1998) forskning kring 
musikdidaktik.  

3.3.1 Gruppen  
Robert Thornberg (2006) beskriver att ungdomars identitet och självkänsla utvecklas socialt, “En 
viktig källa för den egna identiteten och självkänslan är grupptillhörighet” (Thornberg, 2006, s. 
134). De grupper ungdomar tillhör och de uppfattningar gruppen delar påverkar deras åsikter och 
handlingar både positivt och negativt. Fördomar, rasism och konflikter är några av de negativa 
konsekvenser grupptillhörigheten kan föra med sig.  
 
Vi ingår i olika grupper ända från födseln, alla dessa grupper har sitt unika sociala klimat och 
dynamik. Gruppdynamiken skapas av förväntningar som de individer som ingår i gruppen har på 
varandra. Vi uppträder på olika sätt i olika grupper och vi har olika platser i olika grupper, detta 
för att olika grupper fyller olika behov för oss. En del grupper får ut det bästa av oss som 
människor medan det är tvärtom med andra grupper, detta beror då på vilka roller vi blir 
tilldelade i just den gruppen (Åberg, 1994).  
 

Samtidigt som gruppen är viktig för individen, så är individen också viktig för gruppen. 
Starka och självständigt tänkande människor, med vilja och förmåga till samarbete, skapar 
de bästa förutsättningarna för en grupp. (Åberg 1994, sid. 9)  

 
Hanken och Johansen (1998) skriver att musikpedagogen ska anpassa sig till eleven i största 
möjliga grad, inte tvärt om.  Detta menar också Thornberg (2006) som skriver att en viktig del i 
lärarkompetensen är att förstå och hantera grupper. Pedagogen bör vara medveten om hur elever 
och lärare påverkar och påverkas av varandra. Även Åberg (1994) påpekar detta genom att 
poängtera vikten av att lärare är insatta i gruppsykologi. Tyvärr saknar ofta lärare detta då det inte 
ingår i lärarutbildningen.  
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Leif Johansson (2005) ger exempel på hur man som ensemblelärare kan arbeta med det sociala 
klimatet i en ensemble. Författaren beskriver vikten av att ensembleläraren är medveten och 
stödjer gruppen genom att vara observant på hur utvecklingen i gruppen sker via normer och 
kommunikation. Läraren kan styrka gruppens musikaliska framgångar genom detta. Johansson 
(2005) menar att ensembleläraren bör stödja de elever som har ett reserverande sätt och i vissa 
fall även hämma de elever som hindrar gruppen på något sätt. Genom att planera väl och utforma 
musikaliska aktiviteter kan gruppen snabbt lära känna varandra och på så sätt komma snabbare in 
i arbetsfasen och prestera bättre tillsammans i ensemblen. Om man som lärare är medveten om 
gruppens musikaliska olikheter kan man vända detta till en fördel där alla kan bidra med olika 
saker samt lära av varandra. 

3.3.2 Konformitet och konflikter i en grupp - på gott och ont 
Konformitet; en “[...] socialpsykologisk term som betecknar att en individ ger efter för en grupps 
förväntningar och uppfattningar. Konformitet innebär att det finns en skillnad eller konflikt 
mellan vad gruppen anser och vad individen själv annars skulle ha kommit fram till”. 
(Nationalencyklopedin, 2012)  
 

Det är viktigt att påpeka att konformitet i sig inte är av ondo (men kan naturligtvis 
resultera i negativa eller destruktiva fenomen). Att man rättar sig efter eller internaliserar 
gruppens värdesystem och normer för hur man bör handla har betydelse för att grupper 
ska kunna fungera, och det resulterar i att individer vet hur de ska agera och vad de kan 
förvänta sig av andra i olika sociala situationer. (Thornberg, 2006, s.108) 

 
Om en grupp har ett positivt och tillåtande klimat kan detta leda till att eleverna till exempel 
hjälper varandra med uppgifter och jobbar för rättvisa i klassen. Om gruppen däremot har ett 
negativt klimat som präglas av intolerans är konformitet istället ofördelaktig för eleverna. 
(Thornberg, 2006).  
 
Åberg (1994) beskriver konflikter som något nödvändigt och ibland stimulerande. Författaren 
menar att svårigheterna med konflikter inte är konflikten i sig utan att detta bör ses som något 
naturligt. Det är när konflikterna inte tas upp på allvar som det blir problematiskt samt när man 
inte löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Åberg (1994) ser konflikter på två sätt, det ena är att 
bara se det negativa och att konflikter bör undvikas. Det andra sättet är att se konflikter som 
något naturligt och utvecklande för gruppen. En grupp som samarbetar helt utan konflikter når 
inte nödvändigtvis ett bättre resultat än en grupp som utifrån olika viljor och konflikter löser 
arbetet på ett konstruktivt sätt. 

3.3.3 Enskild och gemensam undervisning 
Arder (2006) beskriver sångundervisningen som en lång tradition av att vara formad genom 
individuella lektioner med en lärare och en elev i rummet. Detta innebär många fördelar då 
pedagogen kan planera och utforma undervisningen efter enbart en enskild elevs förutsättningar 
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och behov. Sångpedagogen kan också välja repertoar och övningar utifrån vad eleven behöver. 
Inte förrän de första kulturskolorna bildades och fler och fler ville lära sig sjunga började man 
frångå den individuella sångundervisningen och även undervisa sång i grupp, speciellt när det 
gäller nybörjare. Vidare beskriver Arder (2006) vilka fördelar gruppundervisning i sång kan ha. 
Om eleven är nybörjare kan det vara en trygghet att vara elev i ett gruppsammanhang. Då kan 
övningar göras två och två och eleverna kan hjälpa och korrigera varandra. Efterhand när gruppen 
blir tryggare med varandra kommer det inte att kännas lika nervöst att sjunga var för sig medan 
gruppen lyssnar. När eleverna kommer på en högre nivå kanske det kan vara bra att använda både 
individuell- och gruppundervisning. Exempelvis genom att ha enskild undervisning varannan 
vecka och övrig tid gruppundervisning, eller börja varje lektionstillfälle enskilt för att sedan 
fortsätta lektionen i grupp. Detta upplägg kan dock skrämma vissa sångpedagoger då 
planeringsarbetet av lektionerna kan bli större än om man bara har en enskild elev. I 
gruppundervisning har man fler elever att ta hänsyn till och en mer detaljerad planering av 
lektionen krävs för att lektionen ska bli framgångsrik. Detta till skillnad från när man bara har en 
elev att utgå från (Arder, 2006).  
 
Arder (2006) menar att många sångpedagoger idag drar sig från att undervisa i grupp därför de är 
vana vid att undervisa elever individuellt, precis som de själva också blivit undervisade. Lärarna 
kan ha goda erfarenheter av detta och kan därmed vara säker på att deras undervisning håller 
måttet. Men att undervisa i grupp har många fördelar och sångpedagoger borde vara mer öppna 
för detta och att använda sig av gruppundervisningens fördelar. Ju mer erfarenhet pedagogen 
skaffar sig inom området, desto bättre kommer undervisningen att bli.  
 
Björg Liseter Dehli, Olaug Fostås och Kari Johansen (1980) har framställt en metodik för 
instrumental- och vokalundervisning i grupper. De menar på att det många gånger är positivt att 
lära tillsammans med andra och att variera sin undervisning med både enskilda och gemensamma 
lektioner. Ett exempel är att öva fraseringar två och två, då kan eleverna både lyssna på den andra 
och samtidigt spela sin egen stämma. Författarna menar att det kan vara bra att slå samman sina 
enskilda elever ibland för samspel men också att utnyttja grupplektionerna till att ge enskild 
feedback samtidigt som de andra eleverna arbetar självständigt. Gruppundervisningens fördelar 
menar Dehli, Forstås och Johansen (1980) är att det är resursbesparande och att eleverna får spela 
tillsammans medan nackdelarna är att det kan vara svårt att följa upp varje enskild elev.  
 
Hanken och Johansen (1998) diskuterar vidare om för- och nackdelar med individuell 
undervisning och gruppundervisning. De anser att fördelen med den individuella undervisningen 
är att den ger stora möjligheter när det gäller att anpassa undervisningen till den enskilda elevens 
förutsättningar. Nackdelen kan vara att eleven är ensam och går miste om den inlärningseffekt 
som sker vid samarbeten. Fördelarna med gruppundervisning är att det ger möjligheter för 
kommunikation eleverna emellan och kreativa arbetsformer t.ex. komposition och improvisation 
kan genomföras. Att diskutera begrepp och uttryck med andra elever ger en djupare förståelse än 
att endast höra det från läraren. Nackdelen i gruppundervisning är att det är svårt för läraren att ta 
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individuell hänsyn och se alla individer. Detta menar även av Dysthe (2003a) som beskriver 
balansen mellan det individuella och det sociala som en avgörande aspekt i varje läromiljö. 

3.4. Sociokulturell teori  
Arbetet har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin. Dysthe (2003a) skriver om 
sociokulturellt perspektiv på lärande som har vuxit fram under många år, men det är först på 
senare tid som det har fått genomslag. Det började med insikter från Dewey, Mead, Vygotskij, 
Luria och Leontjev. Dessa teoretiker arbetade inom olika fält av psykologin. Deras teorier och 
rön är numera vedertagna av antropologer, sociologer och pedagoger i hela världen som 
intresserar sig för lärande utifrån kontext eller kultur. Den sociokulturella teorin benämns ibland 
som sociohistorisk, kulturhistorisk eller situerad. Dessa namn avslöjar en av de centrala 
aspekterna av den sociokulturella teorin, nämligen att lärande är situerat. Det vill säga att 
kunskap och lärande är beroende av en kontext, antingen historisk eller kulturell. Dysthe (2003b) 
menar att “Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger 
största vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 
individuella processer” (2003b, s. 41). Därför ses interaktionen med andra som en absolut 
nödvändighet för lärande. Vidare beskriver Dysthe (2003b) centrala faktorer inom sociokulturell 
teori:   
 

... lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom 
deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i 
läroprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt 
på varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra 
med omgivningen i vid mening. (Dysthe, 2003b, s. 31)  

  
En annan central aspekt av sociokulturellt perspektiv som Dysthe (2003a) beskriver är att lärande 
är medierat. Med medierat menas olika redskap som används vid inlärning som till exempel 
böcker, film, pennor och datorer. Dessa är alla fysiska redskap, men det viktigaste medierande 
redskapet vi har är något helt annat, nämligen språket. Sveinung Vaage menar att ”Det är 
deltagande genom social handling som skapar mening och samstämmighet där kommunikationen 
är den medierande faktorn.” (Vaage, 2003, s. 124). I dessa deltagande situationer där 
kommunikation sker menar Mead (refererad i Vaage, 2003) att det skapas en väg till nya 
perspektiv och tankebanor. Dessa utökade perspektiv bäddar också för kreativitet i handling.   
 
Det sociokulturella perspektivet beskrivs också av Hanken och Johansen (1998). De menar att de 
grupper och miljöer som eleverna tillhör och identifierar sig med påverkar dem och ger dem 
erfarenheter i alla sammanhang. “Elevens musikkulturelle forutsetninger utvikles ved at de blir 
socialisert inn i en musikkultur [...]” (Hanken och Johansen, 1998, s. 46). Den sociala miljön i en 
grupp är en viktig grund för elevernas lärande. Sammanhållning, splittringar, roller, och oskrivna 
normer kan uppstå när en grupp arbetar tillsammans. Detta är faktorer som kommer att påverka 
den enskilda deltagaren och utgöra viktiga förutsättningar för musiklärarens arbete med gruppen. 
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Lärande är inte en individuell process utan den är förankrad i och formas av de sociala 
sammanhang eleven deltar i (Hanken och Johansen, 1998).  
 
Lev Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen innebär det område en elev kan utveckla 
och överta genom samarbete och vägledning av en annan som kommit längre i sin 
kunskapsutveckling. Denna zon ligger mellan den kunskap eleven redan har och det eleven kan 
klara av, med hjälp av till exempel en klasskompis eller förälder. Utvecklingszonen ligger inom 
räckhåll för eleven och kanske hade eleven erövrat den på egen hand inom en snar framtid, men 
med hjälp av en annan elev som kommit längre kan eleven erövra området tidigare (Vygotskij, 
2001). Undervisningen bör rikta sig mot den aktuella utvecklingszonen för att ha så stor effekt 
som möjligt. Om undervisningen riktar sig mot det som redan har uppnåtts blir detta ineffektivt i 
utvecklingssynpunkt (Vygotskij refererad i Dysthe, 2003b).  

3.5 Framförandet  
Schenck (2000) skriver i sin bok Spelrum om hur man utifrån ett pedagogiskt syfte kan arbeta 
med framföranden i olika former. Det huvudsakliga syftet med framförandet är att eleven ska få 
uppleva och spela musik tillsammans med andra, samt få tillfälle att spela inför en publik. Detta 
riskeras att gå förlorat om man endast har en konsert eller uppspel i samband med en kurs eller 
termins slut. Då kan det bidra till att eleven känner att det är nu man ska göra en sista slutgiltig 
version av den låten man ska spela upp och att prestera bra blir huvudfokus. Pressen blir då stor 
och upplevelsen av framförandet kan bli negativt istället för att sporra och uppmuntra eleverna. 
Vidare skriver han “När uppspelningar fungerar som bäst är de tillfällen för alla medverkande att 
förstärka gemenskap, befästa färdigheter och kunskaper, åstadkomma ett meningsfullt 
sammanhang för musicerandet och mycket mer “ (Schenck, 2000, s. 157).  

Leif Johansson (2005) skriver även om framförandet som något viktigt men att endast ha en 
konsert som en avslutning på terminen eller året räcker inte. Det är allt som händer efter 
konserten som viktigt, hur eleverna samtalar med varandra kring upplevelsen och att de ger 
varandra beröm. Författaren beskriver konserter som en stor urladdning för musikerna och han 
liknar den med en idrottstävling som också det är en speciell arbetsform. Det finns ingen tid för 
reflektion eller tanke under själva framförandet och förberedelserna äger ofta rum under en lång 
tid. Därför är det av stor vikt att bearbeta framförandet eftersom eleverna ofta inte kan göra om 
det en gång till. Trots att konserter ofta kan frambringa ångest och prestationskrav hos eleverna 
anser Johansson (2005) ändå att konserten är en bra redovisning av terminens arbete. Men då 
förutsätter det att eleverna är väl förberedda. Schenck (2000) däremot skriver att konserten inte är 
den enda formen för framförande inför publik, man kan göra det på många andra sätt också. 
Några exempel författaren ger är att ha en gemensam lektion med sina elever, eller att ha 
minikonserter i samband med enskilda lektioner genom att bjuda in någon annan elev som har 
lektion samtidigt. 
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3.6  Vad säger styrdokumenten? 
Bengt Selghed (2011) pekar på att Gy11 inte är ett nytt betygssystem. Införandet av Gy11 
innebär reviderade kursplaner och läroplaner tillsammans med en ny betygsskala. Det har skett en 
debatt kring betygssystemet varje år sedan 2000-talets början där kritik har riktats mot det då 
rådande betygssystemet. Det har ansetts att betygssystemet inte rättfärdigat en likvärdig och 
rättvis bedömning över landet. En konkretisering av målen ansågs nödvändig och år 2011 
fastställdes Gy11 där detta gjorts (Selghed, 2011).  

3.6.1 Musikämnets syfte 
Det man kan utläsa i Lpf94 går även att finna i Gy11. Ämnets syfte i Lpf94 beskrivs i endast tre 
meningar där dessa har en vid betydelse och läsaren ges stort utrymme för tolkning. Redan i den 
första meningen nämns ordet musikområdet, vilket innebär att läsaren måste bilda sig en 
uppfattning om hur stort detta område är och vad som kan räknas in. Ämnets syfte i Gy11 är en 
betydligt längre text, den är mer utförligt beskriven och har fler konkreta moment. Det var svårt 
att jämföra de två olika kursplanernas syfte, i Lpf94 står det: “Utbildningen i ämnet musik syftar 
till att ge breda kunskaper inom musikområdet” (Skolverket, 2012a). Meningen har en väldigt vid 
innebörd och vi anser att man kan placera in alla meningar ur Gy11s syfte under denna.  
 
Vidare i ämnets syfte i Lpf94 kan man läsa; “Ämnet syftar även till att utveckla skapande och 
upplevelseförmåga inom musiken” (Skolverket, 2012a). Nyckelorden vi ser i denna mening är 
skapande och upplevelseförmåga, dessa återfinns i Gy11; 
• “Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och 

förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble” 
• “Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att analysera och tolka 

musikupplevelser”. 
• “Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen och 

andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet” 
• “Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till 

ett rikt kulturliv i samhället”. (Skolverket, 2012b) 
 
Den tredje meningen i Lpf94 lyder; “Dessutom syftar ämnet till att utveckla kunskaper om 
kommunikativa uttrycksformer inom musiken” (Skolverket, 2012a). Nyckelordet i denna mening 
tolkar vi är kommunikation. 
• “Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande 

och publik” 
• “Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet“. (Skolverket, 
2012b) 

 
I Gy11 står det även skrivet om att eleverna ska ges möjlighet att utveckla självförtroende, 
motivation, ansvar och samarbetsförmåga. De ska också ges kunskaper om röstens fysiologi, 
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genrebreddning, arbetsmiljö och samhälle. Under ämnets syfte har man valt att konkretisera ännu 
en gång i punktform, med punkter ur texten i syftet.  

3.6.2 Mål eller Centralt innehåll.  
I kursplanen för instrument/sång, nivå 1 i Lpf94 står det först mål för kursen, dessa är skrivna i 
löpande text. Nedanför står det fyra punkter med vad eleverna skall ha uppnått efter avslutad 
kurs. I Gy11 kallas dessa mål Centralt innehåll och är skrivna i åtta punkter. Punkterna innehåller 
samma information som den löpande texten i Lpf94 men är mer utvecklade och omformulerade. 
För att förklara detta ytterligare kommer vi på nästa sida att jämföra dessa punkter i två 
kolumner.  
 
För att förtydliga detta redovisas de två läroplanerna i tabellen nedan. Målen ur Lpf94 ställs mot 
punkterna med centralt innehåll ur Gy11. Detta för att se likheter och skillnader mellan dem. De 
citat som står bredvid varandra är de vi anser liknar varandra mest och de som fortsätter på egen 
hand ur Gy11 saknar liknande citat ur Lpf94.  
 
Tabell 1. Sammanställning av mål ur Lpf94 och centralt innehåll ur Gy11.  

 
 

Mål för kursen ur Lpf94: Centralt innehåll i GY11: 
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om 
hur ett musikinstrument eller sångrösten kan 
användas till skapande. 

Grundläggande instrumental spelteknik, 
alternativt sångteknik. 

Enkelt not- och gehörsspel. Spel eller sång efter noter och på gehör. 
Kursen skall även ge grundläggande övning i 
instuderingsteknik och memoreringsförmåga  

Musikaliska instuderingsmetoder och 
övningsmetoder. 

Kursen skall också ge kännedom om 
instrumentets konstruktion och egenskaper 
respektive röstens fysiologi.  

Instruments konstruktion, grundläggande 
egenskaper och instrumentvård, alternativt 
grundläggande röstfysiologi och röstvård 
och metoder för detta. 

Dessutom skall kursen ge kunskaper om 
grundläggande principer för interpretation. 

Grundläggande musikalisk tolkning, stil och 
form. 

 Grundläggande repertoar för det egna 
instrumentet. 

 Grundläggande principer för att möta publik, 
till exempel presentation av program och 
medverkande, scennärvaro. 

 Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel 
ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid 
instrumentalspel eller sång.  
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Den första punkten i tabellen handlar om sångteknik men syftar på olika betydelse för detta, 
skapande i Lpf94 och teknik i Gy11. De kommande citaten är formulerade olika men har ungefär 
samma betydelse. “Grundläggande repertoar för det egna instrumentet” ur det centrala innehållet 
i Gy11 återfinns istället i kriterier för betyget Mycket väl godkänd i Lpf94. De två nedersta 
återfinns inte någonstans i Lpf94 utan är helt nya mål för Gy11. (Skolverket, 2012c, 2012d) 

3.6.3 Betygskriterier eller kunskapskrav  
I den gamla läroplanen, Lpf94, användes begreppet betygskriterier. I den rådande läroplanen, 
Gy11, används istället begreppet kunskapskrav. I Gy11 kan man se en progression av kunskaper i 
ett visst moment som visas genom värdeord som är markerade i fet stil. Exempel på 
progressionen av dessa ord är översiktligt, utförligt och utförligt och nyanserat. Denna 
progression återfinns inte i Lpf94, där det istället är olika moment för de olika betygsstegen. Ett 
exempel på det är att momentet gehörsmusicerande endast återfinns i kriterier för betyget 
Godkänd. “Eleven studerar in enkla musikstycken och musicerar efter noter och på gehör” samt 
“Eleven beskriver grundprinciperna för gehörsspel eller sång och improvisation” (Skolverket, 
2012c). I kriterierna för betyget Väl godkänd står det inget skrivet om gehörsmusicerande, 
däremot står det skrivet om musikaliskt uttryck och interpretation.  
 
Betygskriterierna i Lpf94 är väldigt kort formulerade i jämförelse till kunskapskraven i Gy11 där 
de är fler och mer utförligt beskrivna. I kommande citat från Gy11 kan man se att innehållet är 
detsamma men ökar textmässigt med en mening per betygssteg då varje förklaras mer utförligt. 
Se även till progressionen av ordet någon i nedanstående citat (någon, några, flera). 
 
För betyget E- “Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering 

av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens 
instruktioner i sitt eget övande”. 

 
För betyget C- “Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering 

av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker speltekniska 
områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter 
lärarens instruktioner i sitt eget övande”. 

 
För betyget A- “Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering 

av musik, prövar flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, 
upptäcker och analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver 
särskild uppmärksamhet och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande 
som med egna övningar”. (Skolverket, 2012d) 

3.6.4 Betygsskalan  
I den reviderade läroplanen Gy11 har man infört fler steg i betygsskalan. Det finns numera sex 
steg till skillnad från Lpf94 som har fyra steg. I Lpf94 finns stegen IG, G, VG, och MVG och 
betygen sätts av läraren som till stöd har betygskriterierna som skolverket fastställt. Den nya 
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betygsskalan i Gy11 har fem godkända steg E, D, C, B och A. Det sjätte steget, F, är betyget för 
underkänt. En elev som saknar närvaro eller av andra anledningar inte kan bedömas får eleven 
inget betyg utan ges ett sträck. Kunskapskrav finns endast för betygen E, C och A. För att eleven 
ska kunna få till exempel betyget D krävs att eleven uppfyller alla krav för betyget E samt 
övervägande del av kraven för betyget C.  
 

4. Metod 
Vi har använt oss av både kvalitativa intervjuer samt löpande observationer. Kvalitativa 
intervjuer liknar ett vardagligt samtal men har till skillnad från detta ett bestämt fokus, som 
intervjuaren ser till att man förhåller sig till. I den kvalitativa intervjun används så kallade öppna 
frågor, vilket innebär att de frågor som ställs har en svag struktur och följdfrågor ställs utifrån 
informanternas svar (Kihlström, 2007a). Vi har valt att intervjua med utgångspunkt i 
fokusgrupper eftersom den metoden bygger på diskussioner mellan informanterna. 
Fokusgruppintervjuerna har varit ostrukturerade, detta för att frågorna ger dem utrymme till att 
diskutera relativt fritt kring det givna ämnet (Davidsson, 2007). Totalt gjorde vi åtta kvalitativa 
intervjuer på tre olika gymnasieskolor i Sverige. Vi även gjort åtta ostrukturerade observationer 
för att kunna inhämta information med utgångspunkt från vårt syfte, att få fördjupad kunskap om 
hur enskild- och gemensam sångundervisning bedrivs i gymnasieskolan idag. I våra 
observationer av lärare och elever har vi varit deltagande.  
 
4.1 Kvalitativ forskningsintervju  
Vi har använt oss av ostrukturerade, kvalitativa intervjuer med en låg grad av standardisering. 
Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) innebär en ostrukturerad intervju att frågorna 
ger informanten stort utrymme till att utveckla sina svar. Vi som intervjuar har ett ansvar vad 
gällande utformningen och ordningsföljden av frågorna i intervjun, där vi anpassar detta efter 
informanterna. Detta kallas för en låg grad av standardisering och vi valde denna metod för att 
frågorna ger ett stort svarsutrymme och vi får därmed mer personliga och ingående svar.  
 
I intervjuerna har vi använt oss av fokusgrupper där vi intervjuat både elever och lärare för att få 
båda sidornas perspektiv. Frågorna vi använt oss av har varit lika till både lärare och elever i den 
mån det var möjligt, se bilaga ett och två. Fokusgrupper innebär gruppintervjuer, lärare för sig 
och elever för sig. Vilket är ett sätt för att få diskussion och samtal under intervjuerna. 
Fokusgruppintervjuer är en nondirektiv intervjustil, vilket innebär att fokus ligger i att få en bredd 
i intervjusvaren och inte att komma fram till ett gemensamt resultat. Vi som intervjuar presenterar 
ämnet och vårt ansvar ligger i att det sker en diskussion mellan informanterna (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vi valde att använda oss av fokusgrupper därför att interaktionen i gruppen 
kan leda till en diskussion mellan parterna. Olika uppfattningar kring frågorna ger bredd i svaren 
och blir mer djupgående. Jan Trost (2010) beskriver dessa fokusgrupper som ett forum där de 
intervjuade själva för samtalen och intervjuaren observerar och lyssnar samt för samtalet i rätt 
riktning. Victoria Wibeck (2010) nämner begreppet social makt, vilket är något som intervjuaren 
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bör ta i beaktning innan genomförandet av fokusgruppsintervjun. Social makt innebär att 
deltagarna kan uppleva att någon annan intervjudeltagare eller intervjuaren har större makt än de 
själva på grund av dennes position eller sociala status. Om detta sker kan det hämma samtalet 
mellan informanterna och vissa individer kan få svårigheter att göra sin röst hörd i samtalet. Om 
så är fallet bör intervjuaren ingripa, genom att uppmuntra individen att uttrycka sina tankar och 
åsikter.   
 
4.2 Urval intervjuer  
I vår studie valde vi att intervjua sånglärare och sångelever på tre olika gymnasieskolor i Sverige. 
Vi valde att intervjua både lärare och elever för att få båda sidors perspektiv på den nya 
läroplanen och sångundervisningens utformning. Största delen av intervjuerna ägde rum under 
vår praktikperiod, där vi var placerade på två gymnasieskolor, en i södra Sverige och en i norra 
Sverige. Vi genomförde våra fokusgruppintervjuer var för sig. Några kompletterande 
elevintervjuer gjordes efteråt på ytterligare en skola i norra Sverige, för att få ett bredare 
resonemang.  
 
Vi intervjuade åtta sånglärare som valdes utifrån sina ämneskunskaper inom sång, samt med 
önskan om en jämn könsfördelning så långt det var möjligt. Pettersson hade två intervjuer med 
två kvinnliga och två manliga sånglärare. Frohm intervjuade fyra kvinnliga sånglärare eftersom 
det inte arbetade några manliga sånglärare på den skolan.  
 
Eleverna blev tillfrågade utifrån vilken årskurs de tillhörde eftersom vi både ville intervjua elever 
som läser den nya läroplanen Gy11 och den gamla Lpf94.  Även här ville vi ha en så jämn 
könsfördelning som möjligt. Fyra av eleverna går i årskurs ett och läser därmed efter Gy11 och 
sex av eleverna går i årskurs tre och läser efter den gamla läroplanen Lpf94. Av dessa elever var 
fyra pojkar och sex flickor och de intervjuades två och två.  

4.3 Genomförande av intervjuer  
Under vår praktikperiod tog vi kontakt med lärare på dessa skolor för att få hjälp med urvalet av 
elever och lärare. Lärarna grupperades två och två med utgångspunkt från det urval vi beskrivit 
ovan. Däremot grupperades en av lärarintervjuerna utifrån en tidsbrist som rådde för tillfället och 
de blev därför fyra i den fokusgruppen. Grupperingen av eleverna gjordes utifrån att alla i samma 
fokusgrupp skulle gå i samma klass och därmed läsa efter samma kursplan. Vi eftersträvade att 
ha två elever i varje grupp av olika kön. Däremot var det överlag övervägande flickor som hade 
sång som huvudinstrument, vilket gav oss sex flickor och fyra pojkar som informanter.  
 
Vi bestämde mötesplats och tillfälle med lärarna via mail, vilket var det smidigaste 
kommunikationssättet på skolorna. De myndiga eleverna tillfrågades under lektionstillfällen om 
de ville och hade tid att medverka i en intervju. De elever som gav sitt medgivande skrevs upp på 
en lista. De elever som ännu inte var myndiga skickades blankett för föräldrars medgivande med 
hem, se bilaga tre. Vid det första mötet med eleverna då de blev tillfrågade om de ville medverka 
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förklarades hur lång intervjun planerades vara, vad det skulle handla om samt att intervjun 
kommer att vara konfidentiell. Med konfidentiell menas att bara vi som intervjuar har tillgång till 
informanternas identitet samt deras svar och att ingen annan kommer få ta del av detta (Patel & 
Davidson, 1994). När vi hade fått ett antal elever uppskrivna på listan bestämdes tid och plats i 
samråd med eleverna, samt med en lärare på skolan som hade god kännedom om vilka lokaler 
som fanns tillgängliga.  
 
De rum vi placerade oss i vid genomförandet av intervjuerna var rum där eleverna vistats 
tidigare, sångundervisningslokal eller övningslokal. Därmed kunde eleverna känna sig trygga i 
miljön, något som Trost (2010) beskriver som viktigt. Vi bjöd på frukt eller godis under våra 
intervjuer i försök att skapa en inbjudande och god miljö. De muntliga intervjuerna spelades in 
via dator eller diktafon, vilka sedan transkriberades. Intervjuerna transkriberades nästan 
ordagrant, men slang eller tomma uttryck valdes bort. Under genomförandet av intervjuerna var 
vi var noga med att återigen informera alla informanter om intervjuns längd, konfidentialitet samt 
att de när som helst hade möjlighet att avbryta om de ville. Informanterna blev även tilldelade 
intervjufrågorna skriftligt innan vi startade intervjun.  

4.4 Observationer 
Vi valde att genomföra ostrukturerade observationer för att kunna inhämta så mycket information 
som möjligt. Det krävs en bred förkunskap i ämnet och man bör även ha klart för sig vilken 
information som är viktig att registrera. Vårt förhållningssätt som observatörer var deltagande där 
vi aktivt ingick i undervisningen där observationerna ägde rum (Patel och Davidson, 1994).  

4.5 Urval observationer   
Observationerna ägde rum under sex individuella sånglektioner á 30 minuter och två 
gemensamma sånglektioner á 60 minuter. Möjligheten att själva välja tid och deltagare för 
observationerna fanns inte, utan vi blev tilldelade dessa av våra handledare under vår 
praktikperiod. 

4.6 Genomförande av observationer  
Sonja Kihlström (2007b) skriver att observationer kan göras på många olika sätt och samma sak 
gäller dokumentationen av det som observeras. Vi valde att föra loggbok kring det vi såg i 
observationerna men hade inget gemensamt och strukturerat protokoll vi följde, därav blev våra 
observationsdokumenteringar bristfälliga och redovisas därför inte explicit i resultatdelen. Patel 
och Davidsson (1994) skriver om ett felvärde som kan uppstå i observationer. ”Felvärdet beror på 
brister i instrumentets tillförlitlighet. Felvärdet kan bero på en mängd olika faktorer som vi inte 
har kontroll över” (Patel och Davidsson, 1994, s. 87).  
 
Observationerna genomfördes under sex enskilda sånglektioner samt två gemensamma 
sånglektioner där vi deltog aktivt samtidigt som vi observerade. Observationernas fokus riktades 
mot syftet och forskningsfrågorna och vi förde loggbok efter varje observationstillfälle. 
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Observationerna kommer inte redovisas separat under resultatdelen eftersom våra 
dokumenteringar är bristfälliga. Däremot väljer vi att ha med observationerna som en del i 
metoden eftersom de gett oss bredare förståelse av vårt ämne samt en djupare analys kring våra 
forskningsfrågor i diskussionsdelen. Informationen vi fått ut av observationerna har gett oss en 
grund att stå på och varit viktig för hela arbetets riktning och utformning.  

4.7 Etiska regler 
Susanne Björkdahl Ordell (2007) beskriver fyra etiska grundvillkor nämligen; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att vi har ett ansvar som intervjuare och observatörer att informera 
informanterna kring syftet med studien. Detta gjordes genom att visa informanterna 
intervjufrågorna innan intervjun ägde rum samt att vi delgav dem information om vårt 
forskningsområde. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva får bestämma 
över sitt deltagande. Vi gav våra informanter möjlighet att tacka nej, samt att avbryta intervjun 
eller observationen när de helst ville. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i 
undersökningen ska vara konfidentiell och att utomstående inte ska kunna ta del av deras 
identitet. Detta gjorde vi genom att inte namnge skolorna där intervjuer och observationer ägt 
rum. Vi har även gett alla informanter fiktiva namn. Detta fick alla information om innan vi 
startade intervjuer och observationer. Nyttjandekravet innebär att insamlad empiri bara används 
till vårt forskningsändamål, för att uppnå detta har allt material raderats efter att det bearbetats.  
 

5. Resultat 
5.1 Presentation av informanter 
Vi har valt att ge våra informanter fiktiva namn för deras anonymitet. Eleverna som går i årskurs 
ett har namn som börjar på bokstaven E, som i ett. De elever som går i årskurs tre har vi valt att 
nämna vid namn som börjar på T, som i tre. Sånglärarna har vi valt att namnge på S, som i 
sånglärare. Detta har vi valt att göra för att underlätta för läsaren som då vet om det är en 
sånglärare eller elev som svarat samt i vilken årskurs eleven går. Det kan vara av intresse för 
läsaren att veta vilken skola de olika informanternas tillhör. För att tydliggöra detta för läsaren 
har vi valt att sätta en siffra efter varje informants namn. De namn med en 1:a skrivet efter tillhör 
en privatskola i södra Sverige. De namn som slutar med en 2:a tillhör en kommunal skola i norra 
Sverige. De informanter med namn som slutar med en 3:a tillhör en annan kommunal skola i 
norra Sverige. Nedan kommer vi presentera vårt resultat av intervjuerna. I första delen 
presenteras elevernas svar som går på skola1 och 2, i den andra delen sånglärarnas som arbetar 
vid skola1 och 3. För att förtydliga; informanterna vid skola 2 är endast elever och vid skola3 är 
det endast lärare, vilket gör att intervjusvaren ser lite ojämnt fördelade ut men så är inte fallet.  
 
Einar 1, Egon 1, Eva 1 och Elsa 1 går i första klass på gymnasiet och har alla sång som 
huvudinstrument med olika sånglärare. De läser alla efter den nya läroplanen Gy11. 
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Teodor 2, Torbjörn 2, Teresa 2, Tilde 2, Tora 2 och Tanja 2 går i tredje klass på gymnasiet och 
har alla sång som huvudinstrument med olika sånglärare. De läser alla efter den gamla läroplanen 
Lpf94. 
 
Samir 1, Sylvester 1, Sigrid 1, Sylvia 1, Siv 3, Sabina 3, Solvei 3 och Selma 3 arbetar alla som 
sångpedagoger på olika gymnasieskolor i Sverige. Sånglärarna har ett brett åldersspann och är 
uppskattningsvis mellan 30-60 år.   

5.2 Elevernas intervjuer 
Vad får du göra under dina enskilda sånglektioner?  
De flesta eleverna i de båda årskurserna beskriver sin sångundervisning på ett liknande sätt. Det 
första de får göra på sina lektioner är en uppsjungning med syfte att värma upp rösten och öva 
sångteknik. Därefter får de framföra sin sångläxa och jobba med specifika delar utifrån vad de 
kan förbättra. Detta varierar i både uttryck och teknik, “Man ska inte bara sjunga rätt utan också 
ha känsla, uttrycka sig och se ut som att man gillar det” (Teodor2). Tilde beskriver hur hon jobbar 
med teknik under lektionerna, “Om det är något problemområde i låten så kan man gå igenom 
den delen igen. Och få hjälp med tekniken för det”. Efter dessa moment tilldelas eleverna en ny 
sång som de går igenom och sedan får som läxa. Tora2 menar att; 
  

Man kommer dit och så värmer vi upp och sedan går man igenom sin läxa och sjunger upp 
den och sedan ger hon kritik. Sedan sjunger man den tills den blir bra och sedan får man 
nya utmaningar. 

  
Elsa1 berättar att hon också får hjälp med en del teori på sina lektioner; 
  

... eftersom min lärare har koll på noter och sång och intervaller och sånt där, så tänkte vi 
att hon kunde ju hjälpa till med musikteori och sådana grejor om jag behöver det. Då kan 
vi kombinera lite och hon kan säga till min musikteori-lärare att jag till exempel har 
lämnat in en kompskiss till henne eller någonting. 

  
Repertoaren som bearbetas under lektionerna väljs ut av läraren och ibland i samråd med eleven. 
“... man ska sjunga olika genrer, typ en bestämd per termin. Sedan får sångläraren eller eleven 
välja resten” (Tora2). Eleverna beskriver att de ska hinna med olika genrer utifrån kursplanen. 
Den går de oftast igenom i början av terminen. Tora2 och Tanja2 beskriver att de gick igenom 
kursplanen vid första lektionstillfället för terminen och att sångläraren brukar återkoppla till den 
ibland under lektionernas gång. Teodor2 berättar om hur de gör på hans skola “Man pratar om 
betyg typ en gång per termin för man ska veta var man är.” 
  
Einar1 berättar att sånglektionerna såg annorlunda ut på hans förra skola; 
 

På min förra skola hade vi bara gruppsång och inga individuella lektioner. Det var lite mer 
kör när vissa var altar och vissa tenorer och så. Det var mer teoretiskt än att bara få en låt 
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och sjunga den. 
  
Vad har du för erfarenheter av gemensam sång? 
När vi frågar eleverna vad de har för erfarenheter av gemensam sång har de skilda uppfattningar 
om vad gemensam sång innebär. De har även olika mycket erfarenhet i ämnet, en del har haft 
gemensam sång i många år och andra har aldrig varit med om det. Det finns både positiva och 
negativa uppfattningar av gemensam sång bland de intervjuade eleverna.  Tora2 berättar “Jag har 
sjungit i kör sedan jag var 2 år och så har vi båda gått musikklass och där sjunger man ju också 
mycket i kör och stämmor och så där.” Sedan beskriver hon vidare “Men sedan när man hade 
sång som huvudinstrument så hade man också gemensam sång, bara sångarna någon gång per år. 
Som en enskild lektion tillsammans, typ en halvdag eller nått.” 
  
Egon1, Eva1, Elsa1 och Einar1 har inga erfarenheter av gemensam sång ännu. De berättar att de 
snart ska börja med kör och sångensemble, vilket de också ser som en gemensam sånglektion. 
Teodor2 har inte heller så mycket erfarenheter av gemensam sång. “Jag har inte mycket 
erfarenheter av gemensam sång, jag började sjunga i ettan på gymnasiet. Jag har sjungit upp en 
gång på en gemensam sånglektion tror jag, det var förra året. Så jag har inte hunnit med så 
mycket”. 
  
Teresa2 däremot har andra upplevelser av gemensam sång. Hon har haft betydligt fler lektioner i 
ämnet och därför också hunnit bilda sig en uppfattning; 
  

Alldeles för mycket! När man började ta sånglektioner så skulle man helt plötsligt börja 
sjunga för varandra när de andra står typ en meter framför en. Dom som har samma lärare, 
visa lite vad man har gjort. Det är en ganska pressad situation tycker jag. Alltså det är 
jättehemskt! Det är ju mycket lättare att stå på en stor scen med komp och där man inte ser 
vilka som sitter i publiken. Det blir ju som så intimt och nära allting. Och det har inte 
blivit lättare med åren, tvärtom! Man vill ju som känna att man har utvecklats men det blir 
som mer och mer, det ska bli bättre och andra blir bättre och bättre. Man får 
prestationsångest. Jag ställer högre krav på mig själv. 

  
Torbjörn2 berättar att “det är inte ett ämne här på skolan. Men alla som har sång har någon gång 
ibland gemensam sång. En eller två gånger per termin typ”. 
  
Teresa2 berättar “ibland på gemensam sång så kan det vara gemensam uppsjungning och att 
någon håller i övningar. Någon gång har vi sjungit tillsammans också eller i duetter men oftast är 
det att man sjunger upp solon”. Tora2 och Tanja2 beskriver att de får ta med en sång till sina 
gemensamma lektioner och sjunga upp den för de andra eleverna. Därefter får de elever som 
sitter och lyssnar ge kritik och feedback, mestadels positiv. “... det är blandat alla årskurser då, 
för det är alla elever den sångläraren har som samlas, inte klassvis” (Tanja2).  
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Teodor2 och Teresa2 diskuterar konstruktiv kritik, dess fördelar och svårigheter. Teodor2 menar 
att “när man ger konstruktiv kritik själv så bedömer man ju bara personligen vad man tycker. Jag 
vet inte om det är lätt eller svårt, det är ju bara att säga någonting”. Teresa2 tycker att det är svårt 
att veta vad som är okej att säga och inte. Hon funderar över hur mycket av det negativa man kan 
säga och tycker det är jättesvårt;  

  
Om det inte är folk från ens egen klass som man vet hur de är eller känner lite grand 
kanske den kommer ta illa upp när man säger saker? Alltså till de man känner så kan det 
ju vara lite lättare att säga att det här är bra men kan du tänka lite mer på det här kanske. 
Men det är inte så himla lätta att veta hur andra, som man inte känner lika bra, kommer ta 
det. Man vill ju inte trycka ner någon. 

  
Det eleverna ser som nackdel är svårigheten att ge konstruktiv kritik på rätt sätt. En annan sak 
eleverna nämner är den nervositet som uppstår, många blir väldigt nervösa och känner 
prestationsångest. Men detta kan även ses som något positivt. Teresa2 berättar; 
 

Det är ju negativt med att man blir så nervös på gemensam sång men det är ju positivt 
också. Man får öva på att komma över det då, arbeta bort det. Så det är väl ingenting 
negativt egentligen men det känns ju negativt när det väl händer. 

 
Överlag ser ändå eleverna att det är övervägande fördelar med gemensam sång och att det är en 
bra lektionsform.  När de talar om de negativa aspekterna är de samtidigt medvetna om att dessa 
också kan vara positiva. Trots att många av eleverna blir nervösa och upplever att det är jobbigt 
så reflekterar de samtidigt kring det positiva med lektionsformen. De fördelar de nämner är till 
exempel den inspiration de får av att lyssna på de andra eleverna. “... det är ju alltid kul att få 
höra andra, vad dom har jobbat med och lite sånt. Man ser vad de har gjort och får kanske några 
egna idéer. Man blir inspirerad” (Teresa2).  
 
Gemensam sång blir också en sporre att öva till dessa lektioner då eleverna har ett ansvar 
gentemot gruppen att framföra en sång. “Positivt är ju att man faktiskt övar inför gemensam sång. 
Sedan får man ju erfarenhet av att bara vara där också” (Teodor2).  
 
Erfarenheter att framföra en sång inför publik är något som också tränas och miljön i en 
gemensam sånglektion kan ses som förberedande inför en konsert. Fördelen med att ha fler öron 
som lyssnar än bara sånglärarens beskrivs också. Eleverna reflekterar över sitt eget och andras 
framförande då deras uppgift när de inte sjunger är att ge konstruktiv kritik till varandra. 
“Fördelar med gemensam sång är ju att alla lyssnar ju på en på olika sätt. Man kan ge en egen 
konstruktiv tanke till den som sjunger” (Tilde2).   
 
Vilka likheter och skillnader finns det mellan enskild- och gemensam sångundervisning? 
Eleverna beskriver att en av de största skillnaderna mellan enskilda och gemensamma 
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sånglektioner är att de jobbar med sångtekniska bitar under de enskilda lektionerna och går mer 
in på det musikaliska under de gemensamma lektionerna. Tanja2 berättar; 
  

I den individuella blir det att man jobbar mycket mer, man testar olika saker. Medan på 
den gemensamma sången så sjunger man bara upp låten och tackar för sig liksom [...] och 
mer musikaliskt på de gemensamma lektionerna. 

  
Torbjörn2 berättar om de likheter och skillnader han ser i de olika lektionsformerna; 
  

Likheten är ju att man kommer dit och sjunger en sång, men skillnaden är ju att man 
sjunger för andra. Då blir det ju en annan grej. Men det är ju samma för att läraren kompar 
och säger typ; kom ihåg de där grejerna. 

  
Teresa2 berättar att det kan vara lite rakare kritik på en enskild sånglektion. Teodor2 fortsätter; 
“och lite elakare! Man går inte på lika mycket när man har en hel grupp som lyssnar. Läraren vet 
ju precis vad man kan sjunga och inte. De vet ju om man gör fel eller rätt”. 
 
I den bästa av världar hur skulle du vilja att sångundervisningen skulle vara? 
Eva1 tycker att sångundervisningen är väldigt bra som den är, men påpekar även att hon bara går 
i ettan och inte hunnit reflektera så mycket ännu. 
  
Einar1, Eva1 och Egon1 berättar att de har väldigt bra lärare men att de skulle vilja ha längre och 
fler lektionstillfällen. “Mest för att det är kul men också för att det går in bättre. Då börjar man 
tänka mer på det” (Eva1).  
 
Einar1 förklarar att man inte hinner så mycket på 30 minuter, han upplever ibland att han bara 
hinner värma upp och sjunga igenom sångläxan en gång. Även Tora2 och Tanja2 beskriver att de 
tycker att deras enskilda lektioner är för korta för att de ska hinna med att gå djupare in på läxor 
och annat. De skulle önska mer tid på schemat för sånglektioner. “Det vore skönt att ha typ två 
lektioner i veckan på 30 minuter eller nått, speciellt på sitt huvudinstrument” (Tanja2). Tilde2 
och Torbjörn2 skulle även de önska längre lektioner eftersom de bara har 30, respektive 20 
minuter i veckan. De beskriver problemet med att värma upp själva innan lektionen. “När man 
ska sjunga upp själv så kan det ju bli fel. En snabb uppvärmning på lektionen tar kanske tio 
minuter. Det är skönt att sjunga upp en halvtimme i alla fall, men då är ju lektionen slut sedan. 
Men då kommer jag ju igång på riktigt och då kan man ju verkligen sjunga sedan” (Tilde2).  
  
Tanja2 har en önskan om att få utrymme till eget kreativt arbete, att tolka låtar och göra de på sitt 
eget sätt. “Det blir liksom mer sånglärarnas tolkning än ens egen.” 
  
Teodor2 tycker att hans sånglektioner är bra eftersom han får testa olika genrer. Teresa2 håller 
med men tycker det är negativt att alltid bara ha pianokomp på sina lektioner; 
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Det kan vara lite svårt att sjunga vilken stil som helst till det och göra det bra eller på 
samma sätt. Alltså inte att man kan ha ett fullt band eller så. Det skulle finnas mer 
möjlighet att sjunga till komp än bara piano på lektionerna, antingen inspelat eller på 
riktigt. 

  
Teresa2 berättar även att “nu är det ju bara så att man tilldelas en lärare efter vem som har tid och 
så. Det skulle ju vara bra om man utvärderar rösten innan och placeras till den lärare som man 
tror har mest möjlighet till att hjälpa just den eleven”. Teodor2 håller med och tycker att “de 
kvinnliga lärarna inte vet så mycket om killrösten”. Teresa2 önskar att hennes lärare skulle känna 
till hennes problemområden bättre och ha erfarenhet av samma problem. “Det är svårt för man 
känner inte att den läraren man har kan hjälpa en med det man har mest behov av”. 
                            
Även Torbjörn2 önskar att det skulle ges möjlighet att få sjunga till ett kompband på lektionerna 
ibland och inte bara ha pianokomp. Tilde2 kontrar med “men då tänker jag ju bara på alla 
problem som medföljer om man ska ha ett komp”. Torbjörn2 tycker att det krävs professionella 
musiker i så fall; 
  

Jag var som objektelev på musikhögskolan en gång och då hade vi en slutkonsert där man 
fick sjunga med ett band. Då fick man öva med bandet innan och de var ju helt 
färdigrepade och kunde allt. Duktiga. Det var jättekul. Det märktes verkligen skillnad på 
min sång när jag bara sjöng med piano och när jag sjöng med bandet. Det var mycket 
lättare att sjunga med bandet. Det vart mer skjuts i det. Dynamiken och det var lättare att 
ta tag i hela låten. 

  
Torbjörn2 tycker att det är lättare att leva sig in i låtarna om man får mer än bara pianokomp. 
Tilde2 som sjunger mest klassiskt upplever att hon “tappar flödet med bara piano”.  De båda 
anser att man vågar mer tillsammans med andra. 

5.3 Sammanfattning av elevernas intervjuer 
Eleverna beskriver alla ungefär samma upplägg och struktur av sina enskilda sånglektioner, där 
de börjar med uppvärmning av rösten. Sedan får de redovisa sin sångläxa och läraren ger 
konstruktiv kritik på detta. Oftast bestämmer lärare och elev gemensamt repertoar till lektionerna 
men det finns olika riktlinjer vad gällande genrekunskap i kursplanen, vilket leder till att läraren 
själv ibland väljer låtar. När det kommer till gemensamma sånglektioner har eleverna olika 
erfarenheter. Vissa elever har endast haft gemensam sång en eller två gånger under sin skolgång, 
medan andra har det inlagt på schemat en gång per vecka. Elevernas erfarenheter kring 
gemensamsång varierar också beroende på vilken årskurs eleven går i. Eleverna ser många 
fördelar med gemensam sång, men nämner ofta nervositeten som en nackdel. Skillnaderna mellan 
de två olika lektionsformerna är att de arbetar mer tekniskt under de enskilda lektionerna och går 
mer in på det musikaliska uttrycket under de gemensamma. Om eleverna själva får önska hur 
deras lektioner skulle vara utformade berättar de flesta att de gärna skulle sjunga oftare med 
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kompband. En annan önskan är att ha längre lektioner, då eleverna känner att de inte hinner med 
det som förväntas under 30 minuter.  
  
5.4 Lärarnas intervjuer 
Hur tycker du att sångundervisningen har förändrats i och med införandet av Gy11? 
Sylvia1, Sigrid1, Samir1 och Sylvester1 anser att det inte skett någon stor förändring när det 
gäller själva innehållet och undervisningen i sång sedan införandet av Gy11. Något som de 
däremot upplever som en skillnad, är formuleringarna i texten. Sylvia1 förklarar; 
 

Den stora skillnaden är egentligen att det handlar om nyanser av konstnärlighet och 
nyanser av sceniskt uttryck som inte fanns innan. Sedan får man som lärare, tillsammans 
med andra lärare, fylla vad kriterierna och dessa nyanser ska stå för. Och det är där 
svårigheten ligger för mig som lärare. 

 
Sigrid1 håller med; 

De kriterierna som vi lärare utformat tidigare kan man tillämpa på det nya systemet. Det är 
i slutändan upp till enskild lärare att tolka vad ett konstnärligt uttryck och kvalitet är! Den 
svårigheten fanns ju innan också. 

                          
Samir1 är inne på samma spår men anser att struktur och planering är något han behövt lägga mer 
fokus på efter införandet av den nya läroplanen. “Det som är förändringen [...] är att man behövt 
strukturera upp sig lite. [...] Jag själv har gjort matriser för att kolla så man får med allt”. 
 
Sylvester1 har en annan bild än sina kollegor på skola1. Han anser att det inte förändrats så 
mycket för honom som sånglärare och att det istället handlar om ett ställningstagande hos honom; 
 

Det beror på hur mycket jag är villig att förändra mig också. [...] Jag kör på som jag gör 
men visst läser jag kriterierna och titta om det hänt någonting. Men jag tycker att jag får in 
de moment som de [eleverna] ska göra. 

 
Siv3, Sabina3, Solvei3, och Selma3 är positiva till den nya läroplanen för de anser att den är mera 
konkret och tydlig. Den äldre läroplanen är mer öppen för tolkning vilket de tycker kan göra 
skolan lite orättvis i utformningen av undervisningen och även i bedömningen. Selma3 förklarar; 
 

När man har jobbat i många år så kan man se många trender inom skolan och just nu är 
det en trend att man vill vara konkret och mätbar, även om det är så att man inte kan mäta 
allt. Men att det är en tydlig vinkel åt det hållet till skillnad för när det vad G, VG och 
MVG som var ganska flummigt skrivet, och innan det så var det konkret. Då minns jag att 
man tänkte; det finns ju inget konkret i det här! 

 
“Man kunde känna att när det kom elever från andra skolor så var det så olika på betygen. Man 
undrade men hur kunde den här eleven fått det här betyget?” (Selma3). Solvei3 fortsätter “Det 
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kan ju bli så otroligt lokalt”, “Men det elimineras ju då i viss mån nu. Det står ju så tydligt nu vad 
alla bör ha” tillägger Siv3. 
 
Siv3, Sabina3, Solvei3, och Selma3 anser att utformningen av betygssystemets olika steg är 
bättre nu när de olika momenten finns i varje betygssteg men i stegrande grader och djup. Medan 
det finns svårigheter vid bedömningen i den äldre läroplanen då vissa moment endast återfinns på 
en betygsnivå och inte en annan. Selma3 förklarar; 
 

Jag tycker den största skillnaden är att alla moment i Gy11 finns i alla betygssteg. Förut var 
det så att vissa moment kunde vara på G nivå, eller VG, eller MVG nivå vilket gjorde det 
skitsvårt, för man kunde ha klarat av en grej på MVG-nivå men inte på G-nivå. För det var 
olika moment i de olika, och det känns ju otroligt skönt nu att i varje betygsnivå så är det 
likadant. 

 
Solvei3 uttrycker att det har blivit enklare för läraren att bedöma i och med Gy11 eftersom 
läroplanen blivit tydligare och mer konkreta krav på vad undervisningen ska innehålla och vad 
eleverna behöver kunna; “när skrivningen blev tydligare och vi började med matriserna så har det 
känts lite småroligt att bedöma, tidigare har det bara känts hemskt att sätta betyg“. 
 
Även Sylvia1 och Sylvester1 uttrycker det positiva med att det nu finns fler betygssteg i 
bedömningen vilket gör det mer rättvist för eleven. Sylvester1 beskriver detta: “Det som 
förändrats är ju betygsskalan där man täckt in fler gråskalor mellan A, C och E. Detta gör att det 
blir mer rättvist”. Däremot anser de att det var enklare för läraren att bedöma tidigare när det 
endast var tre betygssteg, men samtidigt är de medvetna om att det är bättre för eleverna att bli 
bedömda utifrån fler betygssteg. Därmed kan de elever som verkligen presterar högst få det betyg 
de förtjänar. De förklarar att ett A är högre och smalare än vad ett MVG är. Sylvia1 förklarar 
detta; 
 

Det är bättre för eleven men det var enklare för oss lärare innan med bara tre steg, det var 
tydligare men det kunde bli orättvist stora skillnader i samma betyg. Det var stora 
skillnader på de som hade MVG men nu kan man lyfta de som verkligen är värda det med 
ett A. 

 
Samir1 tror inte att eleverna märker någon stor skillnad mellan den nya läroplanen och den 
gamla. Sylvetster1 håller med och menar på att de inte har något att jämföra med, eftersom ingen 
elev har läst efter både den gamla och den nya läroplanen. Sigrid1 däremot tror att eleverna 
märker att det är ett nytt betygssystem, “att man lyfter det som är bäst med ett A. Det är viktigt att 
hålla A som ett högt betyg och inte motsvara det med MVG”. 
 
Sylvia1 tror att det nya betygssystemet kan vara stressande för de elever som vill ha ett högt 
betyg. “Det är svårare att få ett A än ett MVG. A är inte lika brett som ett MVG”. Sylvia1 hoppas 
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att eleverna märker att det blivit bättre undervisning i och med den nya läroplanen, då kraven på 
undervisningen har blivit högre och tydliggjorts. “Så småningom i alla fall, nu är det ju så himla 
nytt, hoppas jag att eleverna märker att undervisningen blir tydligare”. Hon menar på att eleverna 
är mer delaktiga i Gy11, “de ska driva och vara delaktiga i undervisningen och bedömningen. Det 
ska vara så i alla fall men vi har fortfarande en bit kvar”. 
                                   
Siv3, Sabina3, Solvei3, och Selma3 diskuterar vad den nya läroplanen har gjort för deras elever. 
De nämner att det blir tydligt även för eleverna i och med matriser och dylikt. Eleverna vet vad 
de ska göra och vad som krävs av dem. Däremot spekulerar de kring en nackdel som kan ske i 
och med detta, “Jag undrar om det finns en viss stress. Att vi på något vis kan plantera in en 
betygsstress” (Siv3).  
 
Använder du dig av gemensam sång som undervisningssätt och i så fall hur? 
Alla intervjuade lärare har erfarenheter av gemensam, sång dels från sin egen studietid men 
framförallt som undervisande lärare. Alla skolorna har mer eller mindre tid avsatt till gemensam 
sång. Skola1 har gemensam sång som ämne en gång i veckan. Ämnet har tillkommit i den lokala 
skolplanen i och med den nya läroplanen och ligger under sångkurserna i årskurs ett och två. 
Skola3 har inte en avsatt tid för gemensam sång på schemat. De tar istället tid från lärarresursen 
och deras mål är att med den tiden skapa ett tillfälle för gemensam sång ungefär en gång per 
termin. Detta är dock något som inte alltid efterföljs. “... vi har en tid som vi kan göra det, med 
det blir väldigt lätt att det faller bort” (Sabina3). 
 
Sånglärarna på skola1 upplever gemensam sång som något väldigt positiv. Deras sångelever får 
mycket sångundervisning varje vecka, 30 minuter enskilt och 60 minuter gemensam. De tycker 
att det är bra organiserat av deras skola att ha gemensam sång som en obligatorisk lektion. 
Sylvester1 har en grupp i veckan och berättar att det är helt nytt för honom; 
 

Jag har aldrig undervisat i gemensam sång tidigare så det behövs ett nytt tänk när man 
bara undervisat i individuell sång innan. Det är ganska roligt tycker jag, än fast att jag inte 
är något klass- och grupp-människa egentligen. Man får öppna upp sig själv och låta ens 
erfarenhet tala litegrand och försöka fixa en grupplektion som blir motiverande utifrån 
Gy11, att få med alla moment som ska med. Jag använder mig av styrdokumenten för 
INSÅ-kursen [Instrument och sång-kursen] sen kan man utveckla det och göra det här 
med körsång, stämsång och även sjunga för varandra. Lite masterclass-tänk med fokus på 
det publika. Det är bra att ge alla samma info samtidigt, bra när man till exempel jobbar 
med teknik att göra det i grupp så man inte behöver göra samma sak fler gånger enskilt. 
Jag har ju fördelen att ha mina grupp-elever i enskild sång också, det är bra för 
återkoppling. 

 
Sigrid1 berättar att de sjunger mycket stämsång, går igenom en del teori, sjunger 
mycket för varandra, ger varandra feedback och kompar varandra på de 
gemensamma sånglektionerna.  “Vi lyssnar också på musik, lyssnar på olika sångare, 
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olika röster och göra röstanalys. Vi har även lite röstfysiologi”. 
 
Sylvia1 förklarar att det är positivt för sångeleverna att ha samma lärare i både enskild och 
gemensam sång. Detta ger läraren möjlighet att återkoppla hela tiden samt att se till att 
lektionerna går hand i hand; 
 

Det ultimata är ju faktiskt att ha det som vi har här, att eleverna har både gruppsång och 
enskild med samma lärare. Fördelen är ju att man kan beta av ganska mycket i grupp, till 
exempel GEMU-biten [gehörs- och musiklära]. Man kan även göra mycket roligt av just 
GEMU i en sånggrupp. Det är också bra att de får se att alla andra inte är så duktiga på det 
som de alltid tror. Dom får istället hjälp av varandra. 

 
Solvei3 berättar på vilket sätt hon arbetar med gemensam sång utifrån olika bestämda teman. 
Ibland jobbar hon i ren konsertform och eleverna får sjunga upp sin sång för varandra för att öva 
på framförandet. Andra gånger jobbar hon med specifika moment så som stöd, uttryck, 
artikulation och stämsång. Solvei3 fortsätter berätta om de tillfällen hon låtit eleverna framföra 
sina sånger och ge varandra konstruktiv kritik. Vid dessa tillfällen har hon bett eleverna nämna 
två saker som var bra och sedan en sak som kan förbättras, hon använder uttrycket Two stars and 
a whish. 
 
Selma3 berättar hur hon brukar jobba med gemensam sång; 
 

Vi har jobbat tillsammans med att hitta uttryck i rösten utifrån en text och förstärka med 
rörelse exempelvis. Det är sådant som är väldigt bra att göra i grupp och är jättesvårt att 
göra på enskild lektion, för då blir det så pinsamt och man kan inte få den här 
dynamikvinsten av det. 

 
Sylvester1 berättar att hans sångelever brukar få leda uppvärmningar på de gemensamma 
sånglektionerna och att de då fått diskutera olika sätt att tänka kring sin röst. ”Hur får du igång 
din röst? Hur funkar den här övningen på dig? Vilka övningar funkar bäst för just dig?” Detta 
menar han breddar elevernas tänk kring sång och de får en katalog med övningar och tänk som 
blir större när man jobbar i grupp. 
 
Berätta vad du ser som fördelar respektive nackdelar med att arbeta med gemensam sång? 
Fördelar: 
Sylvia1 tycker inte att det finns några nackdelar alls med gemensam sång. Det enda hon berör är 
konkurrensen, men menar på att man kan se både för- och nackdelar med den. Sigrid1 beskriver 
de fördelar hon ser med gemensam sång i att musicera med varandra, praktisera stämsång, 
samarbeta, uppträda och framföra låtar inför varandra. Sigrid1 tycker ibland att gruppsång är 
viktigare än enskild sång för att det är så man utvecklas. Sedan tycker hon inte att man kan gå in 
för mycket på individnivå i gruppen “att lyfta fram någons tekniska problem för mycket inför de 
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andra är inte bra. Man måste ha en positiv ton, annars tror jag att det man gå riktigt fel” (Sigrid1) 
 
Samir1 ser inga nackdelar med gemensam sång, “då får man gräva djupt tror jag”.  
 

Det känns som en bonus för mig med de gemensamma lektionerna för där jag jobbade 
tidigare hade eleverna inte gemensam sång alls, de hade istället lite längre enskild lektion 
varje vecka. Nu får man träffa eleverna mer och många moment lämpar sig väldigt bra att 
göra i grupp. Exempelvis notläsning, röstens fysiologi och teoretiska bitar istället för att 
göra det individuellt med 30 elever blir mer effektiva att göra i grupp. De får också öva 
mer på att sjunga upp för varandra, inte bara för sångläraren. De lär av varandra och ger 
varandra feedback.  

 
Samir1 och Sylvester1 berättar att de arbetar med duetter på sina gemensamma sånglektioner. De 
beskriver detta som ett ypperligt tillfälle som inte ges i något annat forum. De diskuterar också 
vikten av att öva på sina framföranden. “Kontakten med en publik blir mer naturlig eftersom man 
gör det en gång i veckan” (Sylvester1). 
 
Även Siv3 beskriver vikten av att ha gemensam sång. Hon beskriver det som ett forum för att gå 
djupare in på ämnet sång och få ta del av fördelarna och möjligheterna som kommer i samband 
med att jobba i grupp. 
 

Jag tycker det är viktigt och det behöver vi få ha kvar. Att instrumentspecifikt få gå in i 
vad det är som är viktigt just för oss [sångelever]. Något som vi inte hinner med på övriga 
ställen, att få nörda in sig. Det finns så otroligt mycket man kan göra av att man är fler än 
en. 

 
Nackdelar: 
De nackdelar lärarna på de olika skolorna ser med gemensam sång är få. Selma3 beskriver: 
“Skulle det inte kunna vara så att gemensam sång skulle kunna vara negativt om gemensam sång 
bara var uppsjungning då man liksom kritiserade varandra [...] att man kommer dit för att prestera 
någonting.” Detta menar hon skulle kunna ha en negativ inverkan på ämnet gemensam sång, då 
eleverna kan bli nervösa över själva framförandet. 
 
Solvei3 nämner att det kan bli så att man som lärare nästan utgår från att alla elever är nervösa, 
vilket inte alltid stämmer eftersom vissa elever tycker att det är jätte roligt att ha gemensam sång. 
Hon menar att man då som lärare snarare frambringar nervositet än att motarbeta den. Selma3 
och Siv3 fortsätter diskutera om vikten av att skapa en god och tillåtande stämning. “Det finns ju 
en press att göra någonting, och det finns ju en del som tycker att det är hemskt bara att sjunga för 
fröken. Det är ju därför man måste hantera gemensam sång på ett delikat sätt.”(Siv3) 
 
En nackdel Sigrid1 beskriver är om det skulle uppstå en dålig gruppdynamik och lärarens roll i 
detta; 
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Nackdelarna är väl att, som i alla grupper, om det blir dålig sammansättning av elever. 
Vissa tar mer plats än andra och vissa bli hämmade av att andra är duktiga. Det skapas 
hierarkier och det kan slå fel men det är väldigt mycket upp till läraren. Det är ett ansvar 
hos läraren att kunna leda en grupp och kunna se alla. 

 
Vilka likheter och skillnader finns det mellan enskild- och gemensam sångundervisning? 
Sylvia1 upplever att undervisningen går hand i hand, hon lyfter saker som kommer fram på deras 
individuella lektioner i de gemensamma lektionerna istället “då har jag insett att det här är något 
för alla. Samtidigt är ju eleverna på så olika nivåer att det inte kan gå helt hand i hand allt man 
gör”. Sigrid1 håller med att undervisningen går hand i hand; 
 

Framförallt eftersom vi har samma elever i både enskild- och gemensam sång. 
Undervisningen ska ju eka, man har inte för olika moment. Jag är försiktig med att jobba 
med ren sångteknik i grupp för de har så individuella behov. Vissa behöver hitta en kärna i 
huvudklangen och vissa behöver hitta en fullröst. Dom har olika förutsättningar och ligger 
på olika nivå. Man vill ju inte blotta deras svaga punkter. Så det man inte kan jobba med i 
grupp tar man till de enskilda lektionerna och det tror jag att eleverna tycker är bra. 

        
Sylvester1 tycker att undervisningen i de båda ämnena har en röd tråd men funderar kring att det 
kanske bara känns så eftersom man har samma elever i båda ämnena. Sylvester1 förklarar att; 
 

Man har ju ytterligare ett tillfälle att grotta ner sig i något moment med dem. På gruppen 
blir det väl att man går mer på ytan och individuellt kan man återkoppla och gå in djupare 
på vad just den eleven behöver. Man har mer tid för sådant på enskilda lektioner. 

 
Siv3 berättar att enskild och gemensam sångundervisning kan stimulera varandra, men att det är 
ett problem när man inte har gemensam sång så ofta.  Solvei3 har tidigare jobbat på en annan 
arbetsplats och förklarar hur hon arbetade där; 
 

... då var enskilda lektioner och gemensam 1 gång i veckan. Då vävdes de verkligen in i 
varandra eftersom det var mina elever och jag hade båda ämnena [...]Det befruktade 
verkligen varandra på ett otroligt smidigt och enkelt sätt. 

 
I den bästa av världar hur skulle du vilja att sångundervisningen skulle vara? 
Sabina3 uttrycker behovet av att ha mer tid på schemat för sångundervisning, 30 minuter i veckan 
tycker hon är alldeles för kort. “Jag skulle ibland vilja ha en stund då man kan djupdyka i det man 
gör just då. Typ två timmar. En sång, kompositör eller genre. Då skulle man ha teknik och lyssna 
på andra tolkningar av olika artister.” 
 
Sigrid1 anser att sånglärarna på skola1 har “världens bästa förutsättningar för en bra 
sångundervisning”. I den bästa av världar tycker hon dock att det inte borde gå så många elever 
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på skola1 som det gör idag. “Dom drunknar i varandra. Det blir för anonymt och man har inte 
den energin att fördjupa sig så mycket i alla elever som man skulle vilja göra” (Sigrid1).  
 
I den bästa av världar skulle Sigrid1 vilja att man jobbade mer med sångares självförtroende; 
 

Det är mest tjejer som sjunger, killarna är i minoritet. Jag vill också jobba mer med 
sångarna i ensemblesituationer, att de ska ta mer plats där, det är fortfarande en könsfråga 
och det är irriterande. Det är mycket upp till oss lärare helt enkelt, att styra upp vår 
undervisning. Vi kan göra mycket mer än vad vi tror och vi kan fylla undervisningen med 
mycket mer än vad vi tror. 

 
Sylvia1 önskar att sånglärarna skulle få bra fortbildning och att de alltid hade de bästa och mest 
effektiva sångövningarna som fanns för de olika individuella nivåerna. Hon önskar vidare att alla 
sångelever skulle få så mycket stödundervisning i musiklära och gehörslära som de behöver. Hon 
önskar att de hade självförtroende i gehöret och att de klarade sig själva i att ta ut låtar, ändra 
tonarter och berätta för kompgruppen hur de ska spela. 
 
En sak som nämns av både Sylvia1, Sylvester1 och Samir1 är konsertverksamheten. De skulle 
önska att deras elever fick stå på scen mycket mer än vad de gör idag. Sylvetster1 förklarar att; 
 

Helst skulle det vara så att man gjorde en konsert och att man sedan en vecka senare fick 
göra om exakt samma konsert. Kanske med en annan publik men då hade de själva redan 
utvärderat och reflekterat över sitt framträdande. Kanske ändra några smådetaljer och sen 
får en chans till liksom. 

 
Samir1 tillägger att det känns viktigt att eleverna regelbundet får stå på scen. “Att 
göra det på riktigt så att de förstår att det leder någon vart och bli 
verklighetsanknutet”. Sylvester1 säger att “det är ju dit allting ska leda! Det man gör 
i salen är ju mer att prova olika grejor och göra fel men när det är på scenen ska allt 
sitta perfekt”. 
 
Selma3 och Solvei3 uttrycker en önskan om att ha en ackompanjatör eller en kompgrupp ibland i 
sångundervisningssammanhang. Även Samir1 och Sylvester1 önskar att sångeleverna skulle ha 
en egen pianist. “Det hade varit en dröm att man själv inte behöver sitta så mycket vid pianot” 
(Samir1). “Det hade varit bra med en musikant som kan driva med i sången från ett instrument. 
Vi sånglärare gör ju vårt bästa men vi är inga konsertpianister!” (Sylvester1).  
 

5.5 Sammanfattning av lärarnas intervjuer  
Lärarna på skola 1 anser att det inte skett så stor förändring när det gäller själva innehållet och 
undervisningen i sång sedan införandet av Gy11. Det de upplever som störst förändring är 
utformningen av texten och bedömningen. Lärarna på skola 3 upplever Gy11 som konkret och 
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tydlig och Lpf94 som mer öppen för tolkning. Alla lärare är positiva till den nya betygsskalan och 
anser att bedömningen har underlättats och blivit mer rättvis. Gemensam sång är en 
undervisningsform som alla lärare använder sig av men i olika utsträckning. Lärarna på skola 1 
har schemalagd gemensam sång varje vecka medan lärarna på skola 3 har det en gång per termin. 
Samtliga lärare är positiva till gemensam sång och väver in många olika moment så som, 
uppträda för varandra, genomgång av sångövningar, stämsång och röstfysiologi. De ser klara 
fördelar med undervisningsformen då eleverna får möjlighet till att skapa sig en vokabulär i 
ämnet samt öva sig på framförandet. Lärarna uttrycker det positiva med att arbeta i grupp där 
eleverna kan lära av varandra. De nackdelar lärarna ser med undervisningsformen är om gruppen 
inte fungerar tillsammans och det skapas hierarkier. Då blir nervositet till något ångestladdat 
istället för något positivt att öva sig på. En av informanterna beskriver därmed vikten av att skapa 
en god och tillåtande stämning inom gruppen.  
 
Enskild och gemensam sångundervisning kan stimulera varandra men det blir ett problem om 
man inte har gemensam sång så ofta, berättar lärarna på skola 3, som bara har gemensam sång en 
gång per termin. Lärarna på skola 1 däremot kan styra den gemensamma undervisningen så att 
den går hand i hand med den enskilda, eftersom de har gemensam sång en gång per vecka. På så 
sätt kan man få en röd tråd mellan de två olika lektionsformerna, vilket alla lärare upplever som 
något positivt. Lärarna önskar precis som eleverna att de skulle ha större variation i 
ackompanjemanget under lektionerna för att inte alltid behöva sitta bakom pianot. 
 
6. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera kring vårt val av metod för undersökningen. Vi finner både 
för- och nackdelar med dessa val. I metoddiskussionen har vi valt att dela upp texten, först 
diskuteras intervjuerna och sedan observationerna. Därefter kommer ett avsnitt med 
resultatdiskussion, där kommer vi diskutera vårt resultat med utgångspunkt från studiens 
forskningsfrågor.  
 
6.1 Metoddiskussion 
6.1.1 Intervju 
Vi valde att använda oss av ostrukturerade, kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. Detta var en 
intervjumetod som gav oss många fördelar. Informanterna har getts utrymme att diskutera 
ingående på varje fråga och vi har på så sätt fått djupgående svar. Vi anpassade de förutbestämda 
frågorna efter informanterna, i enighet med Kvale och Brinkmann (2009). Detta gjorde vi genom 
att formulera frågorna på olika sätt beroende på om det var lärare eller elever som skulle svara. 
Vi ändrade även ordningsföljden på frågorna och valde fråga efter vad som passade in i samtalet 
för stunden. Vi var inte ute efter att få enhetliga svar på våra frågor utan såg hellre att det 
skapades en diskussion i fokusgruppen. “Målet för fokusgruppen är inte att nå samförstånd om de 
frågor som diskuteras eller finna lösningar på dem, utan att föra fram olika uppfattningar i en 
fråga” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 166).  
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Birgitta Davidsson (2007) skriver att det är viktigt att ta ställning till gruppstorleken i 
fokusgruppsintervjuer, en för liten grupp kan leda till att diskussioner och samtal mellan 
informanter hämmas. Detta upplevde vi i vissa av de elevintervjuer vi genomförde, informanterna 
öppnade inte upp för diskussion sinsemellan utan svarade enskilt på frågorna. Kvale och 
Brinkmann (2009) skriver att en fokusgrupp oftast består av sex till tio personer. Davidsson 
(2007) skriver däremot att åsikter kring gruppstorleken skiljer sig bland olika forskare men att 
gruppen varken bör vara för stor eller för liten. Det minsta antalet informanter under våra 
fokusgruppsintervjuer var två och som flest hade vi fyra i en grupp. Då kan man fråga sig om två 
informanter är för litet antal för att få en naturlig diskussion? Så upplevde vi det inte i 
intervjuerna med lärarna. Där såg vi ingen skillnad i resonemanget beroende på om de var två 
eller fyra informanter i gruppen. De gick in på djupet i varje fråga och gav sig tid till att reflektera 
mycket. Eleverna däremot var lite mer reserverade. Wibeck (2010) beskriver begreppet social 
makt. Författaren menar att informanterna kan uppleva att intervjuaren har större makt än de 
själva, vilket kan hämma deras framförande av åsikter och tankar. Med detta i åtanke, samt vår 
önskan om ett samtal och en diskussion informanterna emellan, valde vi att använda 
fokusgrupper även vid elevintervjuerna. Detta i relation till att använda individuella intervjuer där 
vi hade riskerat att hamna i det som Wibeck (2010) beskriver som social makt. Eleverna var i 
detta fall två och vi som intervjuade var ensamma, på detta sätt fördelades maktperspektivet blev 
mer jämnt.  
 
Nästa fundering som dök upp hos oss i efterhand var hur samtalet hade utvecklats om 
informanterna hade varit obekanta för varandra. De intervjuade kände varandra sedan tidigare då 
de arbetar på samma arbetsplats eller går i samma klass. Davidsson (2007) beskriver att det kan 
uppstå problem om informanterna redan känner varandra då det i en grupp redan finns hierarkier. 
Vi upplevde dock inte detta som ett problem utan ser det mer som en fördel då informanterna, 
speciellt lärarna, vågade diskutera tillsammans och framföra sina åsikter. Vi spekulerar kring att 
lärargruppen förmodligen redan har diskuterat liknande frågor, eftersom de arbetar tillsammans.  
  
Det underlättade för oss att vi spelade in intervjuerna för på så sätt kunde vi vara närvarande och 
uppmärksamma under hela intervjun istället för att pausa för att anteckna. Kvale och Brinkmann 
(2009) beskriver att den som intervjuar på så sätt kan koncentrera sig på frågorna och dynamiken 
i intervjun. Vi transkriberade materialet kort efter att intervjuerna genomfördes och därmed var 
de färska i minnet, vilket underlättade arbetet. 

6.1.2 Observation 
Observationerna vi genomförde gav oss goda kunskaper om ämnet men på grund av den 
bristande dokumenteringen valde vi att utesluta observationerna ur arbetet. Vi önskar att vi hade 
haft mer kött på benen innan vi genomförde våra observationer. Möjligen hade vi då haft 
kunskaper om hur dokumentation sker på ett korrekt sätt. Vi har läst litteratur om observationer 
och fört loggbok under vår praktikperiod, men vi kände även ett behov att diskutera metoden med 
en handledare. Detta var dock inte möjligt i vårt fall eftersom vi tilldelades handledare först efter 
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att observationerna var genomförda. Om vi hade gjort om observationerna idag hade vi valt att 
redovisa observationerna i ett löpande protokoll, vilket är en vanlig dokumentationsform av 
observationer enligt Kihlström (2008b). Där skulle vi skrivit ner korta kommentarer om vad vi 
såg efter ett i förväg uppgjort observationsschema med stöd i våra forskningsfrågor. 
 
Vi valde att agera som deltagande observatörer. Patel och Davidsson (1994) menar att deltagande 
observatörer kan störa gruppens naturliga beteende, det finns risk att gruppen agerar på ett 
annorlunda sätt än vad de vanligtvis gör. Om vi hade gjort om observationerna idag hade vi 
troligtvis funderat kring detta, men vi upplever inte att vi som deltagande observatörer störde 
gruppens naturliga beteende. Men samtidigt, vad vet vi? Vi känner ju inte till hur gruppen 
fungerar när vi inte finns i rummet. 

6.1.3 Tillförlitlighet 
Utifrån våra åtta kvalitativa intervjuer med både sånglärare och sångelever anser vi att vårt arbete 
har god tillförlitlighet. Detta för att vi använder oss av två olika undersökningsmetoder, både 
kvalitativa intervjuer samt observationer. Tillförlitligheten stärks även av att vi intervjuat vi både 
lärare och elever för att få ett så brett resonemang som möjligt och båda sidornas perspektiv på 
ämnet. I och med att vi använder oss av olika mätmetoder för att stärka vårt resultat, det vill säga 
triangulerar, anser vi att tillförlitligheten ökar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om 
begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet som vanligtvis härstammar från den 
kvantitativa forskningen. Validitet innebär att man undersöker det man menar att undersöka. 
Reliabilitet innebär att man undersöker på ett tillförlitligt sätt (Patel och Davidson, 1994). Dessa 
står i förhållande till varandra och man kan inte fokusera bara på det ena utan att tänka på det 
andra. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur man kan diskutera kring den kvalitativa 
forskningens validitet och generaliserbarhet. “Validering av och generalisering från 
intervjuresultat skapar förutsättningar för alternativa sätt att bedöma kvantiteten och 
objektiviteten i kvalitativ forskning” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 187). Resultatet erhåller 
validitet när olika åsikter och resonemang inom intervjugruppen blir föremål för diskussion. 
Detta fick i uppleva i våra intervjuer, men dock i olika grad. Lärarna hade lätt att diskutera kring 
gruppens resonemang och åsikter medan eleverna inte diskuterade i lika hög grad. Validitet i 
kvalitativa intervjuer handlar om att kontrollera informanternas resonemang. Detta gjorde vi 
genom att ställa följdfrågor för att avstämma om vi uppfattat informanternas intervjusvar korrekt. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att validiteten av en intervju handlar om intervjuarens 
kunskap i forskningsområdet samt intervjuskicklighet. När man talar om generaliserbarhet i 
kvalitativa intervjuer menar Kvale och Brinkmann (2009) att det är viktigt att granska 
kunskapens värde efter genomförandet. Detta för att andra ska kunna dra nytta av resultatet i 
andra sammanhang. Viktigt är även att granska de tillvägagångssätt som används under 
insamlandet av empiri samt dess förberedelser.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Hur arbetar sånglärare med enskild- och gemensam sångundervisning? 
I vårt arbete med denna studie har vi kommit fram till att vi är väldigt positiva till 
undervisningsformen gemensam sång! Hur kommer detta sig? Både genom våra observationer 
och intervjuer har vi utvecklat kunskap i ämnet, gemensam sång, och på vilka olika sätt detta kan 
genomföras. Litteraturen har även gett oss infallsvinklar till hur det kan vara utvecklande för 
eleven att delta i gemensam sång i större utsträckning vid undervisning. Vi är eniga med Hanken 
och Johansen (1998) och anser att enskilda lektionstillfällen kan göra att eleven går miste om den 
kommunikation och kreativitet som sker vid gemensamma sånglektioner elever emellan. Precis 
som lärarna beskriver i sina intervjuer kan man väva in många olika moment i gemensam sång, 
moment som med fördel kan genomföras tillsammans i grupp. Exempel på dessa moment kan 
vara; grundläggande teknikövningar, gehör, teori, framförande eller att sjunga tillsammans.  
 
Gemensam sång knyter an till den sociokulturella teorin genom att eleverna deltar i ett socialt 
sammanhang som är specifikt för ämnet sång. Dysthe (2003a) menar att en av de centrala 
aspekterna inom den sociokulturella teorin är att lärande är situerat. Genom att arbeta med 
gemensam sång utvecklar eleverna sina kunskaper i en kontext som till exempel kan vara arbetet 
inför en konsert. I dessa sammanhang får eleverna bilda sig en vokabulär i sitt ämne där de får 
samtala kring sång och det som hör ämnet till. Ett exempel på detta, som våra informanter 
beskriver är att de pratar om röstfysiologi, som är ett av målen i styrdokumenten, under de 
gemensamma lektionerna. Eleverna får då möjlighet att utveckla sin vokabulär kring ämnet i en 
annan utsträckning än om det hade varit en individuell lektion, då de kan utbyta idéer och tankar 
sinsemellan som elever i en kontext.  Dysthe (2003b) menar att språket är vårt viktigaste redskap 
när det kommer till lärande. När elever deltar i en social gemenskap får de tillfälle att utveckla 
sitt språk vilket styrker lärande både i stunden och i framtiden. Kommunikation och samtal vidgar 
perspektiv, som i sin tur leder till kreativitet (Vaage, 2003). I de situationer där kommunikation 
sker kan eleverna skapa sig nya perspektiv och tankesätt. Detta är också något som Sylvester1 
nämner i sin intervju. Han menar att han ofta försöker få eleverna att gemensamt diskutera kring 
sina röster på olika sätt. Till exempel; hur får du igång din röst? Hur fungerar den här övningen 
för dig? Vilka övningar fungerar bäst? Detta är något vi upplevt själva i egenskap som elever 
under våra sånglektioner, när man reflekterar och diskuterar olika tillvägagångssätt och övningar 
kan man få en djupare förståelse eller ett annat synsätt på övningen än tidigare. Vi kunde också se 
detta under en av våra observationer där en teknisk svårighet diskuterades i gruppen, eleverna 
utbytte tankar och övningar kring denna svårighet.  
 
Eleverna på skola2 beskriver att de är blandade årskurser när de har gemensam sång, detta 
innebär att eleverna är på olika utvecklingsnivåer i sin sångförmåga. Om man ser till Vygotskijs 
(2001) begrepp, den närmaste utvecklingszonen, kan detta främja lärande för elever som inte 
kommit lika långt i sin kunskapsutveckling. Lärare bör ha detta i åtanke när de planerar sin 
undervisning. Vygotskij menar att undervisningen bör rikta sig mot den aktuella 
utvecklingszonen för att ha så stor effekt som möjligt. Elever, som i fallet på skola2, kan ha olika 
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utvecklingszoner men samtidigt finnas i samma elevgrupp. Som pedagog kan det då vara svårt att 
veta var man ska rikta sin undervisning. Att se till varje enskild individ kan vara nog krävande för 
pedagoger, att sedan även se eleverna utifrån den närmaste utvecklingszonen blir ännu en 
utmaning. Men samtidigt är det ju just detta som är pedagogens hantverk, vi tror att övning ger 
färdighet och om man har verkat som pedagog en längre tid har man kanske lättare att se dessa 
zoner.  
 
Många av de intervjuade lärarna beskriver att den enskilda sångundervisningen går hand i hand 
med den gemensamma. Detta underlättas om läraren har samma elever vid de båda 
lektionstillfällena och kan återkoppla mellan dessa. I stora drag beskriver de att i enskild 
sångundervisning arbetas det mer med teknik och andra djupgående övningar och i gemensam 
sångundervisning med musikalitet och uttryck. Lärarna beskriver att man kan gå in djupare på 
personliga tekniska svårigheter under de enskilda sånglektionerna, detta bör inte göras under de 
gemensamma lektionerna eftersom det kan upplevas utelämnande för eleven i fråga. Arder (2006) 
beskriver däremot att även tekniska övningar med fördel kan göras i grupp om eleven är 
nybörjare, eleverna kan då hjälpa och korrigera varandra. Detta är även något som vi själva 
reflekterat kring. Vi håller med Arder (2006) och tror på att göra tekniska övningar i grupp, men 
om eleverna är på en högre nivå bör detta ha implementerats tidigare i deras undervisning. Då är 
eleverna vana vid att arbeta med sångteknik i grupp och kan kanske därmed lägga prestigen åt 
sidan. Vi anser att lärare bör vara lyhörda mot eleverna och deras tidigare erfarenheter kring 
detta.  
 
När vi analyserade vårt resultat kunde vi känna att vi saknade vi en intervjufråga till eleverna 
kring vikten av att tillhöra en grupp. Vi frågade om deras erfarenheter av gemensam sång men 
inte kring upplevelsen av att sjunga i grupp. Thornberg (2006) beskriver att ungdomars identitet 
och självkänsla påverkas i gruppsammanhang. Det hade därför varit intressant att ta reda på hur 
eleverna ser på och vikten av att tillhöra en grupp och vad grupptillhörighet kan föra med sig. 
Arder (2006) beskriver att det kan vara en trygghet för eleven att vara en del av en grupp när det 
gäller sångundervisning. Övningar kan göras två och två och eleverna kan hjälpa och korrigera 
varandra. Man kan växelvis sjunga upp sånger för varandra men även sjunga i stämmor 
tillsammans. Oavsett vilka av dessa moment pedagogen väljer att tillämpa på sina gemensamma 
sånglektioner, anser vi att det medför en högre grad av lärande när eleverna lär tillsammans. 
Dysthe (2003a) förklarar detta utifrån det sociokulturella perspektivet där interaktion med andra 
är en absolut nödvändighet för lärande. När elever får sjunga tillsammans samt delta i en social 
gemenskap kan de fördjupa sina kunskaper inom ämnet. En annan aspekt av det sociokulturella 
perspektivet är att lärande är situerat och därmed sker i en musikalisk kontext. Ett exempel vi 
upplevt av detta, är att det är svårt att lära sig sjunga i stämmor om man inte får göra det 
tillsammans med andra. Visst kan man lära sig sin stämma ensam men man måste sjunga 
tillsammans för att uppleva klangen och lära sig hur man ska förhålla sig till varandra i stämsång.  
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Arder (2006) skriver att sånglärare ibland kan tycka att det är besvärligt att ha fler än en enskild 
elev i sångrummet, då de måste ta hänsyn till fler elever och deras behov. Detta kräver en 
noggrann planering av läraren, vilket kan innebära att lärare motsätter sig undervisningsformen. 
Det är dock inget våra intervjuade lärare har beskrivit. Tvärt om har de beskrivit sig väldigt 
positiva till arbetsformen och vill gärna ofta ha gemensam sång på schemat. Våra intervjuade 
lärare har oftast sina enskilda elever även i gemensam sång, vilket kanske är en bidragande faktor 
till att lärarna ställer sig positiva till undervisningsformen. Lärarna känner till eleverna både som 
personer och som sångare från den enskilda undervisningen vilket kan underlätta planeringen och 
undervisningen i gemensam sång.  
 
En av de få nackdelar de intervjuade lärarna ser med gemensam sång är om gruppen inte fungerar 
tillsammans, det vill säga sociala kriterier. Vi funderar kring om detta problem kan vara en del av 
lärandeprocessen. Konflikter och konformitet i en grupp kan också vara stärkande för gruppen. 
Åberg (1994) beskriver att en grupp som samarbetar helt utan konflikter inte nödvändigtvis når 
ett bättre resultat än en grupp som utifrån olika viljor och konflikter löst arbetet på ett 
konstruktivt sätt. Detta kan till exempel göras genom att ta alla konflikter på allvar och samtala 
kring dem i gruppen, för att komma fram till en lösning.  
 
Hur upplever elever sin sångundervisning och vad får de göra under sina sånglektioner? 
Upplägget av enskilda lektioner ser relativt likadant ut på alla skolor vi genomfört intervjuer på. 
Eleverna berättar att de jobbar både med teknik och uttryck och får sjunga olika genrer utifrån 
kursplanen för att få en bredd som sångare. De börjar med en uppvärmning av rösten innan de går 
in på mer tekniska övningar. Därefter sjunger de igenom låten de haft i läxa och läraren kommer 
med konstruktiv kritik, innan de tilldelas en ny sångläxa. Detta upplägg känner vi igen från vår 
egen gymnasieutbildning då vi arbetade på liknande sätt. Även på musikhögskolan går det ofta 
till på det här viset. Vi frågar oss om det inte finns något annat upplägg för enskilda 
sånglektioner? Vi ser många likheter mellan detta upplägg på lektioner och mästare-lärling 
metoden som Hanken och Johansen (1998) beskriver. I elevernas intervjuer framgår det att 
läraren ofta förebildar och eleven eftersträvar att sjunga likadant. Läraren korrigerar eleven till 
dess att hen är nöjd med resultatet. Om man ser till de två undervisningsmodellerna, critical 
thinking model och didactic teaching model som beskrivits av Ware (1998), upplever vi att de 
flesta sånglärarna anammar dessa. Men i olika moment. Vi ser lärarna som flexibla och lyhörda i 
sin undervisning, där undervisningmodellen snarare lutar mot critical thinking model än didactic 
teaching model. Visst har lärarna en auktoritär roll i sin undervisning men eleverna lär inte alltid 
regelrätt (by-the-book), utan snarare uppmuntras ett ifrågasättande och experimentellt 
resonemang.  
 
Under intervjuerna fick eleverna frågan om hur sångundervisningen skulle se ut i den bästa av 
världar. Vi upplever att de hade svårt att svara på den frågan, då de tänker för småskaligt. De 
vågar inte ta för sig och önska sig saker trots att frågan lyder; i den bästa av världar. De saker 
som de däremot önskar är att sånglektionerna ska vara längre och vid fler tillfällen per vecka. En 
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annan önskan är att få sjunga till en kompgrupp och inte bara piano som det oftast är under 
sånglektioner. Detta är även något som lärarna diskuterade när de fick samma fråga. Tiden och 
kompet verkar vara det första eleverna tänker på när det gäller förändringen av 
sångundervisningen. Vi är förvånade att eleverna inte spånade vidare kring hur de skulle vilja 
förändra sångundervisningen. Till exempel trodde vi att eleverna skulle nämna saker såsom bättre 
teknisk utrustning, bättre lokaler eller fler gästlärare.  
 
Det är intressant att höra elevernas reflektioner kring gemensam sång. De beskriver sina tankar 
och upplevelser inom ämnet, dessa två gick inte alltid hand i hand. Eleverna beskriver att de 
kunde uppleva nervositet i samband med framförandet, men de kunde även se fördelar med denna 
nervositet. Teresa2 beskriver detta på ett bra sätt; 
 

Det är ju negativt med att man blir så nervös på gemensam sång men det är ju 
positivt också. Man får öva på att komma över det då, arbeta bort det. Så det är väl 
ingenting negativt egentligen men det känns ju negativt när det väl händer. 

 
Schenck (2000) beskriver det som viktigt att arbeta med framförande i olika former och skriver 
att uppspel endast i samband med terminens slut eller som en enda konsert kan få negativa 
konsekvenser. Prestige kan bli huvudfokus och upplevelsen negativ istället för motiverande. 
Schenck (2000) menar att eleverna istället kan ha uppspel i samband med gemensamma lektioner 
och i mindre konstellationer. Då kan eleverna öva sig på att framföra olika låtar samt få reflektera 
kring det både innan, under och efteråt. När vi under utbildningen har deltagit i gemensam sång 
har vi upplevt det lättare och mindre prestigefyllt när vi samtalat och reflekterat kring vårt 
framförande direkt efteråt och fått fler än en möjlighet till detta. Sylvester1, Samir1 och Sylvia1 
samtalar om en idé de har om att göra konserter flera gånger. De menar att det vore givande för 
eleverna att genomföra exakt samma konsert fler än en gång och utvärdera och reflektera kring 
framträdandet mellan dessa tillfällen. Vi håller med våra informanter och anser att i och med 
detta blir framförandet ett moment i lärandet, snarare än ett prestigefyllt slutprov. Vi önskar att 
framträdandet inte blev en så stor händelse och att konserter inte blev så ”uppsjåsade”. Istället 
skulle vi vilja att prestigen togs bort och att lärandet och musicerandet sätts i fokus. Hur kan man 
då som sånglärare åstadkomma detta? Vårt förslag är  att ha konserter och uppspel mer ofta där 
eleverna får utvärdera det de gjort, för att sedan genomföra konserten eller uppspelet ännu en 
gång. I utvärderingen bör eleverna få diskutera och lyfta det som gått bra, samt det de känner sig 
mindre nöjda med. Vi tror att eleverna då kan få en djupare förståelse och insikt för varför det 
gick bra och hur man kan göra det ännu bättre. Vi tror också att om man har en dialog där man 
utbyter tankar och idéer kring framförandet, kan det ha en dämpande effekt på nervositeten och 
prestigen. Då kan eleverna se konserten mer som ett lärandetillfälle och förhoppningsvis också en 
kunskapsprogression från det ena tillfället till det andra.  
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Hur har sångundervisningen förändrats i och med införandet av Gy11? 
Större delen av de intervjuade lärarna anser att det inte skett så stor förändring i och med 
införandet av Gy11, varken i innehåll eller undervisning. Detta konstaterande ligger i linje med 
Selghed (2011) som menar att det inte är ett nytt betygssystem utan en reviderad läroplan och en 
ny betygsskala. Vi har även sett detta i våra jämförelser av Lpf94 och Gy11. Dessa två har 
ungefär samma innebörd i sina texter, men Lpf94 lämnar mer utrymme för tolkning medan 
texterna i Gy11 är mer utförligt beskrivna. Alla intervjuade lärare instämmer med detta och 
förklarar att Gy11 känns mer konkret och tydlig i utformningen av texten, vilket de anser gör 
både bedömning och undervisning lättare. 
 
Under intervjuerna återkommer lärarna ofta till bedömning. Det verkar vara den övergripande 
förändringen och förbättringen som de ser med Gy11. I och med att det blir mer tydligt för lärare 
vad som ska bedömas blir det även mer rättvist för eleverna. Lärarna anser att eleverna får det 
betyget de förtjänar i större utsträckning idag än tidigare, betygsskalans fler steg är en inverkande 
faktor till detta. I och med att det numera är fler steg i betygsskalan som dessutom är mer 
konkretiserade än tidigare blir det lättare att motivera varför eleverna får ett visst betyg förklarar 
lärarna. Det står klart och tydligt i betygskriterierna vad som krävs av eleverna. Progressionen av 
betygsstegen påverkar och gör det lättare för lärare att bedöma. Värdeord i en stigande 
progression kan till exempel vara; grundläggande, utförligt, utförligt och nyanserat. Denna 
progression kan underlätta bedömningen till skillnad från Lpf94 då det finns olika moment för de 
olika betygsstegen. Svårigheten med värdeorden kan däremot vara att tolka dessa och få en 
likvärdig innebörd över landet. Utförligt och nyanserat ska ha samma innebörd oavsett om en 
elev studerar i norr eller i söder. 
 
Under vår praktik observerade vi att det är väldigt aktuellt att prata om bedömning i skolan just 
nu. Detta kan ha en inverkan på att de intervjuade lärarna upplever att det är lättare att bedöma 
och betygssätta idag. Att man samtalar mycket kring bedömning i skolor känns tryggt för oss som 
snart nyutexaminerade lärare, då vi får möjlighet att vara med från start.  
 
7. Avslutande ord  
I vårt arbete har vi tillägnat oss kunskap om hur sånglärare bedriver sin sångundervisning i 
gymnasieskolan idag, både utifrån Lpf94 och Gy11. Vi har även fått en inblick i hur elever 
upplever sin sångundervisning och vad de får göra under sina sånglektioner. Under våra 
intervjustudier framgick att det inte var så stor förändring mellan de olika läroplanerna som vi 
tidigare trott. Många av lärarna arbetar fortfarande på ett liknande sätt med sin sångundervisning.  
 
Resultatet av uppsatsen har gett oss mycket ”kött på benen” inför vårt kommande yrke som 
sånglärare. I samband med studien har vi granskat både Lpf94 och Gy11, vilket har gett oss goda 
kunskaper och inblick i dessa läroplaner och hur arbetet utifrån dessa sker. Bedömning och 
betygssättning känns inte längre som en omöjlighet.  
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Under arbetets gång har vi märkt hur vi mer och mer uppskattat och intresserat oss för den 
gemensamma sångundervisningen. Vi anser att detta är en bra undervisningsform men vi 
upplever att den är outforskad. I våra intervjufrågor lägger vi därför stor vikt vid hur den sortens 
undervisning bedrivs och även hur den upplevs av både lärare och elever.  
 
Vi blev positivt överraskade över våra informanters engagemang och deltagande i våra intervjuer. 
De uttryckte sina tankar och åsikter kring sångundervisning, vilket har tillfört väldigt mycket till 
vår studie. De redogjorde för sina känslor kring detta på ett modigt sätt.  

7.1 Förslag till vidare forskning  
Under våra litteraturstudier till bakgrunden i uppsatsen fann vi att forskning kring 
sångundervisning i Sverige är bristfällig. Våra grannländer, Norge och Danmark har ett försprång 
vad gällande sångteknisk- samt sångpedagogisk forskning. En större forskning kring detta samt 
en uppdatering av pedagogiken och genomförandet av sångundervisningen anser vi vore 
önskvärt.  
 
Det skulle vara intressant att forska kring genus i sångundervisning. Under vårt arbete har vi sett 
att övervägande del av sångelever samt sånglärare är kvinnor och det skulle vara spännande att få 
fördjupad förståelse kring varför det är så. Det vore även spännande att få en förståelse och 
inblick i hur kvinnliga sånglärare arbetar med en manlig röst och även vice versa, hur en manlig 
sånglärare arbetar med en kvinnlig röst, även om detta inte är lika vanligt.  
 
Våra undersökningar är genomförda i Sverige. Vi har jämfört hur undervisningen ser ut på olika 
skolor från norr till söder. Det vore intressant att ta jämförelsen ett steg längre, och jämföra olika 
länders sätt att undervisa i sång, både enskild och gemensam.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Sånglärarnas intervjufrågor 

Hur tycker du att sångundervisningen har förändrats i och med införandet av Gy11? 

Använder du dig av gemensam sång som undervisningssätt och i så fall hur?  

Berätta vad du ser som fördelar respektive nackdelar med att arbeta med gemensam sång?  

Vilka likheter och skillnader finns det mellan enskild- och gemensam sångundervisning? 

I den bästa av världar hur skulle du vilja att sångundervisningen skulle vara? 
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Bilaga 2: Elevernas intervjufrågor 

Vad får du göra under dina enskilda sånglektioner? 

Vad har du för erfarenheter av gemensamsång? 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan enskild- och gemensam sångundervisning?  

I den bästa av världar hur skulle du vilja att sångundervisningen skulle vara? 
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Bilaga 3: Blankett till vårdnadshavare för godkännande av intervju 
Skolämnesparadigm och 
undervisningspraktiker 

i skärmkulturen 
– bild, musik och svenska under påverkan 

 
För tillfället arbetar vi med ovanstående projekt (se bifogad folder). Projektet är finansierat av 
Vetenskapsrådet och löper över tre år. Under arbetet kommer vi att besöka skolor runt om i 
Sverige för att samla in information. Informationen består bland annat av observationer och 
intervjuer. Vi ser det som viktigt att intervjua såväl lärare som elever. Det är därför som vi skriver 
detta brev och frågar om ni tillåter att vi intervjuar ert barn.  
 
Naturligtvis kommer intervjuerna att behandlas utifrån forskningsetiska krav.   

 

 
 
Om ni som vårdnadshavare godkänner att vi intervjuar ert barn vill vi att ni undertecknar detta 
intyg och återlämnar det till skolans musiklärare. 
 
Jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen. Detta innebär att  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
(Elevens namn) 
 
Kommer att bli intervjuad 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
(Förälders underskrift)   
 
Uppstår frågor kontakta: (Umeå universitet)  
Manfred   Scheid  arb.tel. 090 786 78 83 manfred.scheid@estet.umu.se 
Tommy Strandberg arb.tel. 090 786 64 75 tommy.strandberg@estet.umu.se 


