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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att öka kunskapen kring bedömning i sångämnet detta har 

undersökts genom kvalitativa intervjuer. Jag upplever att jag i min utbildning fått lite 

träning i att bedöma sång och framförallt att bedöma för betygsättning. Detta har lett 

fram till att jag vill undersöka hur andra sånglärare går tillväga. Hur jobbar de med 

bedömning? Hur ser de på bedömning i sångämnet? Finns det något som är 

problematiskt kring bedömning i sång? I den här studien har fyra sånglärare 

intervjuats kring hur de jobbar med bedömning i sångämnet. Intervjupersonerna har 

alla gymnasieelever i sång. Tre av sånglärarna jobbar vid gymnasiet inom den 

estetiska linjen och en av dem vid kulturskola. Sångläraren som jobbar vid kulturskola 

sätter inte några betyg i sin nuvarande tjänst, men har tidigare satt betyg. Studien har 

även syftat till att göra informanternas röster hörda. Resultatet av den här studien 

visar att de intervjuade sånglärarna finner en form av personlig problematik vid 

bedömning och betygsättning. De betygsättande lärarna berättar även att de finner 

föreskrifterna problematiska. De betygsättande lärarna gör en del av sin bedömning 

mot kunskapskrav och andra föreskrifter och den icke betygsättande läraren gör sin 

bedömning utifrån elevens egna utvecklingsbehov och vilja. De betygsättande lärarna 

tenderar att se bedömningen som en del i hela betygsprocessen. Lärarna använder sig 

av inre och yttre verktyg för att kunna göra en bedömning. Yttre verktyg kan 

exempelvis vara betygskriterier och dokumentation och inre verktyg kan exempelvis 

vara kunskap och intuition. De intervjuade lärarna kan alla sägas jobba med 

bedömning genom ett sociokulturellt perspektiv vilket visar sig bland annat genom att 

de jobbar formativt med bedömning det vill säga att de vill göra eleven delaktig i 

bedömningen och reflekterade kring sin utveckling. 

 

 

Nyckelord: Bedömning, betyg, sång. 
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1. Inledning 
Mitt intresse för bedömning började växa när jag för första gången jobbade ett år inom 

kulturskola där lärarna inte sätter några betyg. Jag funderade mycket kring bedömning och 

upplevde att det skulle vara svårt att ge en elev ett betyg i sång istället för att endast jobba 

utifrån elevens egen utveckling, förutsättningar och mål. Jag anser att sång handlar mycket 

om att våga och jag tror att människor genom att sjunga utvecklar sig själv. Jag upplever 

även att sång kan vara något en del elever förhåller sig personligt till, varav bedömning och 

betygsättning kan bli problematiskt. För mig är det vikten av att se varje elev och omsorgen 

om kunskapsutvecklingen hos eleven som gör att jag tar det här på stort allvar, att det blir 

bra med betygen och bedömningen. 

Under året jag arbetade på kulturskola upplevde jag att mycket av jobbet handlade om att 

uppmuntra eleverna, få dem till att våga och övervinna olika rädslor och hinder för att kunna 

utveckla sin sångförmåga. De elever jag undervisade kunde göra stora framsteg om det sågs 

till deras egen utveckling, det vill säga om de hade jämförts endast utifrån sina egna 

framsteg, men om de hade jämförts med betygskriterierna så skulle en del av de eleverna 

inte få ett högt betyg. Många gör en stor utveckling och jag tror att det finns risk att elever 

kan stanna upp i sin utveckling om de märker att deras utveckling inte resulterar i högre 

måluppfyllelse. 

Dessa tankar har bidragit till att jag vill undersöka hur det kan gå till när lärare gör 

bedömningar i sångämnet. Jag vill främst undersöka bedömningsmomentet och kommer 

därför inte ha fokus på betygsättning. I denna studie undersöks hur fyra sånglärare som 

undervisar gymnasieelever i sång arbetar med att göra en bedömning av sina sångelever. 

Hur resonerar de? Hur samlar de ihop information för att komma fram till en samlad 

bedömning? När ser läraren förmågorna och var i undervisningen synliggörs 

bedömningen? Vad är problematiskt? Vidare syftar arbetet till att ge blivande sånglärare 

eller sånglärarstudenter i sina studiers slutfas en större kunskapsbas att stå på vid 

bedömning inom ämnet sång. 
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1.1. Syfte 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen kring bedömning i ämnet sång med 

fokus på sånglärare som undervisar gymnasieelever genom att göra informanternas röster 

hörda.  

 

Dessa frågor har genererat i följande forskningsfråga:  

Hur arbetar sånglärare med bedömning? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras olika teorier och tidigare forskning som ligger till grund för 

den här studien. I den första underrubriken behandlas sociokulturell teori, i den andra 

sång och personlighet vilken berör teorier som handlar om att sång kan vara något 

som kopplas till det personliga och att det kan bli en problematik hos eleverna när det 

kommer till bedömning och betygsättning. De efterkommande två underrubrikerna 

definierar begreppen bedömning och betygsättning. Rubriken om bedömning berör 

även olika former av bedömning. Slutligen redogörs för de föreskrifter som är 

relevanta för studien under kapitlet styrdokument. 

 

2.1. Sociokulturell teori 

Frågan om hur en människa lär sig något kommer aldrig kunna besvaras med ett 

enkelt svar inte heller kommer den att besvaras med en metod eller en teknik vilket 

skolan ibland har en benägenhet att vilja göra. Lärandet tillhör inte bara skolan, 

lärandet sker i olika miljöer och sammanhang: på jobbet, under fritidsaktiviteten, ett 

samtal med en vän. Även den elev som inte lyckas i skolan lär sig förmodligen något 

om hur världen fungerar och om sin egen förmåga. Lärandet kan sägas vara en del av 

all mänsklig aktivitet (Säljö, 2000). 

 

Inom den sociokulturella teorin är aktivitet en av grunderna för lärande och 

utveckling. Strandberg (2006) tar upp några parametrar som leder till utveckling: 

Sociala - handlar om att vi lär oss först i samspel med andra människor. Medierade – 

mellan oss och världen finns det redskap och tecken som hjälper oss att resonera i 

olika sammanhang. Situerade - människans aktiviteter sker i särskilda situationer eller 

miljöer. Kreativa - när vi går över gränser, förändrar något, en uppfattning eller 

relation. 

 

Verktyg och redskap är två begrepp inom sociokulturell teori som har speciell 

betydelse. Inom den sociokulturella teorin handlar verktyg eller redskap om resurser, 

både språkliga (mentala) och fysiska, som vi tar hjälp av och använder när vi förstår 

vår omgivning och verkar i den (Säljö, 2000). 
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2.2. Sång och personlighet 

Sången finns i din kropp och är i olika grad sammankopplat med den egna personen. 

Den upplevda sångförmågan har enligt Lidman-Magnusson (1999) även 

konsekvenser för hela personligheten. Hon menar att en person kan uppleva sig om 

bristande om den inte kan sjunga. Kan detta motverkas påverkar det inte bara 

individens förmåga att sjunga utan kan även bidra till att individens identitet och 

självkänsla stärks.  

 

Zandén (2010) menar att en del bedömningskriterier inom skolan är problematiska. 

Krav på uppriktighet, sannfärdighet och personlig prägel kan aldrig garanteras hos en 

elev av en lärare. En lärare kan aldrig veta helt säkert om eleven menar det den säger 

eller visar. Zandén menar till och med att det är mycket omoraliskt att ställa krav på 

”rätta” tankar eller känslor och att på samma sätt kan spelglädje, engagemang och 

spontant uttryck sättas ifråga som kriterier. 

 

I Utvärdering av fem gymnasieprogram (1998) framgår att: ”Väldigt många elever 

menar att de estetiska ämnena bär dem över ”pluggandets” vedermödor i kärnämnena 

och erbjuder vägar till självförtroende och självförverkligande.” (s 30) 

Vidare i denna undersökning framgår det att många elever upplever att de estetiska 

ämnena bidrar till bra stämning i klassen. Eleverna menar att inom dessa ämnen finns 

sådant som betyder något och ger plats åt självförverkligande. De berättas även om att 

de fått stärkt självförtroende och personlig utveckling. En elev berättar bland annat 

om att klassen vuxit ihop under gymnasietiden, att de spenderat så mycket tid 

tillsammans när de haft stora projekt och genom det blivit beroende av varandras 

känslor. 

 

Zangger-Borch (2008) menar att den viktigaste egenskapen som sångare är att ha 

karaktär, veta vad man som sångare är bra på och jobba utifrån det, om sångaren inte 

vet sina styrkor kanske den söker sig till fel forum att verka inom och kommer endast 

få ”nej” till det han har att erbjuda vilket har en negativ inverkan på självförtroendet, 

som är en av de viktigaste delarna att erövra som sångare. 
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Klepic (2010) undersöker i sin studie nio personers upplevelser av deras deltagande i 

en sångkurs vars syfte var att deltagarna skulle utvecklas genom sång och känna 

välbefinnande. Genom studien framgår att de intervjupersoner som hade som mål att 

våga mer kände att de gjorde det mer och mer under kursens gång. Några av 

kursdeltagarna har även fortsatt sjunga i andra körer efter sångkursen och framhåller 

att de inte hade vågat det om de inte gått denna kurs innan. I studien framgår det även 

från samtliga intervjupersoner att de kände sig mer tillfreds med sig själva samt att de 

utvecklat en starkare tro till sin egen förmåga att sjunga. 

2.3. Bedömning 

Inom skolans värld handlar bedömning om att samla information om en individs 

kunskapsutveckling och tolka den för att sedan se vilken grad av utveckling som 

skett, med vilken kvalitet eleven lärt sig och utvecklat sina förmågor samt om 

prestationen når upp till målen och föreskrifternas krav (Klapp-Lekholm, Norell, 

Olsson, Pettersson, Pramling-Samuelsson, Pramling & Ridderlind, 2010).  

 

Påhlsson (2011) definierar begreppet bedömning som en pågående handling, ofta i 

formativ anda gentemot eleven, men nämner även att termen även kan uppfattas mer 

som en övergripande beteckning för hela betygsprocessen. Lindström, Lindberg & 

Pettersson (2011) menar att formativ bedömning syftar till att stödja elevernas 

kunskapsutveckling, vara framåtsyftande samt vara en del av undervisningen. 

Lundahl (2011) framhåller att den formativa bedömningen även syftar till att utveckla 

lärarens undervisning.  

 

Selghed (2011) definierar begreppet bedömning: ”Bedömning (eng. assessment) är 

den process som består av lärares arbete med att bilda sig en uppfattning om elevens 

totala utveckling, det vill säga såväl kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt som 

socialt.” (s 11). Vidare menar Selghed att bedömningen pågår hela tiden i lärarens 

arbete och betygsättning endast vid vissa tillfällen. 

 

Påhlsson (2011) berättar att i ett sociokulturellt perspektiv kan nationella och lokala 

styrdokument ses som kulturella verktyg. Dessa verktyg påverkar hur lärarna 

förväntas bedöma och betygsätta elevernas kunskaper. 
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Vidare menar Påhlsson att musikläraren finns i en omgivning som innehåller tankar, 

trosuppfattning, handlingar, normer och omdömen. Dessa parametrar kan gå emot 

varandra varav musikläraren måste välja var den ska stå i sitt ställningstagande eller 

hur mycket vikt han ska lägga vid varje kulturs åsikt. Ett exempel på detta kan vara 

hur musikläraren i en bedömningssituation ska förhålla sig mellan elevernas lycka i 

musicerandet gentemot det uppdrag läraren har, att bedöma värdet i elevernas 

musicerande mot betygskriterier och andra styrdokument.  

 

Lärande blir mer och mer en fråga om att skapa ny kunskap. Elever måste kunna se 

vad deras starka respektive svaga sidor är eftersom de i dagens samhälle har stor 

valmöjlighet att välja vidare bland utbildning och arbete. Även dagens teknik samt 

media ställer krav på individen att förstå och granska information. Lundahl (2011) 

menar att lärande mer och mer blir en fråga om att kunna skapa ny kunskap som ett 

verktyg för att kunna lösa problem. Vidare menar Lundahl att i vårt 

kunskapssamhälle, som framhåller livslångt lärande, försvinner funktionen att skilja 

på och sortera ut från utbildning. Det handlar idag mer om att sträva efter att 

tillfredsställa individens behov av kunskaper om sina starka och svaga sidor så att hon 

själv kan göra de val som passar henne. Lundahl menar även att ett livslångt lärande 

kräver att du har en lust att lära.  

 

Det är lag på att bedömningen ska vara likvärdig över hela landet. Likvärdig 

bedömning innebär att betygsättningen ska vara likvärdig över hela landet det vill 

säga en elev ska få samma bedömningsförutsättningar var än i landet eleven studerar 

(Skolverket, 2012).  

 

Bedömningsmatriser är något läraren kan utforma för sitt ämne och ha som ett 

verktyg i bedömningsarbetet. Lärare som jobbar formativt kan till exempel utforma en 

matris för att se hur väl eleven presterar. Exempelvis kan läraren skriva upp olika 

färdigheter den vill att eleven skall erhålla samt vad som är ett gott utfall och vad som 

är ett mycket gott utfall mot den färdigheten (Lindström, Lindberg & Pettersson, 

2011). 
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2.3.1. Betygssättning 

Selghed (2011) definierar begreppet betygssättning:  

Betygsättning (eng. grading) innebär att läraren, vid en given tidpunkt, ska 

sammanfatta sina bedömningar av elevens kunskaper och kunnande i de ämnen som 

ingår i kursplanen och uttrycka detta i ett av betygen A-F beroende på kvaliteten i 

kunskaperna och kunnandet hos eleverna (s 11-12). 

 

Syftet med betyg och betygsättning är att visa på information kring elevers kunskaper 

och färdigheter och att understödja deras motivation. Betygen ska även fungera som 

ett urvalsinstrument till nästa utbildningssteg till exempel gymnasiet, högskola eller 

universitet (Påhlsson, 2011). 

2.3.2. Styrdokument 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

konstateras att: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov.” (s 5). Detta är en föreskrift som blir problematisk gentemot målet om att varje 

elev ska uppnå godkänd nivå. Inom sångundervisningen tar det olika lång tid för 

eleverna att befästa till exempel sångteknik men en sångkurs inom gymnasiet går 

endast över två terminer. För en del elever blir det problematiskt att hinna med den 

utveckling som krävs för den måluppfyllelse eleven önskar. 

 

Formativ bedömning som syftar till att vara framåtsyftande och stödja elevernas 

utveckling handlar också om att eleverna skall ta ansvar och reflektera över sin 

utveckling. Det har visat sig i forskning att elever som har framgång i sina studier 

reflekterar över sin lärandeprocess (Lindström, Lindberg och Pettersson, 2011). 

I LGY11 under rubriken bedömning och betyg kan en uppmaning till att jobba 

formativt ses. Där står under skolans mål att: ”varje elev tar ansvar för sitt lärande och 

sina studieresultat, och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i 

förhållande till kraven för utbildningen.” (s 14).   

 

Sedan 2011 råder en betygsskala med sex nivåer från A-F där betygen från E till A är 

godkända och betyget F icke godkänt. I tidigare kursplan, Lpf94, gällde fyra nivåer; 

icke godkänd, godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd.  
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I ämnesplanen LGY11, för musik på gymnasiet står det under kursen Instrument eller 

sång1 att eleven för att erhålla betyget A ska behärska att sjunga a prima vista med 

säkerhet. Att sjunga a prima vista handlar om att spela eller sjunga direkt efter en 

notbild som man inte är bekant med sedan tidigare. Vidare ska man på sitt instrument 

eller med sin röst kunna uppfatta ett musikalisk mönster via gehöret och kunna återge 

den, kunna berätta om vad som karaktäriserar olika musikstilar och hur det påverkar 

instuderingen genom ett välgrundat och nyanserat resonemang, sjunga enkla 

musikstycken med personligt uttryck, eleven ska också kunna ta ansvar för 

instuderingen av musiken och pröva olika sätt att lära sig vilket inkluderar att hitta 

egna vägar att studera in musik på. Vidare ska eleven också kunna analysera olika 

sångtekniska bitar i sitt eget övande men också följa lärarens anvisningar kring 

övningarna. Eleven skall utförligt kunna berätta om röstens fysiologi och hur man 

vårdar sin röst. Eleven måste genom olika hela musikstycken vara delaktig i öppna, 

offentliga sammanhang med tillfredställande resultat. Slutligen för att erhålla betyget 

A ska eleven också utförligt och mångsidigt kunna redogöra för vad som krävs för en 

bra arbetsmiljö när det kommer till rörelseapparat och hörsel samt öva och musicera 

på ett sätt som motverkar belastningsskador (skolverket, LGY11). 

 

I tidigare läroplan för gymnasiet Lpf94 benämndes ovannämnda kurs 

Instrument/sång, nivå 1. För att få högsta betyget MVG i den kursen skulle eleven 

inneha en grundläggande repertoar innehållandes olika stilar eller genrer, kunna 

analysera sitt musicerande och kunna omsätta kursens innehåll i sitt eget musicerande 

på ett personligt sätt (skolverket, Lpf94). Det kan tydligt ses att den högsta 

betygsnivån i LGY11 fordrar mer av eleven än vad högsta betygsnivån inom Lpf94 

krävde. I LGY11 står det även mer specifikt nämnt vad som skall redovisas.  

 

I detta kapitel har en bakgrund till olika teorier, begrepp och tidigare forskning getts 

och nästa kapitel i uppsatsen behandlar studiens upplägg. 
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3. Metod 
Detta är en kvalitativ studie där intervju använts som metod för att förstå hur 

sånglärare tänker och arbetar med bedömning i ämnet sång. Kvalitativ intervju har 

använts som metod i syfte att intervjupersonerna skulle få plats att tala så fritt som 

möjligt och visa på deras bild av ämnet. Studien kan även ses genom ett 

hermeneutiskt perspektiv då den genom språket förstår intervjupersonerna (Patel & 

Davidson, 2003).   

3.1. Metodologi 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för de metoder som använts 

för att samla in och analysera in empiriskt material med avsnitt om hermeneutik, 

intervjumetoden och analysprocessen. 

3.1.1. Hermeneutik 

Kvale (1997) menar att forskaren behöver förstå och beakta de antaganden som ligger 

bakom både intervjufrågor och intervjupersonernas svar vilket kan menas att 

forskaren bör vara insatt i ämnet för studien samt vara uppmärksam på 

intervjupersonens tonfall i svaren, kroppsspråk och andra gester som nyanserar 

samtalet. Uppmärksamt lyssnande på hur frågorna besvaras ger forskaren chans att 

ställa mellan-frågor som till exempel ”menar du att det känns…” som 

intervjupersonen antingen kan bekräfta eller neka. På så sätt kan forskaren söka eller 

bredda innebörden i intervjupersonens svar. Inom hermeneutiken eftersträvas att finna 

en förståelse av livsvärlden och människan. Patel och Davidson (2003) menar att 

genom språket kan detta tolkas och förstås.  

 

Att ha ett hermeneutiskt synsätt kan förklaras på följande vis: 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att lyssna till de många olika 

meningshorisonter som ryms i den intervjuades uttalanden, att uppmärksamma 

möjligheten att ständigt kunna göra nya tolkningar inom intervjuns hermeneutiska 

cirkel. Dessutom beaktas även de antaganden som ligger bakom intervjupersonens 

svar respektive intervjuarens frågor (Kvale, 1997. s 126). 

 

Inom hermeneutiken kan perspektiv vridas och vändas i evigheter. Om man tittar på 

en blomma ur olika vinklar ser man olika saker. Den hermeneutiska cirkeln handlar 
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om att en del endast kan förstås när den sätts in i sitt sammanhang, i helheten, och 

likadant kan inte heller helheten förstås utan de delar som ingår i den. En 

hermeneutisk process, om vi tar textanalys som exempel, kan ses i cirkelform vilken 

leder vidare till en spiralform. Alvesson och Sköldberg (2008) använder Bibeln som 

exempel; en bibeltext kan förstås först när den sätts in i hela Bibelns sammanhang och 

Bibeln som helhet förstås genom de delar den innehåller. Den hermeneutiska spiralen 

handlar om att bryta ner det hela, att börja i någon ände och sträva efter att koppla 

ihop del med helhet vilket leder till ny förståelse och nya tankar, att variera mellan del 

och helhet för att eftersom få en djupare förståelse av båda. 

 

Tidigare nämndes att perspektiven inom hermeneutik kan vändas och vridas i 

oändlighet. Gör forskaren en textanalys genom ett hermeneutisk synsätt kan den pågå 

väldigt länge. Använder sig forskaren dock av hermeneutisk textanalys brukar 

resonemanget i regel ta slut när möjlig mening har uppstått. När till exempel fler 

kategoriseringar inte ger forskaren mer till studien (Kvale, 1997). Patel och Davidson 

(2003) pratar om en teoretisk ”mättnad” i analysprocessen som handlar om att 

koderna som kommit fram genom de olika analysrundorna inte förändras just något 

mer.  

3.1.2. Intervju 

Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt kan forskaren intervjua personer som är 

verksamma inom området för att på så sätt finna kunskap om fenomenet som i den här 

studien är bedömning. Inom hermeneutiken eftersträvas att finna förståelse för 

livsvärlden och människan. En del inom den kvalitativa forskningsintervjun är att 

söka förståelse för intervjupersonens livsvärld och hennes/hans relation till den 

(Kvale, 1997). Kvale menar att den kvalitativa forskningsintervjun är 

halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet eller strikt format samtal. 

 

Även förmåga till medkänsla från forskarens sida spelar en stor roll vid intervjuer 

med hermeneutiska förtecken. Forskaren som intervjuar kan i samtalet ge egna 

exempel från sina arbetslivserfarenheter. Förståelsen kan vara en hjälp i intervjun. 

Forskaren skall dock se upp så medkänslan inte blir manipulerande och gör att 
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intervjupersonen dras åt att svara på ett visst sätt bara för att hon får medhåll (Patel & 

Davidson, 2003). 

Om intervjupersonerna får möjlighet till stort svarsutrymme så kallas det att 

intervjuerna är av ostrukturerad grad (Kvale, 1997). Patel och Davidson (2003) menar 

att om intervjun är helt strukturerad lämnas ett väldigt litet utrymme för 

intervjupersonen att svara inom och det blir förutsägbart vilka svar som är tänkbara. 

Om forskaren istället håller en ostrukturerad intervju är frågorna formade så att 

intervjupersonen får utrymme att svara fritt.  

 

Ett genomtänkt tillvägagångssätt fyller en viktig funktion för att forskaren ska få ut så 

mycket som möjligt av den kvalitativa intervjun. En del i det är att forskaren 

bestämmer en ordning och formulering på sina frågor. Ska intervjun beröra något som 

har med intervjupersonernas profession att göra är det fördelaktigt att börja med 

neutrala frågor, forskaren kan till exempel be intervjupersonen att redogöra för sin 

arbetsbakgrund. Sedan kan frågor som är öppna och övergripande ställas och utifrån 

det kan mer specificerade frågor ställas. Frågorna kan ses som i en trattmodell, större 

till mindre. Intervjun bör även rundas av med en neutral fråga, forskaren kan till 

exempel fråga om intervjupersonen har något fritt att tillägga inom ämnet (Patel & 

Davidson, 2003). Patel och Davidson redogör vidare kring ljudupptagning vid 

intervju, det vill säga inspelningen av intervjun och menar att intervjupersonerna 

oftast inte är speciellt störda av att vara under inspelning men att det är vanligt att 

något händer när inspelningen stängs av, intervjupersonerna kan börja prata mer 

oreflekterat och försöker inte längre verka lika förnuftiga och rationella.  

3.1.3. Analysprocess 

Analysmetoder kan användas till att organisera intervjutexter, samla innebörder i 

former som kan presenteras på ett relativt litet utrymme och utveckla den outsagda 

meningen i det som sägs (Kvale, 1997). För att förstå det empiriska materialet 

används olika former för analysarbete. Mars (2012) menar att det är viktigt att 

distansera sig från det empiriska materialet för att få fram vad informanterna säger om 

fenomenet. Detta gör Mars genom olika analysrundor:  

Den första delen i Mars analysarbete är upplevelsedagbok, där går hon igenom 

materialet och för anteckningar. Nästa del är att vaska fram kategorier ur det 
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insamlade materialet. Mars använder sig utav koder. Ser hon till exempel att någon lär 

andra med hjälp av gehör har hon benämnt det lage. Dessa koder använder Mars för 

den tredje fasen koda kategorier där hon tittar på sitt filmade material och skriver, 

med hjälp av dessa koder, in i ett dataprogram det som sker. Mars har även gett 

kodnamn till olika klipp i filmerna för att skildra vad som händer. Sedan gör Mars en 

kvantifiering av dessa koder vilket resulterar i olika diagram. Sista delen i Mars 

analysprocess är att återigen sätta ihop alla delar till en helhet. 

 

I en kvalitativ studie kan tillvägagångsätten se väldigt olika ut. Det avspeglar sig även 

i analysarbetet. Det är vanligt att forskare skapar egna sätt att tolka och analysera sitt 

material. Det finns sällan ett enkelt och tydlig tillvägagångssätt för forskaren att följa 

inom kvalitativ bearbetning. För att underlätta sitt arbete kan forskaren exempelvis att 

föra dagbok under insamlingen inför analysen och föra ner de tankar som kommer 

under undersökningens gång. Då får forskaren en översikt för hur kunskapen har 

utvecklats. Det är bra att göra analyser eftersom arbetet fortlöper. Efter att forskaren 

gjort en intervju är den färsk i minnet och det kan vara gynnsamt att analysera vid just 

det tillfället. Forskaren kan då se vad som kommit fram i intervjun i det skedet och 

kanske få nya idéer om hur studien skall drivas vidare. I slutskedet av analysen måste 

forskaren läsa igenom sitt material, flera gånger om, då är en fördel att föra 

anteckningar medan materialet läses för att sedan till exempel göra kategoriseringar. 

Hitta kategorier kan man göra genom att söka finna ett huvudcitat. Man kan också 

visa på en kategori genom att visa på citat från de olika intervjupersonerna som visar 

på att de belyser samma sak (Patel & Davidson, 2003). 

 

I kommande avsnitt redogörs för hur jag använt mig av dessa teorier, metoder och 

tekniker för att skapa den här studien. 

4. Design av studien 
Följande kommer en redogörelse för de metoder som använts för att samla in och 

analysera det empiriska materialet. Först presenteras intervjupersonerna och sedan 

kommer en del om genomförande av intervjuerna samt hur analysarbetet gått till. 

Slutligen kommer en metoddiskussion. 
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4.1. Urval: Intervjuer 

I beskrivningen av lärarna och i fortsättningen av arbetet används fingerade namn. 

I föreliggande studie har fyra sånglärare som undervisar gymnasieelever i sång 

intervjuats. En nyutexaminerad lärare, Daria, (examinerades för cirka två år sedan) 

två stycken lärare med längre erfarenhet (mer än tio år) och en som nästan är uppe i 

tio års erfarenhet. Gun, en av dem med längre erfarenhet, jobbar på kulturskola och 

sätter idag inte betyg men har gjort det vid enstaka tillfällen under sina år som 

verksam sånglärare. Den andra intervjupersonen med lång erfarenhet jobbar vid 

gymnasiet inom det estetiska programmet och heter här Kim. Den fjärde 

intervjupersonen som nästan är uppe i tio års erfarenhet jobbar vid gymnasiet inom 

det estetiska programmet och heter här Moa. Av intervjupersonerna var tre kvinnor 

och en man. Valet av intervjupersoner var dock utan tanke på könsfördelning utan 

baserad på deras profession, att de undervisar gymnasieelever i sång. 

Intervjupersonerna har fått intervjufrågorna skickade till sig innan. Fortsättningsvis i 

studien kan sånglärarna komma att benämnas lärare och då menas sånglärare. 

4.1.1. Genomförande av intervjuer och analys 

Intervjupersonerna fick intervjufrågorna skickade till sig innan. Detta gjordes för att 

de skulle känna sig så trygga som möjligt med frågorna samt för att frågorna är kunde 

kräva en stunds reflektion. Intervjupersonerna har även innan intervjun skett fått 

berättat för sig vad syftet med studien är samt blivit införstådda med att de är 

anonyma. 

 

Intervjuerna genomfördes vid två gymnasieskolor, en kulturskola samt en via telefon. 

Intervjuerna varade cirka en halvtimma per person. Intervjuerna började med att 

intervjupersonerna fick berätta om sin arbetslivserfarenhet och vad de har för 

profession för närvarande. Intervjuerna avslutades med att intervjupersonerna fick 

möjlighet att säga något fritt inom ämnet för studien. 

Efter intervjuerna genomförts transkriberades dem. Medan transkriberingen skedde 

skrev jag ned intressanta nyckelord och citat som kom upp. Efter jag transkriberat 

intervjuerna lyssnade jag igenom dem en gång till med pennan i hand och fyllde på 

med fler nyckelord och citat. Vid denna fas i studien skrevs varje intervjupersons 

nyckelord och citat på enskilt separat papper, det vill säga varje intervjupersons 
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nyckelord och citat var skilda från varandras. Då nyckelorden och citaten jämfördes 

framträdde fyra kategorier: 

 

* Problematik kring bedömning och betyg i sångämnet 

* Hur de jobbar med bedömning 

* Hur skulle din bedömning/lektionsupplägg se ut om du inte satte betyg? 

* Faktorer (för lyckad sångutveckling) 

 

Varje kategori fick en färg. Sedan skedde en genomläsning av alla 

intervjupersonernas nyckelord och citat samtidigt som de ströks över med 

överstryckningspenna i den färg där orden/citaten hörde hemma, det vill säga i den 

kategori där orden/citaten passade in.  

 

I detta stadium gjordes nu nya dokument i datorn med varje kategori som rubrik där 

de färgade citaten och nyckelorden från pappret skrevs in under den 

färgkategorisering/rubrik de passade in. För att hålla koll på vilken intervjuperson 

som sa vad när deras citat nu skulle blandas under kategorierna så fick varje 

intervjuperson ett eget typsnitt. Varje intervjupersons ord och citat skrevs även 

konsekvent i samma ordning under varje rubrik, till exempel så kom Guns citat och 

ord alltid först under varje rubrik, vilket också hjälpte mig att hålla koll på vems citat 

det var även när de är satt ihop efter varandra.  

 

När nyckelorden och citaten kategoriserats in under de rubrikerna där de hörde 

hemma gjordes ytterligare en analysrunda där nyckelorden och citaten översattes till 

vad de berättade. Exempelvis var ett citat ”bedöma varje låt”. Det citatet säger till mig 

att läraren jobbar med en form av kontinuerlig bedömning därav fick det citatet 

kategorin kontinuerlig bedömning. På det sättet översattes citaten och nyckelorden 

vilka till exempel blev till kategorier som sångteknik, föreskrifter, metod, 

dokumentation, personlig problematik, betygsproblematik, repertoar, elevinflytande 

med mera.    

 

Utifrån denna sistnämnda analysrunda intervjuresultatet delats in i två huvudrubriker; 

betyg, föreskrifter och problematiken och Lärarnas yttre och inre verktyg. Med 
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lärarnas yttre verktyg menas till exempel föreskrifter, dokumentation, elevinflytande, 

repertoar, lokala kursplaner och betygskriterier. Alla verktyg som ligger utanför 

läraren. Med lärarnas inre verktyg menas till exempel kunskap, variation, förståelse, 

relation, och intuition. Faktorer som läraren bär inom sig.  

Under rubriken betyg, föreskrifter och problematiken redovisas den problematik 

lärarna belyser inom dessa områden. 

 

Genom analysrundorna har det eftersträvats att tolka intervjusvaren och se dem 

genom olika perspektiv vilket kan liknas ett hermeneutiskt förhållningsätt. I studiens 

intervjuer fanns några huvudfrågor men det ställdes även följdfrågor som kom upp 

och kändes relevanta. 

4.2. Metoddiskussion 

Inom ramen för detta arbete gjorde jag en avvägning då jag hade som fokus att lära 

mig analysera grundligt och för att kunna göra det hade jag fyra informanter. Jag 

upplever att mitt val av intervju som metod för den här studien har haft många 

fördelar. Genom intervjuer har intervjupersonernas syn på bedömning fått komma 

fram, då de har pratat fritt. Jag känner även att jag kunnat göra en fördjupad analys, 

hade informanterna varit fler så hade analysen blivit ytligare samtidigt som fler 

informanter hade kunna ge mer varierade svar och berikat studien på det sättet. 

 

Jag har kunnat styra tillbaka intervjun till studiens ämne när jag känt att samtalet 

börjat glida iväg från huvudämnet. Genom ett hermeneutiskt synsätt bör forskaren vid 

en intervju även beakta intervjupersonens gester, kroppsspråk samt tonfall (Kvale, 

1997). En intervju hölls via telefon vilket var mindre fördelaktigt om studien ses 

genom ett hermeneutiskt synsätt då jag ej såg denna intervjupersons gester eller 

kroppsspråk.  

 

Medkänsla är något inom hermeneutiken som spelar en roll vid intervjusammanhang. 

Forskaren kan med fördel ge exempel från sin arbetslivserfarenhet (Patel & Davidson, 

2003). Eftersom jag har arbetslivserfarenhet upplevde jag att min medkänsla kom 

naturligt under intervjuerna. Jag kunde till exempel berätta hur jag upplevt olika 
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situationer i mitt arbetsliv vilket jag upplevde som positivt då intervjun mer blev som 

ett samtal mellan två lika. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att intervjupersonerna vanligen inte störs utav 

ljudupptagningen men att det ändå händer något när den stängs av, intervjupersonerna 

kan då låta mer spontana och mindre måna om att låta förnuftiga. Jag upplevde detta 

bland mina intervjupersoner, det hände något när inspelningen stängdes av. Samtalet 

började kännas mindre formellt och diskussionen kring studiens ämne fortsatte men i 

en samtalsform som kändes mer spontan än en intervjusituation.  

 

De olika analysrundorna i denna studie har inte endast syftat till att jag skall fördjupa 

mig i intervjupersonernas redogörelser utan det har även varit ett sätt för mig att ha en 

struktur och ordning i min studie samt hålla intervjuerna fräscha i minnet genom hela 

processen. Patel och Davidson (2003) förespråkar dagbok som en del i en kvalitativ 

studie för att kvalitetssäkra arbetet samt att göra analyser längs vägen. Föra dagbok är 

något jag hade kunnat göra men min upplevelse är att jag jobbat och reflekterat så 

mycket med analysrundorna att de känts som en dagbok för mig. Patel och Davidson 

menar vidare att det är fördelaktigt att göra analysen så snart som möjligt efter 

intervjun då den är färsk i minnet samt gärna föra anteckningar medan 

transkriberingen görs eller medan forskaren lyssnar igenom intervjun. I den här 

studien genomfördes alla intervjuerna under en och en halv vecka och transkriberades 

samma dag eller dagen efter de genomförts vilket var fördelaktigt då jag direkt igen 

fick höra vad intervjupersonerna sa samt direkt kunde börja fördjupa mig och börja 

tänka i analytiska banor. Under transkriberingen har jag haft en penna och ett block 

bredvid mig samt även när jag lyssnat igenom intervjuerna detta för att kunna skriva 

ned nyckelord eller intressanta citat som kommit upp. 

 

I Mars (2012) studie ser analysrundorna annorlunda ut än analysrundorna i den här 

studien men det gemensamma är principen att hitta flera olika kategorier eller koder, 

att hacka sönder intervjusvaren i små bitar, titta på dom och sedan utifrån det bygga 

ihop det till en helhet. 
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Kvale (1997) menar att den teoretiska bilden av studien som forskaren har med sig 

inverkar på valet av hur intervjuerna analyseras men han menar även vidare att 

analysen kan vara en del av forskarens teoriskapande. I den här studien har teorin växt 

fram genom analysarbetet. Desto mer jag fördjupade mig i intervjupersonernas svar 

desto tydligare blev de teoretiska ramarna för studien. 

 

Validitet går ut på att forskaren vet vad hon undersöker och undersöker just det. 

Reliabiliteten handlar om att göra det på ett pålitligt sätt (Patel & Davidsson, 2003). I 

den här studien kan reliabiliteten säkerställas av att tre av intervjupersonerna 

intervjuades genom ett personligt möte vid en neutral plats i form av deras egna 

arbetsplatser i ett avskilt rum utan yttre störningar. En av intervjuerna hölls via telefon 

vilket kan ha haft en negativ inverkan på reliabiliteten då ej kroppsspråk eller gester 

kunnat skådas. Något som hade stärkt validiteten hade varit att i början av 

intervjuerna be intervjupersonerna definiera vad bedömning innebär för dem, då det 

finns olika uppfattningar om vad bedömning innebär, delvis mellan 

intervjupersonerna, men också mellan forskare. Exempelvis menar Påhlsson (2011) 

att bedömning är en process ofta med formativa förtecken vilket då också innebär att 

göra eleven medveten och reflekterande om sin egen utveckling och Selghed (2011) 

menar att bedömning handlar om att läraren skall bilda sig en uppfattning om elevens 

hela utveckling och då inte bara kunskapsmässigt utan även språkligt, känslomässigt 

och socialt. Den ena menar att bedömning handlar om att läraren skall bilda sig en 

uppfattning och den andre att bedömning är en process i formativ anda.  

 

Avsikten med den här studien var att få mer kunskap och förståelse kring bedömning i 

sångämnet genom att ta del av sånglärarnas egna åsikter och erfarenheter kring ämnet 

för studien. Eftersom valet har varit att rikta in sig på sånglärare som undervisar 

gymnasieelever hade validiteten kunnat stärkas om det varit en jämn fördelning 

mellan betygsättande lärare och icke betygsättande lärare då det genom studien visade 

sig att de betygsättande och de icke betygsättande lärarna verkar ha olika syn och sätt 

att jobba med bedömning. Validiteten hade även stärkts utav att begreppet bedömning 

definierats utav intervjupersonerna. Validiteten stärks även genom att 

intervjupersonerna var införstådda på syftet med studien. 
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När intervjuerna spelades in, sparades i ljudfiler, transkriberades, analyserades samt 

genomgående i hela studien har intervjupersonerna haft andra namn. Även detaljerad 

information som vilka skolor lärarna jobbat eller jobbar vid är bortvalt för att 

intervjupersonerna skall förbli anonyma. Informerat samtycke handlar om att 

forskaren delger intervjupersonerna vad undersökningens övergripande syfte är och 

vilka risker samt fördelar som finns med att delta i studien (Kvale, 1997). Det 

klargjordes för intervjupersonerna innan intervjun vad syftet med studien var samt att 

de i studien kommer att citeras med andra namn.   

5. Resultat 
I detta resultatkapitel redovisas intervjuresultaten. Kapitlet är upplagt på så sätt att 

intervjupersonernas röst får komma fram. Kategorierna är skapade utifrån vad som är 

gemensamt för vad lärarna pratar om eller skiljer sig åt dem emellan. Under den första 

rubriken, Betyg, föreskrifter och problematiken, redogörs det för vad 

intervjupersonerna finner problematiskt kring betygsättningen och föreskrifterna. 

Därefter kommer rubriken Yttre och inre verktyg där det redovisas vilka 

tillvägagångssätt och verktyg intervjupersonerna använder för att göra en bedömning. 

I slutet av detta kapitel kommer en resultatdiskussion och slutdiskussion. Det bör även 

nämnas att båda begreppen betygskriterier och kunskapskrav används men har samma 

innebörd. Benämningen betygskriterier tillhör Lpf94 och kunskapskrav LGY11. 

Intervjupersonerna använder bägge betygsskalor när de resonerar.  

5.1. Betyg, föreskrifter och problematiken 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de alla upplever någon form av problematik 

kring bedömning och betygssättning. Personlig problematik är något som alla 

sånglärarna uttrycker. Med personlig problematik syftas det på en problematik som 

handlar om att sång kan vara något som kopplas till det personliga och att det kan bli 

en problematik hos eleverna när det kommer till bedömning och betygsättning. 

Gun berättar hur hon ser på bedömning: 

Gun: jag tycker det är underbart att få jobba med elevens bedömning bara, det är så 

tacksamt att bara få eleverna till att få tro på sig själva och må bra när man inte 

måste sätta en stämpel på dem, att de är värd bara ett A eller E eller C eller B eller D 
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Jag tycker det är väldigt skönt för att det är ju så hemskt svårt att betygsätta och det 

är så hemskt lätt att man tar illa upp om det inte blir bra. (Intervju Gun, 2013) 

Vidare ifrågasätter hon vad som är viktigast: 

Gun: är det viktigare att bedöma eller är det viktigare att bygga upp alltså elevers 

självförtroende så att de tror på sig själva och vågar sjunga? Och inte bara på sången 

utan som hela människan kan man säga, att man har en självkänsla och tycker att man 

duger även i sångområdet, du behöver inte sjunga så himla bra, man duger ändå. 

(Intervju Gun, 2013) 

Moa är inne på liknande spår som Gun i det att de som sånglärare har en uppgift att 

stärka elevernas självförtroende, få dem till att våga, att elevernas sångutveckling 

främjas av det. Hon upplever att hennes elever tenderar att se sång som något 

personligt och att man som lärare måste bygga upp deras självförtroende. Vidare 

menar Moa även att ge elever ett lägre betyg kan rasera detta uppbyggda 

självförtroende: 

Moa: alltså det är ju det här om att sång handlar ju så otroligt mycket om att våga och 

i sånglärarrollen så ligger det mycket i att bygga upp elevens sångliga 

självförtroende, eller vad man ska kalla det, och då vet man att resultatet blir mycket 

bättre då, när de känner liksom att de vågar och så, att sedan då vid kursens slut när 

man ger betyget, att ge ett betyg godkänt så kan ju det vara väldigt jobbigt, det är som 

man rycker undan mattan det lilla man först har jobbat och byggt upp och pushat och 

peppat och sen når de inte upp till ett högre betyg då, det verkligen känns som att det 

kan stjälpa elever och så tror jag att eleverna tenderar att ta sångbetyg mycket mer 

personligt än betyg i andra kurser då, det är som att de känner att de får en stämpel 

på sin personlighet på ett annat sätt tror jag än att få ett lågt betyg i svenska, ja det är 

ju såklart individuellt vilka som, vilka betyg som är känsliga, men jag tror nog ändå 

att det är känsligt i sång. Och det är speciellt svårt med de elever som verkligen vill 

och försöker men ändå inte lyckas nå upp till ett eftersträvat betyg, ett lågt betyg kan 

verkligen sätta krokben för elevens framtida utveckling. Vilket är så synd och tråkigt. 

Inget bra system. (Intervju Moa, 2013) 

Daria berättar att hon tycker det kan kännas konstig att ge ett betyg i sång och kan inte 

precisera vad exakt hon tycker känns konstigt men resonerar kring att rösten är 
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personlig och om eleven inte har med sig det där extra från början så kan det vara 

svårt att nå högsta betyg: 

Daria: jag kan tycka att det känns lite konstigt att man ska ge ett betyg till en förmåga 

eller en begåvning just när det kommer till sång. Jag vet inte riktigt varför det känns 

konstigt men det är väl för att det kanske, det är så pass personligt på nått sätt, alltså 

rösten bär du ju med dig och det är svårt att förändra rösten, du kan ju träna upp den 

såklart med sångteknik och så där men har man inte ”det” så att säga så kan det vara 

svårt att nå högsta betyg. (Intervju Daria, 2013) 

Kim berättar om att det är svårt att betygsätta afrosång (samlingsnamn för sång inom 

genrerna jazz, pop och rock) som han främst jobbar med. Han menar på att det inte 

finns något klart röstideal inom den genren och att det bygger på att få fram olikheten 

i personen, att lägga sin egna personliga prägel på det eleven gör och att han lutar sig 

mycket på sin långa erfarenhet vid betygsättning, men att det alltid är knivigt att 

definitivt sätta ett betyg som han är helt säker på. Han konstaterar att ”det är ju aldrig 

roligt egentligen att måsta betygssätta folk, det är det inte”  (Intervju Kim, 2013). 

Senare under intervjun nämner Kim även: 

Kim: att det svåraste med att sätta betyg i sången, det är ju att när man ska delge det, 

om det inte är ett högt betyg. Ibland är det ju lite tråkigt att måsta säga att någon fått 

ett sämre betyg. (Intervju Kim, 2013) 

Alla intervjupersoner förutom Gun nämner någon form av problematik när det 

kommer till föreskrifter. Moa pratar om föreskrifternas tolkningsproblematik och att 

de nya kursplanerna (LGY11) är mer preciserade än de tidigare (Lpf94). Hon 

förklarar även hur hon och hennes kollegor tillsammans försöker definiera 

bedömnings och betygskrav: 

Moa: ja, jag tycker det är väldigt svårt att bedöma sång, betygsättningen är generellt 

sett en svår del av läraryrket, jag tror dock att sång är lite extra svårt om man tittar 

på betygskriterierna så vad det som innebär att som från en notbild sjunga med viss 

säkerhet för betygsnivå ett, det är sådana uttryck som ger väldigt stort utrymme för 

olika tolkningar. De nya kursplanerna (LGY11) är mer preciserade än de tidigare 

(lpf94) vilket är bra men ändå är det väldigt komplicerat och vi har haft samtal i 

arbetslaget, både i musiklärargruppen och vi sånglärare där vi diskuterar vad man 
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kan kräva i de olika kurserna samt för de olika betygsnivåerna, att nationellt på alla 

gymnasieskolor i landet få en rättvis bedömning i sång är nog en utopi, men vi 

försöker i alla fall inom programmet att få en rättvis bedömning, så rättvis som 

möjligt. (Intervju Moa, 2013) 

Kim berättar om hur han pratar kring betygskriterierna med de elever som riskerar att 

inte nå upp till ett godkänt betyg. De elever som kommer till det gymnasiet där han är 

verksam kan vara på väldigt olika nivåer, han menar att en del är jättebra redan när de 

börjar gymnasiet medan andra i princip inte kan sjunga och kommer också att ha svårt 

att lära sig sjunga. Han berättar hur han resonerar med dessa elever: 

Kim: vi pratar om kursen och att det är de här grejerna vi ska ha in än en gång i 

kriterierna och att det måste ändå gå på ett år, man måste hinna med alla de här 

sakerna för att få ett godkänt eller få ett F eller D eller vad det nu blir för något ett D 

kanske för att det ska funka och om du då kanske har ett annat instrument, om du vill 

prova det istället vad tror du om det ”nä säger de jag vill lära mig sjunga”. (Intervju 

Kim, 2013) 

Han poängterar dock att allting kan hända, att en del elever är ”late bloomers” och att 

saker helt plötsligt kan falla på plats. Han berättar vidare att: 

Kim: det är ju jättemånga som sjunger, det har ju ökat extremt mycket, så att det blir 

ju väldigt många olika, men ja då måste de få den möjligheten men jag kan säga åt 

dem efter ett tag om det inte blir bättre att ”du kommer att balansera på att ha ett 

liksom icke godkänt eller godkänt men det är du som bestämmer” och då säger de 

”men jag fortsätter” ”jo det kan bli om du verkligen verkligen lägger ner mycket 

mycket tid på det och tränar och övar på de här sakerna vi håller på med”. Så att det, 

jag försöker vara väldigt försiktig och på nått sätt få dem att ändå förstå att det krävs 

ganska mycket. (Intervju Kim, 2013)  

Daria pratar om hetsen kring betygen och att det ibland kan bli för mycket i 

betygskraven som eleverna ska ha koll på vilket hon menar tar bort lite av de roliga i 

att studera. Hon menar även att den här hetsen kommer både från elev och lärare att 

hela tiden sträva efter ett högre betyg istället för att vara nöjd vid ett visst betyg: 

Daria:(…) som i första instrumentkursen ska du liksom kunna läsa a vista för att få ett 

A, och jag kan ju bara jämföra med mig själv, men jag hade ingen koll på a vista, till 
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exempel, när jag gick ettan på gymnasiet och jag tror inte det var många i min klass 

som hade det heller och man märker också det på mina elever att de är väldigt många 

som inte har det och tycker att det är svårt. Sen är det många som inte ens kan läsa 

noter heller, nu kan ju det bara vara en tillfällighet men jag känner att det är ändå 

mer saker som, som man ska ha koll på. Det är lite för mycket, det tar bort lite grann 

av det här som att man tycker det är roligt att studera överhuvudtaget, det är hela 

tiden den här hetsen att man hela tiden ska klara ett högre betyg sen så står det ju i 

omdömena eller när man skriver ett omdöme ja men den här eleven har ett C men man 

kan som inte vara nöjd där även om eleven själv skulle vara nöjd så är man hela tiden 

där och ”ja men vad behöver du göra för att få ett högre betyg” det är kanske också 

lite av en betygshets dels från läraren och från eleverna att man hela tiden jobbar mot 

nått högre hela tiden att man inte får vara nöjd, ja menar ett C är ju ändå ett väldigt 

bra betyg tycker då jag. (Intervju Daria, 2013) 

 
Moa tror hon skulle lägga upp kurserna på ett annat sätt om hon inte var tvungen att 

betygsätta och kanske individualisera ännu mer: 

Moa: jag tror att jag skulle, alltså jag skulle nog inte lägga upp kurserna på samma 

sätt kanske om jag inte var tvungen att betygssätta. Jag kanske inte skulle lägga 

samma vikt vid moment som är viktiga i kursplanen och sådär, kanske att jag skulle 

jobba lite mer på, alltså det gör man ju såklart, man har ju enskild undervisning och 

då är det ju lätt att ha en individuell utvecklingsplan, men ja skulle nog kanske 

individualisera ännu mer. (Intervju Moa, 2013) 

Kim berättar att betygen är något som gör att krav ställs på eleven att dyka upp på 

lektionerna och åstadkomma något, att det tvingar eleverna att ta sin 

sångundervisning på större allvar. Kim menar att när han jobbade vid kulturskola så 

gavs inget omdöme eller något skriftligt bevis på vad som åstadkommits utan han som 

lärare bekräftade muntligt när eleven gått framåt och på vad. Kim menar att det är 

något helt annat att jobba vid gymnasiet, att det är ett helt annat sätt att jobba på som 

kräver mer av honom som lärare genom att han måste sätta sig in i fler saker på ett 

annat sätt. Han berättar att det på gymnasiet ställs krav: 

Kim: här är ju eleverna tvungna att åstadkomma och få resultat som jag märker. De 

måste göra läxan annars så riskerar de ju att få dåligt betyg eller kanske inget betyg 

alls om de inte kommer nog ofta då kan de ju få ett IG så att liksom jag har ju ett häng 

på dem på ett helt annat sätt, det betyder ju någonting, de måste komma hit varje 
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vecka om de inte är sjuka, det är liksom ett obligatorium så att det är inte valt själv så 

att de gör som de vill utan har de valt den här linjen och valt sång eller något annat 

instrument då är det det som gäller varje vecka i tre års tid vara här och förkovra sig 

och de ska liksom sitta, läxorna ska funka helst varje vecka på ett bra sätt, det bedöms 

ju också instuderingsteknik, att man kan instudera, att de kan få en låt av mig utan att 

vi gått igenom den och sen ska de komma tillbaks och kunna den, det finns också med i 

kriterierna, det är så nuförtiden. (Intervju Kim, 2013) 

Daria menar att hon skulle gå mer på elevens egna mål och viljor om hon inte satte 

betyg. Hon betonar dock att hon skulle ha en ram för undervisningen och att hon 

skulle ha med delar från kunskapskraven som hon anser är viktiga: 

Daria: jag skulle nog då gå mer på elevens mål och vilja fast samtidigt ändå ha någon 

form av ram, men några saker som är viktiga som faktiskt finns med i kunskapskraven 

skulle jag nog ta med för jag tycker även om det är lätt att lära sig om man tycker det 

är kul så behöver man ändå lära sig andra saker som man kan ha nytta utav i 

framtiden om man då skulle fortsätta med musik till exempel. (Intervju Daria, 2013) 

5.1.1. Yttre och inre verktyg 

Med Lärarnas yttre verktyg menas de saker runtomkring lärarna som de 

påverkas av och måste använda sig av i sitt yrke till exempel skollag, 

betygskriterier och ämnesplaner. Det innebär alla yttre faktorer som påverkar 

lärarens vardag, faktorer lärarna förhåller sig till och faktorer de är skyldiga att 

förhålla sig till. Med Lärarnas inre verktyg menas de faktorer inom läraren som 

läraren förhåller sig till som kunskap, variation, förståelse och relation. Moa 

berättar hur hon jobbar med dessa yttre och inre verktyg: 

Moa: man utgår ju såklart från betygskriterier och kursplaner och så sker det en 

kontinuerlig bedömning under kursens gång men självklart är det ju elevens förmågor 

vid kursens slut som ska betygssättas, det krävs jättemycket reflektion för att få en 

rättvis bedömning. (Intervju Moa, 2013) 

Moa berättar i ovanstående citat att hon använder sig av yttre verktyg så som 

betygskriterier och kursplaner men även inre verktyg så som kontinuerlig bedömning 

och reflektion för att få en rättvis bedömning. 
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Daria nämner några verktyg som hon använder sig av, både inre verktyg som till 

exempel noggrannhet och fortlöpande bedömning, men även yttre verktyg som 

dokumentation, överstrykningspenna och bedömningsmatriser: 

Daria: ja nu är ju det här mitt första år som ”riktig” lärare då eller vad man ska säga 

så jag har väl försökt vara ganska noga. Jag har ju än så länge inte satt några betyg 

men jag har ju som ändå bedömt litegrann så här eftersom ja fortlöpande bedömning 

så och mestadels har jag väl använt mig av dokumentation alltså skrivit ner vad jag 

tycker och tänker efter varje lektion gjort bedömningsmatriser efter kunskapskraven 

och strukit under, strukit över med en grön överstrykningspenna på det som jag tycker 

att eleven klarar av på de olika betygsnivåerna och sådär. (Intervju Daria, 2013) 

Precis som Daria jobbar också Moa med yttre verktyg och inre verktyg i form av 

dokumentation, reflektion, loggbokssystem, skriftlig planering och utvärdering. Hon 

berättar hur hennes dokumentation ser ut: 

Moa: bedömningen sker ju kontinuerligt under kursens gång eller under kanske de tre 

åren som eleven går här och jag använder själv då som ett loggbokssystem där jag 

skriver ner mina reflektioner efter varje lektionspass och jag gör en skriftlig planering 

i en speciell fil då som ja, för varje sångelev, och så sen skriver jag alltid en 

utvärdering efter varje lektion så, det tycker jag är väldigt snabbt och smidigt, det gör 

ju att man alltid håller koll på utveckling och vad man har gjort. (Intervju Moa, 2013) 

Kim berättar om att hans erfarenhet från många års undervisning är hans viktigaste 

verktyg vid bedömning: 

Kim: det är ju då med hjälp av åren och erfarenheten alla, ja kanske vet inte hur 

många hundratals kanske tusentals elever man haft som man har fått lyssna på och 

man fått hålla på och jobba med som då har gjort att man känner sig ganska säker i 

bedömning så att säga fast än alla är så olika och det bygger på olikhet så känner jag 

framför allt att den, erfarenheten, det är den jag står på när jag bedömer. (Intervju 

Kim, 2013)  

Han tar även hjälp av yttre verktyg i form av betygskriterier och tar dessa till hjälp när 

han kommunicerar med eleverna. Han vittnar även om sitt sätt att dokumentera på 

genom att han bockar av vad i kursen eleven klarat av mot kriterierna. Han poängterar 

även att det gäller att hålla eleverna a jour med var de ligger till i betygssättningen, 
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genom att gå igenom kriterierna med dem, diskutera vilka kriterier de uppfyller och se 

till att de förstår vad de behöver göra för ett högre betyg: 

Kim: (…) och sen har jag ju då de olika betygskriterierna till hjälp som jag använder 

mig av ganska mycket och mer och mer med årens lopp har det blivit det när jag ska 

diskutera, när jag pratar med eleverna och delger dem mitt-terminsbetyg och sådant 

och då får jag ett papper på aktuella kursen sång1 som det heter nu eller två, då man 

ju bara varit med om två år hittills i det nya systemet (LGY11), så går vi ju igenom 

kriterierna vad som står ordentligt innan man startar och så sen i mitten och sen 

eftersom så brukar jag bocka av med eleverna vad vi hunnit med, ”tycker du att vi 

hunnit med improvisation, enkel improvisation?” ja det och så bockar man av och då 

kommer man in på kanske ja då A, B, C, D, var man nu hamnar och så att med hjälp 

av det så kan jag känna mig säkrare gentemot eleven att vi hamnar någorlunda rätt, 

men det kräver att jag hela tiden håller eleven a jour med var vi är någonstans i 

betygskriterierna, och de ser det då tydligare också vad de ska göra för att kunna få 

ett högre betyg så att så är det ungefär för min del i bedömningen. (Intervju Kim, 

2013) 

Gun har tidigare berättat att hon tycker det är underbart att endast jobba utifrån 

elevens bedömning och hon jobbar inte lika mycket med yttre verktyg hon jobbar mer 

med de inre verktygen. Hon pratar om att sång är subjektivt och hur hon går tillväga 

för att göra en bedömning av vad eleven behöver för att utvecklas: 

Gun:(…) man kan ju som inte se vad någon gör inuti kroppen eller något sådant, det 

enda man kan gå på är ju vad man känner själv och så kan man, alltså så det som jag 

brukar göra för att kunna känna vad eleven gör rent tekniskt, det är ju att jag försöker 

som tänka inuti, att jag härmar det ljud som de gör eller den sång som de har, jag 

försöker härma det utan att liksom göra det, utan bara inuti, jag bara tänker att ”få se 

om jag skulle härma det här ljudet då ska det kännas sådär, jaha då klämmer jag ihop 

där litegrann och så drar jag upp struphuvudet aha! okej då är det som händer”. Så 

det är så jag gör, jag imiterar eleven kan man säga och då känner jag vad det är för 

någonting som de gör och vad det i så fall är man behöver justera för att det ska bli 

bekvämare att sjunga eller för att de ska få fram de uttryck de vill ha. (Intervju Gun, 

2013) 

Gun nämner i ovanstående citat imitation som ett verktyg för att förstå vad eleven gör. 
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Gun berättar vidare att hon jobbar mycket med elevinflytande som kan benämnas ett 

sorts yttre verktyg och elevinflytandet visar sig även när Gun ska göra en bedömning 

av eleven. Hon berättar hur hon går tillväga när hon bedömer: 

Gun: det gör man ju fortlöpande och ihop med eleverna, jag brukar fråga eleverna 

att: ”hur känns det här, känns det bra att sjunga såhär?”. För då om de tycker att det 

känns bra då är det ju bra, alltså om det känns som att det inte känns bra, alltså att 

det, ja, klämmer i halsen eller någonting, då är det ju oftast inte bra så oftast är det ju 

det som vi tillsammans går efter då. (Intervju Gun, 2013) 

Gun strävar efter att ha kommunikation med eleverna. Även de andra lärarna nämner 

kommunikation som en del i deras bedömning och för elevernas fortsatta utveckling. 

Moa nämner verktyg som positiv feedback och diskussioner med eleverna: 

Moa: alltså det är ju i det kontinuerliga arbetet, varje veckas lektioner och man 

upptäcker under kursens gång såklart och man försöker under lektionen att 

kommunicera ut detta till eleverna att ge positiv feedback samt diskutera med eleven 

vad som kan förbättras. (Intervju Moa, 2013) 

Daria använder liknande verktyg. Varje lektion försöker hon att säga någonting 

eleven gör bra och någonting de förbättra: 

Daria: just med förmågorna så tycker jag att jag är, om jag får skryta litegrann, att 

jag är ganska bra på att kommunicera, för att jag försöker att säga någonting bra och 

någonting de kan jobba med varje lektion och det tror jag att de uppskattar. (Intervju 

Daria, 2013) 

Kim berättar också om kommunikation i form av att han bedömer varje låt eleverna 

sjunger tillsammans med dem. Han nämner även yttre och inre verktyg som lokala 

kursplaner och repertoar: 

Kim: jag har ju då de lokala kursplanerna har jag också som jag går efter där man 

har med ett visst antal genres man ska hinna med och olika saker och då betygssätter 

jag litegrann så varje gång man sjunger, man går igenom, man går igenom pop, blues, 

rock, jazz, musikal, och ibland också lite folkvisa och lite soul och sådant på sidan om 

och det jag brukar också göra det är att jag bedömer varje låt de har sjungit, också 

tillsammans med dem. (Intervju Kim, 2013) 
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Repertoar kan ses både som ett yttre verktyg och ett inre verktyg då repertoar i sig är 

ett yttre verktyg men att jobba med olika sorters repertoar blir även en form av 

variation som kan ses som ett inre verktyg. Moa menar att om repertoaren hålls bred 

så kan man se hur rösten beter sig i olika typer av sånger: 

Moa: man försöker hålla en väldigt bred repertoar där och då ser man ju liksom hur 

rösten beter sig i olika typer av sånger. (Intervju Moa, 2013) 

Gun berättar om att hon inte bedömer eleven utifrån någon kursplan och nämner 

också verktyg i form av repertoar genom att sjunga låtar de tidigare jobbat med för att 

känna att de har utvecklats. Hon nämner även verktyg som utvärdering med eleven: 

Gun: när jag bedömer elever så jämför ju jag eleven med sig själv, jag behöver ju inte 

använda någon kursplan då, så det spelar ju som ingen roll för mig (….) ibland 

brukar vi gå tillbaka, eleverna, jag brukar sjunga med dem en gammal låt (Gun 

ackompanjerar) som de har sjungit från början, kanske första låten vi körde eller 

något och så får de känna att det är skillnad, att det är mycket lättare att sjunga den 

nu, det brukar jag göra ganska ofta och det är jättekul för de känner ju oftast en stor 

skillnad och för mig är det viktigare att de känner en skillnad, att de känner att de har 

gått framåt, än att jag gör den bedömningen egentligen, det viktigaste är ju deras 

upplevelse att de känner att det har gett någonting och så brukar jag göra 

utvärderingar med dem att de får känna själv att det har gett någonting och fråga dem 

i slutet av året om de tycker att de har gått framåt och vad de skulle vilja göra, 

utveckla till nästa år och sådär. (Intervju Gun, 2013) 

Daria berättar att hon kanske hade gått mer på elevens vilja om hon inte hade varit 

tvungen att följa betygskriterierna och tar som exempel att det är lättare och roligare 

att lära sig när man får sjunga repertoar man tycker om. 

Daria: (…) det är ju roligare och lättare att lära sig någonting om man tycker det är 

roligt det är ju många elever som säger: ”men den här låten var skittråkig”. Jag hade 

en elev som jag gav två jazzlåtar och hon hatar verkligen jazz och jag vet inte om det 

vi jobbade med under de lektionerna gav henne någonting det kanske inte hon heller 

vet själv men hon tyckte inte om det i alla fall man kände som att det kanske är svårare 

för henne att ta till sig det jag försökte lära henne än om vi kanske skulle ha sjungit en 

poplåt eller något annat som hon kanske tycker om. (Intervju Daria, 2013) 
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Kim berättar om hans tillvägagångssätt vid en första lektion och nämner verktyg som 

analys, kontinuitet, repertoar och om att få in en bra social känsla i rummet: 

Kim: (…) vi går igenom lite papper som jag sa och så sen gör jag en röstanalys och 

då kollar man ju igenom det vanliga, man kollar höjd kollar lite klangen och stöd 

andning och sådana saker och då ser man ganska fort om det är en elev som har 

förmåga och så brukar de ju också alltid få samma sång när jag träffar dem första 

gången då hör man ganska tydligt, med erfarenhet av att jag hört innan låten ”Let it 

be” extremt många gånger i olika versioner, och eleverna har för det mesta också hört 

den därför har jag alltid den sången som jag startar med i kursen 1 eller kurs A de har 

oftast hört den och kan den redan, de känner sig inte rädda eller främmande direkt 

när de kommer hit. För att komma hit och liksom börja sjunga med en enda person 

eller lärare kan ju vara lite känsligt om man inte har gjort det förut så att man 

försöker ju som att ganska fort få in en bra social känsla i rummet och då ger jag dem 

en enkel sång som de kan börja med och samtidigt så kan ju jag också i en sådan låt 

gå in ganska fort och se vad de har för förmågor. (Intervju Kim, 2013) 

Kim menar i ovanstående citat att det är viktigt att få in en bra social känsla i rummet 

då det kan vara lite känsligt att komma och sjunga för en enda person om eleven inte 

har gjort det tidigare. Gun pratar om att få eleverna att känna sig trygga, att stötta dem 

och få dem att våga, samt betonar vikten av att få eleverna att bli medvetna om sina 

styrkor: 

Gun: (…) så det är ju eleverna som styr bedömningen till stor del faktiskt också. Så 

jag brukar inte säga till dem så mycket vad jag tycker, utan de enda jag brukar göra 

är att stötta dem, få dem till att våga, få dem till att tro på sig själva och sådant, men 

sen, jag tycker i så fall det som är min viktigaste bedömning är ju att se vad de har 

gått framåt på och vilka områden som de har blivit bättre på och förmedla det till dem 

då så att de känner det själva, att: ”Jag har blivit bättre på det där å det där, och det 

här är min styrka”. Jag brukar försöka att dem verkligen ska veta vad de är bra på, 

att veta ”du har så jättefin klang här” eller ”du är jättebra på att uttrycka texterna 

här när du har gått in i dem” eller vad det nu kan vara. (Intervju Gun, 2013) 

Moa nämnde tidigare motsättningen i att peppa och bygga upp eleven för att sedan 

rycka undan mattan med ett, för eleven sett, för lågt betyg. Hon konstaterar även att 

ett verktyg är att få eleverna till att våga och att bygga upp elevens sångliga 

självförtroenden genom att ”pusha och peppa”: 
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Moa: (…) alltså det är ju det här om att sång handlar ju så otroligt mycket om att 

våga och i sånglärarrollen så ligger det mycket i att bygga upp elevens sångliga 

självförtroende, eller vad man ska kalla det, och då vet man att resultatet blir mycket 

bättre då, när de känner liksom att de vågar och så, att sedan då vid kursens slut när 

man ger betyget, att ge ett betyg godkänt så kan ju det vara väldigt jobbigt, det är som 

man rycker undan mattan det lilla man först har jobbat och byggt upp och pushat och 

peppat och sen når de inte upp till ett högre betyg då. (Intervju Moa, 2013) 

Detta är resultatet av mina intervjuer. Härnäst följer en resultatdiskussion,  

slutdiskussion samt förslag till fortsatt forskning.  

6. Diskussion 
Påhlsson (2011) menar att begreppet bedömning inom skolan är en pågående 

handling, ofta i formativ anda gentemot eleven, men han menar även att termen ibland 

kan uppfattas som en övergripande beteckning för hela betygsprocessen. De 

betygsättande sånglärarna som intervjuats i den här studien ser bedömning åt det 

hållet som Påhlsson sist nämner, det vill säga att de kopplar samman bedömningen 

med betygsättningen. Gun som inte sätter några betyg jobbar däremot med 

bedömning i syfte att se vad eleven behöver för att utvecklas vidare. De gör de 

betygsättande lärarna också men de är skyldiga att förhålla sig till betygskriterierna de 

kan inte endast se till elevens personliga utvecklingstakt eller intresseområden, 

eftersom eleverna måste klara av vissa situerade moment under ett läsår för att få ett 

godkänt betyg i kursen. Resultatet i studien pekar på att betyg inte alltid påverkar 

utveckling i positiv riktning. Ska eleven dock söka vidare efter sina gymnasiala 

studier till exempelvis högre musikutbildningar är det estetiska programmet 

studieförberedande och har krav på eleverna att uppfylla olika moment som de 

behöver för fortsatta studier. Detta är inget du självklart får som eleven vid 

kulturskola.  

 

Gemensamt för alla fyra intervjupersonerna är att de nämner former av personlig 

problematik när de ska bedöma eller betygsätta en elevs sångförmåga. Både Gun och 

Moa berättar att de som sånglärare jobbar med att bygga upp elevernas 

självförtroende samt försöka få dem till att våga vilket de menar att sångutveckling 

handlar mycket om. Detta är även synligt i Klepics (2010) studie där några av 
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intervjupersonerna menar att de inte hade börjat sjunga i kör om de inte innan hade 

gått en sångkurs som jobbat för att de skulle våga sjunga. Moa menar att när betyget 

sedan sätts och inte är till belåtenhet hos eleverna kan det lätt kan stjälpa eleven, 

”rycka undan mattan” för det som de tillsammans byggt upp. Gun uttrycker att det är 

lätt att eleverna tar illa upp om det inte blir bra vid betygsättning i sång och att det 

borde vara viktigare att bygga upp elevernas självförtroende än att bedöma dem. Moa 

är inne på samma spår och berättar att hon tror eleverna tar sångbetyget mer 

personligt än betyg i andra kurser, att eleverna känner att de får en stämpel på sin 

personlighet i och med sångbetyget. Även Gun menar att betyget känns som att sätta 

en stämpel på eleven. Problematiken sånglärarna upplever i det att de bygger upp 

elevernas självförtroende för att sedan rasera det uppbyggnadsarbetet med ett betyg 

kan liknas det Lidman-Magnusson (1999) menar, att om en person upplever att 

han/hon inte kan sjunga så kan det få konsekvenser för hela personligheten, att 

personen i fråga ser hela sin person som bristande. Motverkas denna uppfattning kan 

det påverka inte bara sångrösten utan även ha god inverkan på personens självkänsla 

och stärkande av identiteten. Kim och Daria menar också att sång är något som 

kommer ur det personliga och att det kan bli en problematisk motsättning vid 

betygsättning. Kim pratar om att det är problematiskt att betygsätta något som eleven 

ska lägga sin egna personliga prägel på, vilket även de andra lärarna nämner även 

Daria menar att det känns konstigt att sätta betyg på sång för att det är så pass 

personligt. I LGY11 under kursen Instrument eller sång 1 står det i kunskapskraven 

för betyget A att eleven ska kunna sjunga med personligt uttryck vilket Zandén (2010) 

menar är problematiskt. Zandén menar att kraven från skolan på uppriktighet, 

personlig prägel och sannfärdighet aldrig kan säkerställas hos en elev av en lärare. 

Hur ska läraren veta med säkerhet att det är elevens egna personliga prägel som visas? 

Att eleven verkligen menar det den visar? Han ifrågasätter detta som kriterier.  

 

Inom sociokulturell teori används begreppen verktyg och redskap. Dessa redskap 

eller verktyg kan vara både fysiskt yttre betingade samt språkliga mentala. Vi tar 

hjälp utav och använder oss av dessa när vi verkar i och förstår vår omvärld (Säljö, 

2000). Påhlsson (2011) menar att det finns något som kallas kulturella verktyg inom 

sociokulturell teori vilket är nationella och lokala styrdokument. I denna studie 

förklaras de intervjuade sånglärarnas verktyg vid bedömning i form av yttre verktyg 
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samt inre verktyg. De är verktyg som lärarna använder sig av för att kunna göra en 

bedömning av eleven. Dock kan det tydligt ses att de betygsättande lärarna är mycket 

mer påverkade av de yttre verktygen än vad Gun som inte sätter några betyg är. De 

betygsättande lärarna använder sig alla av någon form av dokumentationssystem. 

Daria och Moa skriver ner vad som skett efter varje lektion samt en reflektion över 

lektionen. Kim ”bockar av” betygskriterierna tillsammans med eleverna allt eftersom 

de klarar av de olika momenten. Självklart nämner de betygsättande lärarna 

betygskriterierna som ett verktyg. Det är främst utifrån dem och andra föreskrifter de 

skall göra sin bedömning. Daria nämner även yttre verktyg som överstrykningspenna 

samt bedömningsmatriser som hon utformar utifrån kunskapskraven. Lindström, 

Lindberg och Pettersson (2011) menar att lärare som jobbar formativt kan utforma 

matriser för att se hur pass väl eleven presterar exempelvis kan läraren skriva ned 

vilka färdigheter hon vill att eleven skall erhålla och klargöra vad som är ett gott 

utfall och vad som är ett mycket gott utfall i den färdigheten. För att matrisen skall 

verka formativt är det dock av vikt att den delges eleven, diskuteras och följs upp, 

samt att eleven själv reflekterar kring var i matrisen han/hon tycker sina prestationer 

ligger och hur matrisen ska byggas vidare för att vara framåtsyftande.  

  

Repertoar är ett verktyg som kan ses både som ett yttre och som ett inre verktyg. Det 

kan vara ett inre verktyg i form av variation men själva låten i sig kan ses som ett 

yttre verktyg. Gun berättar att hon använder repertoar som ett verktyg för att visa 

eleven att den gått framåt genom att eleven får sjunga en sång de tidigare arbetat 

med. På det sättet kan eleven känna vad som gick bättre eller lättare än sist och 

tydligare se sina framgångar. Kim berättar att han går igenom olika sorters repertoar 

med eleverna vilket gör att repertoar även här blir en form av variation. Moa menar 

också att variation av repertoar gör att hon ser hur rösten beter sig i olika genrer och 

ger henne en vidare bild eller förståelse av elevens röst. Daria menar att repertoar kan 

motivera men även stjälpa. Repertoar som eleven tycker om och trivs med att sjunga 

höjer motivationen och vice versa. Om repertoaren inte faller eleven i smaken så kan 

eleven uppleva sjungandet icke lustfyllt och bli mindre motiverad. När Kim har en ny 

sångelev och de har en första lektion tillsammans ger han alltid samma sång till 

eleven att sjunga, en relativt känd och enkel sång. Kim gör detta för att han hört den 

sången många gånger i olika versioner och därför kan gå in och jobba i den sången 
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med eleven direkt, för att se vad eleven har för förmågor. Då det är en ganska känd 

låt som de flesta elever har hört, hjälper det eleven att bli trygg i situationen att 

sjunga själv inför en ny främmande människa. Daria ger ett exempel på en sångelev 

som inte tycker om att sjunga jazz-låtar och menar att hon inte vet om det ger den 

eleven så mycket till dennes utveckling att jobba med jazz. I skolan ska sångeleven 

sjunga olika sorters genrer men som professionell musiker är det viktigt att hitta sin 

stil och sitt personliga uttryck precis som Zangger-Borch (2008) menar är den 

viktigaste egenskapen som sångare att ha karaktär. Han menar också att det är viktigt 

att man som sångare vet vad som är ens styrkor samt har ett gott självförtroende. Vet 

sångaren inte vad som är hans styrkor så kanske han söker sig till fel forum att verka 

inom där han bara får nej, vilket kan ha dålig verkan på självförtroendet. Detta gör 

det ännu viktigare för sånglärarna att jobba formativt med att göra eleverna 

reflekterande över sin utveckling och medvetna över vad deras styrkor är så de kan 

hitta det forum som passar dem. Zangger-Borch menar vidare att för att hitta olika 

sound i sin röst så är det fördelaktigt att imitera, klangen skapar vi oftast i vårt 

ansatsrör som är mun, svalg och näshåla och där kan vi ibland ”klämma åt” eller 

känna oss spända när vi sjunger. Gun berättar att hon brukar använda sig av imitation 

som kan ses som ett inre verktyg. Hon använder det dock för att kunna känna i sin 

kropp vad eleven gör. Eftersom sång är subjektivt kan läraren aldrig exakt veta vad 

en elev gör inuti kroppen när den sjunger, möjligen kan läraren höra var problemet 

ligger men inte se det, genom att försöka härma ljudet eller förnimma sig om att göra 

ljudet i kroppen menar Gun att hon kan lokalisera vad eleven gör rent fysiskt genom 

att känna det i sin egen kropp.  

 

Kommunikation och fortlöpande bedömning är något sånglärarna i denna studie 

berör. Kim visar på att han arbetar formativt genom att han går igenom 

betygskriterierna tillsammans med eleven och samtalar då samtidigt på ett sätt som 

kan låta: ”har vi hunnit med det här?” det vill säga Kim står inte och berättar för 

eleven vad den har klarat av hittills i kursen utan det sker i en samtalsform där de 

tillsammans genom dialog tittar på vad de hunnit med och vad de ska jobba utifrån 

framöver. Kim berättar också att han och eleven fortlöpande, tillsammans bedömer 

varje låt de har jobbat med och håller eleven uppdaterad på var i betygskriterierna 

den hör hemma. Kim har lång erfarenhet inom sångläraryrket och framhåller att det 
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är just den, erfarenheten, som han står på när han bedömer. Gun visar också på 

formativa arbetssätt då hon kommunicerar med sina elever genom att fråga om det 

känns bra när de sjunger, om det inte känns bra så jobbar de efter det och försöker 

lokalisera var problemet ligger. Gun berättar också att hon gör utvärderingar i slutet 

av året tillsammans med eleven där hon frågar om eleven tycker den gått framåt samt 

frågar vad den vill göra och utveckla kommande läsår. Gun menar att bedömningen 

sker kontinuerligt då hon genomgående strävar efter att ha en dialog med eleven 

kring hur eleven upplever olika moment och vad som känns bra eller mindre bra. 

Positiv feedback och något som eleverna kan jobba vidare på är också formativa 

arbetssätt och något Moa försöker förmedla till sina elever varje lektion. Hon menar 

också att bedömningen sker kontinuerligt under kursens gång och att det krävs jätte 

mycket reflektion från hennes sida för att det skall bli en rättvis bedömning. Även 

Daria menar att bedömningen sker kontinuerligt genom dokumentation och 

bedömningsmatriser och även hon vittnar om feedback och berättar att hon försöker 

säga något eleven gjort bra på lektionen och något som kan jobbas vidare på. Från de 

intervjuade lärarna framgår det att de vill göra eleverna delaktiga i bedömningen samt 

hålla dem uppdaterade med vad de kan och vad de behöver jobba mer på genom 

dialog och feedback vilket kan likna ett formativt sätt att jobba med bedömning som 

handlar om att göra eleverna delaktiga, insatta och reflekterande över sin egen 

utveckling (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011). I LGY11 framgår det också en 

formativ uppmaning under skolans mål där det står att eleven ska ta ansvar för sina 

studier och kunskaper samt kunna bedöma sina resultat och vad den behöver jobba 

vidare med i förhållande till de krav skolan ställer. 

 

De tre intervjupersonerna som sätter betyg belyser alla olika problemområden kring 

betygskriterierna. Moa berättar om problematiken kring tolkningsutrymmet i 

betygskriterierna samt problematik kring att få en nationellt rättvis bedömning i sång. 

Kim berättar om svårigheterna med elever som riskerar att inte klara av att komma 

upp i en godkänd nivå under kursens tid. Daria uttrycker att det är problematiskt med 

för höga krav för högsta betyg. Hon pratar också om betygshets från både lärare och 

elev, att eleven inte får känna sig nöjd där den är utan hela tiden ska sträva efter ett 

högre betyg. Hon menar även att den här hetsen tar bort en del av studieglädjen. En 

problematik som Påhlsson (2011) ser är att musikläraren befinner sig i en omgivning 
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där det finns trosuppfattningar, handling, omdömen och normer och att dessa faktorer 

kan krocka med varandra vilket gör att det blir upp till musikläraren att bestämma hur 

mycket vikt hon vill lägga vid varje kulturs ståndpunkt exempelvis hur musikläraren 

skall förhålla sig mellan elevernas lycka i musicerandet mot det uppdrag läraren har 

att bedöma värdet i elevernas musicerande mot betygskriterier och styrdokument.  

6.1. Slutdiskussion 

Syftet med den här studien var att öka kunskapen kring bedömning i sångämnet. Jag 

tycker att jag genom att fått höra de intervjuade sånglärarnas tankar och erfarenheter av 

bedömning fått en klarare bild av hur det kan se ut i verkligheten och jag har fått med mig 

tankar och förslag på arbetssätt som jag kan ha hjälp utav i mitt framtida arbetsliv. Jag har 

kommit fram till att lärarna tar hjälp av yttre och inre verktyg för att göra en bedömning 

och de betygsättande lärarna är även tvungna att förhålla sig till vissa yttre verktyg när de 

bedömer så som exempelvis betygskriterier. De betygsättande lärarna använder sig av 

olika dokumentationssystem som att bocka av betygskriterier och föra loggbok. De 

betygsättande lärarna ser bedömningen som en del av betygsprocessen och tenderar att 

koppla bedömningen mot kunskapskraven vilket inte är så konstigt då det är det som 

eleverna betygsätts mot. Läraren som inte sätter några betyg beskriver att hon bedömer 

eleverna utifrån dem själva, utifrån deras önskemål, viljor och utvecklingstakt. De 

betygsättande lärarna känner sig både hjälpta och stjälpta av kunskapskraven. När de 

beskriver hur de skulle bedöma och lägga upp sin undervisning om de inte satte betyg så 

berättar de att de skulle gå mer på elevens viljor men ändå ha ramar samt ta med några av 

de punkter som står i kunskapskraven. En framhåller även att betygen och föreskrifterna 

är bra för att det blir krav på att olika moment skall ske samt att eleven måste dyka upp på 

lektionerna för att allt skall hinnas med. De framhåller även att det skulle gå att 

individualisera mer utan betyg samt vara friare i hur de vill lägga upp sin undervisning.  

 

Intervjupersonerna har alla lyft fram problematik med betygsättningen och framförallt en 

personlig problematik eftersom de även hävdar att en stor del av få eleverna att utvecklas 

sångligt är att bygga upp deras självförtroende och få dem att våga. Jag anade innan jag 

gjorde intervjuerna att detta skulle vara något lärarna upplever problematiskt eftersom jag 

själv som sånglärare upplever det problematiskt och genom studien har jag fått bekräftat 

att det är komplext med bedömning i sång. Jag upplever att jag under studiens gång har 
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funderat mycket över bedömning och framförallt vad som egentligen borde bedömas och 

även hur det ska bedömas.  

 

Något som kom upp under intervjuerna som blev förvirrande var att de betygsättande 

lärarna kopplade ihop bedömningen med betygen och studien skulle endast syfta till att 

titta på bedömningen men eftersom de betygsättande lärarna kopplar sin bedömning mot 

betygen så berörs även betygsättning i denna studie.  

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Något som gärna hade fått ingå i den här studien var att ha med både sånglärarnas och 

elevernas syn på bedömning i sångämnet. Sånglärarna som intervjuats i den här 

studien vittnar alla om flera saker kring elevernas relation till sången och därför blir 

jag nyfiken på att undersöka vad eleverna tycker och tänker kring bedömning. Genom 

att undersöka bedömning genom elevernas perspektiv kan sånglärarna få mer kunskap 

kring hur eleverna upplever bedömningen vilket kan leda till att lärarna undervisar 

och bedömer på ett bättre sätt som gynnar elevernas skolvardag och ger dem bättre 

möjligheter att utvecklas.    

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning hade varit att undersöka hur sånglärarna tolkar 

kunskapskraven och hur de utformar sin undervisning att svara mot kunskapskraven 

samt hur begreppet bedömning definieras av olika lärare.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
Berätta om din arbetsbakgrund 

Hur tänker/ser du på bedömning i sångämnet? 

Hur arbetar du med bedömning i sångämnet? 

Hur upptäcker du förmågor/färdigheter och hur kommunicerar du ut det till eleverna? 

Hur gör du för att få en samlad bedömning av eleven? 

Hur skulle din bedömning se ut om du inte satte betyg? 

Har du något övrigt du skulle vilja tillägga kring ämnet bedömning? 
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