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Abstrakt 
Syftet med detta arbete var att undersöka undervisningens inverkan på sångelevers förmåga 
att ta ansvar för sitt eget lärande. Som forskningsfrågor har jag ytterligare reflekterat över hur 
lärarens olika undervisningshandlingar påverkar eleven till självständighet och förmåga till 
reflektion. Även återkopplingens och bedömningens användning för att påverka lärandet har 
undersökts. Ytterligare behandlas styrdokumentens roll i lärarnas undervisning. Intervjuer 
med tre yrkesverksamma sångpedagoger har fått utgöra grund för diskussion och fördjupning 
i syftets frågeställningar. Informanternas varierande ålder, yrkeserfarenhet, arbetssituation 
samt eget musicerande visar på en del skillnader i undervisning men i denna undersökning 
framkom många likheter i tankesätt. Däremot lägger pedagogerna sin tyngdpunkt på olika 
delar av undervisningen. Alla pedagogerna arbetade för att öka elevernas förmåga att ta 
ansvar för sitt eget lärande men på olika sätt. Reflektionens roll för lärandet samt dess plats i 
undervisningen framgick tydligt medan begreppen återkoppling och bedömning visade på 
större variation hos pedagogerna.  

 

Nyckelbegrepp: Undervisning, ansvar, lärande, reflektion, bedömning, återkoppling, 
styrdokument 
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Förord 
Som lärare planerar man ofta sin undervisning utifrån de problem man själv gått igenom, de 
lärare man själv haft och utifrån den utbildning man fått. Beroende på vad man upplevt kan 
man bli en god lärare med en stor bredd och erfarenhet men man kan också bli begränsad av 
sina egna erfarenheter. Detta arbete har varit ett försökt till fördjupning och breddning i 
erfarenheter genom att undersöka tre olika pedagoger och deras sätt att bedriva undervisning. 
Därför vill jag tacka dem och alla andra som gjort det här arbetet och hela min utbildningstid 
möjlig. Ett speciellt tack till min sånglärare under studietiden i Sverige, Synnöve Dellqvist 
som inspirerade mig till att först bli min egen lärare och så småningom också andras lärare. 
Tack till alla mina övningselever, båda mina handledare, Christer Wiklund och Geir Johansen 
som gav mig förtroendet att fortsätta trots att jag var sent ute. Jag är också glad att jag haft 
min make Thomas och mina barn Samuel och Ester under arbetets gång. Ingen kan hjälpa mig 
att hämta nya krafter som ni! Sist vill jag tacka Gud som gett mig motivation, förstånd och 
kraft under hela arbetets gång och som är solskenet i mitt liv. 
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Inledning 
 

Jag har valt att förkovra mig i självständigt arbete i sång därför att sång upplevs som mycket 
personligt. Instrumentet sitter i den egna kroppen och jag borde själv ha den bästa 
förutsättningen att känna mitt instrument. Arbetet är ett utforskande i hur jag som 
sångpedagog kan ge mina elever redskap för självständigt lärande. Jag är intresserad av att 
undersöka hur undervisning som utvecklar elevernas förmåga att reflektera över, bedöma och 
utvärdera sitt eget lärande bedrivs och hoppas att detta arbete i sig skall vara ett 
lärandetillfälle för mig själv.  
 
Traditionen inom den klassiska sånginriktningen, i vilken jag är skolad, kan sägas vara att 
imitera och inte ifrågasätta. Jag började mina sångstudier i Finland, först på konservatorium 
som 17-åring för att sedan fortsätta med högskolestudier med musikerinriktning. Under dessa 
år fick jag höra att sångare sjunger bäst när de inte tänker för mycket. På lektionerna sjöng vi 
sångövningar och repertoar och språket som användes var inte faktamässigt. Jag fick heller 
ingen undervisning i röstens uppbyggnad, anatomi, fysiologi eller liknande. Som ambitiös 
sångstudent kände jag mig ofta frustrerad över att jag inte kunde öva in nya saker på egen 
hand. Jag behövde alltid läraren för att öva in tekniken i ny repertoar. I Sverige kom jag 
senare i kontakt med en lärare som gav mig verktyg att använda på egen hand. Språket som 
användes av läraren var relevant och undervisning i röstens uppbyggnad var en självklarhet. 
Nu upplever jag att min röst är min egen eftersom jag har en större kontroll över den. I 
samband med denna erfarenhet valde jag också att utbilda mig till lärare.   
 
Inom sångundervisningen jobbar man med begränsande faktorer i och med att det är en 
frivillig undervisningsform och lektionstiden är begränsad. Detta leder till att man ofta arbetar 
kortsiktigt med hemuppgifter från en lektion till nästa och man ger tekniska råd samt visar hur 
eleven ska öva för att klara av den enskilda uppgiften till nästa gång. För att bli en 
självständig och så småningom självgående student behöver man verktyg som man kan 
använda på egen hand. Därför vill jag utveckla min undervisning så att den motiverar och 
stöder elevens lärande mera långsiktigt på bästa möjliga sätt. 
 

Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka undervisningens inverkan på sångelevers förmåga att ta 
ansvar för sin lärandeprocess.  
 

� Hur påverkar lärarens undervisningshandlingar elevernas självständighet och förmåga 
till reflektion? 

� Hur används lärarens återkoppling till och/eller bedömning av elever för att påverka 
lärande? 

 
Reflektion innebär att pröva, granska kritiskt och ta ställning (Selander, 1992). Eftersom alla 
dessa beskrivningar också kan vara beskrivningar på en självständig ansvarstagande elev 
anser jag det viktigt att undersöka hur sånglärare tänker kring sina elevers reflekterande. 
Återkoppling kan främja lärandet och vara en viktig del i processen av att lära känna sin egen 
röst. En sångare kan inte själv helt och hållet höra sin röst och behöver därför hjälp utifrån. 
Bedömning kan om den används rätt stimulera lärandet (Pettersson, 2005) eller så kan det 
som man sätter upp som mål påverka elevernas lärande (Lindström, 2005). Att lära känna sin 
egen röst och på så sätt bli självständig gör att återkoppling blir viktigt för mitt syfte och om 
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bedömning inverkar på lärandet eller om eget ansvar sätts upp som ett mål för bedömning så 
kan den också påverka lärandet och på så sätt bli relevant att undersöka. 
 

Bakgrund 
 
I denna del av uppsatsen beskrivs några perspektiv på lärande och undervisning. Först 
beskrivs kortfattat två idétraditioner som betytt mycket för undervisningens utveckling, 
behaviorismen och kognitivismen. Tyngdpunkten kommer dock att ligga vid det 
sociokulturella perspektivet och konstruktivismen som påverkar nutida tänkare och forskare 
och därmed dagens undervisning. När det gäller undervisning ansåg jag det relevant för detta 
arbete att fokusera mig på sångundervisning samt mästarlära. Därefter beskrivs olika 
perspektiv på reflektion samt bedömning och återkoppling. Sist redogör jag för den 
förankring mitt arbete har i aktuella styrdokument. De sökmetoder jag främst använt mig av 
för att hitta relevant litteratur för arbetet är Googles sökmotor på internet, Lucia (Luleå 
Universitetsbiblioteks sökmotor) samt referensdatabasen ERIC. 
 

Lärande och undervisning – några perspektiv 
 
Tyngdpunkten inom den didaktiska forskningen har under senare år förskjutits från 
undervisning till lärande uttrycker Lindström (2005). Att bedriva undervisning samt 
uppdraget att skapa lärande miljöer förutsätts vara detsamma som att ha eleven i centrum. 
Ändå är lärande och undervisning olika verksamheter, eller med Jank och Meyers ord: 
”Inlärning och undervisning är två verksamheter strukturerade på olika sätt men som ändå är 
dialektiskt beroende av varandra” (Jank & Meyer, s. 28, i Uljens, 1997). 
 
Didaktik är den forskningstradition som belyser undervisning och lärande och som behandlar 
kunskapandets och lärandets värdemässiga förutsättningar i alla sammanhang där pedagogiska 
och didaktiska aktiviteter äger rum berättar Säfström (2000). Vidare lyfter didaktiken som 
forskning om undervisning fram tre relaterade sätt att betrakta denna process; politisk, 
moralisk och kommunikativ. Alla dessa tre aspekter behandlas under denna rubrik i uppsatsen 
även om den politiska aspekten får sin genomgång främst i avsnittet om styrdokument. 
 
Kunskapens natur kan enligt filosofin i stora drag vara empiristisk, rationalistisk eller 
konstruktivistisk. Den empiristiska idétraditionen, av vilken behaviorismen är en del, säger att 
kunskap är en återspegling av verkligheten (Skolverket, 1998). I sitt referat av behaviorismen 
beskriver Säljö (2000) att i denna syn på lärande uppfattas det yttre och observerbara 
beteendet som reellt, konkret och verkligt. Lärande bedöms och definieras därför i enlighet 
med det yttre beteendet. Tänkande, reflektion och mentala förlopp anses inte existera eller 
anses ligga utanför det som kan eller bör studeras.  Psykologerna Pavlov och Skinner är de 
som format och utvecklat behaviorismens teori och de mest kända begreppen som påverkat 
psykologin, filosofin och pedagogiken är belöning och förstärkning. Kunskapen finns utanför 
individen och den byggs upp hos individen bit för bit likt en tegelstensmur. Kognitivismen, 
berättar Säljö, företräder ett rationalistiskt perspektiv som säger att kunskap är ett resultat av 
mänskligt tänkande, kropp och själ är totalt åtskilda och intellektet i sig är studieobjekt. 
Kognitivismen beskrivs som en brokig uppsättning av teoretiska perspektiv och även om 
kognitivismen i sig själv inte blev någon stor idétradition har den påverkat andra idériktningar 
och däribland konstruktivismen.  
 
Den konstruktivistiska teorin behandlar kunskap och lärande och beskriver både vad kunskap 
är och hur man förvärvar denna. Till grund för teoribildningen ligger verk av bland andra 
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Piaget och Vygostsky. Fosnot (1996) berättar att kunskap utifrån teorin beskrivs som 
temporär, utvecklingsbar, icke-objektiv, internt konstruerad samt socialt och kulturellt 
överförbar. Fosnot beskriver hur tolkning av teoribildningen kan användas inom pedagogiken 
och det som pedagogen då bör tänka på är att lärande inte är ett resultat av utveckling utan att 
lärande är utveckling. Lärare som baserar sin undervisning på konstruktivismen anser inte att 
mening kan förmedlas till eleven via symboler eller överföring. Den konstruktivistiska läraren 
tror inte heller på att eleven kan införliva exakta kopior av lärarens förståelse för sin egen 
användning eller att hela koncept kan delas in i delfärdigheter. En konstruktivistisk syn på 
undervisning leder till att det ges möjlighet till konkreta, kontextbundna och meningsfulla 
erfarenheter genom vilka man kan söka efter mönster, forma sina egna frågor och konstruera 
egna modeller, koncept och strategier. Fel eller misstag från elevens sida behöver inte 
elimineras eller minimeras eftersom motsägelser och misstag ska belysas, undersökas och 
diskuteras. Reflekterande sammanfattningar är drivkraften för lärande och därför måste tid 
och utrymme ges till reflektion.  
 
Konstruktivistisk syn på kunskap är att den alltid konstrueras av en person och det är en 
”mjuk” tolkning av denna syn på kunskap som syns mest i undervisning och pedagogik menar 
Larochelle och Benarz (1998). Läraren tar elevens åsikter och förkunskaper i beaktande men 
däremot ofta med utgångspunkten i vad som är fel i elevens tänkande eller kunskap och som 
därmed bör rättas till. Dialog, speciellt elever emellan men också mellan lärare och elev är 
viktigt. Piaget ansåg att barnen helst skulle göra erfarenheter på egen hand utan vuxnas 
ingripande och förklarande berättar Säljö (2000). Initiativ ska komma från barnen själva, de 
ska vara självstyrande och formulera sina egna frågor. Den traditionella lärarrollen med 
läraren som ”enväldig kunskapshärskare” och eleven som ovetande, kontrollerat subjekt som 
studerar för att lära vad läraren vet anses som föråldrat och felaktigt enligt konstruktivistisk 
syn. Läraren tar mera en roll av ledsagare och eleven ses som ägare av idéer förklarar Fosnot 
(1996). Självgående autonoma elever och ömsesidighet i sociala relationer är viktiga mål att 
verka för.  
 
Säljö (2000) har reflekterat kring den sociokulturella teorin efter att ha studerat framför allt 
Vygotsky men också Dewey, Bakhtin och Mead. Säljö konstaterar att människan som art är 
läraktig och att lärandet är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Vår förmåga att lära ska 
betraktas som en del av en större och mer övergripande fråga om hur kunskap generellt 
återskapas i ett samhälle. Säljö påpekar att vi ur sociokulturell synvinkel inte kan undvika att 
lära men frågan är snarare vad vi lär oss i olika situationer. Utgångspunkten för det 
sociokulturella perspektivet är att människan inte är begränsad av den mentala och biologiska 
utrustning hon fötts med utan hon är en kulturvarelse som samspelar och tänker tillsammans 
med andra människor. ”Det handlar om hur människor tillägnar sig och formas av deltagande 
i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller” 
(Säljö, 2000, s. 18). Denna syn på människan och hennes omgivning ger språket en viktig 
funktion i lärandet och därför konstaterar Säljö att vår kunskap till stor del är språklig.  
 
Enligt Dysthe (2003) bygger den sociokulturella teorin bygger på en konstruktivistisk syn på 
lärande men att den lägger avgörande vikt vid att kunskap konstrueras genom socialt 
samarbete i en kulturell kontext. Inte grundläggande genom individuella processer, vilket 
kognitivismen betonar.  Därför betraktas interaktion och samarbete som grundläggande för 
lärande i den sociokulturella teorin och inte bara som ett positivt element bland andra i 
lärandemiljön. Säljö (2000) poängterar att i ett sociokulturellt perspektiv antar man inte att 
barns egna aktiviteter leder till att de kan upptäcka de abstrakta kunskaper om världen som 
finns lagrade i exempelvis vetenskaplig kunskap. ”Kunskapen finns inte hos objekten eller 
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händelserna i sig, utan i våra beskrivningar och analyser – det vill säga i våra diskurser om 
dem” (Säljö, 2000, s. 63). Enligt Säljö är dessa inte så lätta att upptäcka. 
 
Sångundervisning 
 
Sång är ett överallt förekommande mänskligt beteende som har en central plats i större delen 
av världens musikkulturer berättar Welch et al. (2005). Sång- och musikbeteendet utvecklas 
ofta i informella miljöer som en del av en uppfostrings– och kultiveringsprocess där 
mammans vokala beteende ofta har en framträdande roll. Småbarns joller är melodiskt och 
förmåga att tala och sjunga är medfött. I normala fall utvecklas sångbeteendet oberoende av 
skolning eller inte fram till tonårsperioden och Welch et al. hänvisar till att utbredd forskning 
visar att sångbeteendet hos barn och vuxna kan förbättras genom passande upplevelser och 
ledning. 
 
Hansen (1993) beskriver de problem som den traditionella sångundervisningen genererar. 
Sånglärare jobbar ofta med kortsiktiga mål från lektion till lektion och utvecklingen baseras 
på den intuitiva upplevelsen eleven eventuellt fick på sånglektionen. Under tiden till nästa 
lektion är det omöjligt för eleven att jobba medvetet eftersom det man gjorde på lektionen 
fortfarande är oreflekterat. Hansen anser att eleverna får svårt att öva eftersom de inte vet hur 
de ska öva och övandet känns meningslöst. Dessutom riskerar eleven att öva in ett felaktigt 
sångsätt eftersom denne inte fått redskap för att avgöra vad som är rätt eller fel. För att 
utvecklas och lära sig en långsiktig, ändamålsenlig röstteknik så måste eleven få lära sig att 
öva medvetet, värdera sin egen utveckling och ta ansvar för sin egen lärandeprocess. När man 
fått gå igenom sångteknik bit för bit och känt och förstått sammanhanget mellan de olika 
delarna så kan tekniken börja automatiseras. Denna automatisering är inte omedveten utan bör 
och bör ske medvetet så att eleven vid behov kan gå in och korrigera tekniken vid behov. En 
självständig sångare behöver få kunskap om de kontrollmöjligheter som denne har över sin 
sångteknik enligt Hansen. 
 
Arder (2001) betonar vikten av att pedagogen redan från början undervisar sina elever i hur de 
ska öva teknik och instudera ny repertoar. Arder hävdar att en av pedagogens viktigaste 
uppgifter är att hjälpa eleven att etablera goda övningsvanor. Det som sångläraren bör sträva 
efter är att göra eleven medveten om att ansvaret för utvecklingen ligger hos denne själv . 
Läraren bör fostra eleven till självständighet. För att kunna nå dessa mål bör läraren 
professionellt möta eleven med en individuellt anpassad kunskap och undervisning, 
förmedlad så exakt och objektivt som möjligt. Ytterligare poängterar Arder vikten av att ge 
sångaren möjlighet att aktivt delta i sånglektionerna genom att sätta ord till sina reflektioner 
och upplevelser.  
 
Brown (1996) utgår från en undervisning med eleven i fokus och stor vikt läggs vid att lära 
denne öva på egen hand och att våga upptäcka sin egen röst. Brown ser på sina elever som att 
de är sina egna lärare utanför lektionstid och citerar ett kinesiskt ordspråk: ”Lärare öppnar 
dörren; du går in själv”. Brown betonar ämneskunskapen, behovet av kunskap och insikt i 
röstens funktion hos läraren och tillägger att den lärare som fått kämpa för att förstå sin egen 
röst har en stor förutsättning att undervisa sina elever. Miller (1996) anser att eleven i 
slutändan måste lära sig själv och att ”goda sångare blir bra lärare”. Med god sångare avses 
här en person som identifierat sina egna röstproblem, fått en teknisk säkerhet genom att 
komma till insikt i hur dessa elimineras och sedan skickligt använder sitt röstmaterial. De 
lärare som har de bästa förutsättningarna att undervisa enligt Miller är de som är aktiva 
sångare, uppträder inför publik regelbundet, eller de som gjort det tidigare. Den lärare som 
inte sjunger själv eller den artist som väjer att bli lärare efter sin karriär har inte samma 
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förutsättningar. Alla kan sjunga säger Miller, men det som lärarens uppgift är att lära eleven 
att höra sin egen röst så att denne kan undervisa sig själv. Begreppet höra tolkas här mycket 
vidare än i dess vardagliga bemärkelse.  
 
Miller (1996) och Welch et al. (2005) diskuterar problematiken med ”blomsterspråkets1” 
användning i sångundervisningen. Vetenskaplig forskning inom röstens uppbyggnad, akustik 
och sångundervisning har inte bedrivits alltför länge och inom sångundervisningen finns en 
tradition av att tala i bilder och använda metaforer som inte alltid är vetenskapligt grundade. 
Dessutom gör läraren en psykologisk, verbal tolkning av elevens musikaliska prestation 
vilken eleven i sin tur måste tolka om för att göra en ny musikalisk version. Således är 
lärarens pedagogiska vokabulär och undervisningsprocessens karaktär två särdrag inom den 
traditionella sångundervisningen som kan upplevas som förvirrande eller till och med 
motsägelsefulla för eleven anser Welch et al. 
 
Schön (1987) har reflekterat över hur undervisningen i estetiska ämnen på professionell nivå 
bör utformas för att förbereda eleven för det kommande yrkeslivet. Påverkad av Deweys 
undervisning om lärande anser Schön att det måste finnas frihet att lära genom att göra, 
”learning by doing”, i en miljö som upplevs som relativt fri ifrån risktagande och med tillgång 
till ”coaches”. Eleven kan inte läras det han behöver veta men rätt undervisning kan hjälpa 
honom att se. En bra coach kan introducera och ledsaga studenten in i yrket och på rätt sätt 
hjälpa denne att själv och på sitt eget sätt inse vad denne mest behöver förstå. Schöns slutsats 
blir att vi behöver få större kunskap om lärande och hur en god undervisning (coaching) 
bedrivs.  
 
Mästarlära 
 
Mästarlära, beskrivs av Nielsen & Kvale (2000), som en överenskommen utbildning i 
förhållandet läromästare till lärling i ett ämne, hantverk eller i en konstart. I denna mästarlära 
gemenskap kan också andra lärlingar (medstudenter) ingå.  Inspirerade av tidigare forskning 
och de europeiska hantverksskrånas mästarlära så delar Nielsen & Kvale in mästarlära teorin i 
fyra olika huvudaspekter. Lärandet sker i en 1) praxisgemenskap, vilket innebär att lärandet 
sker genom deltagande och i den situation som färdigheten utövas. Dessutom är 2) alla 
deltagare i gemenskapen resurser i lärandeprocessen. 3) Tillägnelse av yrkesidentitet och 
lärande utan formell undervisning är också utmärkande för mästarlära samt 4) utvärdering 
genom praktik. Denna utvärdering är kontinuerlig och situationsrelaterad. 
 
Nielsen (2000) poängterar vikten av ett ömsesidigt gott förhållande mellan lärare och elev för 
elevens utbildnings skull. Även Jernström (2000) betonar vikten av en god relation mellan 
mästare och lärling och berättar att de informanter hon haft i sin studie av hattmakeri lyft fram 
en god relation som mycket betydelsefull för lärande. Jernström drog slutsatsen att lärande 
inte endast påverkades av mästarens agerande, utan att det var själva mötet mellan mästaren 
och lärlingen som påverkade lärandet. 
 
Det finns mästarlära inom många områden och i många olika former och Nielsen (2000) 
beskriver en musikalisk mästarlära. Trots att musikkonservatorier och andra 
musikutbildningar är utbildningsinstitutioner med formella strukturer, regler och examina så 
påminner deras struktur om mästarlära anser Nielsen. Ericsson (2004) diskuterar kring 
likheter och skillnader mellan mästarläran och dagens sång- och instrumentalundervisning. 
Mästarläran ligger till stor del till grund för planering, upplägg och utförande av 
                                                 
1 På engelska används termen imagery; sv. Bildspråk. 
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undervisningen samtidigt som strukturen på institutionerna är formell. På många skolor 
varvas traditionella enskilda lektioner i mästarlära stil med gemensamma lektioner och 
ensemble deltagande. Ofta blir det som har med musikundervisningen en egen speciell kultur 
i elevens liv. Man delar exempelvis en annan vokabulär med sina musikvänner jämfört med 
andra vänner menar Ericsson. Likheter och paralleller kan också dras mellan termins- och 
examensuppspelningar och gesällprovet. 
 

Carlgren (1999) nämner den kritik som riktats mot mästarläran som undervisningsform. 
Övertagandet av kunskap och underkastelse till den sociala ordning som behövs för att bli en 
del av praxisgemenskapen har gjort att man ansett att kunskap och värderingar inte ifrågasätts 
tillräckligt mycket och att det inte finns tillräckligt med tid till reflektion över det lärda. 
Nielsen & Kvale (2000) försvarar mästarläran med att denna syn på mästarläran som en 
okritisk lärandeform kanske beror på att man traditionellt förknippar självständig kritik med 
verbal undervisning. Nielsen & Kvale hävdar att den kritiska reflexion som kännetecknar ett 
vetenskapligt förhållningssätt också kan förmedlas via exemplets makt. 
 

Reflektion 
 

Förmågan att reflektera är inte enbart att allmänt resonera om eller förmåga att återge, eller 
beskriva olika livssituationer anser Selander (1992). Det är inte heller det att man blir 
skickligare i att hantera ett analyserande och tolkande språk. Enligt Selander är reflektion att 
man med utgångspunkt i en livssituation klargör denna genom att använda tolknings- och 
analysinstrument. Man prövar, granskar kritiskt och tar ställning, omprövar och eventuellt tar 
ny ställning. Selander anser att reflektion startar i det individuella men att man i gemenskap 
med andra kan inspireras att komma vidare i sin reflektion. För att utveckla sin förmåga till 
reflektion krävs att man medvetandegörs om de situationer som ska tolkas och att man lär sig 
tillämpa olika strategier som hjälpmedel för tolkning av livssituationer. Eleverna bör få 
redskap och språk så att de kan formulera sina upplevelser så att de blir tolkningsbara 
poängterar Selander. 
 
 För detta fordras att man i skolan utvecklar en god miljö för kritiskt tänkande och för reflektion 
 med en ny medvetenhet, nya språk och en undervisning, som inte bara tar sin utgångspunkt i 
 elevernas erfarenheter utan som också leder vidare mot en fördjupning både av kunskaper, 
 färdigheter att analysera värderingar och att ta ställning (Jönsson & Selander, s. 14-15). 
 

Huruvida reflektion kan läras ut eller vad reflektion egentligen är begrundar Furberg (1992). 
Att reflektera innebär att besinna, tänka tillbaka på och väga för eller emot, att granskande se 
över tidigare inhämtat material. Däremot kan reflexion starta först då jag upplever att det som 
jag reflekterar över kommer vid mig, att det berör mig, bekymrar mig, engagerar mig. 
Reflektion är nödvändigtvis jag-relaterat och jag-utformat hävdar Furberg. Det räcker inte 
med att man anser något vara viktigt eller värdefullt. Med dessa argument som bakgrund 
anser Furberg att de estetiska ämnena ger störst förutsättning för ett reflekterade 
förhållningssätt. 
 

Becker (Becker, 1993) beskriver det metodiska problemet med undervisningsprincipen kallad 
”lotsning”. Lotsning förekommer i samspelet mellan lärare och elev när läraren inte medvetet 
lyssnar eller tar hänsyn till elevens resonemang. Den tar sig ofta uttryck i ledande frågor vars 
svar inte kräver förståelse av det frågade. Becker skriver om vikten av reflektion över det man 
ska lära sig och konstaterar att forskning visat att barn lär sig när de får reflektera. Då 
upptäcker de hur de lär sig. Barnen får på så sätt en medvetenhet om vad de gjort och hur de 
gjort när de lärt sig något nytt. Vidare poängterar hon att reflektion förutsätter och innebär 
samtal och frågor. Det är nödvändigt att som lärare veta var eleven står för att kunna utforma 
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undervisningen så att den passar eleven men läraren behöver också känna till vilken 
uppfattning eleven har om det nya som denne ska lära sig. När nya moment förs in i 
undervisningen bör elev och lärare samtal om vad det nya är, dess betydelse för det fortsatta 
lärandet och vikten av att lära sig det nya och hur det ska gå till föreslår Becker. 
 
Schön har bedrivit forskning kring praktiker och reflektion och hans utgångspunkt är 
interaktionistisk, människans utveckling sker i samspel med andra människor (Cederwald, 
2006). Schön (1987) har myntat begreppen knowing-in-action: kunnande-i-handling, 
reflection-in-action: reflektion-i-handling samt reflection-on-action: reflektion-över-handling. 
Kunnande-i-handling beskriver kunskap som avslöjas i våra intelligenta handlingar, 
exempelvis att cykla eller avläsa ett diagram, men som ofta är svåra eller omöjliga att förklara 
verbalt. Reflektion-i-handling beskriver hur vi ibland använder vårt tänkande för att omforma 
vårt handlande under själva handlandet. Detta reflekterande är i viss mån medvetet men inte 
verbaliserat. Som exempel kan nämnas jazzmusiker som improviserar tillsammans, de 
”känner” vart musiken är på väg och formar sina handlingar därefter. Reflektion-över-
handling är en färdighet som indirekt formar våra framtida handlingar. Den hjälper praktikern 
att beskriva men också omformulera den situation han står i för att kunna välja en annan 
lösning eller handling i framtiden.  
 

Ghaye & Ghaye (1998) anser att reflektion-över-handling kan liknas vid en forskningsprocess 
och att den reflekterande praktikern är en forskare. De skriver om reflektionens roll för 
utveckling av lärarkompetens men de kriterier de sätter upp för en lyckad reflekterande 
konversation passar även in i andra sammanhang. Några av de punkter som Ghaye & Ghaye 
lägger fram är 
 

� Konversationen bör röra sig kring värderingar och idéer 
� Tankar ska verbaliseras och gå från privata till allmänna 
� Samtalet/konversationen tar ofta formen av fråga och respons 
� Deltagarna bör anta en reflekterande hållning och inte bara se bakåt och försvara 

tidigare handlande utan också se framåt 
� Konversationen har en plats i tid och rum varför tid och utrymme bör avsättas för 

denna. 
� Konversationen bör vara kontextbunden och upplevas som upplysande samt fokusera 

på möjligheter och hopp. 
 

Bedömning och återkoppling 
 

Lindström (Lindström & Lindberg, 2005) berättar att syftet med bedömning under senare år 
har förändrats och från att främst användas för att kontrollera vad eleverna lärt sig är syftet 
numera att befrämja och diagnostisera lärande. Dessutom hålls lärande och bedömning inte 
isär på samma sätt som tidigare utan bedömning av och för lärande sker fortlöpande. Vidare 
beskriver Lindström bedömning och diagnostisering som något elev och lärare gör 
tillsammans och inte läraren ensam. Pettersson (2005) skriver att syftet med bedömning kan 
vara att en elev ska kunna förbättra sitt lärande och sina studieprestationer genom att resultatet 
från bedömningen får utgöra en grund för diskussion kring åtgärder och tillvägagångssätt i 
framtiden. En sådan bedömning brukar kallas formativ eftersom den ska forma lärandet och 
kvalitativ, kontinuerlig återkoppling är av stor vikt för lärandet. Summativ bedömning är en 
bedömning av det summerade lärandet som visar sig som kompetens och/eller kunskap vid ett 
specifikt ställe förklarar Pettersson.  
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Begreppen bedömning, utvärdering och återkoppling (ofta används den engelska termen 
”feedback” för återkoppling) ligger nära varandra i funktion men Steinberg (1994) beskriver 
de två tidigare begreppen som sammankopplade med tanken på bedömning av eleven medan 
återkoppling också inrymmer tanken på elevens bedömning av sig själv. Steinberg påpekar att 
återkoppling bör användas både som kontroll men också som ett lärandetillfälle i sig. För att 
återkopplingen ska främja lärandet bör läraren använda återkoppling för att sammanfatta 
kunskaper och erfarenheter och betona de viktigaste delarna i dessa samt använda tillfället för 
att konstruktivt ta till vara det man lärt sig i framtiden enligt Steinberg. Dessutom bör det vid 
återkopplingen framkomma hur väl man uppnått mål eller uppfyllt förväntningar. 
 

Gronlund (2006) använder termerna instruktion (instruction) och prestations bedömning 
(achievement assessment). Bedömning bör ses som en integrerad del av instruktion och 
återkoppling och därför bör dessa aktiviteter planeras samtidigt så att bägge kan främja 
elevens lärandeprocess. Effektiv instruktion inkluderar ett klargörande för eleven angående 
det som denne förväntas lära sig, planerande av instruktiva aktiviteter som ger tillfälle för 
eleven att lära sig det förväntade och ett användande av bedömningsprocedurer som 
samstämmer med det förväntade lärandet. 
 

Marton, Hounsell & Entwistle (1986) reflekterar över problemet med att betygsättning och 
examination utformas eller modifieras utan någon hänvisning till eller tanke på de möjliga 
konsekvenserna för elevernas lärande och utan hänsyn till åtföljande konflikter mellan 
examination som återkoppling eller examination som utvärdering av studerandeprestationer. 
Utvärdering är betydelsefull i undervisningsmetodiken anser Lindström (Lindström & 
Lindberg, 2005) eftersom värdering och bedömning är viktiga pedagogiska styrinstrument. 
Elever ofta visar upp resultat av den typ som betonas vid värdering och bedömning. Däremot 
uppnår man inte alltid sådana mål som kanske är önskvärda men som inte följs upp vid 
bedömning av elevernas arbete. Lindström anser att detta får särskild betydelse inom 
verksamheter där man vill åstadkomma ett skapande förhållningssätt och inte endast ett 
behärskande av givna material, tekniker och konventioner. Pettersson (2005) påpekar däremot 
att om bedömning används rätt kan den ”stimulera lärandet och på så sätt vara en viktig 
utvecklingspotential både för vad och hur eleven lär sig men också för elevens tillit till sin 
egen förmåga” (Lindström & Lindberg, 2005, s. 39). Pettersson konstaterar vidare att en 
bedömning som stödjer och stimulerar lärande innebär att elevens kunnande analyseras och 
värderas så att denne känner tilltro till sin egen förmåga och varnar för att om analysen 
utelämnas tenderar bedömningen att uppfattas som en dom eller ett fördömande. 
 
Återkoppling inom sångundervisning beskrivs av Welch et al. (2005) som både mellan-personer och 
inom-personen (interpersonal och intrapersonal). Förutom återkoppling från läraren eller yttre 
återkoppling från till exempel teknologi (bilder, ljud och dylikt) så kommunicerar eleven också med 
sitt eget inre återkopplingssystem. Det finns på en nivå, ett inre psykologiskt återkopplingssystem som 
i huvudsak ligger utanför vårt påverkbara medvetande. Detta inre system förser också eleven med 
självreflekterande psykologiska omdömen i förhållande till huruvida ett sångbeteende är passande 
eller inte. Dessa omdömen formas i relation till yttre utvärderande återkoppling men formas också 
internt om sådan inte ges men då i förhållande till den inre modell eleven har av det förväntade 
beskriver Welch et al. Därför kan eleven själv upptäcka när ett beteende inte stämmer överens med det 
förväntade men däremot påpekar Welch et al. att insikt inte automatiskt innebär att eleven vet hur 
denne ska rätta till sitt beteende. 
 

Styrdokumenten  
 

Styrdokumenten är tvingande politiska dokument och utgör därmed fundamentala instrument 
för styrning av skolan (Forsberg & Wallin, 2005).  Av den anledningen är alla yrkesutövande 
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lärare tvingade att utforma sin undervisning enligt dessa. Ett av de viktigaste kraven på 
läraren är att han/hon utför sina ”arbetsuppgifter inom ramen för de lagar, förordningar och 
övriga bestämmelser som gäller för verksamheten” (Erdis, 2003, s. 9). 
 
Enligt Skolverkets hemsida består styrdokumenten av; skollagen med timplanerna samt 
läroplanerna och kursplanerna. Övriga bestämmelser förutom dessa är förordningar och 
bestämmelser som regeringen utfärdat för varje skolform. Skolverket har också publicerat 
allmänna råd. Utöver dessa nationella styrdokument har varje kommun utformat lokala 
styrdokument. Eftersom läraryrket många gånger är etiskt ett mycket krävande yrke har de två 
lärarförbunden, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, utformat yrkesetiska principer. 
Dessa ska lärare, oberoende vilken skolform de jobbar inom, förhålla sig till om de är 
medlemmar i förbunden. Även i detta dokument poängteras att eleven och dennes lärande 
skall stå i fokus för lärarens undervisning. 
 
Lpf 94 
 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att eleven skall lära sig att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ som en av skolans 
huvuduppgifter. En annan uppgift som skolan ska arbeta med är att utveckla elevernas 
förmåga att ta eget initiativ och ansvar. Under rubriken ”Kunskaper och lärande” angående 
skolans uppgifter nämns också att eleverna skall ges möjlighet ”att reflektera över sina 
erfarenheter och tillämpa sina kunskaper” (LF, 2002, s. 40). Kunskaper som läroplanen lägger 
upp som mål att sträva mot berör alla den egna lärandeprocessen på ett eller annat sätt. Bland 
annat står det att skolans ska jobba för att varje elev utvecklar tilltro till sin egen förmåga och 
sina möjligheter att utvecklas samt att eleven ”utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och 
en förmåga att utvärdera sitt eget lärande” (LF, 2002, s. 43). När det gäller elevens ansvar och 
inflytande skall skolan sträva efter att ”varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och 
sin arbetsmiljö” (LF, 2002, s. 47 ). Det står till och med att läraren skall utgå ifrån att eleverna 
kan och vill ta ett sådant ansvar. 
 
Kursplaner 
 
De nationella kursplanerna för sång/instrument för det Estetiska programmet på gymnasiet är 
indelade i tre nivåer. Dessa nivåer fungerar ju ofta som årskurs indelningar. På nivå ett är ett 
av strävansmålen för kursen att den ska ge kunskap om röstens fysiologi (respektive 
instrumentets konstruktion och uppbyggnad). På nivå två ska förmågan att lyssna på och 
analysera det egna musicerandet fördjupas och det ska ges möjlighet till att öva resonemang 
kring interpretation. Nivå tre har som strävans mål att uppmuntra till självständigt och 
undersökande arbete vid instudering samt utveckla förmågan att föra musikaliska 
resonemang. (www.skolverket.se). 
 
På universitet eller högskola arbetar man utifrån högskoleförodningen. I kap 6 § 14 finns 
riktlinjer för hur varje högskola ska utforma sina kursplaner och utifrån dessa kriterier 
utformar varje högskola/universitet sina kursplaner. Förordningen kräver att kursplanerna ska 
ange, kursens namn, nivå, antal poäng, förhållande till examen, kursens mål, huvudsakliga 
innehåll, litteratur och förkunskapskrav. Former för bedömning och eventuella betygsgrader 
skall också anges. I kap 1 nämns också kravet på att eleverna ska ges möjlighet till 
utvärdering efter varje kurs. (www.hsv.se). På folkhögskolorna är undervisningsformen fri 
och varje folkhögskola bestämmer själv hur undervisningen ska bedrivas och utformas på den 
specifika folkhögskolan. Folkhögskolorna ger oftast inga betyg utan eleverna får istället 
studieomdömen (www.folkhogskola.nu). 

http://www.skolverket.se
http://www.hsv.se
http://www.folkhogskola.nu
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Metod 
 
I denna del av uppsatsen redogör jag för urval av informanter samt den metod jag valt för att 
inhämta information. Jag beskriver också det vetenskapliga förhållningssätt jag valt genom att 
först ge en kort överblick på traditionella forskningsansatser och förhållningssätt. Även 
arbetets genomförande och bearbetning behandlas.  
 

Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 
 
Förenklat kan man tala om två huvudsakliga traditionella förhållningssätt till hur forskning 
bör bedrivas; positivism och hermeneutik skriver Wadenström (2003). Dessa två 
förhållningssätt representerar två olika metodologiska uppfattningar och även två skilda 
uppfattningar av verkligheten. Därav kan man också tala om kunskapssyn och varför 
åtskillnad mellan den verklighets- och vetbarhetsuppfattning som forskare har kan göras. 
Verklighetsuppfattningen anger hur forskaren uppfattar den verklighet som denne ska studera 
och vetbarhetsuppfattningen avser hur forskaren studerar verkligheten (Johansson-Lindfors, 
1993).  
 
Positivismen står för objektivism, realism och en entydig verklighet. Begreppet positivism 
lanserades på slutet av 1800-talet av filosofen och sociologen Auguste Comte (1798-1857) 
berättar Ekstrand et al. (2001). Enligt Comte skulle all vetenskap begränsas till att endast 
beröra det observerbara, det empiristiskt prövbara. Kvale (1996) berättar att sanningen skulle 
sökas genom metoder med givna regler. Dessa regler skulle vara oavhängiga av innehållet och 
sammanhanget i undersökningen. Influenser från forskaren skulle elimineras eller minimeras. 
Positivismen som vetenskapssyn har använts främst inom naturvetenskapliga ämnen som tex. 
fysik och biologi.  
 
Hermeneutiken däremot står för subjektivism, relativism och verkligheten är beroende av 
iakttagaren och därför mångtydig och relativ (Wadenström, 2003). Hermeneutiken, berättar 
Ekstrand et al. (2001) tolkar mening i texter, handlingar och symboler och har sina rötter i 
studiet av bibeltexter och antika klassiker. Patel & Davidson (1991) beskriver hermeneutiken 
som en vetenskaplig inriktning som strävar efter att öka förståelsen för den mänskliga 
existensens grundbetingelser. ”Hermeneutik syftar till förståelse och bygger på tolkning som 
främsta kunskapsform” skriver Ödman (2003). Hermeneutiken tillämpas numera inom flera 
olika vetenskapliga discipliner och den står ofta för en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” 
och engagerad. Forskaren står i en inre relation till sina objekt och är en del av samma 
verklighet som studeras. Den hermeneutiske forskaren närmar sig sitt objekt subjektivt utifrån 
sin egen förförståelse. Dennes förförståelse som kan bestå av tankar, intryck, känslor och 
kunskap anses som en tillgång och inte ett hinder i tolkningen och förståelsen av 
forskningsobjektet (Patel & Davidson, 1991).  
 
Enligt traditionell syn inom samhällsvetenskapernas forskningsmetodik så finns det två slags 
forskningsansatser: den kvalitativa och den kvantitativa, berättar Allwood (Allwood & 
Erikson, 1999). Allwood behandlar ingående problematiken med att definiera begreppen samt 
att göra en distinktion emellan dessa båda. Backman (1998) påstår att den kvalitativa ansatsen 
i stora drag ser verkligheten som en individuell, social och kulturell konstruktion. Centrala 
begrepp i det kvalitativa perspektivet är innebörd, kontext och process. I den kvalitativa 
strategin är människan, ofta i interaktion med andra människor, det huvudsakliga 
instrumentet. Istället för en subjekt-objekt relation har forskaren/observatören ofta tagit en 
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nära, autentisk subjekt-subjekt relation. Det kvalitativa perspektivet söker dessutom likheter 
och/eller skillnader mellan olika individer i olika avseenden anser Backman. Eliasson (1994) 
berättar att forskare som förespråkar det kvalitativa förhållningssättet ofta säger sig ha en 
empatisk ambition, en strävan efter att leva sig in i andra människors upplevelser. Ofta 
används uttryck som kvinnoperspektiv, patientperspektiv och så vidare, för att därigenom visa 
att man tar en annan människas perspektiv och däri ligger också en fara eftersom man inte 
helt kan leva sig in i en annan människas upplevelser. 
 
Starrin (1994) beskriver hur de skillnaderna mellan kvalitativ-kvantiativ kan uppfattas utifrån 
några olika aspekter. Bland annat kan skillnaderna sägas ligga i mätprecision där den 
kvantitativa gör en precis mätning av data och den kvalitativa inriktningen en grov mätning. 
För det andra anses kvantitativa data vara objektiva medan kvalitativa data är subjektiva. Som 
ytterligare punkt knyts ansatsen an till ett vetenskapligt förhållningssätt och kvalitativa 
ståndpunkten ses om icke-positivistisk och kvantitativa som positivistisk. Även Starrin 
påpekar att det råder ett spänningsfyllt förhållande mellan begreppen och att distinktionen 
betyder olika saker för olika forskare. 
 

Urval och undersökningsmetod 
 
Eftersom syftet med detta arbete är att få relevant information ifrån yrkesverksamma 
sånglärare valde jag intervju som metod för att på så sätt få fördjupad kunskap om kognitiva 
processer, erfarenheter och åsikter. Motivation för just intervjun som metod hittade jag hos 
Denscombe (2000) som konstaterar att intervju är en motiverad metod ifall forskaren vill 
undersöka data som är baserad på emotioner, känslor och erfarenheter hellre än 
okomplicerade faktafrågor. Känslornas, emotionernas och erfarenheternas natur är sådan att 
den behöver utforskas. Om den information man söker är privilegierad, dvs. man anser sig 
behöva kontakt med nyckelpersoner ute i praktiken är intervjun som metod också motiverad 
anser Denscombe.  
 
Kvale (1996) beskriver forskningsintervjun som en professionell konversation som har 
struktur och syfte men bygger i grunden på vardagliga konversationer. Därför är intervju som 
forskningsmetod inget mystiskt. Däremot är den inte en konversation mellan två jämställda 
parter. Intervjuaren kontrollerar situationen genom att introducera ämnet och genom att sedan 
kritiskt följa upp informantens svar och leda konversationen i en för intervjuaren önskad 
riktning. Så kan också de intervjuer som genomförts i samband med detta arbete beskrivas 
eftersom jag valde att genomföra delvis standardiserade intervjuer med i förväg uttänkta 
frågor men med friheten att ställa följdfrågor. 
 
I den forskningslitteratur som jag tagit del av förespråkas ofta pluralism i metodvalet. Man 
kan med fördel använda sig av flera metoder för att nå kunskap. Däremot konstaterar Stensmo 
(2002) att man som forskare också bör ha i åtanke vilken ekonomi, vilken tid och vilka andra 
styrande ramar man har för sitt arbete. Det är också en av anledningarna till varför jag valt 
endast en metod och att endast genomföra tre intervjuer. Detta arbete är ett examensarbete, en 
C-uppsats på 10 poäng och mitt sätt att arbeta skulle med ytterligare metoder eller med ökat 
antal intervjuer leda till ett alltför omfattande arbete i relation till ekonomi och nivåkrav. 
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Informanterna 
 
Jag har valt att intervjua tre sångpedagoger som arbetar på olika nivåer inom 
sångundervisning.  De har olika yrkeserfarenhet, ålder och utbildning samt olika erfarenhet av 
eget musicerande. Alla är verksamma i norra delen av Sverige och är en del av det nätverk av 
sånglärare som jag känner till. Alla är kvinnor av den anledningen att det inte finns så många 
manliga sånglärare och de sånglärare jag kände till och tillfrågade om deltagande var kvinnor. 
Magnusson (2003) berättar att man inom genusforskning har sett betydelsen av kön i 
forskning på varierande sätt. Det vanligaste har varit att ta fasta på skillnader mellan män och 
kvinnor. En annan uppfattning är att se på kön som ovidkommande och på sistone har man 
börjat definiera kön genusteoretiskt. För denna undersökning kan jag inte använda mig av 
något av förhållningssätten endast på grund av den begränsade tillgången till manliga 
sånglärare i mitt kontaktnät. Jag antar vidare att informanternas olika utbildningar, 
yrkeserfarenhet och ålder ska visa på skillnader i undervisning och söker därmed på skillnader 
och likheter mellan människors uppfattningar i samma yrkesgrupp i det kvalitativa 
perspektivets anda. För att bevara informanternas anonymitet använder jag här fingerade 
namn.  
 
Lisa är utbildad klasslärare i musik. Hon har också läst sång med jazz/rock-inriktning och 
sångmetodik. Efter studierna fick hon genast jobb och hon jobbar nu sitt tredje år. Lisas tjänst 
innehåller klassundervisning på högstadiet, sångundervisning på musikskola, 
sångundervisning på estetiska programmet på gymnasiet och även andra musikkurser på 
gymnasiet. Efter studietiden har Lisa musicerat väldigt lite själv eftersom jobbet kräver 
väldigt mycket energi, förklarar hon. Däremot finns en längtan efter ett större eget 
musicerande igen.  
 
Lena har gått musiker och sen läst diplom i sång, bägge med inriktning mot tidig musik. Hon 
har även studerat sångmetodik och kammarmusikmetodik. Nu undervisar hon på folkhögskola 
med klassisk sångundervisning och håller föreläsningar, kammarmusik och interpretation på 
musikhögskola. Lena utövar också ett aktivt musikerskap genom att frilansa som sångerska. 
 
Linda började sjunga på musikskola redan som 11-åring. Hon studerade på musikhögskola 
åren 1969-1975 då hon gick musiker, sångpedagog och diplom i klassisk sång. Hon har även 
gått operastudio ett år. Efter sina studier har hon fortsatt att utbilda sig på olika sätt genom 
exempelvis, interpretationskurser och pedagogik kurser. Linda har stor yrkeserfarenhet och 
hon har jobbat i studiecirklar, på artist- och musikerskola samt under många år på 
folkhögskola. Sedan 2001-2002 är hon universitetslektor i sång. Linda har alltid musicerat 
väldigt mycket vid sidan av undervisandet eller vid sidan av sina egna studier. Hon har 
frilansat som sångerska och fått göra mycket olika saker bland annat radioinspelningar. 
Däremot har hon valt att trappa ner sen hon blivit äldre. Men hon är fortfarande mycket aktiv 
med ”bisysslor” till sångundervisningen. 
 

Genomförande 
 
Merriam (1994) poängterar vikten av att ta tillvara erfarenheter från yrkeslivet för att utveckla 
forskningsfrågor vilket kan sägas vara fallet för mig. Forskningsprocessen började nämligen 
redan under studietiden då jag i övningsundervisningen med mina egna sångelever ofta 
funderade över hur jag som lärare på bästa sätt skulle kunna hjälpa eleverna att utveckla en 
självständighet i sitt sångbeteende och i sitt musicerande. Frågeställningarna blev till ett 
ganska tydligt syfte tidigt i processen men den precisa formuleringen har ändrat under arbetets 
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gång. Litteratursökning och fördjupning i tidigare forskning inom relevanta områden har skett 
under hela arbetets gång. I början var det svårt att hitta vetenskaplig litteratur inom det 
specifika området, sångundervisning eller musikdidaktik eftersom vetenskaplig forskning inte 
har någon lång tradition inom dessa ämnesområden (Claesson, 1993). 
 
Utifrån syftet och bakgrundsmaterialet formulerade jag intervjufrågor som jag sedan delgav 
informanterna minst en vecka på förhand via email. De fick då chans att via telefonsamtal 
ställa frågor och få syftet med frågorna ytterligare förklarat. Intervjuerna genomfördes live 
och spelades in på minidisc och skrevs ut i efterhand. En råkopia med endast små språkliga 
justeringar samt en mer behandlad version av intervjun sändes per email till informanterna för 
bedömning. Nu fanns för dem chansen att lägga till, förklara ytterligare eller till och med ta 
bort det som eventuellt kan ha feltolkats eller missuppfattats under intervjun. Informanterna 
fick även ta del av den presentation av dem själva som finns i arbetet. 
 

Analys och tolkning  
 
Eftersom jag bland annat intresserar mig för hur sånglärare och sångelever uppfattar och 
tolkar sin omgivande verklighet och sitt eget kognitiva tänkande passar det hermeneutiska 
förhållningssättet mycket bra till detta arbete. Jag är själv delvis en del av den praktik mina 
informanter är delaktiga i och jag har förkunskaper, förförståelse och är därmed subjektiv. 
Den kvalitativa ansatsen, trots problematiken däromkring, ter sig ändå som mest 
ändamålsenlig för detta arbete eftersom jag söker på skillnader i olika individers uppfattningar 
och på grund av min förförståelse blir min tolkning subjektiv.  
 
Analysen och bearbetningen av intervjuerna sker utifrån den ”råkopia” av intervjuerna som 
skrevs ut i efterhand och i relation till den forskning som redovisas i bakgrunden. I min analys 
och tolkning utgår jag ifrån den hermeneutiska spiralen2. Kvale (1996) anser att tolkning av 
mening karaktäriseras av en sådan spiral. Förståelsen av en text sker genom en process i 
vilken meningen av de separata delarna bestäms enligt den övergripande meningen av texten. 
Det vill säga som denna mening förväntas vara. Närmare undersökning av de separata delarna 
kan leda till att den ursprungligen förväntade meningen av helheten ändras, vilket i sin tur 
igen påverkar de separata delarna. Så kan man alltså hålla på tills man som forskare anser sig 
nöjd med relationen del – helhet.  
 

Resultat 
 
I denna del av arbetet kommer jag att rapportera det innehåll från intervjuerna som jag anser 
relevant för syftet och frågeställningarna. Jag har valt att dela upp resultatet i kategorier 
utifrån syfte och bakgrund med en avslutande sammanfattning. 
 

Pedagogiskt förhållningssätt/ställningstagande och undervisning 
 
I sin musikundervisning i stort vill Lisa ge sina elever erfarenheter av musik på olika sätt 
vilket gör att hon genom bland annat repertoarval strävar efter att ge sina elever bredd. Även 
negativa erfarenheter ser hon som något som berikar. Däremot är den största fokusen inom 
sången, för Lisas del, på det mänskliga och sociala planet. Eftersom mötet med eleverna är det 
viktiga så blir medmänsklighet och kommunikation viktiga ingredienser i Lisas förhållande 
                                                 
2 I Kvale (1996) Hermeneutical circle 
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till sina elever och hon vill ge stort utrymme åt eleverna att vara sig själva. Som hon själv 
uttrycker det, “att vara människa”. Genom att själv inte hålla på sin integritet och genom att 
visa sig mänsklig vill Lisa uppmuntra eleverna att också våga vara sig själva. Hur man mår 
påverkar sången och studieprestationerna. “Det viktiga är ju att du kan vara människa för 
annars kan du inte ta till dig av kunskapen”. Lisa konstaterar att den sociala biten kräver stor 
kompetens från henne som lärare. Rent praktiskt jobbar hon ändå mycket med grundläggande 
teknik och hon är noggrann med att alltid göra sångövningar med sina elever.  
 
I sin undervisning strävar Lena på det stora hela efter att eleverna ska bli självgående. Eleven 
måste själv lära sig, måste själv förstå. Läraren kan inte lära eleven att sjunga anser hon. Det 
centrala i hennes sångmetodik är textens roll i musiken och sången. Även andningens 
betydelse för en fri och avspänd sångteknik är viktig i hennes undervisning. Lena ställer också 
elevens utveckling och bästa i fokus för sin lärargärning. 
 
Linda tycker det är viktigt att hitta verktyg och medel för att frigöra rösten så att eleven får en 
bättre förståelse av sin egen röst och av relationen mellan röst och människa. Även en ökad 
förståelse av den egna musikaliteten och uttrycksförmågan ser hon som viktig. Eftersom 
Linda strävar efter att hennes elever ska utvecklas optimalt, ta vara på sina resurser och stärka 
sin sångliga identitet så innebär det att många aspekter blir viktiga i hennes undervisning. 
Linda jobbar på en skola där man håller på med yrkesval och därför väljer hon att även ta med 
den aspekten i undervisningen. På senare år ha Linda märkt ett stort behov av viss 
psykologisk kompetens i undervisningssituationen. Linda anar en större trasighet bland 
eleverna idag jämfört med tidigare vilket kräver ett stort tålamod hos pedagogen. Eftersom 
sång är ett personligt instrument måste man komma ihåg att man jobbar med människor och 
möta eleven med respekt, poängterar hon. 
 

Ansvar, självständighet och övning 
 

När det gäller att ta ansvar för sitt eget lärande har Lisa erfarit att det är något som eleverna 
behöver undervisas i och hon ser ansvars biten som jätte viktig och tycker att man måste börja 
jobba med ansvarstagande tidigt i livet. Däremot ser hon en begränsning i sina möjligheter att 
undervisa eleverna i ansvar eftersom tiden är för kort under lektionerna för att hinna med. 
Lisa beskriver också att hon kräver ett större ansvar ifrån sina gymnasieelever än från de 
elever hon har i musikskolan främst på grund av skillnaderna i styrdokumenten. På 
musikskolan nämns inte ansvarsbiten i kursplanerna vilket gör att hon kan fokusera ännu 
mera på mötet med eleverna. Medan kursplanerna på gymnasiet kräver att hon jobbar mera 
med exempelvis ansvar. En självständig elev som tar ansvar för sitt eget lärande är en elev 
som utvärderar sitt arbete och på så sätt får en aktiv del i sitt eget lärande, anser Lisa. Genom 
att förklara för eleverna varför de gör olika moment, exempelvis övningar, så hoppas Lisa att 
eleverna ska få en förståelse för sin röst och därmed utveckla sin förmåga att ta eget ansvar 
för sitt eget lärande i sång. Hon strävar efter en chans för eleverna att utföra olika moment 
med tydlighet och på rätt sätt så att de lättare ska kunna sträva efter samma effekt hemma på 
egen hand. Lisa berättar vidare att man ibland måste ”välja sina strider”. Det är inte alltid läge 
att berätta allt för eleven. Det finns situationer då läraren själv har ansvar för delar av 
sångundervisningen. Som sånglärare kan man höra flera olika saker man skulle kunna jobba 
med i elevens sångteknik men som lärare tar man ansvaret för att välja ut vilka saker som man 
ska jobba med för tillfället.  
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Generellt ser också Lena att dagens elever har svårt att ta ansvar och tycker att eleverna är 
annorlunda jämfört med hur det var under hennes egen studietid. En student som ifrågasätter 
och för en dialog med sin lärare, en reflekterande elev, är en självständig elev, beskriver hon. 
Lena strävar efter att uppmärksamma sina elever på att de själva måste ta ansvar för sitt 
musikerskap och sin sång. Eftersom sång är personlig och individuellt så kan man inte sätta 
sin tillit till att någon annan människa ska utveckla ens individuella, konstnärliga sidor. När 
man jobbar med att hjälpa eleven att bli mera självständig så tror Lena att man måste hitta 
genomgående metoder som eleverna kan använda för att lösa flera olika typer av situationer. 
”Man måste lära sig att köra bil och inte bara ta specifika kurvor” uttrycker hon. I denna 
process använder Lena bland annat texten som utgångspunkt. Hon använder också 
regelbundet samma övningar och håller dem enkla så att studenterna ska förstå att dom ska 
göra samma övningar. Ett, av studenterna, uppskattat moment i Lenas undervisning är när hon 
låter dem visa för henne hur de övar. Lena antecknar och ger återkoppling och vägledning och 
senare gör Lena en uppföljning. Detta moment ”tvingar” eleverna att stå för sina egna tankar 
och idéer. Lena känner också ett ansvar för elevernas repertoarval. Det är viktigt att de inte 
sjunger för svår repertoar eller vid fel tillfällen och att de får uppbackning och stöd när de 
sjunger på konserter i början av sin sångarbana.  
 
Många elever har nog inte någon tydlig uppfattning om vad ansvar i sammanhanget sång 
innebär, tror Linda. ”Jag tror nog att många vill bli matade och att det kan vara jobbigt när 
man förstår att det inte är så utan att jag lär mig själv”, konstaterar hon. En elev som är 
arbetsvillig, aktiv på lektionerna och deltar i en dialog med sin lärare är en självständig elev 
tycker Linda, ”Ett ömsesidigt ge och ta”. En nyfikenhet och lust att ta till sig ny kunskap samt 
ett sökande efter andra kunskapskanaler än de som läraren kan ge är också drag som utmärker 
en självständig student. Att kunna reflektera, använda bra studieteknik och disciplinera sig är 
viktiga förmågor i självständigt ansvarstagande. När Linda jobbar med ansvar och 
självständighet utgår hon ifrån en gemensam överenskommelse i början av varje termin eller 
kurs. Då samtalar hon med eleven och de går igenom innehåll, önskemål och arbetssätt. De 
egna önskemålen ser Linda som särskilt viktiga i början av studierna eftersom de kan ge 
eleven en upplevelse av delaktighet. Hon kan också ge olika typer av uppgifter till de elever 
som behöver extra stöd i att lära sig att ta ansvar och initiativ. Under kursens gång stämmer 
hon också av med utvecklingssamtal vid behov. I den mån eleven har behov av undervisning 
eller stöttning i sitt eget övande så går Linda in och hjälper eleven. Vissa elever behöver 
styrning och direkta uppmaningar som ”det här ska du öva på”. Men för det mesta undervisar 
Linda på ett konstruktivt och praktiskt sätt och försöker få eleven att förstå att ”det här är 
något du ska ta till dig”. Hon ger också tid så att olika moment och delar får sjunka in innan 
hon tar in nya saker. Linda ser också en förändring i hur elever behöver uppmuntran till 
övning jämfört med tidigare. Trots att utvecklingen av eleven grundar sig på ett gemensamt 
beslut och ansvarstagande så ser Linda att det finns tillfällen och situationer då hon som lärare 
måste ta det största ansvaret. Exempelvis när det gäller övergripande ansvar för hur de 
uppsatta målen uppnås eller huruvida egna önskemål stämmer överens med själva kursen så 
har hon som lärare ett större ansvar. Det kan ju vara svårt för eleven att själv bedöma hur 
utvecklingen går framåt. Linda uttrycker att ”Jag tycker att jag kan hålla ihop momenten. 
Samla ihop det till en helhet så att studenten har något att reflektera över”, uttrycker hon. 
 

Reflektion 
 
Reflektion och utvärdering kan ibland vara ungefär samma sak för Lisa. Att ge respons på hur 
saker och ting fungerar. Lisa ser ett definitivt behov av reflektion för att kunna utveckla det 
man gör som lärare med sina elever och säger att reflektion är viktigt för lärandet. I sin 
undervisning jobbar Lisa med reflektion genom att ställa frågor som kräver reflekterade svar. 
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Lisa tror också att när hon arbetar utifrån att förklara för eleven varför de gör olika saker, vad 
det är bra för, så kan de sedan börja reflektera över sin röst. Hon har själv upplevt i sina 
sångstudier att när hon förstod varför hon skulle göra vissa saker då kunde hon ”uppfylla 
syftet”. Att kunna utvärdera sin egen röst ger resultat. Lisa ser inte att hennes elever känner 
sig pressade när hon ber dem utvärdera sin egen röst utan hon upplever att de upplever 
tillfredställelse av att själva kunna utvärdera och reflektera över sina framsteg.  
 
Reflektion hos eleven betyder för Lena att denne reagerar, reflekterar och tänker över vad som 
gjorts och vad som sagts på lektionen. Hon strävar också efter att elevens ska tänka och 
fundera i andra banor och testa flera möjligheter. ”Om man är en reflekterande person då har 
man vidare gränser tycker jag och det tror jag är jätte bra” beskriver Lena. Hon har märkt att 
inte alla elever är reflekterande och konstaterar att det går att sjunga ändå men om man ska bli 
en framgångsrik sångare/sångerska så är det absolut nödvändigt. För att uppmuntra eleverna 
till reflektion så ställer Lena väldigt mycket frågor till sina elever. Hon undviker också i det 
längsta att förevisa eller tonbilda för att undvika att eleven bara härmar och för att ge eleven 
en chans att ta eget initiativ och att testa sina egna gränser.  
 
För Linda är ordet reflektion att tänka efter. ”Till exempel att man fördjupar sig i det man har 
fått, man bearbetar information”. Det är viktigt att reflektera och Linda uppmuntrar sina 
elever till att skriva dagbok efter sånglektionerna eller liknande. Hon uppmuntrar till eget 
tänkande och problemlösning eftersom reflektion kan leda till att man själv kommer på 
lösningar. På lektionerna prövar Linda olika moment med eleverna och jämför. Sen får de 
direkt reflektera över hur det kändes. Man måste hålla en reflekterande dialog levande och 
vända sig till eleven med frågor som kräver reflektion. Ibland får eleverna uppgifter där de 
ska skriva ner sina övertänkta tankar och så pratar de igenom svaren efteråt. 
 

Återkoppling 
 
Återkoppling är viktigt för utvecklingen och Lisa är noggrann med att alltid ge 
uppmärksamhet även till de små stegen i utvecklingen och poängterar att vi inte behöver 
sträva efter det perfekta. Kritik, eller negativ återkoppling, är också något hon ger till sina 
elever eftersom det behövs för att få utvecklingen man eftersträvar. Men hon brukar börja 
med att lyfta fram de positiva delarna och strävar efter att eleven, när lektionen är slut, ska få 
känna att han/hon har lyckats och samtidigt ta med sig en insikt i vad som inte var så bra och 
som borde övas. Lisa anser att den positiva återkopplingen är viktig för att eleverna ska vara 
motiverade till att öva hemma sen. I undervisningssituationen är det viktigt att prioritera och 
väga av rätt när man ska ge återkoppling så att man inte påpekar fel saker vid fel tidpunkt 
 
Lena ser återkoppling som något som stimulerar eleven och som är bra för denne. Som 
sångare hör man aldrig exakt hur man själv låter vilket gör att man behöver hjälp av feedback 
utifrån. Men graden av hur mycket återkoppling man behöver varierar från person till person. 
”Vissa behöver mycket, mycket mer. Och vissa lyssnar inte på den”. Det är väldigt viktigt att 
alltid återkoppla och hjälpa eleven med att se det långsiktiga perspektivet på lärandet. Lena 
återkopplar hela tiden i sångundervisningen till exempel genom att syfta till tidigare lektioner 
och efter konserter anser hon det extra viktigt att träffas och prata.  
 
Linda poängterar vikten av omedelbar, kortsiktig återkoppling som man får på en utförd 
handling samt långsiktig återkoppling som exempelvis uppföljning i slutet av en termin eller 
kurs. Däremot har Linda sett att uppföljning eller utvärdering ibland kan upplevas som 
negativt bland eleverna och stoppa upp en process istället för att främja den. Spontaniteten 
kan förhindras när det blir alltför ”akademiskt”. Linda ger hela tiden positiv återkoppling till 
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sina elever men undviker att ”höja eleven till skyarna” genom att använda alltför mycket 
superlativer för att inte förminska värdet av dessa ord. På lektionerna försöker Linda att ge 
utrymmer till användning av flera sinnen så att återkopplingen kan komma från flera olika 
infallsvinklar. Hon jobbar också genom att ge en instruktion, sen justera genom att ge en 
annan för att på så sätt få möjlighet att ge återkoppling omedelbart. 
 

Bedömning 
 

På grund av den anställning Lisa har så sätter hon betyg på en stor del av de elever hon träffar.  
Bedömningen kan fungera som en stimulerande faktor för en del elever medan det bara är 
dåligt för vissa, tror Lisa. Hon uttrycker en oro för de krav som ställs på barn och ungdomar 
idag och reflekterar kring problemen med bedömning av kunskap när barn har det jobbigt. 
Lisa konstaterar att utvärdering/reflektion och bedömning går in i varandra till en del och 
eftersom läroplaner och kursplaner kräver bedömning så blir det en ständig process. 

 
Formell bedömning är något som Lena ser som ganska oväsentligt för konstnärlig bedömning 
eftersom den alltid är en personlig bedömning. Det är viktigare att tänka över varför man gör 
bedömning. Hon ställer sig positiv till skriftliga omdömen med konstruktiv kritik efter till 
exempel ett terminsprov men annars tycker hon man bör vara väldigt försiktig med att sätta 
siffror på konstnärliga bedömningar. Lena själv står just nu inte i den situationen att hon 
måste ge betygsomdömen till sina elever utan endast muntlig återkoppling efter 
terminsuppsjungningar. 
 
Linda tycker att någon form av bedömning av inlärd kunskap eller utveckling är nödvändig på 
högskole/universitetsnivå eftersom man studerar enligt kurser som har vissa krav. Man måste 
ju veta om kraven är uppfyllda eller inte och det är viktigt att bedömningen står i relation till 
kursens mål och krav.  Linda skulle gärna se att man kunde utforma konkreta och ”enklare” 
bedömningskriterier för den undervisning som hon nu bedriver. Hon tror att det skulle vara 
bra för dem att känna till bedömningskriterierna på de kurser de läser. Däremot ser Linda en 
svårighet i hur bedömning, bedömningskriterier och examination ska utformas på ett optimalt 
sätt eftersom bedömning ofta kan bli ett ok och en press för eleverna. Ett förslag som Linda 
har är att ge bedömning efter längre tidsperioder där flera olika moment vägs in istället för 
bedömning efter varje avslutad del. När Linda själv ger bedömning är hon bunden av regler 
som förbjuder henne att ge skriftliga omdömen. Hon får endast ge muntliga omdömen. 
 

Styrdokumenten 
 
Lisa jobbar utifrån flera olika styrdokument på olika nivåer och nämner hur dessa styr henne 
bland annat i att jobba med ansvar, bedömning och resultat. Musikskolan är den enda 
verksamhet där hon inte har styrdokument som ställer krav på hur hon utformar sin 
undervisning. Därför utgår hon mera från stunden och sätter ännu större vikt vid människan i 
fokus i den undervisningssituationen. Däremot tror hon att hon kunde jobba lite mera 
målinriktat även där ifall att styrande dokument fanns för den verksamheten.  
 
På den nivå som Lena jobbar finns inga direkta styrdokument. Däremot finns uttalade 
överenskommelser mellan henne och hennes kollega om vilka mål de ska sträva efter. I detta 
fall är det att efter avslutad utbildning ska eleverna kunna söka och ta sig in på 
musikhögskola. Lena upplever också informella krav på grund av elevernas studiesituation.  
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Linda säger sig vara styrd men ändå fri när hon planerar sin undervisning. Kursplaner, som 
ofta ändras, finns för de olika sångkurserna men det finns utrymme för en hel del egna 
önskemål i dessa också, anser Linda.  
 

Sammanfattande resultat redovisning 
 
Lisas undervisning präglas av en fokus på mötet med eleverna, medmänsklighet och 
kommunikation. Hon vill också ge sina elever erfarenheter av musik och rent praktiskt jobbar 
Lisa med grundläggande teknik. Hon är bl.a. noggrann med att alltid göra sångövningar med 
sina elever. Lena strävar efter att hjälpa sina elever bli självgående och det centrala i hennes 
sångmetodik är textens och andningens roll. Optimal utveckling av eleven, stärkt sånglig 
identitet och en ökad förståelse av relationen mellan röst och människa är några av Lindas 
ställningstaganden. 
 
Elever måste undervisas i att ta ansvar och Lisa gör det genom att förklara olika moment och 
genom att ge eleverna en chans att utföra momenten med tydlighet och på rätt sätt. På så sätt 
hoppas hon att de ska kunna sträva efter samma resultat hemma. När det gäller att välja ut vad 
man bör jobba med för tillfället anser Lisa att ansvaret till stor del kommer an på henne som 
lärare. Lena ser också att dagens elever har svårt att ta ansvar. En elev som är självständig för 
en dialog med sin lärare. Lena vill undervisa eleverna i genomgående metoder som kan 
användas för att lösa problem i olika situationer och i den processen tar Lena hjälp av texten 
och enkla, för eleven, välkända övningar. Hon utvärderar också sina elevers övning och 
känner ett ansvar för deras repertoarval och konserterande. Även Linda är av uppfattningen att 
elever har dålig förmåga att ta ansvar och att de bör stödjas i detta. En självständig elev 
kommer i ett ömsesidigt ge och ta förhållande till sin lärare och för en dialog med denne. 
Linda jobbar konsekvent utifrån att ansvaret för undervisningen och elevens lärande är en 
gemensam överenskommelse men ett visst övergripande ansvar för helheten och 
måluppfyllelsen har hon som lärare ändå större del av tycker hon. 
 
Reflektion, som för Lisa är ungefär detsamma som utvärdering, är en viktig del i jobbet som 
sånglärare. Hon undervisar genom att ställa frågor som kräver reflekterade svar och genom att 
förklara vad och varför de gör olika saker. “En reflekterande person har vidare gränser” säger 
Lena och även hon ställer frågor till sina elever. Hon undviker också att förevisa eller tonbilda 
för att ge eleverna utrymme för eget initiativ, tänkande och chans att testa sina gränser. Att 
bearbeta information och fördjupa sin kunskap är en del av reflektionens innebörd för Linda. 
På lektionerna testar hon och eleverna olika saker och jämför så att de tvingas reflektera 
direkt. Även Linda betonar vikten av att hålla en reflekterande dialog levande och att man 
som lärare vänder sig direkt till eleven med frågor. 
 
Att ge uppmärksamhet även till de små stegen och att börja med att lyfta fram det positiva är 
något Lisa brukar tänka på när hon ger återkoppling till sina elever. Lena konstaterar att 
sångare behöver återkoppling på grund av det faktum att vi inte exakt kan höra hur våra egna 
röster låter. Hon försöker hjälpa eleven med det långsiktiga perspektivet och anser att 
utvärdering finns invävd i själva sångundervisningen. Omedelbar, kortsiktig återkoppling är 
mycket viktig hävdar Linda. Även långsiktig återkoppling eller utvärdering är viktig men kan 
ibland upplevas som negativ av eleverna och därmed störa lärandeprocessen. På lektionerna 
försöker Linda använda flera olika tillfällen för omedelbar återkoppling också genom att 
använda flera sinnen. 
 
Bedömning kan fungera som stimulerande faktor för en del elever men för många blir det en 
negativ effekt tror Lisa. Lena ser formell bedömning som oväsentlig för konstnärlig 
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bedömning eftesom en sådan bedömning alltid är personlig. På den nivå som Linda 
undervisar bör det finnas någon form av bedömning för att kontrollera om kraven uppfyllts, 
tycker hon. Linda tror att det skulle vara bra för eleverna att känna till mera konkreta 
bedömningskriterier och efterlyser sådana i sin egen verksamhet. Däremot ser hon problem 
kring hur bedömningen ska utformas för att inte bli till ett ok för eleverna. 
 
Lisa jobbar utifrån flera olika styrdokument på olika nivåer. Hon jobbar också i verksamhet 
där hon inte lika tydligt styrs av styrdokument. Lena jobbar inte utifrån styrdokument utan 
endast utifrån övergripande överenskomna mål. Linda jobbar utifrån kursplaner som styr till 
en del men också ger henne utrymme och frihet.  
 

Diskussion 
 
I denna del av arbetet tolkas och analyseras metod och resultat utifrån syfte och bakgrund 
genom en diskussion och en avslutande diskussion. Syftet är att fördjupa förståelsen av hur 
undervisning inverkar på sångelevers förmåga att ta ansvar för sin lärandeprocess samt hur 
självständig reflektion samt återkoppling och bedömning påverkar elevens lärande. Även 
pedagogens egna musicerande samt styrdokumentens roll i undervisningen kommer att 
diskuteras. Reliabilitet och validitet diskuteras och arbetet avslutas med en framåtsyftande del 
genom att förslag till fortsatt forskning behandlas. 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med att intervjua tre sångpedagoger som arbetar på olika nivåer, med olika 
yrkeserfarenhet, olika erfarenhet av eget musicerande, olika ålder och till viss del olika 
utbildning, var att det skulle ge bredd och variation i resultatet. Däremot blev bredden inte så 
stor som jag som forskare förväntat mig och en av orsakerna kan vara att sångpedagogerna 
känner till varandra och att alla är verksamma i samma geografiska område. Självklart kan 
den lite smala variationsbredden också bero på min ovana som intervjuare i 
forskningssammanhang. Trots att forskningsintervjun baserar sig på den vardagliga 
konversationen (Kvale, 1996) så är den ändå en professionell konversation och kräver en viss 
färdighet från intervjuaren. Mina följdfrågor och mina förklaringar kan ha varit ledande eller 
begränsande. Även min förförståelse och det faktum att jag kände till pedagogerna sen 
tidigare kan ha påverkat både datainsamlingen, resultatet och tolkningen.  
 
Intentionen med detta arbete var inte att generalisera utan att få undersöka och få en inblick i 
hur undervisning kan inverka på sångelevers lärande. Jag anser mig ha fått fram, för syftet, 
relevant information genom att intervjua yrkesverksamma lärare. Resultatet blev utforskande 
och till vissa delar relativt uttömmande något som en enkät inte skulle ha gett. Observationer 
skulle heller inte ha passat denna undersökning eftersom jag som ännu ej färdigutbildad lärare 
kanske inte skulle ha haft förmågan att tolka undervisningshandlingarna eller 
undervisningssituationerna på ett optimalt sätt. Däremot kunde observationer ha gett en 
möjlighet att ytterligare tolka pedagogernas svar men på grund av tid och ekonomi avsatt för 
detta arbete så begränsades jag till att endast genomföra intervjuer. 
 

Resultatdiskussion 
 
Ingen av lärarna pratar om sina pedagogiska ställningstaganden utifrån rådande 
allmänpedagogiska begrepp. Däremot finns ändå influenser från teorier om lärande i deras 
svar jämte de sång- och musikdidaktiska förklaringarna. Enligt konstruktivistiskt synsätt 
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(Säljö, 2000) ska initiativ komma från eleverna själva, de ska vara självstyrande och 
formulera sina egna frågor. Lena är starkt influerad av detta synsätt i sin undervisning. Hon 
strävar efter att hennes elever ska bli självgående och hon undviker att förevisa eller tonbilda 
för att lämna utrymme till eleven. Kunskap och färdighet konstrueras därmed hos eleven och 
det går inte att exakt överta lärarens kunskap som elev (Larochell & Benarz, 1998, Fosnot, 
1996). Lena och Linda medvetandegör ofta eleven om att ansvaret för lärandet ligger hon 
denne själv (Arder, 2001, Miller, 1996, Fosnot, 1996). Denna syn på ansvar är mycket lik det 
sociokulturella perspektivets och Schön, tydligt påverkad av det sociokulturella perspektivet i 
denna fråga, föreslår att elever inte kan läras, de behöver själv lära sig men rätt undervisning 
kan hjälpa eleven att förstå. Även Brown (1996) ser saken på liknande sätt och hänvisar till ett 
kinesiskt ordspråk. Detta kan nästan sägas vara en slogan för Linda och Lena.  
 
Fosnot (1996) beskriver vidare att man strävar efter en ömsesidighet i sociala relationer inom 
konstruktivismen. Denna aspekt är tydlig framför allt i Lindas undervisning då hon alltid 
utgår ifrån att lärandet och planeringen av undervisningen är ett gemensamt ansvar, en 
överenskommelse samt att hon förväntar sig ett ”ömsesidigt ge och ta” ifrån sina självständiga 
elever. Konstruktivismen uttrycker också att lärande inte är ett resultat av utveckling utan att 
lärande är utveckling. Detta synsätt syns relativt tydligt i Lisas undervisning. Hon är väldigt 
noggrann med att uppmuntra även de små stegen i elevens utveckling och anser inte att vi 
behöver sträva efter det perfekta.  
 
Alla lärarna är påverkade av konstruktivismens antagande att undervisning ska ge möjlighet 
till konkreta, kontextbundna och meningsfulla erfarenheter genom vilka den lärande kan söka 
efter mönster, koncept, strategier och konstruera egna modeller (Fosnot, 1996, Schön, 1987, 
Hansen, 1993). Lisa är noggrann med att alltid förklara varför man göra olika saker på 
lektionerna och ger alltid eleverna möjlighet att konkret testa lärandet i sångövningar. Lena 
arbetar med att hitta genomgående metoder som eleven kan använda i olika situationer. ”Man 
måste lära sig att köra bil och inte bara ta specifika kurvor”, säger hon. Linda betonar vikten 
av omedelbar kortsiktig återkoppling direkt i en situation och arbetar också med att jämföra 
olika metoder eller handlingar. Denna aspekt av konstruktivismen är mycket lik den 
sociokulturella teorins antagande att kunskap konstrueras genom socialt samarbete i en 
kulturell kontext (Dysthe, 2003). Även Schön (1987) påstår att människans utveckling sker i 
samspel med andra människor. Därför kan man här säga att alla pedagogerna också har 
influenser från det sociokulturella perspektivet. Lindas och Lisas betoning på social och 
psykologisk kompetens kan också ses som en påverkan från den sociokulturella teorin.  
 
Säljö (2000) anser att det är svårt för människan att på egen hand upptäcka abstrakt kunskap 
och man kan anta att han menar att man behöver hjälp med att tolka och analysera 
beskrivningarna om kunskap (diskurserna). Trots att Lena och Linda säger sig utgå ifrån att 
eleverna ska lära sig själva så påverkas de precis som Lisa av det sociokulturella perspektivet 
i vissa situationer. Till exempel när de reflekterar kring situationer i vilka de som lärare är 
tvungna att ta eller bör ta ett större ansvar än eleven. Ibland måste läraren ta ett större ansvar 
på grund av det faktum att denne faktiskt besitter mera kunskap och ett större perspektiv 
framåt än eleven själv.  
 
Sångmetodiskt har alla pedagogerna liknande tankar som Hansen (1993), Arder (2001), Miller 
(1996) och Brown (1996). Dessa har i sin tur mer eller mindre påverkats av större 
allmänpedagogiska teorier. Hansen betonar vikten av förståelse, medvetenhet och förmåga att 
utvärdera sin röst och sångteknik. Alla tre pedagogerna arbetar aktivt för just detta. Lisa gör 
övningar med tydlighet och på rätt sätt på lektionerna och är noggrann med att förklara varför 
olika saker görs för att eleverna ska ha ett tydligt mål att sträva efter hemma. Lena stödjer sina 
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elever konkret i att utveckla goda övningsvanor (Arder, Hansen) medan Linda använder 
kortsiktig återkoppling och jämförande mellan olika beteenden för att öka förståelsen för den 
egna rösten. Vid behov går hon konkret in och hjälper de elever som tycks behöva stöd i sitt 
eget övande.  
 
Schön (1987) poängterar ”lära genom att göra” i en miljö som upplevs som trygg och fri från 
risker och alla tre pedagogerna strävar tydligt efter detta. Alla arbetar utifrån att eleverna 
konkret ska få möjlighet att testa olika övningar, strategier och moment. Lisa nämner att hon 
själv försöker visa sig mänsklig så att eleverna ska våga vara sig själva och Lena säger att hon 
vill att hennes elever ska kunna ”släppa ner gardet”. Lindas medvetenhet om behovet av en 
psykologisk kompetens, hennes arbete med människan som helhet visar också på en strävan 
efter den typ av miljö som Schön nämner.  
 
Lindas undervisning präglas till vissa delar tydligt av mästarlärans form. Hon undervisar alltid 
utifrån en överenskommelse med sina studenter, lärandet sker genom deltagande i situationen 
som färdigheten utövas och utvärdering sker kontinuerligt och situationsrelaterat eftersom hon 
jobbar med regelbunden omedelbar återkoppling samt utvecklingssamtal och utvärdering i 
samband med avsluta av kurs eller termin. Man kan också hävda att tillägnelse av 
yrkesidentitet finns i hennes undervisning eftersom hon nämner att hon arbetar utifrån att 
beakta elevernas yrkesval när hon utformar sin undervisning (Nielsen & Kvale, 2000, 
Ericsson, 2004). Linda utgår också ifrån att möta sina elever med respekt och ser till deras 
bästa vilket tyder på att hon ser positivt på en god relation mellan mästare och lärling (Nielsen 
& Kvale, 2000, Jernström, 2000). Däremot är lärandet i allra högsta grad formellt eftersom 
hon jobbar på universitet och skiljer sig på den punkten från mästarlära traditionen. Även 
Lisas och Lenas undervisning har liknande spår från mästarläran. Den kritik som riktats mot 
mästarläran gällande ifrågasättande, självständig kritik och tid till reflektion kan däremot inte 
riktas mot dessa tre pedagoger (Carlgren, 1999). Alla arbetar aktivt med självständig 
reflektion hos sina elever. Och Linda ger t.ex. alltid tid för olika moment att ”sjunka in” innan 
hon tar in nya saker. 
 
Fosnot nämner också att den konstruktivistiska pedagogen måste ge tid och utrymme till 
reflektion i sin undervisning och Becker säger att reflektion innebär och förutsätter samtal och 
frågor. En reflekterande dialog genom att ställa frågor till eleverna ingår definitivt i alla 
lärarnas arbetssätt (Ghaye & Ghaye, 1998). Problematiken med ”lotsning” (Becker, 1993) när 
läraren inte medvetet lyssnar eller tar hänsyn till elevens resonemang torde, enligt 
informanternas svar om hur de tänker och arbetar inte förekomma i deras undervisning. 
Däremot nämner informanterna endast att de ställer frågor till eleverna och ger till viss del 
exempel på frågeställningar. Men huruvida någon form av lotsning med ledande frågor 
förekommer går inte att säga i denna undersökning eftersom inga observationer gjorts. 
 
Linda berättar om hur hon arbetar med kortsiktig återkoppling genom att ge en instruktion sen 
justera och ge en ny instruktion. Det som kan antas ske hos eleven då är det som Schön 
(1987) kallar reflektion-i-handling och som sker när vi med vårt tänkande omformar vårt 
handlande under själva handlandet. Linda försöker också använda flera olika sinnen för att på 
så sätt ge möjlighet till återkoppling ur flera olika perspektiv. Återkopplingen blir då som 
Welch et al. (2005) beskriver det, både mellan-personer och inom-personen. Även Lena och 
Lisa undervisar på ett sådant sätt att elevens eget inre återkopplingssystem aktiveras genom 
att de försöker göra eleverna uppmärksamma på varför och hur de sjunger. På detta sätt blir 
också reflektionen till viss del personligt berörande som Furberg (1992) förespråkar. 
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Steinbergs (1994) definition på återkoppling som ett sammanfattande av kunskaper och 
erfarenheter, betoning av de viktiga delarna och en möjlighet att ta tillvara det man lärt sig i 
framtiden är synligt i alla pedagogernas undervisning. Alla berättar att de använder 
utvärdering i någon form och ser behovet av det för att främja elevens lärande. Däremot ger 
Linda en intressant syn på hur hon upplevt att utvärdering ibland kan kännas kravfyllt och på 
så sätt störa lärandeprocessen. Kanske är det så att när utvärdering liknar formen för 
bedömning, kan den ses som något obligatoriskt och kravfyllt och så förlorar den sin 
stimulerande karaktär för lärandet? 
 
Problematiken kring bedömning och hur den ofta stjälper mer än hjälper finns hos alla tre 
pedagogerna (Marton, Hounsell & Entwistle, 1986). Ett reflekterande kring hur och varför 
man bedömer finns också hos alla. Lena är negativ till sifferbetyg i de konstnärliga ämnena 
och förespråkar skriftliga omdömen med konstruktiv kritik vilket gör att jag bedömer att 
hennes inställning till bedömning är att den borde vara formativ och forma lärandet 
Lindström, 2005, Pettersson, 2005). Resultatet från bedömningen får utgöra en grund för ett 
förbättrat lärande och förbättrade studieprestationer. Lisa ser sambandet mellan utvärdering, 
reflektion och bedömning vilket också gör att hon ser på bedömning som något som kan eller 
borde forma lärandet. Linda ser behovet av en viss andel av summativ bedömning p.g.a. 
kursplaner och dylikt. Mål och krav måste kunna utvärderas och kontrolleras huruvida de är 
uppnådda eller inte. Samtidigt förespråkar hon en större tydlighet och klarhet i hur 
bedömningskriterier formuleras och utformas för elevernas skull. Hon anser att de bör förstå 
och veta vad de strävar efter. Vilket visar att hon ser bedömning och bedömningskriterier som 
ett redskap för lärande. Linda använder också, i sin undervisning, instruktion och prestations 
bedömning (Gronlund, 2006) eftersom hon använder instruktion och återkoppling samtidigt. 
Även Lisa använder en form av denna teori genom att hon alltid förklarar vad eleverna 
förväntas göra och varför.  
 
Ingen av pedagogerna nämner problematiken med att använda bedömning som styrinstrument 
(Lindström, 2005). Ofta visar elever upp det som efterfrågas för bedömning men uppnår 
kanske inte de mål som inte uppföljs med bedömning. Alla pedagogerna arbetar med 
sångundervisning i frivilliga undervisningsformer, musikskola, estetiska programmet på 
gymnasiet, folkhögskola och högskola/universitet. Det kan vara en av orsakerna till att 
eleverna är relativt motiverade att studera utan att just bedömningen används som morot.  Ett 
annat metodiskt problem som inte behandlas uttömmande i intervjuerna är pedagogernas 
användning av blomsterspråket (Welch et al., 2005, Miller, 1996). Däremot påpekar alla 
pedagogerna vikten av tydlighet och vikten av att förklara olika moment och dylikt. Därför 
drar jag slutsatsen att samtliga ser behovet av ett språk som är vetenskapligt och korrekt för 
elevens skull. 
 
Miller (1996) och Brown (1996) hävdar att läraren bör besitta en stor ämneskunskap och 
insikt och behärskande av sin egen röst. Miller anser till och med. att läraren bör utöva ett 
aktivt musikerskap. I presentationen av informanterna i metoddelen framkommer att både 
Linda och Lena har utövat eller utövar ett aktivt musikerskap. Jag tolkar det som att Lenas 
erfarenhet av musikerskap gör att man ser en omsorg om eleverna på området konserter och 
framträdande. Hennes egna erfarenheter tycks göra att hon ser vissa fallgropar och försöker 
hjälpa sina elever i att undvika dessa i någon mån. Lisa däremot utövar inte sång aktivt för 
tillfället och har främst gjort det under sin egen studietid. För tillfället finns inte tiden och 
kraften att själv aktivt utöva musik utanför undervisningen. Däremot talar hon om 
erfarenheter och nämner att även negativa erfarenheter kan berika. Hon nämner också om 
erfarenheter från sin egen studietid och man kan anta att hon fått arbeta med sin egen röst och 
förståelsen av den, vilket Brown ser som en stor förutsättning för att kunna undervisa i sång. 
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Lisa arbetar med sångelever på musikskola och det estetiska programmet på gymnasiet. I 
musikskolan har hon inga konkreta styrande måldokument gällande exempelvis ansvar men i 
gymnasiet har hon läroplan och kursplaner som kräver arbete med t.ex. ansvar. Hon arbetar 
målmedvetet med ansvar, bedömning, utvärdering och resultat med sina gymnasieelever. Dels 
för att styrdokumenten kräver det men också för att hon tycker att elevernas ålder och mognad 
gör att det är lättare jämfört med de yngre elever hon har på musikskolan. På musikskolan 
arbetar hon mera utifrån stunden och mötet med eleven eftersom det är något som hon ser 
som viktigt i sin roll som lärare. Hon nämner däremot att hon kanske skulle arbeta mera 
målmedvetet med just ansvar om hon hade styrande måldokument för den 
undervisningsformen. Lindas styrdokument nämner inget om ansvar eller självständighet utan 
styr främst det sångmetodiska innehållet och repertoar vilket gör att hon är fri när det gäller 
styrning från dokument i den frågan. Detsamma gäller Lena som inte har dokument alls att 
följa. Däremot styrs båda två av sina personliga pedagogiska ställningstaganden. Nämligen att 
de strävar efter självgående elever som kan ta eget ansvar. 
 
En viktig aspekt av pedagogrollen och undervisningen är medbestämmande och insyn från 
elevernas sida. Denna del av arbetet med ansvar hade jag inte förutsett men en av 
informanterna behandlade ämnet och vikten av dess betydelse i arbetet med ansvartagande 
hos eleven blev tydlig för mig. Därför väljer jag att kort behandla ämnet även om det inte 
behandlats i bakgrunden. Det är viktigt att man som lärare gör eleven delaktig i sitt eget 
lärande och att man kan förklara och visa vilka mål man jobbar mot. Det är också viktigt att 
komma överens med eleven om vilka mål denne vill sträva mot. Célestin Freinet, en fransk 
1900-tals pedagog, ansåg att om alla barn vet vad de ska göra och framför allt varför de ska 
göra det, då vill de arbeta. Det vill säga, om man vet vad som förväntas av en och vilka 
kraven är så är man motiverad att lära (Svedberg & Zaar, 1998). Linda pratar mycket om 
vikten av delaktighet i relation till ansvar och arbetar alltid utifrån en överenskommelse. Hon 
samtalar med eleven i början av en kurs eller termin och har utvecklingssamtal vid behov 
samt utvärderar när kursen eller terminen avslutas. Även Lisa nämner vikten av att känna till 
och förstå vad som förväntas av en. Att man då först kan ”uppfylla syftet”.  
 

Avslutande diskussion 
 
Skillnaderna i uppfattningar och undervisning hos de tre sångpedagoger som undersökts blev 
inte så stor som jag förväntat mig utifrån ålder, yrkeserfarenhet och undervisningssituation. I 
flera av de undersökta delområdena av sångundervisning har de väldigt liknande åsikter. 
Däremot varierar tyngdpunkten. Tyngdpunkten på förhållningssätten hos de tre pedagogerna 
påverkar deras undervisning och speciellt utformandet av denna. Lisa sätter fokus på 
människan och det sociala vilket gör att hon väljer att fokusera på den biten när hon inte är 
lika bunden av styrande måldokument. Lena som är fri ifrån skriftliga styrande dokument 
väljer däremot att jobba med ansvarstagande eftersom det är en av de viktigaste strävandena i 
hennes ställningstagande. Linda, som har mest erfarenhet, har det bredaste personliga 
förhållningssättet och man ser överlag i Lindas svar ett lite större perspektiv och mindre 
fokusering på detaljer. Vilket jag antar att beror på yrkeserfarenhet. Varför skillnaderna inte 
blev så stora som jag förväntat mig kan bero på att lärarna känner till varandra, verkar i 
samma geografiska område och min ovana att utföra forskningsintervjuer. Om själva 
undervisningshandlingarna verkligen skiljer sig åt i praktiken går inte att visa i denna 
undersökning eftersom inga observationer eller elevintervjuer gjorts. 
 
Alla tre pedagogerna arbetar för att öka förmågan att ta eget ansvar vilket visar att de ser att 
undervisningen har inverkan på sångelevers förmåga att ta ansvar. Däremot använder de olika 
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tillvägagångssätt i detta arbete. Reflektion är något som de alla är noggranna med att ge tid 
till. De beskriver också konkret på vilket sätt de gör det vilket tyder på stor medvetenhet eller 
vana och erfarenhet i att uppmuntra till reflektion. Reflektion kring återkopplingens och 
bedömningens användning för att påverka lärandet eller roll i lärandeprocessen finns hos alla. 
Ibland är beskrivningarna av hur undervisningen går till tydlig och ibland inte. Problemet är 
en viss begreppsförvirring. Begreppen återkoppling, utvärdering, bedömning och i någon mån 
också reflektion används inte konsekvent och det är svårt att avgöra vad som avses exakt från 
gång till gång (Steinberg, 1994). Vilket inte är konstigt eftersom faktum är att alla dessa 
begrepp påverkar varandra, liknar varandra och ofta används som komplement till varandra. 
Denna problematik diskuteras också i diverse forskningslitteratur. Begreppet reflektion, 
däremot, var ett begrepp som var lite lättare att definiera. Pedagogerna hade formuleringar 
som liknade Furbergs (1992) och Selanders (Jönsson & Selander, 1992) vetenskapliga 
formuleringar kring begreppet. Möjligtvis kan denna klarhet i begreppsanvändandet ha lett till 
att alla hade en så tydlig beskrivning av sin undervisning på just den punkten. 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Syftet med arbetet var att undersöka sångundervisning och specifikt användandet av 
reflektion, återkoppling och bedömning utifrån intervjuer med tre sångpedagoger. Syftet var 
alltså aldrig att generalisera och hitta allmängiltiga metoder för främjandet av ansvarstagande 
hos eleverna. Utifrån det hermeneutiska förhållningssättet var syftet att undersöka skillnader 
och likheter hos de olika pedagogerna.  
 
Under behandlingen av den insamlade datan framkom en viss begreppsförvirring vilket gör att 
det inte går att dra några slutsatser vare sig om likheter eller om skillnader angående vissa 
begrepp. Däremot finns denna förvirring eller otydlighet också i forskningslitteraturen vilket 
gör att det var svårt för mig som forskare att tydligt förklara begreppens betydelse för 
informanterna. Jag har som forskare försökt att motverka missuppfattningar genom att ge 
informanterna tid att bekanta sig med frågorna minst en vecka på förhand, genom möjlighet 
att via telefon få dem ytterligare förtydligade och genom att ge informanterna möjlighet att 
gensvara på utskrift och bearbetning av intervjun innan diskussionen skrevs. Därför kan stor 
del av begreppsförvirringen härledas till den problematik som forskningslitteraturen faktiskt 
ger belägg för. Två av informanterna valde att kommentera den behandlade version av 
intervjuerna som de fick i efterhand vilket tyder på att ett viss mått av feltolkning eller miss i  
i kommunikationen fanns. Slutsatsen blir därför att det är svårt att mäta exakt det som jag 
ämnat på grund av problem med att särskilja begreppen. Därmed var alltså validiteten, 
giltigheten för delar av undersökningens data (återkoppling och bedömning) låg. Men relativt 
hög för andra delar (ansvar, reflektion, styrdokument och undervisning). Som forskare borde 
jag ha varit ännu tydligare med att använda nominella definitioner3 för att om möjligt öka den 
interna validiteten (Andersen, 1990) ytterligare. Den externa validiteten (Andersen, 1990) kan 
bara konstateras genom empirisk prövning och eftersom inga observationer gjorts för att 
”kontrollera” informanternas svar gällande hur de undervisar så går det inte att hävda att 
extern validitet går att fastställa för denna undersökning. 
 
Reliabilitet, pålitlighet i undersökningens data går inte att garantera. Intrasubjektiv reliabilitet 
kan mätas när samma forskare gör flera olika mätningar av ett fenomen och i denna forskning 
har endast intervjuer gjorts. Intersubjektiv reliabilitet kan avgöras om flera forskare skulle 
kunna antas komma till ungefär samma resultat (Andersen, 1990). I vissa frågor verkar 
                                                 
3 Nominell definiton är enligt Andersen ”en upplysning om hur en viss språklig term kommer att användas” 
(Andersen, 1990, s. 89). 
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pedagogerna väldigt tydliga och man kan anta att deras svar inte skulle påverkas nämnvärt 
beroende på vem som ställt frågorna. Men i de fall där otydlighet kring begrepp och deras 
användning förekommer så kan man anta att en annan forskare skulle kunna få fram ett annat 
resultat. Det är intressant att reflektera över huruvida mina egenskaper som kön, ålder och det 
faktum att jag är student påverkade informanternas agerande och svar vid intervjuerna 
(Repstad, 1999). Eftersom jag kände till alla informanterna sen tidigare och de kände till mig 
samt att jag är så gott som jämnårig med två av dem så tror jag att det kan ha påverkat 
resultatet i viss mån. Min tolkning är att dessa egenskaper och dessa situationer påverkade 
informanterna på så sätt att de blev välvilligt inställda och bemödade sig om att ge mig så 
utförliga och ”hjälpsamma” svar som möjligt. 
 
Bristen på tillgång till manliga informanter har troligen påverkat resultatet. Rösten som 
instrument sitter i kroppen och eftersom män och kvinnor skiljer sig åt fysiologiskt finns det 
skillnader i mäns och kvinnors rösthantering. Trots detta är de flesta sångpedagoger kvinnor 
och skulle jag ha haft tillgång till manliga sångpedagoger skulle jag valt att även undersöka 
skillnader mellan mäns och kvinnors uppfattningar (Magnusson, 2003). Jag tror nämligen inte 
att könet på informanterna är ovidkommande i denna undersökning. En manlig informant 
skulle enligt min förförståelse och min erfarenhet av manliga sånglärare ge andra svar på 
frågorna. Däremot är denna fråga kanske alltför stor för att undersökas i en C-uppsats på 10 
poäng. Det faktum att merparten av sångpedagogerna idag är kvinnor har mycket möjligt 
påverkat dagens sångundervisning. 
 
I relation till syftet med arbetet och den forskningsansats som jag valt (Johansson Lindfors, 
1993) så anser jag att arbetet har uppfyll sitt syfte. Jag har fått fördjupad insikt och ytterligare 
bredd i förståelsen för undervisningens inverkan på ansvarstagande och lärande. Jag har också 
fått idéer om fortsatt fördjupning och ser mig själv som forskningsförberedd inför framtiden. 
 

Fortsatt forskning 
 
Förslagen till fortsatt forskning kan vara många och utgå ifrån alla delområden som berörts i 
detta arbete. Däremot har jag noterat att det inte finns mycket forskning när det gäller att ta 
ansvar för sitt eget lärande. Forskningen begränsar sig ofta till klassrumssituationen och 
handlar om att kunna studera och arbeta under eget ansvar utan ständig lärarhandledning. 
Därmed berör man ofta läxor och disciplin. Forskning kring självständighet och eget ansvar i 
stort, i andra lärandesammanhang finns det inte så mycket av. Därför föreslår jag att man drar 
ifrån existerande forskning och inriktar sig mera mot ansvar och lärande i sång- och 
instrumentalpedagogiken. Det skulle också vara intressant att undersöka ytterligare 
styrdokumentens krav på medbestämmande och hur man på bästa sätt gör sångelever 
delaktiga i sitt eget lärande eftersom denna aspekt framkom i undersökningen trots att jag som 
forskare inte hade förutsett det. Bedömning i de konstnärliga ämnena finns det forskning om 
men det går att forska vidare kring varför och hur den optimala utformningen kunde se ut. 
Speciellt hur bedömning i de konstnärliga ämnena kan forma lärandet. Det skulle också vara 
intressant att undersöka huruvida den påstådda bristen på musikpedagogisk begreppsapparat 
och bristande utbildning i pedagogik (Claesson, 1993) påverkar instrumental- och sånglärare i 
val av undervisningsmetoder och förhållningssätt kanske i relation till hur de ser på sin 
lärarroll. 
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Bilaga 

Intervju frågor 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka undervisningens inverkan på sångelevers 
förmåga att ta ansvar för sin lärandeprocess. Jag har valt att speciellt undersöka 
självständig reflektion hos eleven samt återkoppling och bedömning som främjande 
faktorer för elevens lärande. 
 
 
 
1. Beskriv och förklara Dina pedagogiska tankar angående undervisning i stort inom 
 ditt eget ämnesområde. 
 
 
2. Hur ser Du generellt på elevers förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande? 
 
Kan du beskriva eller ge exempel på hur du jobbar för att eleven tar ansvar för sin 
egen lärandeprocess? 
 
Undervisar Du dina elever i hur de ska öva på egen hand? Om så är fallet beskriv så 
konkret som möjligt hur du går tillväga. 
 
Hur skulle Du beskriva en elev som är självständig och tar ansvar för sitt eget 
lärande? Dvs vad stävar Du efter att se hos en elev som är självständig? 
 
Finns det områden inom sångundervisning som Du som lärare anser att Du ensam 
bör ha ansvar för? 
 
3. Vad innebär begreppet reflektion för Dig? 

 
� Hur ser Du på reflektionens roll i lärandeprocessen generellt? 

 
� Hur ger Du dina elever möjlighet att reflektera? Beskriv så noggrant som 

möjligt. 
 
 
4. Hur ser Du på återkopplingens (feedbackens) roll i lärandeprocessen? 
 

� Kan Du så noggrant som möjligt beskriva vilka metoder eller tillvägagångssätt 
du använder för att ge återkoppling till dina elever i din undervisning? 

 
5. Hur ser Du på bedömningens roll i elevens lärande? 
 

� Beskriv hur Du använder bedömning i din undervisning.  
 
 

Tack för din medverkan! 

     Mvh Ursula Ericsson 


