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Sammanfattning 

Syftet med detta självständiga arbete var att undersöka hur fyra sånglärare från tre olika 

gymnasieskolors estetiska program, inriktning musik, resonerar kring bedömning i kursen Sång 2. 

Vidare önskade jag ta reda på om de olika lärarna har överensstämmande uppfattningar om vad som är 

viktigt att lära sig i det centrala innehållet i kursen och om de använder sig av liknande pedagogiska 

aktiviteter för lärande. Jag ville också undersöka om de har ett gemensamt sånglärarspråk, i termer och 

begrepp, då de talar om bedömning och musikaliska prestationer. Den teoretiska ansatsen utgick från 

John Deweys utbildningsfilosofiska idéer och som metod användes en halvstrukturerad 

fokusgruppsintervju. I studiens resultat framkom att gymnasiesånglärarna önskar tydliggöra 

innebörden i kunskapskraven tillsammans med både kollegor och elever och därmed utveckla ett 

gemensamt professionellt språk för termer i sångundervisning, samt säkerställa likvärdig bedömning. 

Vidare visade undersökningen att lärarna anser att sångkursens hela centrala innehåll är viktigt att 

behandla, men det reella och konkreta musicerandet tillsammans med andra elever och inför publik har 

en avgörande betydelse för elevens lärande. Studien pekade också på att sånglärarna anser det 

angeläget att bedriva en undervisning som till viss del förbereder eleverna inför uppdrag som musiker. 
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Inledning 
Musik har alltid på ett mycket självklart och okomplicerat vis haft en stor central plats i mitt liv. Från 

tant Bessis musiklek då jag var fyra, Tanjas rytmiklek då jag var sex, blockflöjt i musikskolan då jag 

var sju, skolkör då jag var åtta, piano vid nio, klassens timma, pappas folkpark, radions svensktoppen, 

kyrkokörer och sånglektioner, danslektioner och discotävlingar tills jag var femton. Hade det funnits 

musiklinje på gymnasiet i min hemstad på min tid, då hade jag nog valt det! Alternativet som fanns 

var att byta bort ett språk mot extra musiklektioner på Samhällsvetenskapliga linjen, så det gjorde jag. 

Vidare utbildade jag mig till sångerska vid  Balettakademiens musikallinje, Kommunala 

musikinstitutet, Birkagårdens folkhögskola och Kungliga musikhögskolan. Ungefär samtidigt 

extraknäckte jag som jazzsångerska till dans på Mosebacke och på små jazzklubbar i stan. Därefter 

väntade jobb på showkrogen Wallmans salonger, åt olika eventföretag vid firmafester, som 

körsångerska i ”Allsång på skansen”, som underhållare i TV, skivsläpp med eget jazzband, turnéer 

runt Sveriges jazzklubbar, livekonserter i P2. Bland annat. 

Senare, eftersom jag ändå två av fyra år på musikhögskolan utbildat mig till improvisationspedagog, 

pockade undervisningslusten på! Ett utmärkt sätt att dryga ut den skrala jazzsångerske-kassan och ett 

ypperligt tillfälle, märkte jag så småningom, att själv utvecklas som musiker, pedagog och människa. 

Så lyckan var gjord när jag fick börja jobba med sångkurser på studieförbund. Det ena gav det andra 

med efterföljande musiklärarjobb på kulturskolan, folkhögskolor och slutligen musikgymnasier.  

Och det var där, på gymnasiet som jag, ganska oförberedd, plötsligt var tvungen att sätta betyg i sång. 

Från att i andra skolformer bara hade behövt undervisa, inspirera och råda, inte döma, kändes det 

påtvingat att behöva sortera in elevernas prestationer/uttryck/sångsätt i betygsfack. 

Om jag själv blivit bedömd? Ja, det kan jag alldeles lugnt påstå!  

Till alla mina eftergymnasiala skolor var jag tvungen att avlägga ett inträdesprov. Och väl inne på 

utbildningen blev jag bedömd på varenda lektion och varenda konsert. Precis som våra ungdomar på 

gymnasiets estetiska program. Att bedöma och bli bedömd är väl en stor del av livet, på gott och ont. 

Ibland kan det upplevas som en positiv kraft att behöva visa upp sitt uttryck, det driver en att fortsätta. 

För min uppfattning är att de som är i behov att uttrycka sig estetiskt, också är i behov av en 

mottagare/publik. 

 MEN: den där mottagaren kan ju ha hamnat hos fel uttryckare? Vem är mottagaren och vad har den 

för rätt att ge mig, uttryckaren, sin bedömning? Låt mig förklara hur jag tänker: Olika musik kräver 

ibland olika sammanhang.  En jazzsångerskas sångsätt och framförande under en konsert kanske kan  

förstås och uppskattas av en jazzpublik, väl förtrogen med stilens alla osynliga regler och ideal, men 

kan lika gärna missförstås och värderas annorlunda av en rockpublik – under samma konsert! En svag 

sångröst funkar inte alls, når inte ut, i en musikalteater, medan exakt samma röst är oersättlig i en 

studioinspelning sjungandes visor. Eller som då jag showade en american-songbook-dänga som artist 

på Wallmans salonger och samma vecka showar på samma sätt med samma låt på jazzklubben, men 

då får höra att jag låter, men framförallt uttrycker mig, alldeles för käckt och glatt. Eller som den 

gången jag fick en fantastisk recension i Aftonbladet, där recensenten uttryckte sin beundran över min 

chosefrihet samtidigt som en annan recensent i Hallands Nyheter skrev att jag sjöng stel som en 

lyktstolpe. Vad ligger inte i betraktarens öga (öra)? Alla har sina perspektiv och sitt bagage.  

Hur känner sånglärare som ska sätta betyg? Alla kommer ju med massor av erfarenhet och 

upplevelser, precis som jag. Och det är mer regel än undantag att man som sånglärare på gymnasiet 

inte bara är lärare utan parallellt även professionell musiker, och därför jobbar utifrån olika roller, 

utifrån blandade känslor... För i bedömandet ligger väl inte per automatik ett uppdelande av mer eller 

mindre ”bra” i form av fem betygssteg? Från att bedöma i stort till att bedöma i smått. Jag upplever det 

som svårt att sätta betyg.  
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Och det är där min fråga om vad det är sånglärare egentligen bedömer, utifrån tolkning av 

styrdokument, kommer in. Vad är det vi går på, vad är det vi hör, vad är det eleverna kan? Det vill jag 

undersöka. 

Bakgrund 
Gymnasiets estetiska inriktning musik startade på vissa orter redan 1979. Utbildningen var till en 

början tvåårig, men blev med 1990-talets gymnasiereform treårig. Utbildningen har alltid givit allmän 

behörighet till högskolan (Skolverket, 1999, s.18, 21, 22). I programmålen för estetiska programmet i 

Gy2000 står ”Utbildningen på estetiska programmet är studieförberedande och yrkesorienterande” 

(Skolverket, 2010, s.10), men examensmålen i nya läroplanen Gy11 klargör att ”Estetiska programmet 

är ett högskoleförberedande program” (Skolverket, 2011, s.43). 

Från och med 1 juli 2015 kräver regeringen att gymnasielärare innehar lärarlegitimation. Utan en 

sådan legitimation är det inte tillåtet att undervisa. Med de estetiska musikprogrammens tidigare 

studieförberedande och yrkesorienterande profil, före de nya reglerna, ansågs en musiklärare behörig 

för tjänstgöring om denne hade någon form av pedagogisk musikutbildning, samt en yrkesskicklighet 

som musiker. En rapport från Skolverket (1999) visar att skolors estetiska program ofta lanserades 

snarlikt en yrkesutbildning, och att specialister rekryterades till att undervisa i de olika 

musikämneskurserna (s.26, 27).  

Många musiklärares musiker- och musikpedagogutbildningar räcker därför i dagsläget inte till för 

legitimation. Att läsa pedagogik på någon högskola eller universitet är ett villkor för att få en 

lärarexamen, och därmed få fortsätta undervisa. I dessa vidareutbildningar av lärare (VAL) används 

som kurslitteratur senaste forskning om bedömning, och utifrån forskningsperspektiv studeras 

Skolverkets nya styrdokument för Gy11 noggrant. 

Lärare har sedan förra läsåret (2011/2012) en ny läroplan för gymnasiet, Gy11, och en ny sexgradig 

betygsskala att förhålla sig till. Uppdraget är till stor del förändrat, lärandeprocessen och 

elevförståelsen står i centrum. Från att Skolverket i tidigare ämnes- och kursplaner talat om ”mål” 

behandlas i Gy11 ”syfte” och ”centralt innehåll”. Den tidigare betygsbenämningen ”kriterier” har 

ändrats till ”kunskapskrav”.  

Kursen sång  2 på gymnasiets estetiska program, musik, var före Gy11 en kurs på 50 poäng. Då 

innehöll betyget MVG tre kriterier: ”eleven instuderar musikstycken och medverkar vid framföranden 

inför publik, eleven musicerar med en för nivån avancerad teknik, eleven analyserar sitt musicerande 

och utvecklar ett personligt uttryckssätt” (Skolverket, 2000, s.96). Formuleringen innefattar stor 

tolkningsfrihet. Nya kursen sång 2 i Gy11 är numera värd 100 poäng, och kraven för betyg A 

innehåller meningar som: musikverk av större omfattning, gott konstnärligt och personligt uttryck, 

välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar, sjunger omfattande grundläggande repertoar med 

tillfredsställande tolkningar, redogör utförligt och nyanserat för röstfysiologi m.m. (se bilaga 1).  

Fortfarande finns en stor tolkningsfrihet, men med fler begrepp att förhålla sig till. Begreppen 

återkommer på alla betygsnivåer, men i olika grad. De professionella sånglärarna måste samtala om 

och lära sig besvara: vad är innebörden i det vi ska bedöma och hur gör vi det på bästa sätt för lärande?  
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Forsknings- och litteraturöversikt 
Detta avsnitt kommer att fokusera på vad tidigare forskning och litteratur säger om bedömning och 

lärande. Jag har valt att presentera forskning under två rubriker: ”Bedömning och lärande” och 

”Bedömning i musik”. 

Bedömning och lärande 

Stigler och Hiebert (1999) har studerat olika kulturers undervisning och påpekar att lärares metoder är 

kulturellt betingade, och att det förklarar varför det finns ett visst motstånd att förändra sin praktik 

eller att undervisningen endast ändras på ytan (s.11, 12, 83). De talar om ”the teaching gap” – ett 

uttryck för skillnader mellan lärares metoder, trots samma kompetens. Genom erfarenhet har läraren 

byggt sitt sätt att undervisa på, Stiegler och Hieberts (1999) idé är att denna kunskap ska 

systematiseras och tas till vara. Satsningar på att främja lärande måste inledas med att förbättra 

kvalitén på undervisningen, det är undervisningen man ska lägga fokus på, inte lärarna, i strävan efter 

att förbättra skolan (s.1, 3, 136).  

På detta sätt utvecklas undervisning och lärande genom utvärdering. Observation, utvärdering och 

utveckling är begrepp som hör ihop enligt Bjørndal (2005, s.13).  

Formativ bedömning 

Christian Lundahl hävdar att ny forskning om bedömning behandlar lärandeprocessen, i linje med 

Deweys idéer om pedagogik (Lundahl, 2011, s.45). Black och William (2005) visar att nyckeln till 

effektivt lärande är formativ bedömning. Läraren främjar elevens lärande genom kommunikation och 

återkoppling, med bedömningsaktiviteter under arbetets gång i en flexibel och formande praktik (s.10, 

13, 14). Även Cato R.P Bjørndal, anser att stor vikt ska läggas på lärarens medvetenhet om det som 

observeras, hur det värderas och kan användas till en flexibel och utvecklande verksamhet (Bjørndal , 

2005, s.15). Astrid Pettersson beskriver hur dömande en bedömning kan uppfattas om analys uteblir, 

om eleven inte får användbar information till att förbättra prestationen (Pettersson, 2011, s.39). Lars 

Lindström talar om värdet att göra eleven uppmärksam på sin utveckling, göra om aktiviteter under 

processens gång, fullborda projekt (Lindström, 2011, s.185). Läraren får en säkrare och bättre 

elevbedömning och ett varierat underlag genom att skapa aktiviteter där eleverna på olika sätt får visa 

vad de kan (Lundahl, 2011, s.73, 109, Bjørndal , 2005, s.9). Lisa Björklund Boistrup delar upp 

formativ bedömning i två delar: eleven blir dels medveten om sina kunskaper, men också insatt i vad 

som krävs i nästa steg i lärandeprocessen (Björklund Boistrup, 2011, s.110). 

Kommunikation 

Ovanstående perspektiv på formativ bedömning, verkar vara beroende av en tydlig och öppen 

kommunikation mellan pedagogen och eleverna. För att få eleven att ta ansvar för sitt lärande bör 

läraren ta ansvar för att klargöra kursens syfte och delmoment, och genom att lyfta fram elevens roll 

och perspektiv göra bedömningen  till en ”kollektiv erfarenhet” (Lundahl, 2011, s.89, Bjørndal, 2005, 

s.21, Lindström, 2011, s.185). För att kommunicera kring bedömning behövs ömsesidiga begrepp. 

Ingrid Carlgren anser att lärare och elever gemensamt måste bli förtrogna med hur begreppen ska 

användas, ha förtrogenhetskunskap. Hon talar vidare om fyra olika former för kunskapens uttryck, de 

fyra F:n: Fakta/Förståelse/Färdighet/Förtrogenhet, och att det i nya kursplanen Gy11 fokuseras på 

kunskapsinnehåll, centralt innehåll, snarare än stoffpresentation (Carlgren, 2011, s.43, 47, 55).  
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Bedömning i musik 

Olle Zandén refererar till Eisner (1996) och Olsson (2001) då han förmodar att bristen på forskning av 

bedömning i musik är avhängig musiklärares misstro mot bedömning och styrdokument. Musiker 

kanske tycker att det viktiga i musik är att kunna spela den, inte att beskriva den. Lärandet sker i 

tillägnandet av kulturella kontexter, men det är snarare genom lyssnandet än av teoretiska 

beskrivningar det sker (Zandén, 2010, s.63, 183).  

Zandén (2010) beskriver vidare att en anledning till motstånd mot att sätt ord på musik kan vara att de 

teoretiska begrepp och termer musiklärare har att använda sig av i samtal om klingande eller noterad 

musik, till stor del härstammar från västerländsk konstmusik. Både elever och lärare i utbildningar där 

fokus ligger på afroamerikansk hörkultur (soul, rock, pop, blues etc.), känner sig inte bekväma med 

den västerländska konstmusikens didaktik (s.185). 

Kommunikation 

Johan Nyberg, som undersökt elevens perspektiv, anser att om kommunikation i musik är en 

förutsättning för lärande, krävs ett gemensamt språk. Det framkom att eleverna, trots många års 

musikundervisning, aldrig blivit tillfrågade om hur de såg på kunskap och lärande gällande musik: 

”Man vet ju. Alltså på ett sätt, man vet ju hur man tycker. Men det är ändå svårt att uttrycka det, 

liksom vad man tycker”. Det kan vara utvecklande för lärarens kompetens att jämföra sina 

föreställningar med elevens och för att få bekräftat sin intuition och få större delaktighet i elevens 

perspektiv krävs en dialog ( Nyberg, 2011, s.131, 113, 134). 

Zandéns (2010) slutsats är att musicerandet som bedöms måste kunna beskrivas och preciseras, så 

eleven får möjlighet att självständigt förbättra sin prestation. Detta ställer krav på musiklärarens språk, 

men i en professionell musiklärares kompetens måste ingå att språkligt kunna formulera sig gällande 

kvalitet i musicerande. ”Det är svårt att samtala om något så flyktigt som musik” (s.13, 2). 

Ett annat ämne som Zandén (2010) tittar på i sin forskning är lärarens roll i ensembleundervisningen. 

Han talar om en ”vakuumpedagogik”, där musiklärare verkar tro att deras pedagogiska insats skulle 

inskränka elevernas egna initiativ, och att deras inblandning i elevarbetet skulle förstöra något kreativt 

och personligt uttryck. De borde istället ge sig in i estetiska åsiktsbyten med eleverna (Zandén, 2010, 

s.176, 101, 170). Förklaringen till lärarens onödigt respektfulla attityd kan handla om att elevens 

musicerande anses som en del av dennes personlighet, och då väger läraren in etiska aspekter i hur hon 

vill handla. Därför blir elevens eget initiativ och uttryck viktigare än det musikaliska resultatet då det 

kommer till bedömning (s.170, 101). 

Olle Zandén anser att det till stor del är kommunikationen, det musikaliska samarbetet, som leder till 

skaparkraft, inspiration och utveckling, och att det är lärarens uppgift att uppmärksamma och 

understödja det mötet (Zandén, 2010, s.39).  

Formativ bedömning 

Lars Lindström förespråkar portföljmetodik för formativ bedömning: en samling dokumentationer av 

elevens prestationer i musikämnet innehållande exempelvis inspelningar, elevs/lärares skriftliga 

värderingar efter varje lektion, konkreta förslag på förbättring . Vikt läggs vid elevens egna 

funderingar och portföljen ”ger lärare och elever en  möjlighet att studera vad en enskild elev 

åstadkommit och hur hans eller hennes känsla för musikaliska kvaliteter utvecklats” (Lindström, 2011, 

s.157, 170, 173). Nyberg (2011) skriver att lärandeprocessen framträder tydligare för eleverna då de på 

många olika sätt får vara delaktiga och ta ansvar i musikundervisningen (s.60). 
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Uttryck 

I ämnesplanen för Gy11står att ”Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt 

hantverk och musikvetenskap.” (Skolverket, 2012, s.1). För att kunna undervisa om konstnärligt 

uttryck krävs en definition, och den kan uppenbarligen vara svår att formulera. Zandén (2010) skriver 

om vikten av att skolan ger eleven utrymme att självständigt odla sitt musikaliska uttryck, men att det 

ändå måste ske med hjälp av omvärlden. Det är först i ögonblicket av musicerande som det 

musikaliska uttrycket förlöses, som ett budskap mellan avsändare och mottagare (s.38,39). Ett 

liknande förhållningssätt har Susanna Leijonhufvud i sin uppsats om sångupplevelse, då hon talar om 

”immanens”, där ens privata idéer, tankar, fantasier, värderingar bor: ”För att bringas i existens, för 

den andre att ta del av, måste jag uttrycka den på något sätt” (Leijonhufvud, 2011, s.80). Elever i 

Nybergs (2011) uppsats beskriver att det som väcker känslor och intresse hos både utövare och publik 

är balansen mellan det musikaliska hantverket, teoretisk kunskap och det konstnärliga uttrycket 

(s.115). Olle Zandén lyfter ännu en etisk aspekt i sammanhanget och menar att det är omoraliskt att 

kräva av eleven att musikaliskt eller konstnärligt uttrycka sig ärligt, och att det ändå aldrig på ett säkert 

sätt går att bedöma (Zandén, 2010, s.185). 

Diskussion om konstnärligt uttryck ger ett sidospår om subjektivitet och objektivitet. Lundahl (2011) 

menar att lärare måste vara på sin vakt och undvika subjektiv bedömning. All bedömning påverkas av 

bedömarens perspektiv (s.73). Olle Zandén ställer frågan ”kan man med någon grad av objektivitet 

tala om god smak?”. Vad vi anser om kvalitet i musik är kulturellt betingat och skapat socialt i 

kontexter och sammanhang (Zandén, 2010, s.59). 
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Teoretiskt perspektiv 
Jag har valt att analysera mina forskningsfrågor utifrån den amerikanske filosofen och pedagogen John 

Deweys (1859-1952) utbildningsfilosofiska perspektiv. Hans teorier om pedagogik och lärande är 

intressanta, och tillför viktiga aspekter till denna undersökning om sånglärares reflektioner kring 

bedömning. Jag ser många beröringspunkter mellan hans teorier, läroplanen för Gy11och det 

sånglärarna diskuterar i intervjun längre fram.  

I förordet av översättningen av John Deweys (1916/1997) ”Demokrati och utbildning” skriver Tomas 

Englund att Deweys analyser om förhållandet mellan demokrati och utbildning, till exempel gällande 

lärandets kommunikativa potential i det mångkulturella samhällets skola, är högst relevanta än idag 

(s.12,  29). Nyberg (2011) kopplar relevansen till idag med att Deweys vida perspektiv på utbildning, 

lärande och pedagogik passar för den nutida skolan. Av Dewey finns en omfattande produktion av 

texter om undervisning, vilket gjort honom tillgänglig för skolvärlden (s.23). 

De begrepp ur Deweys teoretiska perspektiv jag valt att använda mig av är följande: 

kommunikation/samspel, nytta/meningsfullhet, aktivitet/process/mål, språk och uttryck. Begreppen 

hänger dock samman och förutsätter i praktiken varandra. 

Kommunikation/samspel 

Dewey (1916/1997) talar om demokrati som delad erfarenhet, ett samspel i förening med andra, och 

om kommunikation som ”en process där erfarenhet delas tills den blir gemensam egendom” (s. 127, 

44). Då samspelet med omvärlden kan sägas utveckla individen, blir pedagogens uppgift att vägleda 

och organisera samspelet (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004, s.17, 23).  

Om vi lyfter in idén i sånglärarens verksamhet kan det betyda, enlig min tolkning, att det är i det 

praktiska musicerandet, ihop med andra musiker och i möte med publik, som eleven bäst tillägnar sig 

erfarenhet, och läraren måste se till att tillfällen till samspel ges.  

I examensmålen för estetiska programmet kan vi följa tankegången vidare: ”Estetiken kan förstås som 

specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, 

samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Både individuellt och i samverkan med 

andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med 

estetiska uttrycksmedel” (Skolverket, 2011, s.43). 

Nytta/meningsfullhet  

Undervisningen blir meningsfull då elevens intresse och aktivitet är utgångspunkten. (Eller han skriver 

rättare sagt individen, kanske menar han att intresse och aktivitet är en bra utgångspunkt även för 

läraren?) Kunskapsvärdet, enligt Dewey, ligger i ämnets nytta (Dewey, 1897/2004, s.54; Hartman et 

al., 2004, s.22). Ett ämnes nytta borde, sett ur Deweys perspektiv, i så fall vara föränderligt  i tid och 

rum och kunskapsvärdet någonting vi både individuellt och gemensamt kommer fram till. I 

sångundervisning kan konflikt ske mellan elev och lärare om vad nyttan med ämnet är. Det som 

eleven anser behöva lära sig, är nödvändigtvis inte lika angeläget för läraren att lära ut (Dewey, 

1916/1997, s.43). Skolan som kunskapsförmedling ”förutsätter en aktiv diskussion om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling 

sker.” (Skolverket, 2011, s.8).  

Delvis såg Dewey skolans värld som avskärmad från verkligheten utanför och önskade att eleverna 

fick större utrymme att tillgodoräkna sig de erfarenheter de fått utanför skolan, samt att kunskap från 
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skolundervisning skulle vara användbart i vardagen. ”Det är det som är skolans isolering - dess 

isolering från livet” (Dewey, 1899/2004, s.94). Det skulle dock innebära, ur sånglärarperspektiv, ett 

komplext arbete med att ”kolla av” musikaktiviteter utanför skolan, däremot kan elevens utveckling, 

då hon har lärt sig någon annanstans, bedömas i skolan. Direkta kopplingar kan här dras till 

läroplanen: ”Läraren ska vid betygssättningen beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat 

sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen” (Skolverket, 2011, s.15). 

Aktivitet/process/mål 

Goda pedagogiska mål handlar enligt Dewey (1916/1997) om att ha metoder för att frigöra och 

organisera elevens förmågor genom aktiviteter. Dessutom måste målen kunna revideras under 

processens gång, vara flexibla och kopplade till existerande förhållanden ( s.145, 149). Detta är en 

beskrivning på formativ bedömning sett ur Deweys perspektiv. Sånglärare arbetar ofta på detta sätt, 

med aktiviteter och återkopplingar längs vägen. Sånglektioner är ofta individuella, därför krävs 

konserter och musikaliska samarbeten med andra musikelever, så att de på så sätt får använda sina 

sångkunskaper i ett musikaliskt sammanhang. ”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de 

får möjlighet att se samband” (Skolverket, 2011, s.8).  

”Tankemetoden” går ut på bildning genom erfarenhet och reflektion. Eleven får verktyg/kunskap att 

själv utveckla lösningar som genom tillämpning blir värdefulla. Eleven lär sig genom handling  – 

learning by doing (Dewey, 1916/1997, s.208, 231). Under rubriken ”Ämnets syfte” i ämnesplanen för 

musik står: ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och värdera sin egen 

och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det konstnärliga skapandet.” (Skolverket, 2012, s.1). 

Språk 

Dewey (1916/1997) skriver om språkets betydelse för att vinna kunskap, om vikten av att alla förstår 

användandet av begreppen, vilket skapar meningsfullhet med det man lär sig, och i min tolkning det 

man undervisar (s.49, 51, 65). Skolverket (2012) framhåller också språkets betydelse: 

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om musik, begrepp 

och stildrag från olika tider och kulturer”, ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 

att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det 

konstnärliga skapandet” ( s.1). I kunskapskraven står att eleven måste redogöra för röstfysiologi och 

röstvård, och för betyg A att kunna ”analysera  sångtekniska områden som behöver särskild 

uppmärksamhet” (Skolverket, 2012, s.17, 18). I examensmålen för estetiska programmet står följande: 

”Eleverna ska få möjlighet att reflektera över och öka sin förståelse av  kvalitet och kommunikation 

genom diskussion om egna och andras arbeten ” (Skolverket,  2011, s.43). Språket har stor betydelse 

för sånglärare och sångelever för att skapa mening åt vad man hör och upplever. Fortfarande är sång- 

och musikspråket aningen begränsat, enligt min tolkning, men med gemensamt intresse för sångliga 

samtal kan musiklärare och elever vidareutveckla ord och begrepp för ändamålet. 

Uttryck 

”Alla konstformer inrymmer fysiska moment: öga och hand, öra och röst och ändå är det något utöver 

teknisk skicklighet som krävs för själva uttrycket. De inbegriper en idé, en tanke, en andlig 

framställning av tingen” (Dewey, 1899/2004, s.102). Dewey förklarar i citatet ovan att något abstrakt 

och ogripbart måste läggas till exempelvis sångtekniken. Musikämnet grundar sig i tre viktiga punkter: 

konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap (Skolverket, 2012, s.1). Musikaliskt 

hantverk och musikvetenskap är ämnen som lätt går att verbalisera, mäta och bedöma, medan det 

konstnärliga uttrycket är något vi känner av och upplever men har svårt att förklara.  
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Syfte 
Mitt forskningssyfte i detta självständiga arbete är att undersöka hur fyra sånglärare från tre olika 

gymnasieskolors estetiska program, inriktning musik, resonerar kring bedömning. För att rama in 

diskussionen har jag valt att fokusera på kursen MUSINS02S, sångkurs steg 2. Syftet preciseras i 

följande forskningsfrågor: 

 Hur reflekterar några sånglärare kring bedömning i kursen Sång 2 (MUSINS02S) på 

gymnasiets estetiska program, musik? 

 Vad anser lärarna är viktigt att lära ut i det centrala innehållet i kursen? 

 Vilka pedagogiska aktiviteter för lärande använder de sig av? 

 Hur ser deras gemensamma sånglärarspråk ut, i termer och begrepp, då de talar om bedömning 

och musikaliska prestationer? 

Metod 
Nedan redogörs för mitt val av metod. Avsnitten är indelat i underrubriker; val av metod, urval och 

avgränsning, genomförande, databearbetning och analysmetod, tillförlitlighetsaspekter samt etiska 

aspekter. Dessa rubriker syftar till att klargöra och motivera hur jag genomfört min studie. 

Val av metod 

Då jag i detta självständiga arbete inspirerats av Deweys pedagogiska teorier, vill jag ur mitt syfte och 

frågeställning lyfta fram interaktion och kommunikation, och då anser jag att fokusgruppsintervju som 

kvalitativ undersökningsmetod passar bäst för ändamålet. Jag har valt att göra fokusgruppsintervjun 

halvstrukturerad, ett samtal utan slutet frågeformulär, och min roll blir därmed inte den traditionelle 

intervjuarens, utan mer som gruppens moderator. En kvantitativ intervju skulle säkert kunna ge svar 

på andra frågor, men inte då vi vill lära oss om livsvärldar, och finna svar på forskningsfrågan om hur 

sånglärare resonerar kring bedömning. Att göra intervjun strukturerad, styrd och med begränsat 

utrymme för utvecklade svar i frågorna, hade heller inte varit ett alternativ.  Den halvstrukturerade 

fokusgruppsintervjun låter oss vinna nyttig kunskap om attityder och förhållningssätt i det valda 

ämnet, och gruppmedlemmarna får chans att forma tankegångar tillsammans (Wibeck, 2010, s.11, 12, 

22; Kvale, 2009, s.18, 43, 166).  

Urval och avgränsning 

När jag formulerat syftet för denna studie var det viktigt att hitta informanter som var yrkesverksamma 

sånglärare på gymnasiet. Eftersom intervjufrågorna handlade om sånglärares resonemang kring 

bedömning i nya ämnes- och kursplan i Gy11, ville jag även att sånglärarna skulle ha några års 

erfarenhet, så att de upplevt det gamla betygssystemets kursplan. Syftet med intervjun behandlar bara 

lärarperspektivet, vilket i sig kan ses som en avgränsning. 

På gymnasiets estetiska program finns sångkurserna Sång 1, Sång 2 och Sång 3. För att inte ämnet 

skulle bli för stort och diskussionen i intervjun skulle ta fart åt för många olika håll, valde jag att 

avgränsa intervjufrågorna till att endast gälla kursen Sång 2 (se bilaga 1). Det framgår dock längre 

fram i avsnittet ”Resultatpresentation” att avgränsning inte innebar att diskussionen stannande vid 

Sång 2-kursen utan ofta behandlade ämnet sång som en helhet. Musikämnets syfte är identiskt för alla 

sångkurserna. 
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Det var också av stor vikt att hitta sånglärare från olika gymnasieskolor, för att få inblick i eventuella 

likheter och olikheter i resonemangen i fokusgruppen. De gymnasieskolor vars sånglärare jag hade i 

åtanke då jag planerade intervjun, är alla etablerade estetiska gymnasier med många sångelever. Jag 

såg det som ett gyllene tillfälle för lärare från olika skolor att äntligen få mötas, för jag förmodade av 

erfarenhet att intresse för möte fanns. Både manliga och kvinnliga lärare tillfrågades, då en blandning 

av båda könen i gruppen ger bredare perspektiv.  

Eftersom jag visste att de tillfrågade arbetar mycket och har ont om tid bestämdes intervjutiden till en 

timme. Att begränsa intervjutiden på detta sätt var också ett medvetet val från min sida, för att lättare 

få överblick över materialet inför bearbetning och analys av detsamma. Kvale (2009) beskriver att 

forskningsintervjuer inte behöver vara långa, en kort variant kan bli innehållsrik, bara man vet vad, 

varför och hur den ska göras (s.178).  

Ambitionen var att hitta fem lärare från fyra olika skolor att intervjua. Men då en av de tillfrågade 

avböjde att medverka, blev det slutligen en grupp om fyra personer från tre gymnasieskolor. Antalet 

deltagare för en fokusgruppsintervju bör vara minst fyra och maximalt sex (Wibeck, 2010, s.62). 

Urvalet gjorde jag utifrån egna kontakter från dels då jag studerade på Musikhögskolan, dels då jag 

ofta vikarierade som sånglärare på olika estetiska gymnasium. Det urvalet kan ses som både en 

tillgång och en begränsning, beroende på vilket perspektiv jag väljer. Begränsande om jag tror att 

informanter som känner mig intar en skeptisk position och är på sin vakt i intervjun, och en tillgång 

om jag förmodar att tryggheten i att veta vem deras moderator är, ger mer resultatmässigt i form av ett 

uppöppnande av sina personlig tankar kring ämnet (Wibeck, 2010, s.36, 88). 

Genomförande 

Förfrågan om deltagande i fokusgruppsintervjun skedde via mailkontakt direkt med lärarna. Skolornas 

rektorer blandades inte in, då jag inte tyckte mitt självständiga arbete var på uppdrag av någon annan 

än mig själv, även om ämnet är av betydelse för undervisningen. Intresse fanns bland de tillfrågade (en 

avböjde dock, se föregående rubrik), och vi hittade en tid för intervju som passade alla. 

Jag valde att inte avslöja hela mitt syfte, ej heller i förväg, mina intervjufrågor. De fick veta att ämnet 

skulle behandla bedömning i sång, och att jag ville fokusera på Innehåll och kunskapskrav i kursen 

Sång 2. Fastän jag visste att sånglärarna var insatta i hur Sång 2-kursen såg ut på ett ungefär, mailade 

jag styrdokumenten redan innan. Om jag inte hade förberett dem med dessa dokument, hade eventuellt 

för mycket tid på intervjun tagits av läraren till att gå igenom vad kursen handlar om. Min önskan var 

också att på detta sätt på förhand väcka frågor kring ämnet (Wibeck, 2010, s.79). Bifogat i mailet 

fanns även information om vetenskapsrådets etiska regler för forskning i blanketten ”Informerat 

samtycke” (se under rubriken ”Etiska ställningstaganden”, samt bilaga 2). 

Fokusgruppsintervjun ägde rum en eftermiddag i ett musikrum på en gymnasieskola. Rummet valdes 

för ändamålet eftersom jag anser vanliga kärnämnessalar lätt suddar ut kopplingen till ämnet. 

Musiksalen var liten, vilket fyllde en funktion eftersom forskning visar att mindre rum intensifierar 

interaktionen (Wibeck, 2010, s.32). Vi satt runt ett avlångt normalstort bord och avståndet mellan 

deltagarna, och mellan mig och deltagarna kändes lagom, för litet avstånd hade kunnat inkräkta på 

personernas integritet och för stort avstånd hade tvärtom kunnat distansera medlemmarna gentemot 

varandra. 

Intervjun spelades in på två mobiltelefoner, som lades på bordet en bit ifrån varandra för bästa 

upptagningsområde. Valet av rum innebar också att det var tyst och lugnt, vilket är en förutsättning för 

bra ljudupptagning, och senare, en säker transkription. 
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Öppningsfrågan är viktig ur två aspekter: den bör skapa god stämning och ringa in ämnet som ska 

behandlas (Kvale, 2009, s.146). Nästkommande fråga är i min intervju en nyckelfråga. Från att ha 

frågat rent allmänt om hur de jobbar, till att fråga vad de egentligen anser är viktigast att jobba med i 

kursen. Den sista frågan skulle egentligen ha behandlat betyg, men eftersom jag höll mig flexibel och 

öppen i min roll som moderator ströks frågan på grund av att den inte skulle tillföra diskussionen 

något just då, snarare forcera fram en ny riktning (Wibeck, 2010, s.88, Kvale, 2009, s.146). Istället 

avslutades intervjun med en öppen fråga om någon hade något att tillägga (se intervjuguide, bilaga 3). 

Intervjufrågorna var genomtänkta och syftade till att ge svar på forskningsfrågan, vilken i sin tur ska 

hjälpa mig uppfylla syftet (Kvale, 2009, s.147).  

Databearbetning och analysmetod 

Nedan beskrivs hur jag bearbetat min empiri. 

Jag lyssnade noggrant igenom den inspelade fokusgruppsintervjun för att säkerställa att allt hördes. 

Därefter lyssnades intervjun igenom återigen, en kort bit i taget, samtidigt som den transkriberades till 

datorns Word dokument. På grund av att jag valt en skriftspråksnormerad transkription, har 

omtagningar och tvekljud tagits bort (Wibeck, 2010, s.96). Detta kan tyckas stå i konflikt med min 

ambition att i studien lyfta fram interaktion och kommunikation, men jag ser det snarare som ett sätt 

att renodla det huvudsakliga innehållet i det som sägs. 

Då transkriptionen var klar, raderades den ena mobilens ljudfil. Den andra inspelningen sparas 

oåtkomlig för andra än mig själv tills dess att detta självständiga arbete är färdigställt och godkänt. 

Nästa steg var att koda materialet. Här var jag tvungen att återigen genomlysa forskningsfrågor och 

syfte, för att hitta rätt spår. Begreppen från mitt teoretiska perspektiv bildade teman, vilka användes till 

att koda materialet. Tre kopior av transkriptionen användes: originalet, en färgkodad variant, och en 

där kopierade klipp lades under teman. Vem som sa vad framgick tydligt även i klippen. Därefter 

summerade och koncentrerade jag varje temas intervjusvar, och rangordnade dem så att de mest 

frekventa begreppen/temana i intervjun hamnade överst som de mest intressanta. Många begrepp flöt 

in i varandra, och fick så göra även i rangordningen. För syftet betydelsefulla citat, drogs fram ur 

texten. Allt renskrevs och tolkades på nytt för bästa verifierbara resultat (Wibeck, 2010, s.100).  

Längre fram i denna uppsats, under rubriken ”resultatpresentation”, berättas vad jag kommit fram till. 

Transkriptionen i original förvaras hos författaren. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet handlar om trovärdighet och noggrannhet.   

Kvale (2009) använder uttrycket maktasymmetri, vilket förklaras med moderatorns maktposition som 

intervjuare, men även som enväldig tolkare (s.49). Detta måste vägas in i resultatet. 

Trots min forskarroll i denna studie, upplever jag att det var till en fördel i fokusgruppen att jag och 

informanterna kände till varandra sedan innan, att vi har liknande kulturell bakgrund, musikutbildning, 

och erfarenhet av sångundervisning. Det skapade ett förtroende, där jag förmodar att de kände att jag 

förstod vad de pratade om, var invigd i deras begreppsvärld och praxis, och kunde fylla i tomrum och 

avläsa det outtalade. Men denna fördel kan även tolkas till nackdel om man ser till att det finns en viss 

risk att jag som forskare, på grund av ovanstående, inte varit tillräckligt kritisk till insamlade data eller 

till min tolkning av svaren (Wibeck, 2010, s.84). 
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Eftersom fokusgruppen i sitt uppdrag till viss del ägnade sig åt gemensamt meningsskapande, kan det 

naturligtvis även ha uppstått missuppfattningar mellan informanterna, som jag inte uppfattat i mitt 

arbete med transkriptionen. Det ska också lyftas att gruppens individer kan ha påverkat grupprocessen, 

i form av förväntningar på varandras svar i ämnet, eller eget intresse av att bidra med information till 

diskussionen, vilket jag som moderator måste vara medveten om (Wibeck, 2010, s.29). 

Fokusgruppsintervjun var intensiv, utan knappt några tillfällen då samtalet stannade upp. Det tolkar 

jag som att informanterna var intresserade av att tillsammans föra intervjun framåt. Valet av ämne var 

av betydelse för alla inblandade. Men enligt Wibeck (2010) borde jag ej övervärdera min egen  

tolkning. I arbetet med att innehållsanalysen kan det därför vara nödvändigt att under 

bearbetningsprocessen gå tillbaka till inspelningen för att se vad jag selekterat bort (s.142, 96, 97). Att 

göra omvandlingen från muntlig till skriftlig form rent objektiv, är näst intill omöjligt, då den bygger 

på mina egna beslut (Kvale, 2009, s.194, 202).  

Validitet handlar om giltighet och rimlighet. 

Fokusgruppsintervju som undersökningsmetod bygger på djupare förståelse för människors tolkning, 

och visade sig, utifrån studien som helhet och utifrån informantperspektiv, vara nyckeln till svaret på 

min forskningsfråga. Eftersom insamlade intervjudata framkom under en social process får min studie 

”ekologisk validitet i levande livet” (Wibeck, 2010, s.145, 147). 

Min fokusgrupp har bestått av för få informanter för att jag ska kunna dra några generella slutsatser, 

men studien är giltig eftersom den genererar nyttig kunskap, som också står att finna i andras 

forskning (Kvale, 2009, s.184, 72). 

Etiska aspekter 

Relationen mellan moderator och informanter kan vara ömtålig sett ur ett etiskt perspektiv. Det gällde 

därför att skapa en trygg miljö, så att informanterna kände sig säkra nog att prata om deras personliga 

perspektiv på bedömning (Kvale, 2009, s.32). 

Inför fokusgruppsintervjun mailade jag ut dokumentet ”Informerat samtycke” (se bilaga 2), vilket är 

en kortfattad beskrivning av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Jag 

bad dem läsa igenom informationen innan de kom till intervjun, så att de vid intervjutillfället kunde 

skriva under på att de tagit del av de etiska principer jag skulle utgå från i min studie, samt att de valt 

att medverka i intervjun.  

Jag har beaktat individskyddskravet och informerat mina informanter om syftet med studien. De har 

efter mottagen information gett sitt samtycke till att medverka i intervjun. Närsomhelst har 

informanten kunnat avbryta sin medverkan, utan att jag på något sätt skulle försöka påverka det 

beslutet. Ljudupptagningen avlyssnades bara av mig, och förvarades på säkert ställe. Då detta 

självständiga arbete godkänts raderas all ljudupptagning.  

För att göra det svårt att identifiera de medverkande lärarna och gymnasieskolorna de arbetar på, har 

jag i detta skriftliga arbete avsiktligt utelämnat känslig information. De uppgifter jag har samlat in får 

endast användas för forskningsändamål. 
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Resultatpresentation 
Nedan redovisas resultatet utifrån fem olika teman, innehållande för studien relevanta begrepp: 

styrdokument, kommunikation/samspel/språk, aktivitet/process/mål, nytta/meningsfullhet, uttryck. 

Analys av resultat 

Tema 1: Styrdokument 

En lärare säger att individuella sånglektioner är en konstant pågående formativ bedömning som 

försöker fånga elevens behov, och att det är detta möte som ska leda till högt betyg. Flera lärare 

uttrycker att undervisning och betyg känns som två olika saker, även för eleverna. Här går det att ana 

att innehållet i kursen känns mycket viktigare för lärarna, än att veta vad de olika betygsstegen står för. 

Kursen sång 2 har lärarna bara haft i ett år, eftersom Gy11 startade HT 2011, vilket, enligt min 

tolkning, gör att de känner sig osäkra på innehåll och kunskapskrav. Alla sånglärare försöker diskutera 

och förtydliga kunskapskraven tillsammans med eleverna, för att nå fram till gemensamma 

uppfattningar om dessa . En använder en enkel matris för eleven att använda till självskattning, och har 

för avsikt att ta fram den några gånger per termin för att på så sätt ”avdramatisera” betygsättningen:  

”Mitt personliga sätt att se det är att jag vill sluta tänka på det här. Tycker inte det är så kreativt, men 

nu måste vi ju hålla oss till det här och får försöka gör det bästa av det här”. Lite senare i intervjun 

förtydligas svaret: ”man vill att dom ska musicera av andra skäl än att man ska ha bra betyg”. 

Detta uttalande kan tolkas som att betyg är ett nödvändigt ont. Att ha många aktiviteter innebär dock 

en större chans för eleven att visa upp sina kunskaper, vilket anses som viktigt för att nå ett högre 

betyg. 

Vidare är gruppen överens om att kunskapskravens formuleringar inbjuder till individuella tolkningar, 

eller som en lärare uttrycker det: ”extremt personligt: välgrundat, med säkerhet, vad är det?”. 

Gruppen kommer in på svårigheten att inte jämföra elevernas prestationer mot varandra, att de bästa 

eleverna sätter ”någon slags standard”, och en lärare säger att så länge det inte finns referenspunkter i 

form av inspelningar att tillgå för vad betyg A, B, C innebär, så kan det bli jämförelser. Då påpekar en 

annan i gruppen att det skulle vara märkligt om man kunde spela upp ett ”A-elev-exempel” för 

eleverna. Här tolkar jag in en konflikt: de tycker att det vore bra med exempel för att klargöra vad 

betyg A innebär, men skulle rent etiskt sett aldrig fungera i praktiken på grund av ämnets känsliga 

natur, och på grund av ämnets komplexitet. Argument i gruppen uppstod för att samma betyg kan ges 

till sångelever trots helt olika musikaliska egenskaper. En annan lärare uttrycker det såhär: ”svårt att 

jämför ett päron med ett äpple, vilket man känner att man gör ibland, man får jämföra helt olika 

karaktärer, och vilket ska jag värdera högst?”. En tredje i gruppen talar för att sånglärare måste ta 

makten över kriterierna, och lita på sin professionalitet. 

Tre av de fyra sånglärarna hade inom skolans regi varit på bedömningskonferens, och fått lyssna på 

elevexempel och ombetts jämföra sina värderingar. Då framgick det i intervjun att en lärare erfarit att 

de som lyssnat/värderat varit samstämda och såg det positivt, och menar att detta sätt: lyssna, jämföra, 

sätta ord på, är vägen till likvärdig bedömning. 

Några lärare anser att skolvärldens kunskapskrav inte rimmar med de kunskaper man behöver ute i 

musikervärlden för att lyckas, att det inte är säkert att den som får höga betyg i skolan har lätt att få 

jobb ute i arbetslivet. De talar vidare om att vissa elever vill utnyttja sånglektionerna till att utvecklas, 

men bryr sig inte om vad för betyg läraren ger, eftersom eleven redan fått sångjobb, skivkontrakt eller 

liknande.  
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Min tolkning av detta resonemang blir att sånglärarna är klämda mellan vad styrdokumenten säger att 

dem ska ta hänsyn till, och vad branschen utanför anser är viktigt. Någon nämner den sångtekniska 

aspekten: i den klassiska sångvärlden är teknik ett måste, medan det inom andra sångstilar går att göra 

karriär utan någon särskilt utvecklad och god sångteknik. Men då frågar genast en annan medlem i 

gruppen: ”-en sångteknik, vad innebär det?”. 

Tema 2: Kommunikation/samspel/språk 

Fokusgruppen är överens om att enda chansen att bli säker i sin lärarroll i Gy11är att man möter andra 

lärare och fyller kursplanen med innehåll och sätter ord på vad undervisningen handlar om, och att ta 

med eleverna i detta arbete. En lärare säger så här angående kommunikation mellan lärare och elev: 

”Helst så ska man ju komma till det att man faktiskt har samma uppfattning”. En annan lärare 

uttrycker sin oro över att behöva jämföra sin undervisning med andras: ”skönt vara fem bara, man 

lämnar ju ut sig själv”. 

En annan aspekt som dyker upp i intervjun är samverkan med andra kursers lärare kring att mäta 

kunskapskrav. På så sätt, menar informanten, får man med elevens hela spektra av kunskaper, det man 

inte sett i sin kurs kanske någon annan har sett i sin.  

Det verkar vara en självklarhet att ha många konserter på alla tre skolorna, det är där eleverna lär sig 

mest, kan använda allt de lärt sig ur det centrala innehållet i kursen, i samspel med andra musiker och i 

kommunikation med publik. Här har informanterna utan tvekan inställningen att eleven får ovärderliga 

erfarenheter genom konserter, som är svåra att få på sånglektionen. 

Att de individuella lektionerna till stor del handlar om pågående kommunikation framgår i intervjun, 

men även att det är en känslig situation med individuell undervisning. Det tar lång tid att lära känna en 

elev, hitta ett gemensamt förtroende som bäddar för musikalisk utveckling. En i gruppen: ”det är 

viktigt för mig att det nån gång varje lektion blir en musikalisk kommunikation”. 

Elevens självskattning ihop med lärarens feedback är viktig enligt fokusgruppen. Min tolkning är att 

lärarna känner lättnad över att få dela ansvaret för lärandet med eleven, att slippa säga till dem hur de 

ska låta, så som det kanske var förr. En lärare säger: ”Men den där formativa bedömningen är 

supersuperviktig, eller det här att man sitter med betygen och pratar, vad tycker du själv, 

självskattning, det är ju det som är grejen, det ska man aldrig sluta med”. 

Tema 3: Aktivitet /process /mål 

Sånglärarna använder sig av många aktiviteter. För tre lärare handlade det om att ge sångeleven chans 

att utvecklas genom att sjunga i olika genrer, och på så sätt lära sig använda hela sin röst, på olika vis. 

En lärare är noga med att hitta aktiviteter som motiverar eleven, individuella lösningar, i elevens 

intresse. Alla är överens om att bästa processen för sångutveckling är att varva det eleven önskar 

sjunga, med det som läraren anser vara nyttigt att sjunga, ofta sett ur sångteknisk perspektiv.  

En lärare berättar om ett projekt med fokus på uttryck. Det var en jobbig upplevelse för många elever 

att upptäcka, via videofilm, att det de trodde sig uttrycka inte nådde ut, men efter några månader, i en 

ensemblekonsert, visade det sig tydligt att aktiviteten genom processen gett resultat. 

En annan aktivitet för lärande, som berättas om i intervjun, är den då eleven tar ansvar för 

lärandeprocessen genom inspelning av sin konsert eller lektion, och därefter självskattar och 

analyserar sin prestation, för att till sist jämföra sin värdering med lärarens. Det påpekas dock i 

fokusgruppen att många elever är känsliga inför att lyssna på sig själva, då får man gå försiktigt fram.  
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Processen är viktig i arbetet med fördjupning, som någon uttrycker här: ”dom här kraven på 

fördjupning att man måste prova, prova, spela in, öva, testa, om man vill komma nånvart sen om man 

vill hålla, få god teknik...” 

Tema 4: Nytta/meningsfullhet 

Vad är nyttig och meningsfull kunskap för sånglärare? I en fråga under fokusgruppsintervjun undrade 

jag vad de ansåg vara viktigast i det centrala innehållet i kursen. Någon blev lite ställd först, och tyckte 

att  ”Man ska ju behandla alla dom här, vi ska ju inte egentligen... Men om jag får tycka såhär då..”. 

Efter diskussion fram och tillbaka var nog alla överens om att hela innehållet var viktigt för kursen. 

Framförallt framkom att de olika punkterna förutsatte varandra, överlappade varandra och att det var 

svårt att bortse från någon punkt för ”det följer ju liksom ändå med dom andra”. Ingen i gruppen sa 

sig vilja lägga till punkter de tyckte fattades i det centrala innehållet i kursen. Tänkbara förklaringar 

kan vara att jag inte lämnade frågan öppen för det perspektivet eller att Skolverkets kursplan behandlas 

med stor respekt. Ett tredje alternativ kan vara att de tror sig veta att det inte är någon idé att komma 

med kritik på ett sådant styrdokument. Däremot verkar gruppen vara överens om att de har en frihet att 

tolka innehållet som de vill. 

Tema 5: Uttryck 

En sånglärare talar om uttryck som något man måste odla, precis som konstnärlighet och musikalitet. 

Läraren hävdar att får man inte odla sitt personliga uttryck, utan bara jobbar tekniskt, kanske lusten 

försvinner. Fokusgruppen verkar överens om att uttrycket ligger nära ens personlighet och det är 

därför svårt att jobba med, rent praktiskt. En av informanterna ser vissa elevers musikaliska uttryck 

som ett kall, något som bara måste få komma ut, och därför blir det också känsligt att lyfta frågor om 

uttryck med eleven, något av ett etiskt dilemma enligt min tolkning. Man är som lärare rädd att klampa 

in för nära, att förstöra något skört. Även i fråga om sångteknikträning, framkom diskussioner om 

huruvida bra sångteknik alltid är en förutsättning för att utveckla sitt uttryck: ”jag känner en konflikt i 

att säga att du ska ha en bättre teknik, för ibland kan jag tycka att personligheten i sig själv...”, ”en 

del elever kan ju få för sig att liksom: nä men det där förstör mitt sound”, ”Om man skjuter mycket 

fokus över till det musikaliska, till det uttrycksmässiga och på vad man vill säga, kanske man kan 

variera sig lite i alla fall, inte fastnar i det tekniska” osv. 

Sammanfattning 

Fokusgruppens reflektioner kring bedömning i denna studie, handlar mycket om osäkerheten i att tolka 

styrdokumenten rätt. Det uttrycktes en önskan om att få utveckla ett gemensamt språk för att sätta ord 

på vad som genererar de olika betygen i fråga om musikaliska prestationer. Viljan att möta eleverna i 

formativ bedömning är stor, elevens egen aktiva medverkan anses vara en förutsättning för att lyckas 

både som lärare och elev. Enligt min tolkning anser fokusgruppen att teori och praktik är beroende av 

varandra, men huvudsaken är det reella och konkreta musicerandet. 
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Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring resultat och metod. 

Resultatdiskussion 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur sånglärare på gymnasiet reflekterar kring bedömning, om 

de har överensstämmande uppfattningar om vad som är viktigt att lära sig i det centrala innehållet i 

kursen, om de använder sig av liknande pedagogiska aktiviteter för lärande samt om de har ett 

gemensamt sånglärarspråk, i termer och begrepp, då de talar om bedömning och musikaliska 

prestationer. 

Resultatet pekar på en del likheter med annan forskning. Zandén (2010) visar att musiklärare saknar 

ett professionellt språk, vilket stämmer överens med min undersökning: sånglärarna har inget rikt 

begreppsförråd att tillgå i resonemangen kring bedömning och musik. Det verkar vara svårt att finna 

begrepp som är tillräckligt beskrivande för ämnet. Eftersom fokusgruppen är gemensamt 

meningsskapande, återanvänder de varandras ord och för på så sätt diskussionen vidare. Ofta avslutar 

informanterna inte sina meningar, i brist på uttryck, men då tar annan deltagare vid. En del 

fackspråksliknande begrepp lånas från kursdokumentet och andra begrepp är vardagliga men ändå 

funktionella. Det var till deltagarnas fördel att alla var insatta i sångundervisningsämnet, några större 

förklaringar på vad som ville sägas behövdes inte, budskapet tolkades. Men som Nyberg (2011) också 

visat, så är eleverna om möjligt ännu mer ovana att uttrycka sig i musikaliska beskrivningar, så det är 

av stor vikt att ett språk tar plats. Det framgår också tydligt i min studie att diskussion om den 

klingande sången, alltså hur eleverna låter, saknas. Men medan Zandén (2010) förklarar det med att 

det inte verkar vara av intresse för lärarna, gissar jag att det beror på svårigheter att med ord sätta 

fingret på sådant man hör. Inte heller i Skolverkets dokument som styr kursen Sång 2 (se bilaga 1.) 

står att finna ord som beskriver hur musik eller sång kan klinga. Som forskare borde jag tagit mitt 

ansvar och ställt frågor som kunde ha tvingat fram intressant kommunikation om musikaliska 

kvaliteter. 

Kanske är det som Zandén (2010) kallar vakuumpedagogik (en pedagogik där lärarna trippar tyst på tå 

förbi för att inte störa kreativiteten), en kombination av ett för ihåligt språk och en rädsla för etisk 

konflikt/integritetskränkning. Men en sådan vakuumpedagogik borde egentligen vara omöjlig att 

bedriva i och med nya läroplanen Gy11, då elevens delaktighet i meningsskapandet är så tydligt 

önskad och nödvändig. Resultatet av min fokusgruppsintervju, med i och för sig endast fyra 

informanter, visar på nyfikenhet och vilja att utveckla en praktik med formativ bedömning, enligt 

forskarna Black och William (2005) bästa sätten för effektivt lärande. 

Zandén (2010) tar också upp misstron mot styrdokument och min studie pekar på lärarnas upplevelse 

av att Skolverket inte har insyn i deras verksamhet, ej heller i hur musikbranschen ser ut idag. Lärarna 

har svårt att koppla samman teoretiska resonemang till en fungerande praktik.  

Gymnasiets estetiska musikprogram har aldrig varit en yrkesutbildning, och 2011 använder Skolverket 

inte ens längre begreppet ”yrkesorienterande” i examensmålen. Vid flertal tillfällen under intervjun 

verkar dock lärarna se sångelevernas prestationer utifrån ett yrkesförberedande perspektiv. Kanske 

fokusgruppens ambitioner med en yrkesorienterande likväl som studieförberedande utbildning, hänger 

kvar sedan Skolverkets (2010) förra läroplan. En annan förklaring kan vara att de tre gymnasier där 

informanterna arbetar, i marknadsföring lyfter fram att skolans musiklärare även är verksamma 

musiker, vilket ger elever med förhoppningar om utbildning som förbereder för arbete som musiker. 

Skolverket (2011) vill inte att estetiska linjen ska vara yrkesförberedande, däremot ge eleverna 

kunskaper om eget företagande: ”Många kulturarbetare tar uppdrag som egna företagare. Därför ska 

det finnas möjlighet för eleverna att utveckla kunskaper i entreprenörskap och företagande” (s.43).  
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Jag gissar att sånglärarna i min studie ser att förutsättningen för att lyckas som kulturarbetare med eget 

företag, efter eventuell högskoleutbildning, ändå är en bred men yrkesorienterad gymnasieutbildning 

på estetiska programmet. 

Vidare visar min undersökning att sånglärarnas bedömningsresonemang till stor del går i linje med 

Deweys utbildningsfilosofiska idéer, då det kommer till att skapa kunskap tillsammans, aktivitet och 

intresse, pedagogisk process och språkets betydelse för att vinna kunskap.  

Man kan förmoda att gymnasiesånglärarna redan långt före min intervju hade funderingar om Gy11 

och bedömning i sång, och detta gagnade min forskningsintervju mycket. Ämnet var av personligt 

intresse för alla deltagare, vilket gjorde att intervjun flöt på fint. Informanterna tog plats med 

personliga och givande inlägg, ett tecken på att de trivdes och tyckte att intervjun gav något tillbaka. 

Egentligen fanns en fråga om skillnad på betyg A och B redo (se bilaga 3.), men den kändes totalt 

irrelevant i sammanhanget just då, i diskussionen, varpå frågan ströks. 

En del av mitt syfte med studien var att få höra sånglärarna beskriva sina aktiviteter i undervisningen, 

men eftersom jag ringade in diskussionen med ett styrdokument, låg informanternas fokus för mycket 

på det centrala innehållet i kursen. Skillnader i de olika sånglärarnas undervisning framträdde inte 

särskilt, endast små varianter i aktiviteter och upplägg framkom, men intresse fanns att ta del av 

varandras verksamheter. Stigler och Hiebert (1999) kom i sin undersökning fram till att läraren av 

egen erfarenhet har format sitt eget bästa sätt att undervisa, men det finns ingenstans att dela med sig 

av den kunskapen.  

Metoddiskussion 

Fokusgruppsintervju var enligt mig en mycket bra metod för min forskningsfråga och syfte. Andra 

metoder hade självklart kunna ge annorlunda svar på studien, till exempel kvalitativa individuella 

intervjuer. Då hade jag troligen fått fram ett mer individuellt perspektiv, men samtidigt gått miste om 

interaktion mellan informanter. En blandning av båda undersökningsmetoderna hade varit att föredra, 

för ett bättre forskningsresultat, men det skulle ha krävt ett mer omfattande och tidskrävande arbete än 

det jag nu presenterar här. Det finns risk för att fokusgruppsintervjun blir till ett vardagligt samtal 

(Kvale, 2009), men jag anser att vi hittade en högre nivå av diskussioner. 

Moderatorn i en fokusgruppsintervju ska skapa förutsättningar för informanterna att identifiera sitt 

uppdrag, vilket är att bidra med information till studien (Wibeck, 2010), och det anser jag ha lyckats 

med. 

Trots beaktanden av etiska aspekter kan jag aldrig vara riktigt säker på att det inte så småningom 

framkommer vilka intervjupersonerna är och vilka skolor de arbetar på. Deltagarna kan ju avslöja 

varandra och prata om intervjun på sina arbetsplatser. Ingen deltagare är tvungen att avlägga 

tystnadsplikt, vilket innebär att på vilket sätt informanterna påverkas efter intervjun, är omöjligt att 

veta. 

Diskuteras kan om jag är en objektiv forskare, när jag själv arbetar som sånglärare på gymnasiet? 

(Wibeck, 2010). Den halvstrukturerade fokusgruppsintervjun med mig som moderator, innebar att jag 

inte styrde diskussionen med så många frågor, gruppen fick aktivt driva samtalet. Men trots detta var 

jag ju där, känd för dem flesta som en aktiv gymnasiesånglärare som inte är rädd för att prata. Nu satt 

jag tyst och försökte nicka uppmuntrande utan att vara för subjektiv. Troligen påverkade det inte 

resultatet märkbart, men är ändå värt att lyftas.  

Svårigheten för mig som forskare låg också i att sålla ut det mest relevanta ur transkriptionen, 

sånglärarrollen tog över och ansåg att allt var av intresse. 
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Jag kan också i efterhand konstatera att min roll som gymnasielärare snarare än min roll som forskare 

styrde vad jag ville lyfta fram ur både Deweys teorier och i tidigare litteratur och forskning om 

bedömning. En större dos kritik och opartiskhet hade varit önskvärd ur forskningsperspektiv. 

I en sånglärares livsvärld och kontext finns oskrivna regler och självklarheter som är svåra att 

uppmärksamma rent objektivt. Jag som forskare OCH sånglärare kanske inte ser helt klart. Till 

exempel så vet alla i fokusgruppen då de talar om sångelevers betyg, att i de olika skolor där de själva 

jobbar, har alla höga betyg i sång. Förklaringen till det är att många sökande till fåtal platser ger 

duktiga elever redan från skolstart. 

Eventuellt kan kritik riktas mot att min första intervjufråga ”Hur arbetar ni med era elever för att dom 

ska nå så höga betyg som möjligt i kursen sång 2?” var lite för komplex för att få tydliga svar på, men 

forskningsfrågan ”Hur reflekterar några sånglärare kring bedömning i kursen Sång  2 (MUSINS02S) 

på gymnasiets estetiska program, musik?” är trots det, och kanske på grund av det, besvarad. 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på gymnasielärares perspektiv på bedömning i sång. Det vore därför 

relevant att komplettera med en liknande studie ur elevperspektiv, och därefter göra en jämförelse. 

Intressanta frågor att ställa: Anser eleverna att de är delaktiga i en formativ bedömningsprocess? 

Upplever elever det svårt att samtala om musikaliska prestationer och personliga uttryck? Vad tycker 

eleverna är viktigast kunskaper att få med sig i ämnet sång? Är höga betyg i sång något att sträva efter, 

eller har betyg mindre betydelse? 

Ytterligare ett förslag till forskning är: Hur kommer det sig att musiklärare inom afroamerikansk 

musiktradition har svårt att samtala om klingande musikaliska kvaliteter? Har det samband med 

musikens grunder i gehörstraditionen? Eller handlar det om musiklärares musikutbildningar, de grenar 

som ej innehåller klassisk musik? Har det betydelse att utbildningar i alla nivåer inom afro musik inte 

har funnits särskilt länge? 

Avslutningsvis vill jag föreslå en studie som behandlar och jämför frågan om likvärdig betygssättning 

i musikämnen på gymnasiets estetiska program, i hela landet. 
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Bilaga 1. Kursplan/kunskapskrav 

Kurs: Instrument eller sång 2, kurskod: MUSINS02S 

Ämne - Musik 

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. 

Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och 

som betyder olika saker för var och en av oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, 

musikaliskt hantverk och musikvetenskap. 

Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i musik och förmåga att 

gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga 

att kommunicera med medmusicerande och publik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

förmåga att analysera och tolka musikupplevelser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 

att reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det 

konstnärliga skapandet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och förståelse 

av samband mellan detalj och helhet. 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt 

kulturliv i samhället. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för 

musikinstudering. Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. 

Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i musikutövandet. 

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges 

möjlighet att musicera tillsammans med andra. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens 

konstruktion och egenskaper samt röstens fysiologi. Undervisningen ska också bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper i arbetsmiljöns betydelse för individ och samhälle. Genom att studera och utöva 

musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning. 

Kursen instrument eller sång 2 omfattar punkterna 1—2, 4—5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, 

med särskild betoning på punkterna 1—2, 4 och 7. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt 

färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. 

2. Kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer. 

3. Förmåga att improvisera. 

4. Kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 

musikaliska färdighetsutveckling.  

5. Kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. 

6. Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper. 

7. Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande 

inför och i kommunikation med publik. 
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Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Fördjupad instrumental spelteknik, alternativt sångteknik.  

 Spel eller sång efter noter och på gehör.  

 Musikalitet, konstnärlighet och personligt uttryck.  

 Repertoar för det egna instrumentet.  

 Musikalisk tolkning, stil och form.  

 Musikalisk instudering.  

 Konserter och andra former av publikframträdanden, scennärvaro.  

 Musikalisk kommunikation.  

 

Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av mindre omfattning med 

tillfredsställande resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett visst 

konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och 

kulturella sammanhang. Dessutom gör eleven enkla musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. 

Eleven uppvisar en något utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den delvis till olika 

musikaliska uttryck. 

Eleven spelar eller sjunger en begränsad grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt 

resultat. Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering 

och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. 

Eleven redogör översiktligt för instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi 

och röstvård. 

Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till 

publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med 

viss lyhördhet. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av en viss omfattning med 

tillfredsställande resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett konstnärligt 

uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella 

sammanhang. Dessutom gör eleven välgrundade musikaliska tolkningar utifrån genre och praxis. 

Eleven uppvisar en utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den till olika musikaliska uttryck. 
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Eleven spelar eller sjunger en grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt resultat. 

Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, 

upptäcker spel- eller sångtekniska områden som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar 

efter lärarens instruktioner i sitt eget övande. 

Eleven redogör utförligt för instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för röstfysiologi 

och röstvård. 

Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till 

publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med 

viss lyhördhet. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av större omfattning med tillfredsställande 

resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett gott konstnärligt och 

personligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och 

kulturella sammanhang. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar 

utifrån genre och praxis. Eleven uppvisar en väl utvecklad spel- eller sångteknik och anpassar den väl 

till olika musikaliska uttryck. 

Eleven spelar eller sjunger en omfattande grundläggande repertoar med tillfredsställande musikaliskt 

resultat. Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk 

instudering, upptäcker och analyserar spel- eller sångtekniska områden som behöver särskild 

uppmärksamhet samt arbetar efter lärarens instruktioner och egna väl fungerande övningar i sitt 

eget övande. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt 

för röstfysiologi och röstvård. 

Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska uttryck med tillfredsställande resultat till 

publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska uttryck till publik och medmusiker med 

lyhördhet. 
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Bilaga 2. Informerat samtycke 

Under min intervju använder jag mig av vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Förutom forskningskravet, som är ett samhällets krav på att forskningen håller hög kvalitet, finns 

individskyddskravet, som syftar till att skydda dig som deltar i forskningen. 

 Individskyddskravet består av fyra olika krav, som nedan klargör dina rättigheter före, under och efter 

intervjun: 

Informationskravet 

Då man gör ett självständigt arbete (15 hp) inom VAL på Stockholms universitet, undersöker man en 

forskningsfråga av intresse för det pedagogiska arbetet.  Min forskning kommer att genomföras genom 

en intervju i en fokusgrupp, i mitt fall bestående av fyra gymnasiesånglärare. Syftet med min 

forskning är att ta reda på hur några sånglärare reflekterar kring bedömning i sång på gymnasiet.  

Samtyckeskravet  
Forskningen får bara utföras om du gett ditt samtycke till den, och ditt samtycke gäller bara under 

förutsättning att du dessförinnan fått information om forskningen.  

Du får närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke, och avbryta din medverkan. 

Jag är skyldig att inte påverka ditt beslut om deltagande eller inte. 

Konfidentialitetskravet 

Jag kommer att göra en ljudupptagning av intervjun, för att senare transkribera och analysera den. 

Ljudupptagningen kommer bara att avlyssnas av mig, förvaras oåtkomligt för någon annan, och 

kommer att raderas då hela mitt självständiga arbete godkänts. I min undersökning och skriftliga 

arbete kommer jag  inte att lämna ut information som gör att du som deltagare (informant), eller den 

gymnasieskola du arbetar på, kan identifieras. 

 
Nyttjandekravet 

De uppgifter jag samlar in får endast användas för forskningsändamål. 

 

 

 

 

 

Härmed har jag tagit del av ovanstående information och väljer att delta i fokusgruppsintervjun: 

 

 

Namn:........................................................................................................................................ 

 

Ort och datum:.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Mer om forskningsetiska principer som fastställts av Vetenskapsrådet kan du hitta här:  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Intervjufrågor, som de var planerade att ställas: 

 Berätta om er undervisning, hur arbetar ni för att eleverna ska nå så höga betyg de kan. 

 Vilka tycker ni är de viktigaste punkterna i det centrala innehållet av kursen sång 2? 

 Vad är det som skiljer betyg A från betyg B? 

Intervjufrågor som de verkligen blev ställda:  

 Hur arbetar ni med era elever för att de ska nå så höga betyg som möjligt i kursen sång 2? 

 Vill bara spinna vidare på det ni pratar om, jag undrar om ni tittar på de här punkterna i det 

centrala innehållet, vilka tycker ni är de viktigaste punkterna i kursen? 

 

 Faktum är att jag hade en tredje fråga men den vill jag gärna skippa...  Så jag säger bara: vill ni 

tillägga något, så kan ni fortsätta diskussionen i vilken riktning ni vill? 
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