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Sammanfattning 
Titel: ”Det behöver inte vara värsta Rihanna för att det ska vara ett A” – Om betyg och 
bedömning i sång på grundskolan. 
English title: “You don’t have to sing like Rihanna to get an A” – Grades and assessment in 
singing in the elementary school in Sweden. 
 
Författare: Karolina Tejnung 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bedömning och betygssättning görs i 
grundskolan gällande kunskapskravet ”att delta i gemensam sång”.  

 
Uppsatsen tar stöd ur tidigare forskning om sång i tonåren, likvärdighet och bedömning i 
skolan samt betygshistorik. Genom intervjuer med tre olika musiklärare på skilda skolor med 
olika musikalisk bakgrund och utbildningsbakgrund, undersöks deras sångundervisning med 
avseende på bedömning och betygssättning, och jämförs med den tidigare forskningen. 
Undersökningen visar att lärarens bakgrund spelar stor roll i hur deras sångundervisning går 
till, hur de tolkar värdeorden i kunskapskraven och vilka krav de ställer på sina elever. Men 
framförallt spelar skolans arbetssätt och undersökningen visar också att hur mycket resurser 
lärarna får i form av tid, ekonomi och lokaler spelar stor roll i sångundervisningens upplägg. 
Tydligheten i Lgr11 problematiseras och likaså hur likvärdigheten i elevernas utbildning blir 
när kunskapskraven tolkas olika av lärare på skolor med skilda arbetssätt.  
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1 Inledning 
Rösten, unik för varje människa, har alltid fascinerat mig. Jag har alltid sjungit, både i körer 
och som solist, och 2010 bestämde jag mig för att utbilda mig till sångpedagog och 
musiklärare för att kunna hjälpa andra att upptäcka sin egen röst, som inte är någon annan lik. 
Våra fysiologiska förutsättningar, våra erfarenheter och vår inspiration, bidrar till att skapa en 
helt egen klang som går från att vara luft i lungorna till att komma ut i klingande form, i tal 
och sång. Hur är det möjligt att bedöma detta fenomen?  Det är frågor jag har brottats med 
under hela min musiklärarutbildning och det verkar inte finnas några enkla svar. Åsikterna går 
isär. Jag har både träffat lärare som tycker att det är hemskt att betygssätta sång, och lärare 
som tycker att det är en naturlig del av betygssättningen i musik. Med denna uppsats vill jag 
undersöka hur lärare tänker kring bedömning och betygssättning i gemensam sång i 
grundskolan.  

I Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, finns sång med i 
två av kunskapskraven. För det första som ”den gemensamma sången”, där eleverna ska 
kunna följa med i rytm och tonhöjd. För det andra finns det ett kunskapskrav som handlar om 
att sjunga eller spela på ett instrument med tajming och passande karaktärsdrag. Skillnaderna 
mellan de olika betygsstegen för E, C och A beskrivs genom olika värdeord som anger med 
vilken kvalitet eleven genomför ett moment. I gemensam sång används värdeorden ”viss 
säkerhet”, ”relativt god säkerhet” och ”god säkerhet”.  

Under min utbildning till musiklärare har jag stött på många verksamma musiklärare som 
tycker det är svårt att bedöma sång för att rösten är så individuell och känslig – som att kritik 
mot en elevs röst är kritik mot elevens personlighet. Det är också svårt med individuella betyg 
när alla individer skall höras i en helklass. De tidsramar som musikläraren har till sitt 
förfogande i kombination med många elever gör att läraren ibland har svårt att höra alla 
individuella röster. Eftersom kunskapskravet handlar om gemensam sång går det ju heller inte 
att lyssna på eleverna individuellt för då blir det inte gemensam sång.  

Hur arbetar musiklärare med röstens möjligheter till att delta i gemensam sång? Hur tolkar de 
värdeorden som används i kursplanen för de olika kunskapskraven? Hur sjunger man 
egentligen när man sjunger med relativt god säkerhet? 

1.1  Problemområde 
Under en tid då jag arbetade som musiklärare på högstadiet upplevde jag att tidsbristen var ett 
stort problem. Med tolv klasser i veckan, som hade 40 minuter per lektion, var det oerhört 
svårt att hinna se och höra alla under de lektioner vi arbetade med sång. I början försökte jag 
gå runt i klassrummet och lyssna men att verkligen kunna höra en elevs röst och ge 
återkoppling var omöjligt. Efter några försök gjorde jag om upplägget och eleverna fick i 
mindre grupper sjunga för mig i ett angränsande rum. Problemet då var resten av klassen som 
var kvar i klassrummet. Att hitta meningsfulla uppgifter som de kunde arbeta med och bevara 
arbetsron, samtidigt som jag undervisade i sång i rummet bredvid, var en hopplös uppgift. 
Totalt kanske varje elev fick tre till fem minuters individuell sångundervisning på en termin 
förutom de gånger vi sjöng i helklass.  

Mina erfarenheter har gett mig insikt om tre stora frågor som är viktiga vad gäller att bedöma 
och betygsätta sång i skolan. För det första så kan det vara den elev som har svårt med 
intonation och svårt att anpassa sig som skiljer sig mest från resten av sångarna. Den elev som 
är duktig på gemensam sång smälter in i den gemensamma klangen och hörs inte genom sin 
utvecklade förmåga till intonation. Om en elev intonerar rätt, det vill säga sjunger rätt tonhöjd, 
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så blir dennes röst en del av helheten, bland de andra som intonerar rätt. Det blir som en röst. 
Hur gör man då för att bedöma den enskilda eleven då rösten försvinner? Hur vet man om alla 
elever deltar i gemensam sång? 

Det andra är att det också finns elever som tycker att sång är obehagligt, de kanske har fått 
höra att de inte kan sjunga, eller på annat sätt är sånghämmade. Konsekvensen av att inte 
vilja/våga sjunga är att det blir svårt för läraren att bedöma och hjälpa eleven, vilket får 
konsekvenser för hela betyget i musikämnet. Hur ska lärarna kunna hjälpa sånghämmade 
elever framåt? 

Den tredje stora frågan handlar om följsamhet. I betygskriterierna nämns att en elev ska kunna 
delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd (Skolverket, 2011a). Om en elev är väldigt 
säker på en sång och sjunger helt rätt, medan de andra har fel rytm, vem är det då som 
förtjänar högst betyg? Den som kan sången och ”kör sitt eget race” eller de som faktiskt 
anpassar sig till den gemensamma rytmen och tonhöjden, men sjunger ”fel”? Följsamhet i 
sång kan både betyda att en kör följer ledaren eller ackompanjemanget, men också att kören 
följer och anpassar sig efter varandra. Hur ska då läraren tänka kring bedömning av 
följsamhet? Det finns inga självklara svar på dessa frågor. Varken bedömningsstödet 
(Skolverket, 2013a; Skolverket, 2013b) eller kommentarmaterialet (Skolverket, 2011b), som 
finns skrivet som komplement till kursplanen, nämner detta.  

1.2  Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur bedömning och betygssättning görs av musiklärare i 
grundskolan gällande kunskapskravet ”att delta i gemensam sång”.  

1.3  Frågeställningar 
• Hur arbetar lärare med sånghämmade elever för att se till att de deltar i den 

gemensamma sången?  

• Vilka strategier använder musiklärare för att urskilja den enskilda rösten i den 
gemensamma klangen? 

• Hur tolkar musiklärare värdeorden som används i kunskapskraven i gemensam sång? 
 

• Hur arbetar musiklärare med bedömning och betygssättning i sång? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

 
2.1 Sång i skolan 
Från mitten av 1800-talet bestod musikundervisningen, i det obligatoriska skolväsendet, 
endast av kyrkosång. Den var ett redskap för att ”höja moralen och fosterlandskänslan” 
(Påhlsson, 2011, s. 18). I början av 1900-talet omvandlades ämnet kyrkosång till att heta 
endast sång och syftade till att ge eleverna social och kulturell uppfostran. Under 1950-talet 
bytte ämnet namn igen, från sång till musik, dock hade ämnet fortfarande en fostrande 
funktion (Påhlsson, 2011). Idag är sång inte ett enskilt ämne, utan ingår som moment i det 
centrala innehållet och ska bedömas enligt kunskapskraven för ämnet musik (Skolverket, 
2011a). 

2.2 Om betyg 
Under 1900-talet har tre olika betygssystem funnits i Sverige: Det absoluta betygssystemet, 
det relativa betygsystemet och det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (Skolverket, 
2014). 

Det absoluta betygssystemet byggde på en uppfattning om att det fanns en absolut och säker 
kunskap som skolan skulle föra över till sina elever, och varje betygssteg motsvarade ett visst 
mått av kunskap. Det fanns inte många anvisningar om vad eleverna skulle kunna för att nå de 
olika i stegen i systemets 7-gradiga skala (se bilaga 1) vilket gjorde att lärares bedömning 
kunde utgå från helt olika principer när de bedömde. Systemet ansågs därför vara orättvist, 
eftersom det tjänade som urvalsinstrument till högre utbildningar och det berodde på vilken 
lärare en elev haft om denna kom in på en utbildning eller inte. Det absoluta betygssystemet 
rådde ända fram till 60-talet.  

Det relativa betygssystemet trädde i kraft 1962 och innebar att elevernas betyg sattes utifrån 
en procentsats som baserades på normalfördelningskurvan. Betygsskalan bestod av siffror 
från 1-5 och det fick bara finnas ett visst antal procent 1:or, 2:or i nationen.  

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet fördes in 1994 i och med grundskolans 
läroplan Lpo94. Nu sattes betygen utifrån betygskriterier, som innehöll de mål eleverna skulle 
ha uppnått för att erhålla ett visst betyg, och skalan var IG (icke-godkänd), G (godkänd), V 
(väl godkänd) och MVG (mycket väl godkänd). 

För tre år sedan, 2011, infördes en ny läroplan, Lgr11, där betygssystemet fortfarande är mål- 
och kunskapsrelaterat, men med en ny betygsskala och betygskriterierna har ersatts av 
kunskapskrav där olika förmågor och färdigheter betonas, snarare än mål. Nu får eleverna 
betyg utifrån en skala med bokstäver, F-A, där F är underkänt, E är lägsta betyg och A högsta. 
Enligt den nya läroplanen så måste en elev också uppnå alla kunskapskrav för ett betygssteg 
för att erhålla det betyget. Har en elev exempelvis E i nästan alla kunskapskrav för musik men 

I bakgrundsdelen beskrivs kortfattat sång i skolan, betygens historia, bedömningsstödet i 
musik, sång i tonåren, betygskriterierna i sång enligt Lgr11, likvärdighet, konsekvenser av 
Lgr11, samt ord och begrepp. Kapitlet syftar till att ge en förförståelse som läsaren kan ha 
med sig vid läsandet av resultatet och presenterar inte någon speciell teori som ligger till 
grund för undersökningen. Det som presenteras under rubrikerna är utgångspunkten för 
uppsatsens frågeställningar.  
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får F i ackordsinstrument så får eleven F som betyg. B och D är en slags mellanbetyg som ges 
till en elev som inte till fullo nått upp till A respektive C (Skolverket, 2014).  

2.3 Bedömningsstödet i musik 
På Skolverkets hemsida kan musiklärare få del av ett bedömningsstöd, som hjälp i processen 
att bedöma och betygsätta. Bedömningsstödet är tänkt att ge musiklärare en gemensam 
förståelse av nivåerna för E, C och A. I bedömningsstödet ingår filmklipp där elever visar på 
olika kvaliteter och som sedan diskuteras av musiklärare för att de ska komma fram till vad 
det är de hör och vilket nivå det ligger på. Även texter hjälper till att förtydliga vad de olika 
filmklippen ska visa för kvaliteter. I bedömningsstödet tar man upp problemet att 
formuleringar aldrig är entydiga. För att kunna göra likvärdiga bedömningar föreslås ett större 
kollegialt samarbete för att komma fram till gemensamma tolkningar, utifrån de anvisningar 
som bedömningsstödet ger. Men i slutändan är det musiklärarens professionalitet som får 
avgöra hur kunskapskraven ska tolkas, så länge läraren inte bryter mot skollagen, läroplanens 
allmänna delar och syftet med musikämnet (Skolverket, 2013a).  

2.4 Om sång i tonåren 
Sång är ett mycket speciellt instrument. Det är en del av vår kropp. Alla röster är unika för vi 
har alla olika fysiologiska och sociokulturella förutsättningar. Både längden på stämband, 
ansatsrörets (svalg, strupe, mun- och näshåla) form och vår kroppsbyggnad avgör hur vår röst 
låter. Men även vilken erfarenhet vi har av sång och musik och hur tränade vi är, både i rösten 
och i kroppen, avgör hur vi låter. Dessutom spelar dagsformen, både psykiskt och fysiskt en 
viktig roll, och gör att en röst som tillhör en och samma person kan låta väldigt olika från dag 
till dag (Sundberg, 2001).  

En del människor är mycket vana vid att sjunga och en del människor sjunger knappt när de är 
för sig själva. Alla elever i skolan kommer från olika hem med olika bakgrund och med olika 
föräldrar som gett dem just deras genetiska, fysiologiska förutsättningar och därför är alla 
elevers röster olika (Samuelsson, 2008). Sång betraktas ofta som ett sårbart instrument som är 
oerhört förknippat med personen som innehar rösten. Därför kan sång vara känsligt för 
människor, eftersom man blottar sig själv, sina känslor och sin personlighet. Får en människas 
röst kritik är det lätt att personen ifråga tar illa vid sig och upplever att det är dennas 
personlighet som ifrågasätts. Mellan årskurs 6-9 genomgår eleverna den oftast jobbigaste 
tiden under sin uppväxt - tidig tonår och pubertet. Under denna tid kan det vara extra känsligt, 
både för pojkar och flickor, att få sin röst och förmåga att sjunga bedömd (Nordgren, 2008). I 
kommentarmaterialet till kursplanen i musik står följande att läsa: 

Människans röst har stor utvecklingspotential och barns och ungdomars röster förändras 
enormt under skoltiden. Det är en grannlaga uppgift att vägleda en ung människas 
utveckling i sång då förändringar i röstklang kan uppfattas som ”pinsamma” av eleven. 
Sångglädje under tidiga skolår kan förvandlas till ett självkritiskt förhållningssätt gentemot 
den egna rösten. Kursplanens syftestext betonar därför att det är viktigt att eleverna 
utvecklar tilltro till sin förmåga att sjunga (Skolverket 2011b, s. 11). 

Under tonåren pågår ett identitetsskapande och rollsökande, som skapar många känslor. Att 
känna sig värdefull och accepterad är en viktig del, och rädslan att göra bort sig är ofta stor 
(Lalander & Johansson, 2007). Målbrottet inträder under denna tid, tydligast för pojkarna men 
också till viss del för flickorna och rösten kanske inte riktigt lyder (Gackle, 2000). Elever i 
puberteten har svårt att kontrollera sina röster. För en del elever är rösten nästintill ur funktion 
och det gäller att musikläraren är lyhörd och väljer tonarter som är bekväma att sjunga i för de 
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målbrottsdrabbade eleverna. Alla elever behöver få möjlighet att kunna följa med i tonhöjd i 
de sånger som sjungs, oavsett om de är i målbrottet eller inte (Cooksey, 2000).  

2.5 Betygskriterierna i sång 
För att få E i sång i årskurs 6 krävs det att ”eleven kan delta i gemensam sång och följer då i 
någon mån rytm och tonhöjd” (s.103). För att få C eller A byts de fetmarkerade orden ut till 
relativt säkert och med säkerhet. För att få E i sång i årskurs 9 så är kunskapskraven i 
princip likadana, men värdeorden är följande: viss säkerhet, relativt god säkerhet och god 
säkerhet. För varje betygssteg ökar alltså den grad av säkerhet eleven måste uppvisa, och 
kraven för godkänd nivå ökar ännu mer i årskurs 9. 

Ytterligare ett krav finns som kan gälla sång, men inte nödvändigtvis behöver göra det. 
Eleven ska kunna sjunga eller spela på något instrument, utöver att kunna sjunga gemensamt 
eller spela på ackordsinstrument, bas- och slagverksstämma (som är ett annat av 
kunskapskraven som har med spelande att göra). Jag tolkar detta kunskapskrav som att en 
elev måste vara lite extra duktig på ett instrument. Så här är detta kunskapskrav beskrivet för 
årskurs 6 på Skolverkets hemsida: ”Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i 
viss mån med tajming.” 

För årskurs 9 är kravet mer omfattande: 

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl 
fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett 
delvis personligt musikaliskt uttryck (s. 105).  

Även här ska eleven avancera ju högre betygssteg eleven siktar på. I det centrala innehållet 
för årskurs 7-9 nämns flera olika delar som direkt berör röstanvändning: Sång i ensemblespel 
med genretypiska musikaliska uttryck, röstvård och hur rösten kan varieras i flerstämmiga 
vokala uttryck i olika genrer samt imitation med röst. I årskurs 4-6 ser det ungefär likadant ut 
men där talar man mer om ”rösten som instrument för olika vokala uttryck som sång, jojk och 
rap” (Skolverket, 2011a).  

2.6 Likvärdighet 
Styrdokument, mål och planer blir alltmer viktiga för musiklärares bedömning, menar Fredrik 
Påhlsson (2011) i sin licentiatavhandling om likvärdig bedömning i musik. Tidigare har 
musiklärare till viss del kunnat vara ”sin egen läroplan” men denna bild är på väg att revideras 
i och med den nya skollagen och läroplanen. Under utvärderingar som gjordes mellan 1992 
och 2003 visade det sig att många lärare valde inriktning på sin musikundervisning utifrån sin 
egen kompetens och sina intressen, men efter dessa utvärderingar har musiklärarkåren 
påbörjat en professionaliseringsprocess och 2011 var de flesta tillfrågade, över 80 %, positivt 
inställda till en nationell samordning i musikämnet. Påhlsson berättar om genomlysningar 
som Skolinspektionen gjort av arbetet med musik i skolor runt om i landet. I det arbetet kom 
de fram till att rektorer har ett stort ansvar att se till att musiklärare får möjlighet att diskutera 
bedömningssituationer med andra musiklärare för att säkerställa likvärdig bedömning. 
Dessutom ska rektorerna se till att det finns förutsättningar för att eleverna ska kunna nå 
målen, i form av lokaler, utrustning, tid och organisation. Detta ska skapa förutsättningar för 
att göra en likvärd bedömning (Påhlsson, 2011).  

2.7 Konsekvenser av Lgr 11 
Flera examensarbeten har skrivits om betyg i musik, både utifrån den gamla kursplanen 
Lpo94 och utifrån den nya Lgr11. Bland de nyare uppsatserna, som handlar om Lgr11, finns 
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det några som har relevans för denna uppsats. Elise Ling vill med sin studie, ur musiklärarnas 
perspektiv, skapa en bild av elevernas förutsättningar att nå kunskapskraven i årskurs 9. 
Slutsatsen i uppsatsen är att lärare verkar välja bort mål, som upplevs som omöjliga att nå. 
Hon menar att likvärdigheten och den kompensatoriska undervisningen endast tycks sträcka 
sig till betyget E, för högre betyg behöver eleverna få undervisning på andra ställen än i 
skolan (Ling, 2012). Annika Benzinger menar att införandet av betyg i årskurs 6 påverkar 
såväl undervisningen som eleverna, i musikämnet eftersom tidsbristen har en negativ 
påverkan för rättvis bedömning. Samtidigt gör hårdare krav att musikämnets status ökar. 
Uppsatsen problematiserar även risken med att mycket fokus hamnar på mätbara resultat 
(Benzinger, 2013). 

I examensarbetet Vad är det man kan när man sjunger ett A? som är författad av Carin 
Lundin, behandlas frågor kring hur de estetiska aspekterna bedöms i kursen Sång 2 på 
gymnasiets estetiska program. Musiklärare saknar ett gemensamt begreppsförråd när det 
gäller resonemang om bedömning i sång. Det finns inga ord, varken i kursplanen eller i de 
svar som uppsatsens respondenter ger, som beskriver hur musik och sång kan låta/klinga. 
Lärarna i studien visar också på en osäkerhet kring att tolka styrdokumenten rätt. De menar att 
det är svårt att jämföra ”äpplen och päron”, och att alla elever har så olika röster, att två elever 
kan få samma betyg men utifrån olika musikaliska egenskaper (Lundin, 2013).  

Dessa examensarbeten visar att det finns en hel del problematik kring att sätta betyg i sång 
både på grundskolan och i gymnasieskolan. 

Påhlsson beskriver också hur lärare kan ha olika fokus i sin bedömning, vilket påverkar deras 
arbetssätt. En del är fokuserade på slutresultatet och en del på själva inlärningsprocessen. 

För musikundervisningens del berör Heiling frågan om vad som ska bedömas; Är det 
processen eller produkten? Det finns olika uppfattningar om var tyngdpunkten ska ligga, 
menar han, vilket leder till att målen skiljer sig från lärare till lärare (Påhlsson 2011, s. 31-
32). 

Vilken uppfattning en lärare har får alltså konsekvenser för hur styrdokumenten tolkas, och 
vilket betyg eleven får.  

2.8 Ord och begrepp 
Några ord och begrepp som kommer användas i uppsatsen kan behöva förklaras närmare. Här 
beskrivs formativ/summativ bedömning, kommunal skola/friskola samt ”ren”/”falsk” sång. 

2.8.1  Formativ och summativ bedömning 
Formativ bedömning innebär att en lärare ger återkoppling under ett arbetes gång med syfte 
att utveckla elevens lärande. Motsatsen är summativ bedömning där läraren efter ett arbete ger 
återkoppling på hur arbetet blev. Dessa två behöver inte alltid vara varandras motsatser utan 
ofta används en kombination. Formativ bedömning är bedömning som läraren ger för att en 
elev ska kunna uppnå ett visst betyg; den ges under arbetets gång. Betyg är summativ 
bedömning i slutet av terminen, där eleven får ett kvitto på hur långt denna kommit i sin 
utveckling under terminen eller hela grundskoletiden, årskurs 9:s slutbetyg (Lundahl, 2011).  

2.8.2 Kommunal skola och friskola 
Skillnaden mellan kommunal skola och friskola är framförallt att friskolor har annan 
huvudman än kommun eller landsting. En friskola kan drivas av exempelvis en privatperson, 
företag eller stiftelse. Både för-, grund- och gymnasieskolor kan vara friskolor. Både 
kommunala skolor och friskolor ska vara öppna för alla, men en friskola kan exempelvis ha 
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inträdesprov för en viss profil. För att få driva en friskola måste det finnas tillstånd från staten 
och oavsett om en friskola har en speciell inriktning eller inte så är alla skolor ålagda att följa 
läroplanen. Skolan måste ge eleverna kunskaper som motsvarar de som eleverna ska förvärva 
i den kommunala skolan. Friskolor har rätt att ge betyg och de har samma värde och giltighet 
som betyg som ges av kommunal skola (Skolverket, 2013c). 

2.8.3 ”Ren” och ”falsk” sång 
Respondenterna talar under intervjuerna om ”ren” eller ”falsk” sång. Hur rent en person 
sjunger beror på hur skicklig personen är att intonera, det vill säga sjunga rätt tonhöjd. Det 
finns olika orsaker till varför en person sjunger ”rent” eller ”falskt”. En av orsakerna kan 
beskrivas så här: 

Hos sångare som sjunger alldeles rent måste det finnas kunskap om var alla skalans toner 
ligger och hur man bär sig åt för att komma från den ena till den andra. Så fort sångaren 
alltså ’hör’ tonarten bör han få en klar föreställning om tonhöjderna för alla skalans toner, 
d.v.s skapa en serie av inre referenstonhöjder. Det är bara att bestämma till vilken skalton 
färden ska bära. Hos en del sångare kanske de här referenserna är lite fel, så att sångaren 
visserligen anländer till den tonhöjd han avsåg, men den tonhöjden var inte den rätta 
(Sundberg 2001, s. 230-231). 

Enligt Sundberg är det alltså hur väl sångtränad en sångare är som är orsaken till om en 
människa sjunger rent eller falskt. Även dagsform, exempelvis förkylning, påverkar 
intonationen för en människa (Sundberg, 2001).  
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3 Metod 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur musiklärare arbetar kring och sätter betyg i 
gemensam sång. För att kunna få tag på så kallade ”mjuka data” är en kvalitativ undersökning 
bättre än en kvantitativ. Det ger möjlighet att ställa följdfrågor, vilket inte går om det 
exempelvis bara skulle skickats ut en enkät. Exempel på ”mjuka data” kan vara en människas 
känslor, tankar – deras föreställningsvärld – medan ”hårda data” har mer karaktär av att kunna 
mätas och räknas, exempelvis hur ofta en företeelse återkommer (Patel & Davidsson, 2011). 
Då syftet med uppsatsen var att undersöka hur bedömning och betygssättning, vad gäller 
gemensam sång, görs i grundskolan, så var det inget som skulle mätas utan snarare behövdes 
musiklärarnas egna berättelser om hur deras arbete går till. 

Tre intervjuer kändes som ett rimligt antal med tanke på uppsatsens omfång och tiden som var 
tillgänglig för att skriva. Efter botaniserande på olika kommuners, i Mellansverige, hemsidor, 
efter vilka skolor som fanns, skickades mejl runt till musiklärare på de skolor som stod först i 
kommunernas förteckningar över skolor. Tanken var att hitta respondenter på olika slags 
skolor, så mejlen gick även till några skolor som jag kände till och som har ett annorlunda 
arbetssätt eftersom jag var nyfiken på om sångundervisningen skilde sig åt mellan skolorna. 
Att ha respondenter med varierande bakgrunder ger större variation i de data som kommer 
fram; det ger ett bredare omfång för det som ska undersökas. De första tre som tackade ja 
hade olika musikalisk bakgrund och arbetade på olika typer av skolor, så dessa tre valdes att 
bli undersökningens respondenter. En av respondenterna arbetar på en kommunal skola utan 
särskild profil, en respondent arbetar på friskola och en respondent arbetar med körer på 
grundskola. Dessa skilda bakgrunder kunde tänkas ge ett tillräckligt brett underlag för att 
genomföra undersökningen.  

Intervjufrågorna skrevs, analyserades, formulerades om och till slut gjorde jag en pilotintervju 
på mig själv där jag besvarade mina egna frågor. Anledningen till att genomföra en 
pilotintervju var att undersöka hur frågorna kunde uppfattas när någon svarar på dem. Efter 
justeringar var frågorna färdiga att användas och tider bokades in för intervjuerna. Frågorna 
var öppna så att respondenterna verkligen skulle få chans att svara utifrån deras perspektiv, 
och de var skrivna utifrån de frågeställningar som presenteras i denna uppsats. Inga 
anteckningar fördes under intervjun utan allt spelade in på diktafon för att inte några detaljer 
skulle missas. Flera följdfrågor, som inte fanns med i intervjumanuset, dök upp under 
intervjun (se bilaga 2). Frågorna handlade exempelvis om hur musiklärarna arbetar med 
gemensam sång – planering, genomförande och efterarbete, och hur de arbetar med sångsvaga 
elever.  

Det inspelade materialet transkriberades och sedan började arbetet med att strukturera 
materialet på ett lättöverskådligt sätt. För att göra presentationen så tydlig som möjligt 
genomlästes materialet flera gånger och då blev flera genomgående teman tydliga, som 

I denna del av uppsatsen beskrivs vilket tillvägagångssätt jag använt mig av i undersökningen. 
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer där tre musiklärare har intervjuats. I detta 
kapitel beskrivs också Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och hur dessa beaktats 
under forskningsprocessen.  
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formulerades om till rubriker. Under dessa beskrevs vad lärarna berättat i respektive tema. 
När respondenternas svar presenterats började en analysprocess av materialet och det 
jämfördes med den lästa litteraturen, då samband och slutsatser kunde börja formuleras. 
Arbetet med uppsatsen har varit induktivt; istället för att undersöka om en teori stämmer med 
resultatet, så formuleras idéer och slutsatser utifrån resultatet. Idéerna och slutsatserna 
presenteras i diskussionsdelen och jämförs med tidigare forskning. 

3.2 Forskningsetiska aspekter 
Som forskare behöver man ta hänsyn till flera olika saker, särskilt när andra människor på 
olika sätt är inblandade i forskningen. Det finns en del regler för olika slags forskning som 
vetenskapsrådet har tagit fram: 

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera om forskningens syfte för de 
som berörs av forskningen. 

• Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer över sin egen 
medverkan i en undersökning. 

• Konfidentialitetskravet innebär att personer i en undersökning inte ska kunna 
identifieras och inga obehöriga ska kunna ta del av respondenternas personuppgifter. 

• Nyttjandekravet innebär att uppgifterna från undersökningen endast får användas i 
forskning. (Vetenskapsrådet, 2011) 

Dessa fyra principer har tagits i beaktande under hela min forskningsprocess på följande sätt: 

• Informationskravet och samtyckeskravet: Lärarna fick skriva under ett informerat 
samtycke, där det framkom vad materialet skulle användas till, att det raderas efter att 
uppsatsen är färdig och att de har rätt att ångra sin medverkan fram till publicering (se 
bilaga 3).  

• Konfidentialitetskravet: Uppgifterna som respondenterna lämnat är anonymiserade 
genom att jag inte nämner personerna vid namn, inte nämner arbetsort eller namn på 
arbetsplats.  

• Nyttjandekravet: Materialet kommer förstöras efter användning och till dess är det 
förvarat på säkert ställe där ingen obehörig kan se eller få tag på det. 

 

3.3 Avgränsningar  
Till denna uppsats har jag alltså intervjuat tre musiklärare som alla arbetar på grundskolan och 
sätter betyg i sång för årskurs 6-9. Om jag hade gjort en ännu mer omfattande intervju hade 
resultatet förmodligen blivit ännu mer uttömmande.  En viktig aspekt har varit att 
musiklärarna ska vara behöriga, utbildade lärare och att de ska ha satt betyg utifrån Lgr11. 
Om de inte hade satt betyg skulle inte frågorna om betyg vara relevanta. Att respondenterna 
blev just en kvinna och två män var inget medvetet val. Det hade lika gärna kunnat vara en 
man och två kvinnor, eftersom jag inte fokuserat på genus i denna uppsats utan snarare velat 
hitta likheter och olikheter mellan olika musiklärares strategier.  
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4 Resultat 

 
4.1 Respondenterna 
Johan:  

Johan arbetar som musiklärare på en kommunal grundskola i en liten kommun i 
Mellansverige, där han undervisar klasser från årskurs 6 till och med 9. Han är utbildad 
gymnasielärare i tre ämnen - musik, historia och psykologi – men har framförallt arbetat med 
musik och historia under sina hittills åtta år som verksam lärare. Han sysslar även med musik 
på fritiden, då han spelar i ett band. 

Niklas:  

Niklas arbetar som musiklärare på en friskola i en mindre kommun i Mellansverige. Han 
undervisar årskurs 6-9 i musik. Niklas är har utbildning i klassisk musik, både från 
gymnasium och musikerutbildning på musikhögskola, och han har under utbildningen även 
läst till pedagogik för att bli behörig lärare. Hittills har han varit verksam som musiklärare i 
elva år, varav åtta på låg- och mellanstadiet på kommunal skola och de senaste åren på 
friskolan där han arbetar. Innan dess arbetade han många år i symfoniorkester. På fritiden är 
han dirigent för en orkester. 

Malin:  

Malin arbetar som körpedagog och musiklärare på en friskola med musikprofil i en mindre 
kommun i Mellansverige, där hon arbetat sedan hon tog examen för snart 30 år sedan. Under 
denna tid har hennes fokus för det mesta legat på undervisning i körsång och musikhistoria. 
Hon är utbildad vid musikhögskola, och har musiklärarexamen i sång och kör. På fritiden 
leder Malin två vuxenkörer.  

4.2 Hur arbetar lärarna? 
I detta avsnitt beskrivs undervisningen i två steg. Den första delen handlar om 
musikundervisningen på skolan samt skolans generella undervisningsupplägg. Den andra 
delen handlar om hur läraren hanterar just sångmomentet i musikundervisningen.  

4.2.1 Musikundervisningen på skolorna 
Skolorna har stora skillnader i sina arbetssätt. Det gör att musikundervisningen skiljer sig 
mycket åt mellan de olika skolorna. De har olika resurser i form av tid och lokaler, och 
musiklärarnas fokus skiljer sig också åt. Johan har 80 minuter per musiklektion, ungefär 20 
elever per klass i en musiksal med tillhörande grupprum. Niklas har högst 20 elever åt gången 

Här följer en redogörelse för intervjuerna, under olika teman som är inducerade från 
ljudmaterialet. De teman som presenteras är: Respondenterna, hur arbetar lärarna, betyg och 
bedömning i sång samt sånghämmade elever. Respondenterna har mycket olika bakgrund 
men ändå många gemensamma referenspunkter. För att få en tydlig bild av hur lärarna arbetar 
är det viktigt att få reda på deras egna referensramar, skolornas och lärarnas arbetssätt, hur det 
arbetar med betyg och bedömning i sång samt hur de arbetar med sånghämmade elever, 
eftersom det visar på hur de tänker kring alla elevers möjligheter att nå målen i musik. 
Respondenterna har fiktiva namn och namnen representerar deras kön. 
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men antal minuter varierar beroende på hur mycket tid varje elever behöver för att uppfylla 
kunskapskraven. De har en musiksal men hur många elever som befinner sig i lokalen 
samtidigt varierar även det beroende på hur mycket tid eleverna vill lägga på musikämnet. 
Malin har tre timmar i veckan med klasser på 33 elever, i samma sal. Skillnaderna vad gäller 
tid och lokaler är alltså stora. Nedan beskrivs musikundervisningen mer ingående.  

Johan 

Johans skola är en kommunal skola med elever från årskurs 6-9. Klasserna har ett varierat 
antal elever (runt 20), och två- tre lärare är mentorer för varje klass. Alla ämnen följer 
skolverkets timplan. Det är alltså ett visst antal lektioner svenska, matematik, engelska i 
veckan och så vidare. Ibland bryts undervisningen av olika temaveckor. Musiklektionerna är 
80 minuter långa. Eftersom det finns två klasser i varje årskurs har den ena klassen musik på 
höstterminen och den andra på vårterminen. Detta gäller för alla klasser. Undervisningen 
genomförs i helklass, men upplägget varierar beroende på vilket moment man arbetar med. 
Ibland har Johan föreläsningar, ibland arbetar de i mindre grupper (exempelvis vid 
ensemblespel), de använder sig av filmklipp, de gör individuella arbeten och de gör 
grupparbeten. Både skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter ingår i undervisningen. Johan 
berättar att han arbetar mycket med formativ bedömning och ger eleverna feedback 
kontinuerligt under musikundervisningen.  

Niklas 

På friskolan där Niklas arbetar studeras kärnämnena (matte, svenska, engelska), och moderna 
språk, ämnesindelat. Övriga ämnen – So, No samt praktisk-estetiska ämnen – studerar 
eleverna i ämnesövergripande teman. Varje tema håller på i fyra veckor och börjar med en 
föreläsning i varje ämne, sedan följer arbetsuppgifter som eleverna även här arbetar med i 
workshops, och temat avslutas med redovisning. Om eleverna läser om romantiken i musik så 
arbetar de samtidigt med industrialismen i historia och uppfinningar i naturvetenskapen, för 
att de ska få en helhetsbild. De praktiska delarna av kunskapskraven – sång, 
ackordinstrument, bas- och slagverksstämmor, samt samspel och bedömning av eget och 
andras musicerande – ligger utanför temat. Det finns gemensamma lektioner och workshops 
även i dessa delar, men eleverna arbetar mycket själva och kan boka in tider med Niklas då de 
får hjälp individuellt eller i en liten grupp, förutom möjligheten att delta i workshops. När 
eleverna känner sig färdiga för redovisning, bokar de in redovisningstider med Niklas.  

På Niklas skola sätter eleven själv sina mål och gör upp studieplaner. Läraren och eleven 
stämmer av elevens utveckling och arbete flera gånger i veckan, både individuellt och i 
klasserna. 

Malin 

Malins skola är en fristående skola med flera olika profiler, däribland musikprofilen där hon 
är verksam. Skolan tar in elever från årskurs 4 till 9 och det krävs ett inträdesprov för att bli 
antagen till musikprofilen. På antagningsprovet ska eleven bland annat visa hur väl denna kan 
följa med i och härma rytmer och toner, och kunna sjunga en enkel barnvisa i olika tonarter. 
Eleverna som går på musikprofilen får 5 timmar musik i veckan. Skolan har två klasser i varje 
årskurs, med 33 elever i varje klass. På musikprofilen är körsång det centrala och eleverna får 
tre timmars körundervisning i veckan, årskursvis. Två av de tre timmarna sjunger hela 
årskursen tillsammans, och en timme sjunger bara den egna klassen. Timmarna är utspridda 
under veckan. Musikprofilen innehåller även en timme musikteori och en timme 
musikhistoria varje vecka. I musikteorin ingår instrumentspel. Musikprofilen är 
konsertinriktad och eleverna gör flera konserter varje termin, både årskursvis och årkurs-
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integrerat, ibland även tillsammans med utomstående musiker och ensembler. Den starka 
musikprofilen gör att viss tid tas från andra ämnen, lite från svenskan och lite från idrotten. 
För att få göra detta behövs godkännande från skolinspektionen. För de äldre eleverna 
försvinner också det som kallas för Individuellt val. Skolan arbetar i övrigt ämnesindelat, med 
ett visst antal timmar i veckan för alla ämnen.   

4.2.2 Sångundervisningen 
Sångundervisningen ser olika ut på de olika skolorna. Även om jag ställt samma frågor till 
lärarna har de gett helt skilda svar. Johan talar exempelvis mycket om hur relationer till 
eleverna byggs, Niklas om hur de arbetar för att kunna sätta betyg och Malin om röst-
utveckling.  

Johan 

På Johans skola har de sång varje år, från årskurs 6 till 9. Det finns också möjlighet att vara 
med i Luciatåget vid jul och så har alla elever i årskurs 9 en avslutningsföreställning, där alla 
elever medverkar i gemensamma körsånger. Förutom detta kan elever också få framträda vid 
olika tillfällen i matsalen. Johan berättar om hur han brukar inleda sångdelen i musikämnet: 

Jag tycker det funkar bra med att börja hela sångdelen med att vi ser Idol-klipp på de här 
som är riktigt kassa på att sjunga om man säger så, i våra öron, är jättedåliga och visa på att 
man kan faktiskt vara en duktig artist utan att sjunga.[…] Och ni sjunger ju bättre än vad 
det här låter som. 

Han vill avdramatisera sången som lätt kan kännas jobbig och pinsam för tonåringarna. När 
de sedan sjunger tillsammans, ackompanjerar han på gitarr och kan på så sätt gå runt i rummet 
och lyssna på eleverna. Även vid ensemblespel kommer sången in. Till exempel använde han 
förra terminen en poplåt där eleverna fick växla mellan olika stationer (bas, piano, sång) och 
då fick eleverna sjunga i mindre grupper, tillsammans med ackompanjemang. Ofta arbetar 
Johan med flera kunskapskrav samtidigt. Eleverna får både sjunga, använda personligt uttryck 
och bedöma sitt och andras musicerande, i samma moment. I sjuan börjar eleverna även 
sjunga stämsång. Johan antecknar betyg och framsteg efter lektionerna. Förut gjorde han en 
del ljudupptagningar på lektionerna men känner att han inte behöver göra det längre.  

Johan betonar lusten att sjunga, att det ska vara roligt för då brukar det gå bättre även för de 
som är osäkra på sin röst och inte tycker så mycket om att sjunga. Sångmomenten kommer 
också in i musiklekar, där eleverna får möjlighet att ”visa vad de går för” sångmässigt. 

Niklas 

Det första eleverna i årskurs 6 får göra i musiken när de kommer till friskolan är att välja en 
sång, som de övar in gitarrackord och sångstämma på. Sedan får de redovisa för Niklas. 

Sång hos oss är väldigt speciellt. Därför att jag får eleverna i årskurs 6 och tyvärr är det så 
att förkunskaperna, speciellt i musik, är väldigt mediokra. Många har överhuvudtaget aldrig 
haft musik. De har tittat på film, de har gjort mycket annat, men de har inte haft musik. Och 
för många är det liksom första gången som de möts av sång. 

Niklas menar att eleverna inte undervisats på ett sätt som faktiskt ger de kunskaper som de 
ska ha med sig när de kommer till årskurs 6.  Uppgiften som nämns ovan är till för att Niklas 
ska få en bild av hur eleverna ligger till i sång. Det blir som en diagnos. Beroende på hur det 
gick på redovisningen och beroende på vilka enskilda mål eleven har så bokar de in tider med 
Niklas för att öva sång. I början av årskurs 6 brukar Niklas även ha föreläsningar och 
workshops där de går igenom rösten, sångteknik och sjunger tillsammans. Bedömningarna i 
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gemensam sång görs dock vid individuella redovisningar, där eleverna alltid väljer sångerna 
själva. Under hela studietiden har eleven möjlighet att göra nya redovisningar och arbeta 
vidare med sången. Skolan erbjuder eleverna den tid de ska ha och sedan är det upp till dem 
att använda den. 

Det kan ju vara så att de kommer till mig och bara satsar på E i sång och det kan de ju utan 
vidare nå. Då känner de sig ju glada och nöjda, och ja, tack och hej, vi ses senare vid en 
annan redovisning, i nån annan del av musiken. 

Sångundervisningen pågår alltså så länge och så mycket som eleven själv vill. Om Niklas ser 
att eleven har förmåga till högre betygssteg i sång, så uppmuntrar han eleven att arbeta mer, 
men det är upp till eleven om denna vill satsa på högre betyg. Eleverna får möjlighet till 
individuella sånglektioner där de får chans att arbeta med det som just de behöver. Niklas 
berättar att det personliga mötet genomsyrar all undervisning, både i sång och alla andra 
kunskapskrav och ämnen. Han dokumenterar både formativ bedömning och bedömningen av 
hur redovisningen gått, i ett dokumentationsprogram som skolan använder. 

Malin 

Sång är, som tidigare nämnts, en stor del av musikundervisningen på Malins skola. Hon 
planerar inför varje körpass hur mycket tid som ska läggas på varje moment, exempelvis 
uppsjungning och stämövning. Ibland har hon en annan lärare till hjälp och då kan klassen 
delas in i sina respektive stämmor för att öva specifikt på dem. Undervisningen är förankrad i 
den klassiska sångtekniken. 

Så vi gör alltså tydliga övningar med klang, och med stöd, och utjämnande register. Tar tag 
i killarnas målbrott, jobbar extra med dem. Så väldigt medvetet jobb med rösten.  

Repertoaren är blandad, även om den har sin grund i den klassiska musiken. Körövningarna 
leder i de flesta fall fram till något slags uppträdande och eftersom skolan gör många olika 
konserter per år blir repertoaren naturligt bred.  

Utan att smyga med det så är kör det centrala, med tyngden på klassisk grund, med riktig 
sångteknikutbildning, vi är ingen sådär Flashdance eller så där, förstår du, vad heter de där 
serierna på tv. Vi är ingen hipp klass som bara sjunger modern musik, va, utan vi står fast i 
en tradition och försöker modernisera så mycket vi kan. 

Undervisningen genomförs alltid i stor grupp, förutom de gånger som stämmorna övar var för 
sig. I början på varje läsår träffar Malin eleverna enskilt för att lyssna om deras röster har 
förändrats, vilken stämma i de i så fall ska tillhöra detta år och om det är något speciellt som 
eleven ska arbeta med under terminen. Mellan konsertperioderna försöker Malin även arbeta 
mycket med teatraliska övningar för att få eleverna att våga visa mer uttryck i sången inför 
varandra, men också på scenen. Förutom den ordinarier musikundervisningen kan de elever 
som kommit längst få sjunga i flickkören eller manskören, som bedrivs av skolan men efter 
obligatorisk skoltid.   

4.3 Betyg och bedömning i sång 
Under intervjun uttryckte lärarna olika synpunkter på bedömning i sång, dess möjligheter och 
begränsningar, och hur den bör utföras. Jag har delat in detta avsnitt i två delar. Det första 
handlar om bedömningsprocessen: Hur gör lärarna för att bedöma den enskilda eleven i 
gemensam sång? Den andra delen handlar om hur lärarna ser på värdeorden och betygsstegen: 
Hur uttrycks de olika nivåerna för att få E, C eller A som betyg i sången? I denna del beskrivs 
också hur lärarna ser på betyg i sång.  



14 
 

4.3.1 Bedömningsprocessen 
 
Johan 

Johan upplever att det är mycket svårt att höra enskilda elevers röster när de sjunger 
gemensamt. 

Det är en process, det är jättesvårt. Jag kan tycka att sångdelen när man tänker betygen är 
inte så svårt att få ett C egentligen, och att man till viss del ska träffa tonen eller så där, och 
det är ju inte svårt att göra det. Det gäller att skilja ut dem som är jätteduktiga, och då får 
man ju säga, nämen jag kan inte sätta A på någon när vi sjunger hela klassen, om jag inte 
hör nån som är jätteduktig, för jag brukar ju ta gitarren och så kan jag röra mig runt i 
klassrummet och så hör man ju några som tar i litet mer, man får ju, kör man det ett antal 
gånger så… 

För att eleverna ska kunna nå högre betyg i sång så bedömer Johan dem mer individuellt, till 
exempel två och två, eller när de sjunger i mindre ensemblegrupper. Ett annat sätt att höra 
individernas röster är stämsång. Då delar han in klassen i två grupper.  

Då märker man, okej, det är några som sjunger fel i stämman här. Då märker man ju, vilka 
sjunger då rätt, det måste ju vara andra halvan. Så man kan ju tänka tvärtom då, bra, då hör 
jag dem som sjunger dåligt, men det betyder att jag hittar dem som är bra också.  

Han menar att man måste göra detta vid flera tillfällen och lyssna noga, för att verkligen veta 
vilken nivå eleverna är på.  

Niklas 

Niklas arbetar i princip aldrig med sång i stor grupp, oftast är de högst två-tre stycken både i 
undervisningen och redovisningarna. Han berättar att när han arbetade i kommunal skola så 
hade han helklass och då kunde han inte urskilja de enskilda rösterna. Han menar att ”ska vi 
ha ett betygssystem mot de kunskapskrav vi har idag går det inte att ha det [sång] i stor 
grupp.” 

Han anser att kunna möta varje elev är en förutsättning i musikämnet. Om de ska kunna få 
fram en personlig tolkning i sång går det inte att vara 25 stycken i gruppen för då blir det 
alldeles för många tolkningar att bedöma samtidigt. Niklas beskriver sin tolkning av 
gemensam sång: Han poängterar att gemensam sång inte behöver vara tillsammans med andra 
personer som sjunger, i realtid. Det kan vara tillsammans med ett youtube-klipp, med 
instrument eller inspelad musikbakgrund. Gemensam sång handlar om att kunna höra tonerna, 
frekvenserna och att kunna anpassa sin egen röst. 

Malin 

Körpedagogerna på skolan arbetar alltid i stor grupp, det finns inte tid för att arbeta med 
mindre konstellationer, förutom de exempel som beskrevs avsnittet om sångundervisning 
(stämövning och den enskilda avstämningen).  Malin har inget problem med att urskilja de 
enskilda rösterna, åtminstone inte när de har klasskör med 33 elever. Det är svårare när hela 
årskursen på 66 elever är samlade. Hon går ofta runt i rummet, lyssnar och försöker engagera. 
Malin menar att den långa tiden som klasserna arbetar tillsammans med körsången gör att hon 
lär känna eleverna och deras röster.  
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4.3.2 Gestaltning av betygsstegen och värdeorden 
I kunskapskravet för gemensam sång används värdeorden viss säkerhet, relativt god säkerhet 
och god säkerhet. Under intervjun fokuserade jag på just värdeorden för kunskapskraven för 
årskurs 9. Lärarna berättade för mig hur de tolkar värdeorden och vad de anser krävs för att nå 
ett visst betygssteg. 

Johan 

Betygssteg E: Viss säkerhet innebär för Johan att eleven är med och sjunger. Deltar eleven så 
får eleven E i betyg. 

Betygssteg C: Relativt god säkerhet betyder för Johan ”att vara med och sjunga och träffa 
toner, det kanske inte låter helt perfekt”. På C-nivå fokuserar han mycket på tonsäkerheten 
och rytmiken men framförallt vill han att man ska kunna höra vilken sång eleven sjunger.  

Betygssteg A: För A vill han att ”du sjunger rent, sång, det kan vara falskt ibland, det måste 
det få vara, Men också att man märker en säkerhet, en trygghet hos eleven, att den sjunger, då 
kan det vara ett A.” Framförallt vill han att det ska vara känsla i sången, ett personligt uttryck 
och en tolkning.  

Niklas 

Betygssteg E: Viss säkerhet och E-nivå innebär för Niklas att det ljud som kommer från 
eleven ska kunna härledas till sång. Det behöver inte vara helt felfritt men ”de följer med rent 
grafiskt åt rätt håll, och de sjunger, de deltar”.  Med grafiskt menar Niklas intervallmässigt, 
inte att de ska följa en notbild. Även om eleverna inte prickar tonerna helt rätt vill han ändå att 
”de går upp och ner på rätt ställe”.  

Betygssteg C: Relativt god säkerhet innebär för Niklas att eleven sjunger ”rent”. Men det 
behöver inte vara perfekt hela tiden, det får gå fel ibland. 

Betygssteg A: För att få A i sång så krävs det att eleven sjunger ”rent”, och har bra tajming 
(här flikar Niklas in att bra tajming beror på vilken genre eleven sjunger, eftersom tajming i 
jazz, är en helt annan än i till exempel klassisk musik eller pop). Men det viktigaste av allt är 
det personliga uttrycket.  

Jag brukar förklara för eleverna att de ska kunna sjunga på vilket språk som helst men jag 
ska förstå vad de sjunger om. Får jag en upplevelse av vad de sjunger om då har de uppnått 
kriteriet för A-nivå. 

En elev kan alltså inte bara få A för att han eller hon sjunger perfekt tonhöjd och rytm. 
Känslan måste också finnas. Däremot anser han att det kan vara svårt att tolka kursplanen. 
Eleven kanske kan spela med bra känsla och personligt uttryck när han eller hon spelar på ett 
instrument, och i så fall kanske det räcker med att kunna sjunga rätt toner, rytm och tajming, 
för att få A?  

Malin 

Betygssteg E: Malin anser att om en elev kommit in på skolans musikprofil så har denna 
redan uppnått godkänt i sång. En elev ska vara rytmiskt exakt, sjunga olika toner (för att bli 
antagen krävs det att den sökande träffar rätt på ungefär 8 av 10 toner), och kunna sjunga en 
sång i olika tonarter. Alla elever som kommer in på skolan har redan E i sång. 

Betygssteg C: De flesta eleverna ligger redan på en C-nivå när de kommer in på skolan. För C 
ska en elev kunna sjunga enstämmigt och kanon, vilket de oftast kan i årskurs fyra. I årskurs 6 
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ska eleverna kunna sjunga trestämmigt och fyrstämmigt och de ska bli allt säkrare på detta ju 
längre upp i årskurserna de kommer. 

Betygssteg A: För att få A i betyg måste en elev vara mycket säker på stämsång. 

4.3.3 Hör sång och betyg ihop? 
Johan 

Johan berättar att han inte tycker att betyg och sång hör ihop, eftersom det ligger så mycket 
psykologiskt bakom som gör att det kan vara pinsamt och jobbigt för eleven att sjunga. Han 
menar under tonåren utvecklas rösten och kroppen så mycket och att det då känns fel att sätta 
ett betyg på hur eleven sjunger. Han tycker generellt sett att kunskapskraven är för hårda och 
att det känns som om skolan vill utbilda ”supermänniskor”, eftersom eleverna förväntas ha A i 
alla kunskapskrav för att nå A i betyg.  

Jag tycker det är larvigt att eleverna ska vara bättre än lärarna för att få ett A. Det behöver 
inte vara värsta Rihanna för att det ska vara ett A.   

Johan skulle vilja att eleverna kunde plocka bort ett moment som han eller hon är svag i, som 
man gör med gymnasiebetygen. Så att om en elev har A i allt utom sång, där denna har E och 
alltså borde få ett D i musikbetyg, skulle sångdelen kunna plockas bort. Samma sak om en 
elev är svag i ett annat kunskapskrav, oavsett om det gäller ackordsspel, teori eller 
musikhistoria. ”Har man A i allt, ja, men då är du ju duktig. Då kan jag inte sätta ett D.” 

Niklas  

Niklas erfarenhet är att eleverna i de allra flesta fall når upp till betyget C i sång.  Om en elev 
har svårt med sången, men har A i alla andra kunskapskrav så anser han att det inte ska få 
fälla eleven, eftersom det handlar så mycket om elevens tidigare erfarenheter av sång. Om 
eleven i detta fall verkligen kämpar för att få godkänt och visar en vilja att nå högre nivå, så 
blir det, om inte ett A, så förmodligen B i betyg.  

Niklas verkar inte se några problem med att bedöma sång och ge betyg i sång, om han har de 
förutsättningar som han har på sin arbetsplats; små grupper, de personliga mötena och 
möjligheten att ge mer tid till de elever som behöver det.  

Jag kan faktiskt säga att om jag någon gång skulle sluta [på friskolan] och börja med 
kommunal verksamhet igen då skulle jag inte jobba på högstadiet. Det är inte svårt – det 
finns inga förutsättningar för bedömning, för en rättvis bedömning. 

Niklas menar alltså att det inte är svårt utan det är helt enkelt omöjligt med de förutsättningar 
han hade på sin förra arbetsplats. Han tror att han ställer mycket högre krav på eleverna när de 
bedöms mer individuellt, än han hade gjort om han skulle haft ”helklass” i sång.  

Malin 

Malin berättar att hon har svårt att anpassa sig till värdeorden. Hon känner att hon behöver 
vara mer personlig med sina elever – värdeorden skapar som distans mellan dem. Hon 
använder hellre ordet engagemang; eleverna kan ha mycket eller lite engagemang på 
körsångstimmarna. Hon talar om vikten av relationen till eleven och trovärdigheten i sitt 
ledarskap: 

Du måste tro på mig som ledare och du måste ju liksom se mitt engagemang och känna, åh, 
vad härligt det var att sjunga den här sången idag.  
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Malin berättar att någonting ofta händer med eleverna i årskurs 6. Eleverna vågar inte ”sjunga 
ut” lika mycket. Det blir pinsamt och jobbigt. 

Det här att det är väldigt mycket utseende. De kanske tycker det blir töntigt att öppna 
munnen mycket. För att det är deras stil att vara lite coola, dra sig tillbaka och spela spelet. 

Hon berättar att de kan känna sig uttittade, av varandra på lektionen, och av publiken när de 
ska framträda. Hon måste arbeta mycket med eleverna i årskurs 6 för att behålla sångglädjen 
som hon ser hos eleverna i årskurs 4 och 5. Däremot ser Malin inga problem med att bedöma i 
sång, hon känner sig säker på det området. Hon tycker att det är svårare att bedöma och sätta 
betyg i exempelvis musikhistoria, som hon också undervisar i. Malin tror att det beror på att 
hon är körsångerska och hon är utbildad körpedagog. Att ha annan utbildningsbakgrund och 
inneha hennes tjänst, anser hon vara en omöjlighet. Malin tror att musikprofilen gör att hon 
har högre krav på sina elever vad gäller sång, än vad musiklärare på skolor utan musikprofil 
har, men hon tror att det måste få vara så: ”Har man en profil så är det ju speciellt.” Hon och 
de andra lärarna på skolan satsar på att alla elever ska ha A i musik när de slutar i årskurs 9.  

4.4 Sånghämmade elever 
En av de frågor som ställdes under intervjun handlade om elever som inte vill, eller inte kan 
sjunga. Lärarna visar på olika strategier för att hantera dessa situationer. Anledningen till att 
denna fråga fanns med är att kunskapskraven kräver att elever måste sjunga för att få godkänt 
i ämnet musik. Därför var det viktigt att få reda på hur lärarna hanterar sånghämmade elever.  

Johan 

En av Johans strategier för att få elever som inte vill sjunga att faktiskt göra det, är som 
tidigare beskrivet, Idol-klippen. Han berättar att det ofta brukar ”lätta upp lite”. Han visar 
också klipp på Enrico Iglesias som trots att hans röst är mixad till att låta bra, är en mycket 
välkänd artist som tjänar pengar på sin musik. Han uppmuntrar eleverna och säger ”hur illa ni 
än låter så har ni godkänt” (om eleverna sjunger alltså). De flesta brukar efter dessa klipp 
börja sjunga. De som ändå inte vill måste han ”trula lite med” och hota med betygen och hur 
viktigt det är att få godkänt i alla kunskapskrav för att få godkänt i ämnet. Men Johan är även 
öppen för andra metoder. 

Det gäller att få igång dem på något sätt, även om dom sitter och är tysta hela tiden, då får 
man, gå hem och sjung en bit på datorn, och skicka en ljudfil då. Man kan ju laborera på 
många olika sätt. 

Han menar att det är viktigt för eleven att veta vad som gäller vid betygssättning, för att 
motivera dem till att faktiskt försöka, vilket sätt de än väljer att göra det på. 

Niklas 

Niklas berättar att han hittills inte haft någon elev som inte vill sjunga på sin skola, mycket 
tack vare det personliga mötet han får med eleverna. Däremot finns det många som han fått 
arbeta mycket med för att de ska kunna sjunga. Med de elever som har svårigheter arbetar han 
mycket grafiskt. Niklas har själv sjungit och tillsammans har de ritat på tavlan hur melodin 
går. De har använt sig av en trappa i musiksalen där de går olika tonsteg, upp och ner, och 
olika stora kliv för olika stora intervall. Trots dessa metoder och mycket arbete finns det 
fortfarande några elever som har stora svårigheter i sång och då har Niklas använt sig av 
andra vokala uttryck. De kan få rappa en sång för att få fram inlevelsen, rytmen och 
textbehandlingen. Niklas menar att det ofta är sången som sänker en elev i musiken. Enligt 
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honom har det inte att göra med var eleven är idag, utan det handlar om vad eleven har med 
sig i bagaget. 

Malin 

Eftersom eleverna måste sjunga för att komma in på musikprofilen på Malins skola så ställs 
inte Malin ofta inför elever som inte vill sjunga. När det händer så är det elever som gått på 
skolan i några år men sedan tröttnar på sången och då kanske slutar på skolan helt, för att ägna 
sig mer åt andra intressen. En del elever måste hon arbeta mer med än andra. Vissa elever tar 
för sig mer och andra mindre. Hon berättar om hur hon försöker nå de som inte tar för sig så 
mycket:  

Det är ju att vara mig själv, och genom att nöta och nöta och inte ge mig. Och jag måste 
säga att det finns ju några som jag måste släppa, för jag kommer inte kunna ändra deras 
personlighet. Det enda jag kan göra är att försöka påverka. 

Hennes rörlighet i rummet är en stor hjälp. Hon kan gå fram till enskilda elever och verkligen 
uppmuntra dem. Malin märker stor skillnad mellan elever som börjat på skolan i fyran och de 
som börjat senare. De som börjat senare måste arbeta mycket hårdare för att följa med i 
körundervisningen. Om en elev skulle få F i sång beror det inte på att eleven vägrar eller inte 
kan sjunga, utan snarare på orsaker som att eleven inte varit närvarande vid 
musikundervisningen.  
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5 Resultatanalys 

 

5.1 Sångundervisningen 
Lärarnas upplägg kring sångundervisningen skiljer sig mycket åt. Johan har stort fokus på 
sång i helklass, med utrymme för eleven att sjunga upp för honom för att kunna nå högre 
betyg. Niklas har inte alls sång i helklass utan fokuserar på mindre grupper och enskilda 
redovisningar. Hans sångundervisning är inte bunden till en viss tid och ett visst antal minuter 
utan det beror på vad eleven vill. Malin fokuserar, precis som Johan, på sång i helklass, och 
till och med flera klasser åt gången, men har också mycket mer tid att lägga på sång varje 
vecka eftersom skolan har musikprofil. Både Malin och Johan är mycket rörliga i sin 
undervisning – de går runt och lyssnar på de enskilda rösterna. Till skillnad från Niklas 
undervisning, så finns sången med hela tiden i Malins och Johans undervisning, oavsett vilket 
betyg eleven vill uppnå. Niklas arbetar mer med individuella mål och eleven kan ”beta av” de 
olika kunskapskraven.  

Det personliga mötet med eleven är något som särskilt Niklas och Malin framhåller i sina 
intervjuer. Deras sätt att introducera sångmomentet för eleverna liknar varandra – ett 
individuellt möte där eleverna får sjunga och få en slags diagnos för hur de ligger till. Johan 
arbetar mer med att avdramatisera sången och försöka få eleverna att upptäcka sin sångglädje. 

Strategierna som musiklärarna använder för att urskilja de enskilda rösterna har några 
gemensamma drag, men det finns också stora variationer. Malin lär känna eleverna röster 
under lång tid och hon använder sig av sin rörlighet. Johan använder sig av sin rörlighet och 
mindre grupper. Niklas undervisar i princip aldrig i stor grupp och därför kan han höra de 
olika rösterna. Dessa olika strategier hjälper lärarna att hör att alla elever deltar i gemensam 
sång. 

5.2 Betyg och bedömning 
Hur respondenterna ser på betyg och bedömning i sång skiljer sig mycket från varandra. 
Johan anser inte att sång och betyg hör ihop, Niklas ser inga problem med att bedöma i sång, 
och Malin har en ambition och övertygelse om att alla hennes elever kan uppnå A i sång. 
Deras krav och tolkningar av värdeorden skiljer sig också mycket åt. Johan och Niklas 
uttrycker att för E måste eleven delta och göra sitt bästa. Malin har högre krav för E – de ska 
kunna sjunga en enkel barnvisa i flera tonarter, kunna härma rytmer och kunna träffa de flesta 
toner rätt – som faktiskt krävs för att eleverna ens ska bli antagna till musikprofilen. Både 
Johan och Niklas vill att eleven sjunger någorlunda ”rent” för att få C, men Malin vill att 
eleverna ska kunna klara av kanon, trestämmigt och fyrstämmigt. Att de ska vara rytmiskt 
exakta och träffa tonerna rätt är självklart för henne. Det är framförallt på A-nivå som lärarnas 
åsikter skiljer sig åt från varandra. Johan anser att en elev kan sjunga lite ”falskt” och ändå få 
ett A, bara det personliga uttrycket finns med. Niklas anser också att det personliga uttrycket 
är oerhört viktigt, men han vill också att eleven sjunger helt ”rent” och att eleven har bra 
tajming (genren avgör vad bra tajming är). För Malin är ett A att vara mycket duktig på 

Analysen som följer är utformad som en sammanfattning av likheter och skillnader mellan 
respondenternas svar. Respondenterna har visat flera likheter men också stora skillnader. De 
teman som behandlas är sångundervisningen, betyg och bedömning, sånghämmade elever, 
gemensam sång, samt tre faktorer som påverkar sångundervisningen. 
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stämsång. Johan och Niklas fokuserar alltså på hur säker eleven är på sin egen röst och hur 
personligt uttryck eleven har, medan Malin fokuserar mer på hur säker eleven är i en större 
grupp. Det går att se ett samband mellan lärarnas utbildningsnivå och vilka krav lärarna ställer 
på eleverna; ju högre sångutbildning desto högre krav.  

5.3 Sånghämmade elever 
Respondenterna har olika strategier för att hjälpa elever som inte vill eller kan sjunga. Malin 
och Niklas har i princip aldrig varit med om att en elev inte vill sjunga, men de har mött 
elever som har olika grad av svårigheter. Niklas bokar in speciella tider för dessa elever och 
Malin försöker uppmuntra och stödja eleven i den stora gruppen, samt ge individuell 
coachning i början på varje termin. Johan möter ofta sångsvaga elever, som varken vill eller 
kan sjunga, och han arbetar som tidigare skrivits, mycket med att avdramatisera sången, 
uppmuntra, men får ibland även ”hota” med betygen. Att särskilt hjälpa de sånghämmade 
eleverna är ett sätt att se till att alla elever deltar i gemensam sång. 

5.4 Gemensam sång 
Lärarna visar olika ståndpunkter kring vad gemensam sång är. Både Niklas och Johan visar på 
att det finns stort tolkningsutrymme. Gemensam sång för dem kan vara både att sjunga i 
grupp, att sjunga i par, att sjunga till kompgrupp eller att sjunga enskilt till Youtubeklipp eller 
inspelning. Niklas och Johan har alltså en bred syn vad gäller tolkningen av gemensam sång. 
Malin nämner inte dessa former, utan jag tolkar att hon anser att gemensam sång endast är 
körsång/sång i grupp.  

5.5 Summativ och formativ undervisning 
Vid en närmare granskning av resultatet visar det sig att Johan och Niklas har stort fokus på 
summativ undervisning när det gäller sångmomentet. Trots att de båda säger att de ger mycket 
formativ bedömning berättar de om undervisning som är uppgifts- och redovisningsinriktad. 
Det handlar mycket om att eleverna ska visa vad det kan, de övar själva och visar sedan upp 
det på olika sätt. Det sättet att arbeta tolkar jag som summativt. Malin har mer fokus på att en 
ständig utveckling av sångrösten och förmågan att sjunga i grupp. När Johan och Niklas 
beskriver sin undervisning handlar det mycket mer om det personliga mötet med elever och 
vilka slags uppgifter de ger för att eleverna ska kunna redovisa, än vad det handlar om 
utveckling av rösten. Malin ger många fler detaljer kring vad hon faktiskt arbetar med när 
eleverna ska lära sig sjunga, vilket jag tolkar som formativt. 

5.6 Tre faktorer som påverkar sångundervisningen 
Vid en jämförelse av resultatet från undersökningen och den tidigare forskning som gjorts i 
ämnet, går det att se tre faktorer som påverkar hur musiklärare lägger upp undervisningen i 
sång: Utbildningsbakgrund, musikalisk bakgrund och skolans förutsättningar som tid, lokaler 
samt resurser. Allt detta påverkar hur musiklärarna arbetar med sång i ämnet musik på 
grundskolan. 

5.6.1 Respondenternas bakgrund 
Alla tre respondenter är utbildade musiklärare, ingen av dem är obehörig. Varför skiljer sig då 
deras sätt att hantera sången? Resultatet indikerar ett samband mellan hur höga krav lärarna 
ställer på elevernas förmåga till sång och hur mycket tid läraren lagt på sång i sin utbildning. 
Johan, som inte haft fokus på sång i sin utbildning har lägre krav än Niklas, som hade sång 
som andra-instrument på gymnasiet. Niklas har dock lägre krav än Malin, som har haft sång 
och kör som huvudinstrument på musikhögskolan. Det samband jag ser är att ju mer sång en 
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musiklärare har haft i sin utbildning, desto högre krav ställer alltså denna på eleverna i 
sångmomenten. De tolkningar av värdeorden i kunskapskraven som berör sång, som 
respondenterna berättar om, är båda lika och olika varandra. Särskilt tolkningen av vad som 
behövs för högre betyg skiljer sig åt mellan lärarna.  

Den musikaliska bakgrunden är heller inte oväsentlig när det kommer till hur 
sångundervisningen påverkas, eftersom lärarna tycks lägga vikt vid den typ av musik de 
sysslar med på fritiden. För Malin är det sångteknik, stämsång och klang som är det viktigaste 
– många av de saker hon arbetar med i sina körer. Niklas poängterar vikten av tajming och 
uttryck, vilket sannolikt påverkas av hans roll som dirigent. Johan använder sig ofta av 
ensemblespel i undervisningen, att eleverna får sjunga solo eller i mindre grupper, 
tillsammans med band, vilket återspeglar hans eget intresse för band. Om man läser 
kommentarmaterialet till musikämnet så står det att en lärare själv bestämmer hur mycket tid 
som läggs på de olika momenten. Så att lärarna lägger olika mycket vikt vid sångdelarna och 
betonar vissa bitar mer är i sig inte fel, bara de berör alla delar av det centrala innehållet 
(Skolverket, 2011a, s. 100). 

5.6.2 Skolans förutsättningar 
Det som blir allra mest påtagligt är de förutsättningar som skolan ger lärarna för att 
genomföra sångundervisningen. Deras upplägg påverkas mycket av hur skolan fungerar och 
vilka möjligheter de har att möta eleverna. Det är stor skillnad att undervisa eleverna i sång 40 
minuter i veckan - då även en hel del annan musikundervisning också slåss om utrymmet – 
och att ha tre timmar körsång i veckan, utöver två timmar musikteori och musikhistoria. Jag 
tror eleverna utvecklas åt helt olika håll i sin förmåga att sjunga, med dessa vitt skilda 
förutsättningar. Det går att se fördelar med alla de tre upplägg som presenterats i denna 
uppsats. Fördelen med upplägget på den kommunala skolan där Johan arbetar är att alla får 
sjunga ungefär lika mycket på musiklektionerna, varken mer eller mindre (om en elev inte 
väljer att vara med i Luciatåget eller olika framträdanden på skolan). Nackdelen är att det inte 
finns så mycket tid till den enskilda eleven att utveckla sin sångröst i enskild 
sångundervisning. Fördelen med upplägget på friskolan där Niklas arbetar är att det finns 
utrymme att ge varje elev den tid som denna vill lägga på sången, men nackdelen är att där 
blir det inte samma chans till att lära sig att sjunga tillsammans i en större grupp. Fördelen 
med upplägget på skolan där Malin arbetar är att eleven verkligen får chansen att utvecklas i 
körsång, och att utveckla sin musikalitet i stort, men nackdelen är att inte så mycket utrymme 
ges för individens egen utveckling och även att tid tas från annan undervisning till förmån för 
körsången.  

Johan anser att bedömning i sång är svår och att sång inte borde bedömas. Varken Niklas eller 
Malin ger uttryck för att det är svårt eller oetiskt att bedöma sång, eftersom de har 
förutsättningar för att göra det, mycket på grund av skolornas upplägg. De anser att det är just 
därför som de kan arbeta på det sätt som de gör och att de har förutsättningar att göra 
bedömningar utifrån höga krav. De anser att det inte skulle gå på en skola med upplägg, 
liknande det som Johans skola har. 
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6 Diskussion 

 
6.1 Resultatdiskussion 
Denna undersöknings syfte är att undersöka hur bedömning och betygssättning görs av 
musiklärare i grundskolan gällande kunskapskravet ”att delta i gemensam sång”. Vid analysen 
av resultatet blev tre faktorer tydliga, som påverkar musiklärarnas upplägg av 
sångundervisningen på grundskolan: Utbildningsbakgrund, musikalisk bakgrund och skolans 
förutsättningar som tid, lokaler samt resurser. Det som är slående är att deras tolkningar av 
styrdokumenten skiljer sig mycket från varandra, särskilt kring vad gemensam sång är, hur 
mycket tid som ska läggas på sång och vad som krävs för de olika betygsstegen.  

6.1.1 Vad är gemensam sång? 
Lärarna visar på att det inte är helt självklart vad som är gemensam sång. Både Niklas och 
Johan anser att eleverna kan sjunga till ett Youtube-klipp eller tillsammans med ett 
instrument/kompgrupp och det är gemensam sång. Malin nämner ingenting annat än att 
gemensam sång är sång med andra sångare. Tydligen är det inte helt självklart vad som ska 
”räknas”. I Lgr11 står det ingenting om att gemensam sång skulle vara något annat än sång 
tillsammans med andra, inte heller i kommentarmaterialet eller bedömningsstödet.  

Att tre utbildade musiklärare kommer fram till så olika tolkningar av vad som är gemensam 
sång, visar på hur stort tolkningsutrymmet faktiskt är. Om dessa tre musiklärare har så olika 
syn på begreppet gemensam sång, hur många olika tolkningar finns det då inte i Sverige bland 
alla musiklärare? Vem av lärarna har rätt? Finns det en rätt definition av gemensam sång? 
Vad menar egentligen författarna till kursplan, kommentarmaterial och bedömningsstöd? Om 
inte de hjälpmedel som finns tillhanda faktiskt hjälper lärarna att komma fram till en 
gemensam tolkning, gör de verkligen någon nytta då? Den lösning bedömningsstödet föreslår 
är ett omfattande kollegialt samarbete där lärare diskuterar och gör sambedömningar för att 
skaffa sig den gemensamma referensram som krävs för att kunna tolka kunskapskraven lika 
över hela landet och på så sätt säkra likvärdigheten.  

En sak som är intressant är att både Johan och Niklas tar med det personliga uttrycket för att 
en elev ska få A i sång. De blandar alltså de två kunskapskrav som finns för sång: Gemensam 
sång och att en elev ska kunna sjunga eller spela ett instrument. För att få A i gemensam sång 
krävs det inte att en elev ska ha ett personligt uttryck, endast att eleven med god säkerhet 
följer tonhöjd och rytm, men för att få A i sång eller spel på instrument krävs en personlig 
tolkning, rätt karaktär och passande teknik för genren. Johan och Niklas verkar se dessa 
kunskapskrav som ett enda. Hur ska musiklärare tänka kring detta? Är det rätt att tolka 
kunskapskraven på detta sätt eller är det en feltolkning? Faktum är att bedömningsstödet 
legitimerar dessa olika tolkningar, genom att ge musiklärarna rätt att i slutändan tolka 
kunskapskraven så länge de inte bryter mot skollagen, läroplanens allmänna delar och syftet 
med musikämnet (Skolverket, 2013a).  

I detta diskussionsavsnitt läggs fokus på att diskutera resultatet av undersökningen och dra 
slutsatser, men jag kommer även reflektera kring min metod och ge förslag till vidare 
forskning. Diskussionen har olika delar där det framförallt diskuteras om respondenternas syn 
på gemensam sång och likvärdighet.  Det visar sig att likvärdigheten äventyras av att skolorna 
har så olika förutsättningar och att lärarna har olika krav i sångmomentet. 
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6.1.2 Produkt eller process? 
Som redan beskrivits i resultatanalysen, så har Johan och Niklas fokus på redovisningar och 
att eleverna ska visa vad de kan, medan Malin ständigt arbetar med att eleverna ska utveckla 
sina röster. Konserterna/redovisningarna de gör blir snarare ett resultat av undervisningen, 
istället för att redovisningen blir själva sångundervisningen.  Om respondenternas svar sätts in 
i Påhlssons sammanhang om produkt och process, så har Johan och Niklas huvudsakligen 
fokus på produkten, medan Malin har mest fokus på processen. Detta får också konsekvenser 
för likvärdigheten, eftersom lärarna får olika mål med undervisningen. Eftersom Lgr11 är en 
del av det mål- och kunskapsstyrda betygssystemet borde målen vara desamma för alla lärare. 
Huruvida musiklärarna lägger fokus på produkt eller process, påverkas av de faktorer som 
lyfts fram tidigare i uppsatsen.  

6.1.3 Likvärdighet 
Resultatet i denna studie visar, precis som Carin Lundin beskriver i sin slutsats, att lärarna 
saknar ett gemensamt begreppsförråd för att tala om sång, och bedömning i sång. Skillnaderna 
i tolkningarna av värdeorden tror jag kan ha med detta att göra. Det finns inga ord i 
kursplanen eller kommentarmaterialet för hur det ska låta, så varje lärare gör sin egen tolkning 
(Lundin, 2013). Att det saknas ett gemensamt begreppsförråd försvårar likvärdigheten i en 
utbildning. Om alla lärare tolkar kursplanen på olika sätt, hur ska de då kunna göra en 
likvärdig bedömning av elevernas kunskaper? Påhlsson talar om att Lgr11 strävar mot att 
säkra likvärdigheten i grundskolan, att alla elever ska ha en likvärdig skolgång. När de olika 
värdeorden tolkas på så skilda sätt av de olika lärarna, så är det rimligt att ställa frågan om 
författarna till Lgr11 verkligen lyckats med likvärdigheten? Att de tre musiklärarna i min 
intervju kommer fram till så olika tolkningar, av framförallt kunskapskravet för A, ger 
indikationer på att Lgr11 inte är så tydlig som ambitionen var. Eftersom skillnaderna mellan 
kunskapskraven framförallt består av värdeord som behöver tolkas är det kanske det 
pedagogiska samtalet musiklärare emellan som saknas? Påhlsson skriver om att 
bedömningsprocessen också har en lokal kontext, vilket påverkar likvärdigheten. Den lokala 
kontexten har att göra med vilken kultur som råder på skolan, hur det sociala sammanhanget 
ser ut. Det har också att göra med vilken kultur en musiklärare odlar kring betyg och 
bedömning. En ensamlärares bedömningskultur skiljer sig mot hur flera musiklärarkollegers 
bedömningskultur ser ut, eftersom de kan hålla ett levande samtal om bedömning i just den 
lokala kultur de befinner sig i (Påhlsson, 2011). Viktigt att komma ihåg är att Lgr11 infördes 
för endast tre år sedan. Om några år kanske allt har blivit klarare och arbetet med att skapa en 
gemensam tolkning av styrdokumenten kanske har fortskridit. 

Även lokalerna och de ekonomiska resurserna spelar roll. Finns det utrymme att dela in sig i 
mindre grupper? Finns det fler lärarresurser under lektionen, så att fler öron kan lyssna på 
eleverna, eller arbeta med olika stämmor i olika rum? Hur stor tjänst har läraren och hur 
många klasser ingår i den tjänsten? Hur stora grupper undervisar läraren åt gången? Kan det 
variera under terminerna? Alla dessa frågor har relevans för hur musikundervisningen blir. 
Även Påhlsson talar om detta i sin licentiatavhandling. Han menar till exempel att 
gruppstorlek har stor betydelse för hur eleverna lär sig, och då är mindre grupper att föredra 
(Påhlsson, 2011). Frågan är hur likvärdig grundskolan och dess musikundervisning kan bli? 
Tids- och rumsaspekten borde kunna vara ganska likvärdig över hela landet om alla skolor 
prioriterade musikundervisningen lika mycket. Det finns redan bestämt hur många timmar 
musikundervisning eleverna ska få. Däremot varierar de ekonomiska resurserna mellan olika 
kommuner, vilket ger olika förutsättningar på skolorna. Skolledare prioriterar olika saker. 
Vissa lägger mycket tid och resurser på att ordna fungerande lokaler för musiken med bra 
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utrustning och flera övningsrum, vissa har inte ens ett eget klassrum till musiken. 
Förutsättningarna är helt enkelt mycket olika beroende på hur skolan prioriterar (Påhlsson, 
2011). 

Vad gäller just sångmomentet så är tiden som de olika musiklärarna lägger på sång är också 
en sak att fundera mer kring. Resultatet visar på skolor med helt olika tidsramar för sången. 
Kanske behövs de skolor med olika stort fokus på skilda saker för att elever som verkligen har 
ett stort intresse ska få chans att utveckla det? Frågan är om elevernas intressen ska få gå före 
en likvärdig utbildning? Ska inte skolan ge en allmänbildning som förbereder för livet och 
intressen för utvecklas och odlas på fritiden? Det är frågor som inte är lätta att besvara.  

Frågan är om det antal timmar som ges musikämnet räcker för att utveckla alla de förmågor 
som lyfts i kursplanen? Det tycks finnas för lite tid, på Johans skola åtminstone, till att 
verkligen utveckla elevernas förmåga till sång. Behöver kanske tidfördelningen mellan de 
olika ämnena ändras om så att musikämnet ges mer tid? Annars kanske kraven behöver 
sänkas. Enligt denna undersökning så sänks redan kraven i sång, ju mindre tid läraren har att 
lägga på sångmomentet. Hur lågt kan musiklärarna sänka kraven för vad som ska vara 
godkänd sång? Om bedömningsstödet tillämpas av alla musiklärare kanske det om några år 
kan finnas en allmän lägsta nivå? Både Ling (2012) och Benzinger (2013) skriver om detta i 
sina examensarbeten. 

Lärarnas bakgrund och skolans förutsättningar har alltså enligt respondenterna oerhört stor 
inverkan på hur sångundervisningen genomförs och även på hur värdeorden i kunskapskraven 
tolkas och tillämpas.  

6.2 Slutsats 
Den slutsats som går att göra utifrån min undersökning är att sångmomentet i 
musikundervisningen hanteras mycket olika beroende på vilken skola lärarna arbetar på och 
vilken bakgrund lärarna har. Deras intressen och utbildning spelar stor roll i val av innehåll 
och hur stora krav de ställer på sina elevers sångförmåga. Trots att Lgr11 strävar efter en 
likvärdighet i undervisning och betygssättning så lyckas det inte till fullo, delvis för att 
skolorna har så olika förutsättningar, och delvis för musiklärarna tolkar värdeorden på olika 
sätt. Sångundervisning och betygssättning i gemensam sång går att genomföra i stor grupp om 
musikläraren har tillräckligt mycket tid att disponera för att öva med klassen och lära känna 
de enskilda rösterna. Musiklärarens kunskaper i sång är också av stor betydelse för hur 
sångundervisningen går till. Vad gäller likvärdigheten i grundskolans musikundervisning, så 
äventyras den av att musiklärarna tänker så olika kring värdeorden och för att skolornas 
förutsättningar är så olika. Bedömningsstödet och denna undersökning visar att ett omfattande 
arbete med att få en gemensam grund för bedömning och betygssättning krävs för att säkra 
likvärdigheten.  

6.3 Metoddiskussion 
När jag ser tillbaka på min forskningsprocess så kan jag både se saker som gick bra och saker 
som kanske borde genomförts på annorlunda sätt. Intervjuformen fungerade bra för denna typ 
av uppsats men gemenomförandet blev inte helt som förväntat. Det blev innehållsrika och 
omfattande intervjuer, och kvalitativ intervju gjorde att det verkligen gick att få en inblick i 
hur respondenterna arbetar och tänker kring sången. Att diktafonen var framme hela tiden 
tycktes inte störa respondenterna utan de hade ett avslappnat förhållande till inspelningen och 
känslan var att de verkligen försökte ge en så rättvisande bild av sin verklighet, som möjligt. 
Givetvis går det inte veta exakt hur de upplevde situationen och om de ”förskönade” eller 
undanhöll information, men det samlade intrycket var att respondenterna var mycket ärliga 
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och generösa med information under intervjuerna.  Det jag borde tänkt på var att förbereda 
fler följdfrågor. Det var svårt att hålla sig till intervjumanuset, eftersom det blev som ett 
samtal. Trots pilotintervjun dök många följdfrågor upp och eftersom de inte var nedskrivna 
var de heller inte genomtänkta och då är det lätt att frågorna blir ledande (Patel & Davidsson, 
2011). Pilotintervjun borde kanske ha gjorts på någon annan än mig själv, för att lättare 
upptäcka sådant som leder till följdfrågor.  

En annan sak som blev problematisk, vilket också hade med följdfrågorna att göra, var att 
intervjuerna lätt tog nya riktningar. Det kan absolut vara intressant, men diskussionerna kom 
att beröra många moment inom musikundervisningen som inte direkt hade med sång att göra 
och transkriberingen blev omfattande.  

För att få ännu mer omfattande svar hade det varit bra att intervjua fler musiklärare, både på 
friskolor och kommunala skolor. Skulle resultatet ha blivit detsamma? Går det att dra 
paralleller mellan olika friskolor och kommunala skolor? Hade resultatet sett annorlunda ut 
om respondenterna varit endast män eller endast kvinnor? 

En av de frågor som nämndes i inledningen handlade om elevernas följsamhet. Blir det högre 
betyg för den elev som ensam klarar av att sjunga ”rätt” i en grupp där alla andra sjunger ”fel” 
eller för den som anpassar sig till hur gruppen sjunger, oavsett om gruppen sjunger rätt eller 
fel? Inga tydliga svar framkom på denna fråga. Om det hade att göra med att intervjufrågorna 
kanske var otydliga eller om lärarna helt enkelt aldrig reflekterat över detta problem, kanske 
aldrig varit med om det, går inte att svara på i detta läge. Eftersom inga tydliga svar framkom, 
som går att dra slutsatser av så presenterades heller inget av detta i resultatdelen.   

Att arbeta induktivt fungerade bra, eftersom det gjorde att jag som forskare inte visste vad jag 
”var ute efter”. Istället för att undersöka om en viss teori stämde med vad jag fick reda på i 
min undersökning, kunde jag med öppet sinne försöka förstå hur respondenterna tänker om 
undervisningen i gemensam sång.  

6.4 Förslag för vidare forskning 
Många frågor har uppkommit under undersökningen. Flera saker har förvånat mig och jag 
upplever att jag fått nya perspektiv på sångundervisningen i musiken. Jag hade trott att alla tre 
respondenter skulle ha en negativ syn på betyg och bedömning i sång, men det visade sig att 
två av dem hade en positiv syn, så länge de kan arbeta med de förutsättningar de har. Följande 
frågor skulle kunna forskas mer kring: 

• Ska en elev sjunga följsamt och fel, eller icke följsamt men rätt? Hur bör eleverna 
i den situationen bedömas? Hur ska lärare tänka i situationer där det dilemmat 
uppstår? 

 
• En annan aspekt som jag tror skulle behövas forskas mer kring är likvärdigheten i 

musikundervisningen. Finns det möjligheter till att göra sångundervisningen i 
skolan ännu mer likvärdig ur ett nationellt perspektiv? Och behövs den 
likvärdigheten? 

 
• Genusaspekten är också intressant för fortsatt forskning. Skiljer sig synen på 

sångundervisning i grundskolan mellan män och kvinnor? 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Det absoluta betygssystemet 

 

A Berömlig 

a Med utmärkt beröm godkänd 

AB Med beröm godkänd 

Ba Icke utan beröm godkänd 

B Godkänd 

BC Icke fullt godkänd 

C Underkänd 
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Bilaga 2 

  

Intervjumanus 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du jobbat? 

Sysslar du med musik på fritiden? Hur? 

Hur arbetar du med sång i musikämnet? Planering, genomförande, efterarbete. 

Hur gör du för att höra individens röst när ni har gemensam sång? 

Hur hanterar du elever som inte vill sjunga? 

Hur skiljer du på värdeorden viss säkerhet, relativ säkerhet och god säkerhet? Ge exempel! 
Hur påverkas din planering och undervisningssituationen av det faktum att eleverna måste 
klara av alla kunskapskrav på ett betygssteg för att erhålla det betyget? 
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Bilaga 3 

 

Samtycke 

 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Intervjumaterialet kommer användas 
till min uppsats som handlar om hur lärare arbetar med gemensam sång i grundskolan. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, det vill säga att du kommer vara anonym och det du 
säger kommer inte kunna kopplas till dig. 

Ljudinspelningen och det transkriberade materialet används endast till min uppsats och 
kommer att förvaras tryggt hos mig till kursens slut, då jag raderar det. Uppsatsen kommer 
finnas som en offentlig handling. 

 

Du har rätt att ångra din medverkan fram tills dess att uppsatsen är tryckt. 

 

Jag samtycker 

 

 

 

 

____________________________________ ____________ 

Namn             Datum, ort 

 

 

 

 
 

 

 


