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Syftet är att undersöka sånglärares uppfattningar om och kommunikation av 
betygskriterier i sång på gymnasieskolans estetiska program. I bakgrundskapitlet 
presenteras litteratur och forskning kring begrepp som är centrala för studien. Det har 
ännu inte publicerats någon forskning om de betygskriterier som i föreliggande studie 
utgörs av de subjektiva skrivningarna ”personligt uttryck” och ”tillfredsställande 
musikaliskt resultat”. I arbetet har kvalitativa intervjuer använts som forskningsmetod. 
Intervjuer gjordes med tre sånglärare som har betygsatt elever enligt de betygskriterier 
som står i fokus för denna studie. Resultatet pekar på att personligt uttryck kan vara 
individens personliga uttryck, det uttryck vi har genom att bara vara människa, men i en 
förhöjd form. Det kan också handla om interpretation. Vidare visar resultatet på att 
musikaliskt tillfredsställande resultat nås genom grundläggande gehör och formkänsla. 
Sånglärarna förmedlar betygskriterierna och de kvalitetskrav som följer framförallt 
genom betygssamtal med eleven. Alla sånglärare betonar även  elevens självständighet 
och egen drivkraft som förtsättningar för att nå högsta betyg. I diskussionskapitlet 
jämförs studiens resultat med de teorier och den tidigare forskning som presenterats i 
bakgrundskapitlet. Avslutningsvis förs diskussioner kring arbetets betydelse och 
fortsatt forskning inom området. 
 
Nyckelord: personligt uttryck, bedömning, betygskriterier, kvalitetsuppfattningar, 
tillfredsställande musikaliskt resultat, sociokulturellt perspektiv, kvalitativ intervju 
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Abstract  
 
Degree project in Music Teacher Education Programme 
Title: Subjective interpretations of subjective scriptions. An interview study about 
singing teachers’ perceptions and communication of the assessment criteria in song in 
high school. 
Author: Maria Hansson 
Semester and year: Spring term 2015 
Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University 
Supervisor: Dan Olsson 
Examiner: Ragnhild Sandberg Jurström 
 
The purpose is to investigate vocal teachers’ perceptions and communication of the 
assessment criteria in singing at aesthetic programs in high school. The background 
chapter presents concepts that are central to the study. It has not yet been published any 
research on the rating criteria which in the present study consists of the subjective 
wordings "self-expression" and "musically satisfying results". Qualitative interviews are 
used as a research method. Interviews were conducted with three singing teachers who 
rated students according to the rating criteria which are the focus of this study. The 
results indicate that self-expression may be the individual's personal expression, the 
expression we have just by being human, but in an enhanced form. It may also involve 
interpretation. Furthermore, the result shows that musically satisfying results is reached 
by basic hearing and sense of form. The singing teachers convey rating criteria and the 
quality mostly by grading conversation with the student. All singing teacher also 
emphasizes the student's autonomy and its own momentum continuations to achieve 
the highest rating. The discussion section compares the results of the study of the 
theories and previous research presented in the background section. Finally, discussions 
are underway about the importance of the study and continued research in the area. 
 
Keywords: personal expression, assessment, rating criteria, satisfactory results 
musically, quality perceptions, socio-cultural perspective, qualitative interview 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING   
 

FÖRORD .................................................................................................................................................................................. 5 

1 INLEDNING ......................................................................................................................................................................... 6 
1.1 INLEDANDE TEXT ................................................................................................................................................................... 6 
1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR ...................................................................................................... 6 

2 BAKGRUND ........................................................................................................................................................................ 8 
2.1 CENTRALA BEGREPP ........................................................................................................................................................................ 8 

2.1.2 Skrivningar i betygskriterierna ..................................................................................................................................... 8 
2.1.3 Bedömning ............................................................................................................................................................................. 9 
2.1.4 Musikalitet .......................................................................................................................................................................... 10 
2.1.5 Talang ................................................................................................................................................................................... 11 
2.1.6 Personligt uttryck............................................................................................................................................................. 12 

2.2 TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET ...................................................................................................................................... 13 
2.2.1 Forskning om bedömning och musikaliska kvalitetsuppfattningar ............................................................ 13 
2.2.2 Examensarbeten som tar upp personligt uttryck ................................................................................................ 14 

2.3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................................................................................. 15 
2.3.1 Socialkonstruktionism .................................................................................................................................................... 15 
2.3.2 Sociokulturellt perspektiv ............................................................................................................................................. 15 

3 METODOLOGI OCH METOD ....................................................................................................................................... 17 
3.1 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER ......................................................................................................................................... 17 
3.2 METOD OCH DESIGN AV STUDIEN ................................................................................................................................................ 18 

3.2.1 Val av metod ....................................................................................................................................................................... 18 
3.2.2 Urval ...................................................................................................................................................................................... 18 
3.2.3 Datainsamling ................................................................................................................................................................... 19 
3.2.4 Bearbetning och analys ................................................................................................................................................. 19 
3.2.5 Etiska överväganden ...................................................................................................................................................... 20 
3.2.6 Giltighet och tillförlitlighet ........................................................................................................................................... 20 

4 RESULTAT ....................................................................................................................................................................... 21 
4.1 PERSONLIGT UTTRYCK .................................................................................................................................................................. 21 

4.1.1 Personligt uttryck i form av interpretation ........................................................................................................... 21 
4.1.2 Personligt uttryck i form av individens personliga uttryck ............................................................................. 22 
4.1.3 Skillnaden mellan ett visst personligt uttryck och ett personligt uttryck .................................................. 23 
4.1.4 Aspekter av personligt uttryck kopplat till genrer.............................................................................................. 24 
4.1.5 Sammanfattning av personligt uttryck ................................................................................................................... 25 

4.2 MUSIKALISKT TILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT ...................................................................................................................... 25 
4.2.1 Föränderliga musikaliska grundförutsättningar ................................................................................................ 25 
4.2.2 Oföränderliga musikaliska grundförutsättningar .............................................................................................. 26 
4.2.3 Sammanfattning av musikaliskt tillfredsställande resultat ............................................................................ 27 

4.3 KOMMUNIKATION MED ELEVEN ................................................................................................................................................... 27 
4.3.1 Sånglärarnas kvalitetsförväntningar ...................................................................................................................... 27 
4.3.2 Struktur ................................................................................................................................................................................ 28 
4.3.3 Samtal ................................................................................................................................................................................... 29 
4.3.4 Sammanfattning av kommunikation med eleven ............................................................................................... 30 

4.4 SAMMANFATTNING ........................................................................................................................................................................ 31 

5 DISKUSSION .................................................................................................................................................................... 32 
5.1 RESULTATDISKUSSION .................................................................................................................................................................. 32 

5.1.1 Musikalitet .......................................................................................................................................................................... 32 
5.1.2 Personligt uttryck............................................................................................................................................................. 33 
5.1.3 Kommunikation med eleven ........................................................................................................................................ 34 

5.2 EGNA REFLEKTIONER .................................................................................................................................................................... 34 
5.3 ARBETETS BETYDELSE .................................................................................................................................................................. 36 
5.4 FORTSATT FORSKNING .................................................................................................................................................................. 36 

REFERENSER ...................................................................................................................................................................... 37 



 5 

Förord  
Ett stort tack till alla som på något sätt hjälpt mig i arbetet med denna studie! 
Informanterna, min handledare, Ragnhild Sandberg Jurström, Eva Hansson och Harald 
Drejare.  

  



 6 

1 Inledning  
Detta kapitel inleds med en personlig bakgrund av hur intresset för studiens ämne vuxit 
fram. Här presenteras också studiens syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Inledande text 

Under min praktik i utbildningens andra år, innan de nya betygskriterierna började 
gälla, deltog jag på ett betygsmöte med flera sånglärare. Bland pedagogerna fanns olika 
uppfattningar om vad som krävdes för ett MVG1. Min handledare hade inställningen att 
en elev som både visar god sångteknik och god uttrycksförmåga har nått betyget MVG, 
medan andra menade att det bara skulle räcka till ett VG2. ”Man vet när det är en MVG-
elev för att man ryser när man hör eleven sjunga”, sa en av sånglärarna. Vi försökte 
komma underfund med en sådan situation när samtalet kom in på en elev som alla vid 
mötet kände till och ansåg sjöng mycket bra. Endast elevens sånglärare ansåg sin elev 
otillräcklig för att få ett MVG och hen kunde inte riktigt förklara varför. Till slut framkom 
att sångläraren helt enkelt inte fann någon personkemi med sin elev. Lärarna hänvisade 
under mötet till personligt uttryck som en betygsgrundande faktor och gav uttryck för 
olika uppfattningar om vad ett personligt uttryck innebär. En av sånglärarna ansåg att 
en elev inte hade något personligt uttryck för att ”hon är bara vem som helst på 
estetprogrammet”. Detta väckte frågor inom mig om vad ett personligt uttryck är. 

 
Kommentaren om att det skulle krävas en rysning hos sångläraren för att eleven skulle 
få högsta betyg gjorde mig oroad för elevernas skull. Det verkade för mig som att 
sånglärarna inte insåg hur subjektivt ett sådant sätt att bedöma var. Exempelvis skulle 
en sångelev kunna få massor av människor att rysa när den sjöng, men det behöver inte 
betyda att just elevens sånglärare kommer att göra det när eleven sjunger för denne. Det 
verkar för mig fragilt att lägga en rysning till grund för bedömning. Likaså diskussionen 
kring eleven vars sånglärare inte fann någon personkemi gjorde mig bekymrad över 
rättssäkerheten i sånglärarnas betygssättningsprocess. Som tur var fick de på detta 
betygssättningsmöte lufta sina tankar med kollegor och det var oftast någon som bidrog 
med ett i mitt tycke sundare perspektiv. I slutändan är det dock den enskilde 
sångläraren som avgör betyget. Denna inblick i en betygssättningssituation lade 
grunden för mitt vilja att undersöka lärares syn på betyg och bedömning i sång. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  

Jag funderar på hur mycket sånglärare förväntar sig att eleven ska förstå av vad som 
förväntas av dem när de börjat ta sånglektioner. Om en elev aldrig tidigare har tagit 
sånglektioner och är 16 år när den börjar kan det vara svårt för den att vara insatt i 
begrepp som sånglärare tar för givna, såsom klangideal, egalisering3, interpretation4, 
personligt uttryck, stöd etcetera. Vet sånglärare själva vad de menar när de använder 
begrepp som personligt uttryck och musikalitet i bedömningen eller utgår de i sin 
betygssättning bara ifrån en tillfredsställande rysning som de får av elevens sång?  
 
Om en sånglärare inte är tydlig från början med vad som förväntas av eleven och vad 
begreppen innebär, kanske sångeleven exempelvis tror att sjunga rent är det enda som 

                                                        
1 MVG- Mycket väl godkänd 
2 VG- Väl godkänd 
3 Egalisera- utjämna, vanligen en rösts klang 
4 Interpretation- tolkning av musikstycke. 
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krävs och blir ganska chockad när väl betyget sätts. Skolverket (2012) skriver att eleven 
på högstadiet måste ges möjlighet till förståelse för kunskapskrav som liknar lärarens 
för att kunna uppfatta den slutliga betygssättningen som rimlig och rättvis. Det är 
rimligt att detsamma ska gälla för sångelever på gymnasiet. Jag är intresserad av att ta 
reda på hur sånglärare tolkar betygskriterierna och hur de förmedlar detta till sina 
elever. Jag vill gräva djupare i sånglärares syn på bedömning av sångelever i ämnet 
Instrument och sång 1 på gymnasiet. Hädanefter kommer jag att referera till kursen som 
Sång 1 eftersom det är sång som är i fokus i denna studie. 
 
I de nya betygskriterierna används några skrivningar som jag kommer att lägga mitt 
fokus på. Det handlar om begrepp som ”personligt uttryck” och ”tillfredsställande 
musikaliskt resultat” (Skolverket, 2011). Min upplevelse är att dessa begrepp inte är 
självklara i sin innebörd. Dessa kriterier för bedömning kan troligen tolkas väldigt 
individuellt. Troligen är det också så att det inte finns en i sånglärarkåren gemensam 
uppfattning om dessa kriterier då Skolverket (2012) menar att bedömning i musik inte 
är likvärdig mellan skolor. Jag vill ta reda på hur några sånglärare tolkar 
betygsskrivningar om personligt uttryck och tillfredsställande musikaliskt resultat och 
hur de sedan kommunicerar detta till sina elever, om de gör det. I sångkursens alla 
betygskriterier förutom A står det att ett ”visst personligt uttryck” krävs. I betyget A är 
”visst” borttaget och där krävs istället ”ett personligt uttryck”. I alla betygsnivåer krävs 
ett tillfredsställande musikaliskt resultat. Jag vill undersöka hur sånglärare tolkar dessa 
meningar, hur de ser på begreppen och vilken skillnad de anser finnas mellan ett ”visst 
personligt uttryck” och ett ”personligt uttryck”. Jag vill också ta reda på om sånglärarna 
anser att det är något som är problematiskt i dessa formuleringar.  
 
Syftet är att undersöka sånglärares uppfattningar om och kommunikation av 
betygskriterier i sång på gymnasieskolans estetiska program.  
 

1. Hur tolkar sånglärarna skrivningarna ”personligt uttryck” och ”tillfredsställande 
musikaliskt resultat” i betygskriterierna för kursen Sång 1 på gymnasieskolans 
estetiska program? 

 
2. Hur anser de att de kommunicerar kvalitetsförväntningar till sina elever utifrån 

kursens kriterier? 
 
Min förhoppning är att denna studie ska kunna bidra till insikter och diskussioner kring 
betygsfrågor och ämnesspecifika begrepp.  
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras olika centrala begrepp som används i arbetet. Här 
presenteras också tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. 

2.1 Centrala begrepp 

Följande avsnitt består till övervägande del av begrepp som är centrala för studien. Jag 
begränsar mig till begreppen bedömning, musikalitet, talang och personligt uttryck. Ett 
avsnitt handlar om bedömning vilket ter sig ganska självklart då detta är en studie som 
undersöker sånglärares bedömning av elever. En av formuleringarna i betygskriterierna 
är musikaliskt tillfredsställande resultat, vilket är en sammansättning av ord jag inte 
funnit någon specifik litteratur kring. Därför har jag istället fokuserat på begreppet 
musikalitet och vad det kan innebära. Det finns många uppfattningar om vad musikalitet 
är skriver Hanken och Johansen( 2010) i Musikundervisningens didaktik. I avsnittet om 
musikalitet kommer jag att presentera några av dessa uppfattningar samt historiska och 
nutida teorier om begreppet. Hanken och Johansen understryker att pedagogens syn på 
vad musikalitet är borde vara en viktig del i dennes grundsyn och därför har det stor 
betydelse i mitt arbete att analysera begreppet. Jag har samtalat med en sånglärare som 
disputerat som frågat sig om hen ska utgå från talang eller engagemang och utveckling i 
betygssättning i musikämnen. Talang kan alltså vara ett begrepp som sånglärare 
använder i sin bedömning av sångelever varför jag valt att ägna ett avsnitt åt att studera 
det lite närmare. Personligt uttryck, som är en av de betygskriterier detta arbete har 
fokus på, har också en självklar plats i detta avsnitt. Det är dock svårt att hitta någon 
litteratur som konkret beskriver det, trots att det är ett så vedertaget begrepp i 
sångundervisning. Sånglärarna som beskrevs i inledningen gav begreppet stor tyngd i 
betygssättningen även fast det vid den tidpunkten inte fanns med i betygskriterierna. 
Först i och med de nya betygskriterierna från 2011 infann sig personligt uttryck som ett 
kriterium, vilket går att läsa på Skolverkets (2011) hemsida. I avsnittet beskriver jag de 
perspektiv på personligt uttryck jag har funnit. 

2.1.2 Skrivningar i betygskriterierna 

Skillnaderna mellan betygens kriterium i Sång1 kretsar mycket kring hur stort ansvar 
eleven tar fo r sin utbildning under kursens ga ng. Fo religgande studie kommer att 
fokusera pa  de formuleringar som har att go ra med det musikaliska resultatet och det 
personliga uttrycket. Det a r sva rare ma tbart med abstrakta begrepp som musikaliskt 
resultat och personligt uttryck och jag upplever en begreppsfo rvirring bland sa ngla rare, 
vilket a ven understo ds av Skolverkets (2012) utredning, varfo r det kan vara va rdefullt 
att underso ka. Skolverket har inte utformat na got bedo mningssto d fo r gymnasiela rare, 
da remot fo r musikla rare pa  ho gstadiet vilket kan vara till anva ndning a ven pa  
gymnasiet.  
 
I Skolverkets (2012) bedo mningssto d beskrivs vikten av att bedo ma det eleverna 
faktiskt go r och inte deras egenskaper. Skolverket menar att musikla rare tenderar att 
beskriva musikaliska kvaliteter i en elevs spel eller sa ng med att hen är musikalisk. Det 
blir ett uttalande om elevens identitet vilket forskning visar inte hja lper hen att 
utvecklas, skriver Skolverket. Da remot kan en la rare hja lpa eleven att bega va sig i musik 
genom att ge a terkoppling pa  vad den go r och hur den go r det. Skolverket bena mner ett 
kriterium fo r giltighet och tillfo rlitlighet i betygssa ttningen med att musikla rarens 
fo rsta else av kriteriernas begrepp delas med andra musikla rare. 
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De skrivningar i betygskriterierna jag kommer att fokusera pa  a r ”visst personligt 
uttryck”, ”personligt uttryck” samt ”musikaliskt tillfredssta llande resultat” (Skolverket, 
2011). Jag kommer att ha nvisa till dessa kriterier som subjektiva skrivningar da  de enligt 
min mening a r affektladdade (vilket a r en synonym till subjektiva) och o ppna fo r 
subjektiva tolkningar. Dessa skrivningar kan ses som ma ngtydiga och det a r oklart vad 
de inrymmer. De a r subjektiva till sin karakta r i ja mfo relse med andra skrivningar i 
kriterierna som exempelvis ”avkodar a prima vista” eller ”uppta cker speltekniska 
omra den i sitt eget o vande som beho ver sa rskild uppma rksamhet” (Skolverket, 2011). 
Det a r ocksa  med avseende att underla tta la sningen som dessa skrivningar ibland 
kommer att bena mnas som subjektiva skrivningar, ista llet fo r att skriva ut dem i sin 
helhet. 

2.1.3 Bedömning  

Nationalencyklopedien (2000) beskriver bedöma/bedömning som att, ”fälla ett 
värderande utlåtande över något”. Illustrerad svensk ordbok (1977) beskriver 
begreppet som att ”bilda sig ett omdöme om, värdera, uppskatta, döma om”. Zandén 
(2010) definierar en didaktisk bedömning som ”varje process där någon bildar sig en 
uppfattning om en lärandes tänkande, prestation eller framsteg och relaterar denna 
uppfattning till en viss kontexts kvalitetsuppfattningar i syfte att främja lärandet”( s. 47). 
Bedömning är alltså något som fortlöpande pågår under läsårets gång tills det att 
betygen ska sättas.  
 
I en intervju i Lärarnas nyheter (Karlberg, 2013) understryker Zandén även vikten av att 
skilja på bedömning och betygssättning då forskning visar att betyg fungerar som en 
yttre belöning som flyttar fokus från själva lärandet i ämnet till att eleverna bara gör det 
som krävs för att få högsta betyg. Zandén anser att begreppet bedömning borde 
användas för att utveckla elevernas egen förståelse för sin lärandeprocess.  Det handlar 
om att få eleverna själva att bli medvetna om sin lärandeprocess och bedöma och 
reflektera över sin egen insats och utveckling. En annan viktig del i bedömning är att den 
respons som elever får kring sitt arbete har stor påverkan på deras lärande, vilket en 
mängd forskning visar på, säger Zandén. Det innebär också att läraren har ett stort 
ansvar för hur den pratar med eleven om elevens lärandeprocess. Görs det på ett 
felaktigt eller oreflekterat sätt kan det skada eleven. 
 

Vad händer med den elev som får höra av sin musiklärare att han eller hon 
inte kan sjunga? Det är vårt ansvar som lärare att inte använda bedömningen 
som ett hot, utan som en dialog om viktiga kvaliteter. (Karlberg, 2013-10-24) 
 

Just i bedömning i de estetiska ämnena är det lätt att lärarna bedömer eleverna utifrån 
deras egenskaper istället för deras prestationer, menar Zandén (Karlberg, 2013). 
Exempelvis beskrivs gärna elever som begåvade, konstnärliga eller musikaliska istället 
för att säga att det som de producerar har konstnärliga eller musikaliska kvaliteter. 
Detta innebär att musiklärare ofta bedömer sina elevers identiteter, vilket gör att 
eleverna tar det personligt i både positiv och negativ mening beroende på vad de får för 
respons. Detta sätt att koppla elevers prestationer ihop med deras person är ganska 
unikt för de estetiska ämnena, exempelvis sägs inte att en person är historiskt begåvad 
om den är bra på historia, då talas det istället om vilka historiekunskaper hon eller han 
har. Sammanfattningsvis menar Zandén att bedömning sker i alla lärandesituationer. 
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2.1.4 Musikalitet 

Bonde (2011) tar upp begreppet musikalitet i ett kapitel i sin bok Musik og menneske. 
Där beskriver han uppfattningar om begreppet genom historien och den uppfattning de 
flesta moderna musikpsykologer har om musikalitet. 
 
Musikalitetsbegreppet kan, enligt Bonde (2011), spåras tillbaka till slutet av 1800-talet. 
Tonpsykologen Seashore (1919, 1938, refererad i Bonde 2011) var den förste som 
formulerade en musikalitetsteori och ett musikalitetstest. Musikalitetstestet var som ett 
gehörsprov där försökspersonen fick höra olika tonföljder och rytmer och graderades 
efter vad hen uppfattade för tonhöjder och längder etcetera. Den som inte klarade testet 
ansågs inte kunna utvecklas musikaliskt, skriver Bonde. Seashore såg musikaliteten som 
en ärftlig förmåga och det var endast i begränsat omfång möjligt att kompensera för 
musikalisk oförmåga via undervisning. Musikalitet var för honom alltså en oföränderlig 
egenskap vars grad hos individen gick att utröna genom ett musikalitetstest. Hans 
teorier stod länge starka, men det kom även fram andra teorier under 1900-talet. 
Forskande psykologer som Mursell och Lundin skrev då om musikalitet. Bonde 
beskriver Mursells ståndpunkt såhär: 
 

Mursell tillkender arven nogen betydning for den enkeltes evner og 
potentialer, men mener samtidig at færdigheder kan utvikles af alle, hvis de 
stimuleres af miljoøt, som altså er primært. (1937, refererad i Bonde, 2011, s. 
286) 

 
Även Lundin (1953, refererad i Bonde, 2011) menar att miljö och inlärning har större 
betydelse än genetiskt arv. I modern kognitiv musikpsykologi är forskarna eniga om att 
musikalitet inte är bestämt av genetiska eller fysiska faktorer, skriver Bonde. Musikalitet 
är en mänsklig egenskap som alla spädbarn föds med. Det är genom den musikaliska 
kommunikationen mellan barn och förälder vi lär oss prata. I den kommunikationen 
uppfattar barnet ljud, tonhöjd och rytmer som den härmar. Detta är ett musicerande 
som alla är kapabla till. Denna förmåga till att musicera kan dock utvecklas i större eller 
mindre grad beroende på uppväxtmiljön, exempelvis musikens värdering i familjen och 
huruvida barnet får regelbunden musikalisk stimulering. En människa behöver inte 
undervisning för att nå höga musikaliska färdigheter men däremot behövs mycket 
övning. Bonde skriver vidare om hur undervisningen kan påverka utvecklingen: 
 

Undervisning kan faktisk omvendt være en forhindring for musikalsk 
udvikling, hvis den ikke stimulerer barnets og den unges naturlige 
nysgerrighed og trangen til at udtrykke sig og eksperimentere. (Bonde, 2011, 
s.293) 

 
En anledning till varför inte alla barn och ungas behov till uttryck uppmuntras förklarar 
Sloboda (2005, refererad i Bonde, 2011) som en folklig allmän uppfattning att 
musikaliska förmågor är något som är medfött och bara förunnat några få. ”Denne 
opfattelse er også ganske udbredt blandt musiklærere og instrumentalpædagoger, og 
den findes hos mange skolbørn”, skriver Bonde (2011, s. 293). 

 

Bonde (2011) kopplar samman denna allmänna uppfattning om musikalitet med den 
musikpedagogiska och mediestyrda verklighet många har upplevt där de ”musikaliska” 
skiljs bort från de ”omusikaliska”. Dessa uppfattningar skiljer sig från 2010-talets 
vetenskapliga uppfattning av begreppet musikalitet som den beskrivs av Bonde och kan 
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sammafattat uttryckas på följande sätt: Musikalitet är en förmåga vi alla föds med. Vad 
den innefattar är förbundet med en kulturell kontext som kan växla från bra gehör till 
dansant förmåga. Innebörden av begreppet musikalitet är alltså beroende av vilken 
kulturell kontext begreppet används i. Snarare än att utgå från en etnocentrism menar 
Bonde att det idag är viktigare att ta i beaktande olika kulturers definitioner på 
begreppet och att inte avgränsa begreppet från andra kulturers definitioner. Bonde 
beskriver hur forskaren Blacking studerat den sydafrikanska Venda-stammens 
musikutövning, och en särskilt musikalisk person från denna stam skulle antagligen få 
låga poäng i ett västerländskt musikalitetstest i Seashores anda. Venda-stammens syn på 
musikalitet skiljer sig från den västerländska, exempelvis skulle de kunna mena att två 
olika toner var samma men uttalade med olika röster. Blacking beskriver även 
musikalitet som olika psykiska och fysiska förutsättningar. 
 
Långtifrån alla kulturer har i sitt språk en motsvarighet till vårt snäva västerländska 
musikbegrepp, skriver Lilliestam (2006) i Musikliv. I exempelvis Tanzania används 
begreppet n'goma som ett samlingsnamn för både musik, dans och drama. Där skiljer de 
alltså inte på begreppen som är vedertaget att göra i västerländsk kultur. Musikalitet är 
där mycket vidare i sin innebörd än i västerländsk kultur. 
 
Sammanfattningsvis har det att göra med uppväxtmiljön huruvida den musikaliska 
förmågan utvecklas till yttersta kapacitet eller inte, skriver Bonde (2011). Stöttande 
omgivning och massor av övning är receptet för utveckling av musikalitet. Undervisning 
kan både hjälpa och stjälpa. Slutligen kan begreppet musikalitet ta sig uttryck på många 
olika sätt- den som inte har ett medvetet gehör kanske ändå kan sjunga väldigt rent och 
den som inte kan sjunga rent kan vara expert på att välja musik som går att dansa fritt 
eller slappna av till etcetera, menar Bonde. Även en oförmåga att sjunga rent är inte 
skriven i sten utan kan tränas bort vilket jag ska gå mer in på i nästa avsnitt. 

2.1.5 Talang 

I Nordsteds svenska ordbok (2010) beskrivs talang som en ”medfödd lätthet att tillägna 
sig viss färdighet särskilt på det konstnärliga eller det idrottsliga området (synonymer: 
fallenhet, begåvning)”. Eken (1998) beskriver i Den menneskelige stemme (1998) att 
talang inte räcker för att utvecklas eller nå höga nivåer i sång. Sångaren måste också 
förvalta sin talang.  
 

En af sangerens vigtigeste egenskaber er forvaltningen af det medfødte talent. 
Egenskaper som flid, koncentrationsevne og vedholdenhed er væsentlige for 
den voksne stemmes uddannelse. En god lærer er ikke nok- lige så væsentligt 
er det, hvordan man som elev modtager undervisningen. En sangelevs psyke 
skal have en høj koncentrationsevne, og den skal være modtagelig og fleksibel. 
(Eken, 1998, s. 18) 

 
Dessa förmågor till ansträngning skulle egentligen också kunna ses som en talang, men 
av någon anledning kopplar vi talang till konstnärliga ämnen mer än till något annat 
precis som Nordstedts (2010) skriver. Till andra egenskaper som inte är av konstnärlig 
art används förmåga ihop med egenskapen istället för talang, exempelvis 
koncentrationsförmåga som Eken (1998) skriver. Talang skulle kanske alltså kunna 
översättas med förmåga. 
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2.1.6 Personligt uttryck 

Ordet person kommer fra n latinskans ”persona” som betyder ”munnen pa  
ska despelarens mask” (Eken, 1998, s. 15). Ordets betydelse flyttade sig senare fra n 
masken till ma nniskan sja lv, en person blev synonymt med en ma nniska. Denna 
beskrivning a r intressant fo r min studie da  den kan ta vidare tankarna till reflektioner 
o ver vad som egentligen go r en person eller en personlighet. I teater finns en spa nnande 
mask- o vning med en person pa  scen som mo ter en publik. Personen pa  scenen fa r pa  sig 
en mask och blundar samtidigt sa  den inte vet hur masken ser ut. Na r personen sedan 
mo ter publiken ma rker den vilket beteende som fa r mest respons eller reaktioner och 
fortsa tter per automatik att spela pa  det. Pa  samma sa tt kanske vi ma nniskor bygger va r 
personlighet. Det skulle i sa  fall inneba ra att det som a r personligt fo r en person a r 
fo rknippat med sammanhanget. I boken Spela fritt av Nachmanovitch (2004) finns ett 
citat av den amerikanska dansaren och koreografen Martha Graham anga ende vad 
uttryck kan inneba ra:  
 

Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi, ett uppvaknande, som genom dig 
övergår i handling, och eftersom det genom alla tider bara finns en av dig, är 
detta uttryck unikt. (Graham, citerad i Nachmanovitch, 2004, s. 30)  

 
Nachmanovitch (2004) menar att alla har ett personligt uttryck, vår ”ursprungliga 
natur” som innefattar både arv och miljö. Vår persona, den mask vi visar upp för 
världen, utvecklas i takt med att vi växer upp, men vår ”ursprungliga natur” finns alltid 
kvar och den kan visa sig i exempelvis vårt konstnärliga utövande eller vår handstil. 
 
Andersson (2014) skriver att personligt uttryck är ett ogripbart begrepp samtidigt som 
det är något som ska bedömas. I sitt examensarbete Se människan  beskriver Andersson 
hur några av informanterna använder ID som synonym till personligt uttryck för att det 
handlar om att identifiera personen bakom sången. I Stora sångguiden skriver Borch 
(2012) om just ”Ditt röst-ID” som handlar om alla människors unika 
grundförutsättningar för sång som ser olika ut beroende på hur individens kropp är 
byggd men även vad den har för bakgrund och erfarenheter. Han skriver att: 

 
Ditt sångliga röst-ID (röst-identifikation) beror på hur just du ser ut i röstens 
olika delar. Din fysiologi, din morfologi, dina musikaliska influenser samt hur 
mycket du tränar din röst är dina grundpelare. (Borch, 2012, s. 14) 
 

Detta betyder dock inte att röstens sound och förutsättningar är statiska, utan ett röst-
ID förändras alltmedan sångaren utvecklar sin sång (Borch, 2012). Zandén (2013) 
menar precis som Borch att alla har en personlig timbre5 i sin röst och på det sättet 
automatiskt ett personligt uttryck, men att den aspekten av uttryck gör det meningslöst 
att ha som kunskapskrav. Om eleverna endast ska uttrycka sig själva finns inget behov 
av undervisning i att nå ett uttryck då eleverna har ett personligt uttryck i egenskap av 
sig själva. De äger sitt eget uttryck och det är inte etiskt försvarbart för en lärare att 
bedöma eller försöka påverka elevens uttryck om det är elevens personlighet som 
uttrycket består av. Då blir det kritik av hur eleven uttrycker sig som individ, vilket lätt 
blir en kränkning, skriver Zandén. Han tycker att det är bättre att eleven uttrycker 
någonting utanför sin personlighet i en bedömningssituation, då kan läraren hjälpa 
eleven att nå ut med sitt uttryck. Ett uttryck förutsätter ett intryck, menar Zandén och 

                                                        
5 Timbre- klangfärg. 
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huruvida de två överensstämmer eller ej beror på om uttryckaren har lyckats i 
kommunikationen. Han menar vidare att ett uttryck förutsätter att musikanten vänder 
sig ut från sig själv, mot musiken, medmusikanter eller publik. Det är när eleven har 
något att säga som det musikaliska uttrycket blir personligt. 
 
Zandéns (2013) resonemang är intressant för min studie då han berör just hur ett 
mångtydigt begrepp kan tolkas. Det problematiska i hans resonemang i relation till min 
studie är dock att han beskriver personligt musikaliskt uttryck och inte personligt uttryck 
som jag undersöker. Han understryker också skillnaden mellan dessa begrepp där ett 
personligt uttryck, enligt Zandén, kan vara högst privat medan personligt musikaliskt 
uttryck alltid är med musiken som verktyg. I Sång1 är det just personligt uttryck och visst 
personligt uttryck som står som kriterier för de olika betygsnivåerna. 

2.2 Tidigare forskning inom området 

2.2.1 Forskning om bedömning och musikaliska kvalitetsuppfattningar 

Avhandlingen Samtal om samspel skriven av Zandén (2010) är relevant för mitt arbete 
då det berör både bedömning, musiklärares kvalitetsuppfattningar av elevers 
musicerande och begreppsanvändning bland musiklärare. Syftet med avhandlingen är 
att synliggöra musiklärares kvalitetsuppfattningar i kollegiala samtal om ensemblespel 
på gymnasiet. Zandén lät fyra grupper med undervisande musiklärare i ensemblespel på 
gymnasiet från fyra kommuner samtala om vad de hörde och såg utifrån inspelningar av 
musicerande gymnasieensembler. Resultatet visar att musiklärarna inte samtalar om de 
musikaliska kvaliteterna, det vill säga hur musiken låter, utan belyser mer elevernas 
fysiska uttryck, självständighet och engagemang. De har inte heller något gemensamt 
ämnesspråk, vilket Zandén ser som problematiskt då ett kollegialt språk som innefattar 
det specifikt musikaliska är en förutsättning för att eleverna ska bedömas likvärdigt 
över landet. Annars kan det skilja även mellan lärare inom ett kollegium. Det handlar om 
en begreppsförvirring, tror Zandén. Ett ämnesdidaktiskt yrkesspråk är vad som kan vara 
skillnaden på privatkompetens och professionalism, menar han. Det som behövs för att 
komma åt professionalismen är kollegiala samtal där lärarna når en intersubjektiv 
förståelse för betygsgrundande begrepp.   
 
Zandén (2010) är själv klassisk musiker och körpedagog där ledaren eller läraren har en 
central roll. I avhandlingen studerades pop- och rockundervisande ensemblelärare och 
de fick samtala om pop- och rockensembler. Dessa lärare talade sällan om aktiva 
lärarinsatser som något positivt, vilket Zandén tror kan ha att göra med att pop- och 
rockkulturen har en tradition av att vara antiauktoritär och rebellisk, att vara självlärd 
värderas högt.  
 
Olsson (2010), i skrivande stund professor emeritus i musikpedagogik vid Göteborgs 
universitet, belyser i en artikel frågor kring estetisk bedömning och betygssättning. Där 
argumenterar han för elevers självbedömningar och metakognitiva samtal. Är ett ämne 
lätt att bedöma legitimerar det ämnets existens i läroplanen, menar Olsson Samma 
argument är å andra sidan en anledning till att många musiklärare motsätter sig 
betygssättning. Tester och bedömningar i musik ses som reducerande av ämnets 
komplexitet då det inte går att beskriva det obeskrivliga som musiken står för. Olsson 
menar dock att både konst och konstnärliga bedömningar är lika på det sättet att de 
strävar efter att beskriva det obeskrivliga: ”dvs inom dans, musik, fri konst etcetera 
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försöker man fånga komplexa meningssammanhang” (s. 46). Däremot finns en svårighet 
i själva verbaliseringen av ickeverbala konstfenomen, som musik. Det blir tydligt då 
många lärare inom det estetiska området verkar sakna uttalade kvalitetskriterier när de 
ska göra bedömningar, menar Olsson.  

2.2.2 Examensarbeten som tar upp personligt uttryck 

Inom mitt valda ämnesområde är det svårt att hitta tidigare forskning, då det nya 
betygsystemet och medföljande kriterier ännu är en färskvara. Att söka efter forskning 
utanför Sverige saknar mening då mitt arbete specifikt behandlar de svenska 
betygskriterierna för Sång1 på gymnasiet. Däremot finns flera examensarbeten som har 
belyst samma område som föreliggande studie ringar in varför jag i detta avsnitt 
kommer att nämna ett par av dem.  
 
Flera musikhögskolestudenter har på senare år behandlat begreppsdefinition av 
personligt uttryck, däribland Andersson (2014). Hon delar in begreppet personligt 
uttryck i olika kategorier som var och en visar varierande förhållningssätt. Hon nämner 
dels psykologiska förutsättningar som inrymmer identitet, självförtroende, mod, närvaro 
etcetera, dels relationella förutsättningar där samspel med publik och medmusikanter, 
texten och berättandet med mera är centralt. Vidare nämns kroppsliga förutsättningar, 
som handlar om röstklang, sångteknik och kroppsspråk, och musikaliska förutsättningar 
som handlar om musikens förtrollande kraft. Slutligen, i den hantverksmässiga 
förutsättningen för personligt uttryck, är inställningen att det krävs förberedelser och 
hårt arbete för att nå dit. Hon sammanfattar deras uppfattningar om personligt uttryck 
till att det handlar om att kunna se människan som sjunger, med hela sin livshistoria. 
 
Kling-Odencrats (2014) gjorde en fenomenografisk studie om hur två 
sångläraresånglärare och två baspedagoger uppfattar personligt uttryck. Arbetet 
genomfördes med observationer och kvalitativa intervjuer som metod. I resultatet 
redovisas att alla informanter menar att ett personligt uttryck kan läras ut, men 
baslärarna trycker på att det kan krävas en mognad hos eleven för att nå dit. 
Sånglärarna fokuserar mycket på textanalys i arbetet för att kunna nå ett personligt 
uttryck. De upplever begreppet och andra närliggande som musikaliskt- och 
konstnärligt uttryck som svårdefinierade. Trots att de arbetar kollegialt med att nå en 
gemensam förståelse och definiering av begreppet har de svårt att nå fram till något 
entydigt. 
  
Götvall och Källner (2010) studerade i sitt arbete hur sånglärare arbetar med personligt 
uttryck kontra teknik. De intervjuade fem sånglärare och utgick från en fenomenografisk 
forskningsansats. De sammanfattar de intervjuades beskrivning av personligt uttryck 
med att det handlar om det som är unikt för varje enskild sångare, det som faller en 
naturligt och som har att göra med ens personliga karaktär. De belyser också samspelet 
mellan lärare och elev utifrån ett sociokulturellt perspektiv och kommer fram till att det 
kan vara extra viktigt med samspelet i en individuell undervisningssituation samt att 
formativ bedömning6 är viktigt. 

                                                        
6 Formativ bedömning- målet för undervisningen tydliggörs i syfte att stärka elevens lärande. 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att analysera resultatet utifrån två snarlika perspektiv då jag tror att de kan 
fylla en funktion av att komplettera varandra. 

2.3.1 Socialkonstruktionism 

Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv utgörs av socialkonstruktionism så som det 
formuleras av Burr (2003) i boken Social constructionism. Perspektivet utgår från att de 
begrepp och kategoriseringar vi använder är kulturellt betingade. Våra föreställningar 
om världen är socialt konstruerade och medför vissa mönster i vårt handlande, men 
därmed också ett uteslutande av andra handlingar. Våra föreställningar av världen är 
därför förbundna med maktrelationer, vad vi kan och inte kan göra och hur vi kan och 
inte kan behandla varandra. Vår världsbild är en produkt av den tidsepok och kultur vi 
lever i och därför finns det ingen entydig sanning om vad som är rätt och fel, vi kan inte 
säga att en kultur är bättre än en annan, skriver Burr (2003). Socialkonstruktionismen 
uppmanar till en kritisk inställning till våra antaganden om kunskap och världen samt 
att vara medvetna om hur vi kategoriserar människor, menar Burr. I arbetet menar jag 
att det socialkonstruktionistiska perspektivet exempelvis kan göra mig uppmärksam på 
att eventuella skillnader i informanternas synsätt kan vara beroende av de kulturella 
och sociala sammanhang de är en del av. 

2.3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Den mer pedagogiskt inriktade teoretiska utgångspunkten utgörs av ett sociokulturellt 
perspektiv med fokus på det sociala samspelets betydelse för lärande och utveckling 
(Säljö, 2012). Perspektivet pekar på hur interaktion och kommunikation kan ses som 
nycklar till lärande och utveckling samt hur elevens lärandeprocess och förutsättningar 
för lärande påverkas av relationen och kommunikationen mellan lärare och elev. Ett 
centralt fokus för perspektivet är alltså hur kunskap och begreppsuppfattningar 
överförs mellan människor varför det är passande till denna studie. För att förklara 
fenomenet brukar mediering och appropriering användas som centrala begrepp.  

Mediering 

I Lärande skola bildning beskrivs att mediering är ett grundläggande begrepp i den 
sociokulturella traditionen (Säljö, 2012). Med mediering avses att vi människor 
använder oss av språkliga och materiella redskap när vi förstår vår omvärld och agerar i 
den. Redskap står här för olika begrepp vi använder oss av och lägger in olika kunskap 
och förståelse i. När sociokulturellt perspektiv och mediering förklaras tas ett exempel 
med en triangel upp: 
 

Begreppet triangel är ett medierande redskap som uppfunnits inom ramen för 
en viss kulturell gemenskap och som människor som vuxit upp inom ramen 
för denna finner naturlig att använda. (Säljö, 2012, s. 188) 

 
I Sverige vet i princip alla vad en triangel är och vi tar därför för givet att alla skulle kalla 
det vi kallar en triangel, men ”en människa som levt i en annan del av världen eller en 
annan tid skulle inte sett den på detta sätt” (Säljö, 2012, s. 187). Denna kulturella 
skillnad i uppfattning av begrepp kanske inte är så långt bort som vi tror, även om det 
gäller andra begrepp skulle detta exempel kunna appliceras på relationen lärare och 
elev. På samma sätt skulle de musikaliska och didaktiska begrepp som sånglärare utgår 
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ifrån vid exempelvis bedömning kunna förklaras. Eleven kanske inte har samma djupa 
förståelse för eller grundkunskap om dessa begrepp som läraren har. 

Appropriering 

Appropriering är att bli bekant med de redskap, exempelvis begrepp, som vi använder i 
vår mediering (Säljö, 2012). Lev Vygotsky var en tydlig profil bland de sociokulturella 
perspektivets förespråkare i början på 1900-talet, skriver Säljö. Han skiljer på 
appropriering av vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. Vardagliga begrepp 
approprieras genom det vardagliga samtalet. Vissa begrepp behöver barn dock få 
förklarade för sig för att kunna förstå och där är skolans roll central:  

 
Läraren och undervisningen blir nyckeln till kunskaper som ger 
förutsättningar för att förstå processer i natur och samhälle på ett mer 
principiellt sätt./.../ Vygotskij betonar barnets beroende av stöd och hjälp med 
att begreppsliggöra världen av den vuxne eller, som han uttrycker det, den 
mer kompetente kamraten.  (Säljö, 2012, s. 193) 

 
Det kan handla om ämnesspecifika begrepp som hypotenusa i matematik eller tonika i 
musik. Det handlar alltså om hur människor tar till sig- approprierar- vad som i det 
sociokulturella perspektivet kallas medierande redskap. Det sociokulturella 
perspektivet betonar därför vikten av samspelet mellan lärare och elev och att eleven 
ges möjlighet att appropriera olika slags kunskaper (Säljö, 2012). 
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3 Metodologi och metod  
I detta kapitel beskrivs den kvalitativa intervjun som forskningsmetod vilken är den 
metod som används i föreliggande studie. Här beskrivs också hur studien har 
genomförts samt studiens tillförlitlighet och giltighet. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Johansson och Svedner (2010) beskriver intervjumetoden med två möjliga inriktingar: 
strukturerad intervju där alla frågor är fasta och samma frågor ställs till alla informanter 
samt kvalitativ intervju där frågorna är mer öppna och kan varieras på olika sätt 
beroende på informanten. En kvalitativ intervju är ett friare sätt att utföra intervju på 
där utgångspunkten mer liknar ett samtal än en utfrågning. Jag valde att samla mitt 
datamaterial till studien via kvalitativa intervjuer, efter att ha studerat metoden och 
rådgjort med min handledare 
 
Den kvalitativa intervjumetoden medför möjligheter till djupare samtal. Johansson och 
Svedner (2010) skriver att den kvalitativa intervjun är frekvent använd i 
examensarbeten då den ofta ger intressanta resultat om bland annat lärares syn på 
elever och undervisning, värderingar och attityder, eller som Trost (2010) beskriver det: 
 

Efter det att alla intervjuer är genomförda sitter man med ett otroligt rikt 
material i vilket man med tur och hårt arbete kan finna många intressanta 
skeenden, åsikter, mönster och mycket annat. (Trost, 2010, s. 25) 

 
Det går inte, som i kvantitativa studier, att dra några statistiska slutsatser efter tre 
kvalitativa intervjuer, men de kan ge mig som forskare djupare insikt och förståelse för 
mitt ämne. Alvehus (2013) menar att det inte heller är metodens uppgift att försöka 
reducera verklighetens komplexitet till enkla samband. Det handlar istället om att visa 
på nyansrikedom och komplexitet: 
  

Idén om att det som människor upplever som viktigt är viktigt att intressera 
sig för, och att verkligheten ses som konstruerad av de aktörer som befolkar 
den, är central i många traditioner i kvalitativ forskning. (Alvehus, 2013, s. 20) 

 
Utifrån ovanstående citat ser jag att metoden även passar bra in i det sociokulturella 
perspektiv jag valt att utgå från i min studie. Val av metod kan utgå från just det 
teoretiska perspektiv författaren har valt och framförallt dennes syfte och 
frågeställningar (Trost, 2010). 
 
I intervjusituationen är det viktigt att intervjuaren skapar en förtroendeingivande 
stämning så att inte informanten håller tillbaka tankar och hämmas i sina svar, skriver 
Johansson och Svedner (2010). Målet är att uppnå ett öppet samtal där intervjuaren får 
uttömmande svar. Det finns olika metoder beskrivna för hur intervjuaren ska gå tillväga 
under samtalet med informanten och alla pekar inte åt samma håll. Enligt Johansson och 
Svedner är exempelvis sammanfattningar av vad informanten just sagt en bra metod för 
att ha kontroll över samtalet och uppmuntra den intervjuade att hålla sig till ämnet. De 
kallar även metoden för ”speglingen”. Trost (2010) menar å sin sida att intervjuaren ska 
undvika sammanfattningar då  det ofta är en preliminär tolkning av materialet  och om 
intervjuaren har tolkat det fel kan det bidra till ett obehagligt avbrott i intervjun. 
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Samtidigt ger dock Trost liknande exempel på Johansson och Svedners ”speglings”-
metod. 

3.2 Metod och design av studien 

I detta delkapitel beskrivs val av metod, design av studen och studiens giltighet och 
tillförlitlighet. 

3.2.1 Val av metod 

Till denna studie har valts att använda den kvalitativa intervjumetoden för dess 
möjligheter till djupare samtal. Efter att ha funderat på att göra både observationer, 
gruppintervjuer med elever och individuella intervjuer med sånglärare tog jag rådet att 
göra kvalitativa intervjuer med tre informanter. Med denna metod skulle jag kunna få 
tillräckligt med material att utgå ifrån med tanke på mitt syfte och frågeställningar. 
Enligt Trost (2010) ska författaren välja en kvalitativ metod om dennes frågeställning 
handlar om att förstå eller att finna mönster, vilket är precis vad jag söker efter i min 
studie. Därför valde jag kvalitativ intervju som metod. Tillvägagångssättet jag använde 
vid denna kvalitativa undersökning liknar mest semistrukturerad intervju så som 
Alvehus (2013) beskriver det i sin bok Skriva uppsats med kvalitativ metod. Metoden 
innebär förberedda frågor med en öppen natur som gör det möjligt att få uttömmande 
svar om ämnet. Möjligheten är stor att anpassa intervjun efter informantens svar.   

3.2.2 Urval 

Med tanke på mina frågeställningar försökte jag få tag på sånglärare med olika 
genreinriktning och med spridning över landet för att få en varierad bild av hur olika 
sånglärare förhåller sig till betygskriterierna i estetiska programmets kurs Sång 1. 
Genom detta förfarande kan studien kanske ge en inblick i de synsätt som förekommer i 
tre olika arbetsplatsers lärarlag i landet. Jag anser det värdefullt att försöka få till en 
mångfald på så många plan som möjligt, i så stor mån det går inom ramarna för en 
kvalitativ studie gjord på tre intervjuer. Därför var jag också noga med att inte alla 
informanter skulle vara av samma kön. Bland informanterna finns spridning i huruvida 
de undervisar i stor eller liten stad, om de arbetar/har arbetat på friskola eller 
kommunal/landstingsägd skola, om de har riksintag eller inte, om de är musiker eller 
pedagoger i grunden och vilken genrer de är grundade i. Huruvida de arbetar/arbetat på 
ett gymnasium med riksintag eller ett utan riksintag påverkar också vilken nivå de 
arbetar/har arbetat på med sina elever. Jag kom i kontakt med studiens informanter 
genom att fråga studenter efter tidigare handledare eller sånglärare som de kände till, 
och på det sättet valdes de ut. Alla informanter undervisar eller har undervisat i Sång1 
på gymnasiet. De arbetar eller har arbetat med det nya betygssystemet och satt betyg på 
sina elever. Studiens informanter presenteras här med fingerade namn och utan att ange 
specifika geografiska områden där de är yrkesaktiva, allt för att skydda deras 
anonymitet:  
 
Jan, runt 50 år, undervisar på en musikhögskola i klassisk sång. Han har undervisat i 
Sång1 på ett friskolegymnasium i en medelstor stad. 
 
Caroline, runt 45 år, undervisar i stor stad på gymnasium med riksintag i Sång1. Hon har 
afro/jazz-bakgrund. 
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Hedwig, runt 50 år, undervisar i större tätort på gymnasium i Sång1. Hon har klassisk 
bakgrund. 

3.2.3 Datainsamling 

Alla informanter blev först kontaktade av mig via e-post där jag kortfattat beskrev min 
studie, vad den skulle handla om och vilken metod jag skulle använda. När de hade 
tackat ja fortsatte vi att kommunicera, och jag informerade om att jag skulle spela in och 
att de skulle få vara anonyma. Min ursprungliga plan var att besöka varje informant för 
att kunna göra en intervju i samband med ett möte. Det hade kanske varit optimalt, men 
blev svårt att genomföra då jag i urvalet medvetet valt ut sånglärare på platser 
geografiskt långt ifrån varandra och det fanns inte tid eller pengar för mig att åka till var 
och en av dem. Jag bestämde då att göra den första intervjun via telefon. Jag och 
informanten hördes någon gång på telefon och avtalade tid för själva intervjun. När 
intervjutiden inföll ringde jag upp, slog på högtalaren och spelade in med två zoom-
apparater (inspelningsapparater) för att vara säker på att inget material skulle kunna gå 
förlorat. Den andra intervjun skedde ansikte mot ansikte. Även denna intervju spelades 
in med två zoom-apparater. Den tredje intervjun blev åter igen via telefon. Som maxtid 
för intervjuerna hade jag satt 2 timmar, men de tog alla mellan 60 och 90 minuter. Jag 
frågade mig om jag hade alltför många förberedda frågor för att det skulle kunna klassas 
som en kvalitativ intervju men lade upp intervjun på ett sådant sätt att den följde 
informantens naturliga samtal. Vissa frågor behövde inte ställas då andra var så öppna 
att informanten kom in på sidospår som täckte även dessa frågor. Jag upplevde inte det 
faktum att två intervjuer gjordes över telefon som något negativt. Tvärtom kanske jag 
fick mer uttömmande och ärliga svar vid dessa intervjuer än den intervju som gjordes i 
fysisk närvaro av mig och informanten. Det kan förstås bero på många saker förutom att 
de utfördes via telefon, men kanske påverkade det positivt av att vi inte såg varandra. 
Informanterna och jag kunde fokusera på det som sades eftersom det inte fanns något 
visuellt att fundera över. Jag upplevde att risken för förväntningseffekten (Johansson & 
Svedner, 2010) från informanten var större i intervjun där vi var fysiskt närvarande. 
Min upplevelse var att jag fick god kontakt med och förtroende från alla tre informanter. 

3.2.4 Bearbetning och analys 

Alla intervjuer transkriberades så noggrant som möjligt. Jag skrev ner allt jag hörde 
precis som jag hörde det utan att städa bort upprepningar, skratt eller eftertänksamma 
ljud som ”eee”. Detta gjordes för att jag inte skulle råka redigera datamaterialet (Trost, 
2010). Trost nämner olika metoder för transkribering och den fjärde av dem är vad jag 
har utgått ifrån då jag ordagrant skrivit ner allt i intervjuerna förutom det som i mitt 
tycke verkade ha uppenbar sekundär betydelse för arbetet, vilket i princip varit kallprat 
vid början och i slutet av intervjun. Efter transkriberingen analyserades datamaterialet 
utifrån syfte och frågeställningar. Intervjuerna jämfördes med varandra varpå jag fann 
likheter och olikheter som jag sedan kunde forma till teman i resultatet. Citaten i 
resultatavsnittet är tillsnyggade utifrån den ursprungliga transkriptionen. Innebörden 
är densamma, men talspråk har ändrats till skriftspråk. Tre punkter som följer på 
varandra … innebär att informanten tog en kort paus i meningen. Om /…/ syns mitt i ett 
citat innebär det att det inrymmer en stunds mummel från informanten som jag hoppat 
över då det inte tillför något till innebörden av meningen och för att det på det viset blir 
lättare att läsa.  
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3.2.5 Etiska överväganden 

I föreliggande studie har jag utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer om god 
forskningssed. Detta går att läsa om på Codex (2015) hemsida om regler och riktlinjer 
för forskning. Informanterna fick information om arbetets syfte och metod. Jag 
informerade om att det var frivilligt och att de närsomhelst kunde dra tillbaka sin 
medverkan. Jag försäkrade informanterna om att deras anonymitet skulle skyddas och 
de presenteras därför i studien under fingerade namn. De har också haft möjlighet att 
närsomhelst kontakta mig för att ställa frågor om arbetet eller deras medverkan. I mitt 
arbete har jag strävat efter spridning i landet vad gäller de geografiska områden 
informanterna är aktiva i som sånglärare. Därför är alla informanter från vitt skilda 
områden, men även dessa uppgifter om exakt var är skyddade.   

3.2.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Trost (2010) använder sig av orden validitet och reliabilitet för att beskriva giltighet och 
tillförlitlighet. Enligt Trost härstammar idén om reliabilitet från kvantitativa metoder 
och bygger på föreställningen om att det ska gå att få samma svar på en fråga om den 
ställs vid ett senare tillfälle. Människan är dock inte konstant i sina åsikter och 
föreställningar varför det inte alls är säkert att samma resultat skulle nås vid en 
upprepning av en kvalitativ studie som denna. Likaså menar Trost att validiteten är 
ganska malplacerad i en kvalitativ studie. Datainsamlingen ska förstås ändå göras så att 
datamaterialet blir så trovärdigt som möjligt. Detta arbete har i allt strävat efter att följa 
den mall som finns. Validiteten i detta arbete kan styrkas då jag, utifrån syftet att  
undersöka sånglärares uppfattningar om och kommunikation av betygskriterier i sång 
på gymnasieskolans estetiska program, har intervjuat just sånglärare som alla har satt 
betyg utifrån de nya betygskriterierna. Jag intervjuade sånglärare från vitt skilda platser 
runt om i Sverige samt med olika kön och genrebakgrunder. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades ordagrant, allt för att stärka arbetets tillförlitlighet och giltighet.  
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av mitt forskningsarbete. Datamaterialet har 
analyserats utifrån studiens syfte och frågeställningar. De teman som lyftes fram i 
analysarbetet återfinns nedan som rubriker och underrubriker. De är dock inte helt 
fristående från varandra utan hänger samman varför det kan förekomma vissa 
upprepningar i de teman som presenteras.  

4.1 Personligt uttryck 

I följande avsnitt presenteras hur informanterna resonerar kring begreppet personligt 
uttryck. Vad som framkommer är att det är ett brett begrepp som går att finna många 
aspekter av. Utifrån analysen av datamaterialet lyftes olika underliggande teman fram 
som har med personligt uttryck att göra. Dessa återfinns nedan som separata 
underrubriker, men hänger trots denna uppdelning samman och överlappar varandra. 

4.1.1 Personligt uttryck i form av interpretation 

Na r Jan pratar om personligt uttryck associerar han ofta till sin egen erfarenhet som 
professionell sa ngare. Han utga r ifra n att begreppet handlar om att sa ngaren ska tolka 
en notbild och fo rso ka att la gga sin egen pra gel pa  det den go r, a ven vid de tillfa llen da  
sa ngaren ma ste fo rha lla sig till en dirigents ramar. Fo r honom a r interpretation och 
personligt uttryck na rmast synonymer med varandra. Hedwig som liksom Jan har 
klassisk bakgrund, a r precis som Jan inne pa  att personligt uttryck a r na ra kopplat till 
interpretation: 
 

Det kan ju uttrycka sig på många olika sätt kan man säga. Det kan ju uttryckas 
genom att ... en förförståelse för texten och att man då kanske visar det genom 
kroppsspråk eller genom dynamik eller genom mimik eh genom röstklang och 
färgning och sådär. Att man i och med att sång är ju då, skiljer sig från övriga 
instrument så till vida att man har text, att man eh det kan också ha med 
agogik7 att göra, liksom att man kanske vissa ord ... där förlänger man lite 
grand för att man ska få fram det ordet och så där så att det ... ah alla dom 
sakerna kan ju vara personligt uttryck. Att man har en förståelse för texten 
och hur kompositören har uppfattat det här, när den har skrivit det här och att 
man på något vis ... gör en tolkning av det. (Hedwig) 

 
Hon nämner flera saker som kan vara personligt uttryck, men allt i en koppling till 
interpretation. Både Jan och Hedwig understryker även vikten av att våga sig utanför 
mallen: 
 

Det behöver inte bli personligt för det menar jag /.../ bara för att man gör 
exakt så som lärarn säger så kanske, då blir det ju kanske mer reproduktion 
än att det blir nåt personligt av det. (Hedwig) 

 
Hedwig beskriver dock senare hur en mall kan vara nödvändig att börja med för att 
sedan våga sig utanför den.  

 

                                                        
7 Agogik- temposkiftningar i musikstycke.   
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Caroline är grundad i jazzgenren och hon pratar mer om att lyfta fram elevens egen 
personlighet i sitt musicerande än att eleven ska tolka kompositörens intentioner. 
Vidare ser hon det som viktigt att sångaren vänder sig inåt för att hitta sig själv snarare 
än att hen riktar sig utåt för att på ett extrovert sätt visa sin personlighet. Till skillnad 
från Jan och Hedwig ser inte Caroline interpretation som en synonym till personligt 
uttryck och hon beskriver skillnaden såhär: 

 
Personligt uttryck ... man är en människa, man öppnar munnen. Interpretation 
kan man ju jobba med utifrån eh att man jobbar bara med att du är, att ändra 
ett konkret faktiskt uttryck mycket mycket mer, eller lite mer konkret, man 
kan styra interpretation väldigt mycket mer och med hur man vill att det här 
ska jobbas med. Så det tycker jag nog är rätt stor skillnad emellan dem. 
(Caroline) 

 
Citatet ovan är ett av flera där Caroline refererar till personligt uttryck som en mänsklig 
egenskap alla har.  

4.1.2 Personligt uttryck i form av individens personliga uttryck 

För Caroline kan det personliga uttrycket vara samma sak som en individs personliga 
uttryck, alltså det vår personlighet uttrycker. Bara av att vara människa har du ett 
personligt uttryck, menar Caroline. Samtidigt snuddar hon vid att det är något mer än 
vårt vardagliga uttryck: ”Det är inte som att sitta och äta en smörgås till frukost utan det 
är någonting mer som, som behöver komma ut”. Jan delar inte Carolines syn på 
personligt uttryck och tror inte att det kan vara individens personliga uttryck: 
 

Det finns ju många som vittnar om det också, att de är ju nån helt annan ... 
privat ... än när de ska sjunga eller spela och så va, det kan vara att de är blyga 
privat och sen så är de; ’haa, värsta se mig på scenen’. (Jan) 
 

Jan menar att det kan vara fo rbundet med situationen na r det ga ller att plocka fram ett 
personligt uttryck: ”det a r vissa saker som a r la ttare att ta fram na r man befinner sig i 
det forumet da r man ska ta fram det sa  att sa ga va”. Hedwig a r inne pa  samma spa r. Hon 
a r o ppen fo r att det personliga uttrycket kan vara individens personliga uttryck men tror 
att det kan vara la ttare att ta fram ett personligt uttryck om sa ngaren ga r in i en roll:  
 

Man går in i en roll och så ... kan ju vara lättare än när man ... står helt privat 
eller personlig liksom det kan va ... tänker man att man är någon annan så kan 
det vara lättare och kanske. (Hedwig) 

 
De verkar båda vara inne på att det personliga uttrycket är ett upphöjt medvetet uttryck 
på scen. Samtidigt menar Jan att sångaren bör skala av sig själv för att inte ta över 
musiken med sitt ego då ett medvetet uttryck lätt kan bli manér. Han återkopplar till att 
det har med interpretation att göra, att sångaren ska tolka och tjäna musikstycket. 
Undantaget kan vara om sångaren skrivit stycket helt själv: 

 
Så om jag hade gjort hela, från ax till limpa själv och framförde detta liksom ... 
själv, a capella /…/ Då, är det personliga uttrycket mitt personliga uttryck 
skulle jag vilja säga. (Jan) 
 

Detta menar Jan a r den renaste formen av personligt uttryck, men la gger fram det mer 
som en teori som inte brukar tilla mpas i praktiken. Det a r enda tillfa llet sa ngaren inte 
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beho ver tolka eller fo rha lla sig till na gon annan a n sig sja lv, menar han. Sa  fort sa ngaren 
go r det hamnar hen i ett professionellt fo rha llande till musiken: ”Du kan bli 
ja ttepersonlig men pa  ett professionellt sa tt fo r du fo rha ller ju dig till att /…/ da  ska du 
tolka.” Den som har skrivit och framfo rt ett stycke sja lv beho ver inte tolka, menar Jan. 

 

Caroline menade a  sin sida att det inte ga r att vara ma nniska utan att ha ett personligt 
uttryck. Da rfo r a r det problematiskt med va rderingen ”visst” innan skrivningen 
”personligt uttryck” i alla betygskriterier fo rutom det ho gsta. 

4.1.3 Skillnaden mellan ett visst personligt uttryck och ett personligt uttryck 

Caroline tror att skillnaden mellan ett visst personligt uttryck och ett personligt uttryck 
kan handla om ifall eleven vågar släppa taget och bara deltar i musiken. Att våga vara 
närvarande och lämna sina ”nojor” utanför scen kan vara avgörande: 
 

En förmåga däri, att kunna njuta av stunden och höra det liksom och faktiskt 
njuta av sig själv. Och vara en förmedlare av uttrycket och vara en förmedlare 
av musiken. (Caroline) 

  
Låter eleven sig påverkas kan det göra att hen inte är i sitt esse och den mest äkta 
versionen av sig själv. Dock kan ingen vara helt utan ett personligt uttryck, ett visst 
personligt uttryck finns alltid, menar Caroline. Jan var inne på att den renaste formen av 
personligt uttryck är när musikern inte behöver tolka alls utan har komponerat musik 
och skrivit text själv samt framför det själv a cappella. För Caroline handlar det mer om 
att inte låta något ta fokus som kan störa ens personliga uttryck. 
 
Är eleven trygg i sig själv och har en bra röst brukar det inte vara några problem med 
det personliga uttrycket menar Caroline. Hennes erfarenhet är att ju mer krav det blir på 
att ha ett personligt uttryck desto sämre blir det. På hennes skola har de inga uttalade 
idéer om vad eleverna ska göra för att visa ett personligt uttryck och det brukar inte 
vara en övervägande faktor när de ska få betyg: ”vi kan inte ge den här personen ett A 
för han har inget personligt uttryck, det brukar inte existera.” Ett personligt uttryck kan 
visas genom publikkontakt men det är inget måste då vissa musiker hellre skapar sig en 
bubbla på scen som publiken inte brukar ha några problem med, menar Caroline och 
fortsätter: ”så att den bubblan får man hoppa in i och delta i men den är liksom inte 
utåtriktad på det sättet.” Om eleven inte vill prata mellan låtarna för att istället låta 
musiken tala är det helt okey så länge hen har en trevlig framtoning: 
 

Det handlar ju om nån som har utstrålning, det handlar ju inte om att man 
konkret vänder sig mot publiken och ler ... eller att man bjuder in dem med 
kroppen egentligen utan det handlar ju mer om det musikaliska uttrycket som 
bjuder in … faktiskt ... och vilken spänning som bara skapas i lokalen, för 
publiken deltar ju med varandra också på nåt sätt. (Caroline) 

 
Caroline vågar sig in på det svåra området att beskriva det obeskrivliga utan att 
definiera det. Hedwig kommer också in på detta och beskriver hur ett genuint 
framförande kan slå an en sträng inom oss.  När sångaren är fullständigt närvarande kan 
det ta tag i åhöraren och beröra den. En elev behöver dock inte försätta sin lärare i ett 
sådant tillstånd för att visa på ett personligt uttryck och få högsta betyg. Det räcker att 
läraren ser dessa intentioner hos eleven. Som lärare kan du ge eleven verktyg för hur 
den ska sjunga exempelvis klassisk sång eller popsång, vilket blir som en mall för eleven 
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att förhålla sig till, menar Hedwig. Till en början blir det eleven gör mest en 
reproduktion av det sångläraren förebildat, men allteftersom eleven blir mer bekväm i 
stilen kan den ta ut svängarna från mallen och göra något personligt av det. När eleven 
gör det har den visat på personligt uttryck. Hedwig menar att ett personligt uttryck ska 
vara en helhet, en linje som går att se från början till slut vid framförandet av en sång. 
Det uttrycket kan glimta till ibland hos de elever hon anser ha ett ”visst personligt 
uttryck”, men att de faller in och ur det vilket gör att det inte blir kontinuerligt. Dessa 
elever verkar ibland ”nollställda”:  
 

Ja, alltså antingen har man det väl eller också har man det väl inte men det är 
väl om man ... om ett visst personligt uttryck då är det kanske att man har ett 
uttryck men man kanske inte kan variera sig så mycket då va. Då har man ett 
personligt uttryck till viss del, men man kanske inte kan variera det och att 
man kanske inte har det hela tiden så ibland kanske man är ganska nollställd 
sådär va. Men på kommando kanske man kan få fram nånting ... å sen, ja ett F 
skulle va att man inte har nåt uttryck alls då. (Hedwig) 

 
Ett visst personligt uttryck kan alltså vara att eleven har ett personligt uttryck men inte 
kan variera det. Till skillnad från Caroline menar Hedwig också att en person helt kan 
sakna personligt uttryck. Hedwig och Caroline återkommer flera gånger till att det är 
subjektivt vad som är personligt och inte, att personligt uttryck kan vara olika saker för 
olika personer och att vi berörs av olika saker. Caroline nämner artister som hon inte 
tycker har så mycket uttryck eller personlighet alls i sina uppträdanden men som andra 
blir så berörda av att de gråter. Samtidigt finns framträdanden hon tycker är bra men 
som andra inte alls tycker om.  
 
Jan a r inne pa  att det ur en bedo mningssynpunkt handlar om att eleven har o versikt pa  
allt runtomkring. Att den exempelvis vet hur den vill ha tempo och inte beho ver hja lpas 
iga ng. Det a r kopplat till en helhet besta ende av allt fra n grundla ggande 
geho rskunskaper, till sja lvsta ndig reflektion och mod att va ga prova och att va ga go ra fel 
fo r att kunna lyckas. Fo rma gan till detta a r vad som a r skillnaden mellan ett ”visst 
personligt uttryck” och ett ”personligt uttryck”. Om eleven har fo rberett sig ma rks det, 
menar Jan: ”sen spelar det ingen roll om du sjunger fantastiskt, du ma ste a nda  ha det da r 
ta nket, har du inte det sa , da  faller allt”. Ibland ma ste sa ngaren fo rha lla sig till en mall 
vilket kan vara en notbild, eller en dirigents direktiv, da  fa r den a nda  fo rso ka fa  in det 
egna uttrycket inom de ramarna. Har sa ngaren da remot ingen annan att fo rha lla sig till, 
exempelvis om eleven tagit med sig en egenvald sa ng till sa nglektionen. Da  ska eleven 
visa att den vet hur den vill ha det och att den kan instruera det genom att exempelvis 
ra kna in tempo. 

4.1.4 Aspekter av personligt uttryck kopplat till genrer 

Caroline värderar inte olika former av hur det personliga uttrycket kan visa sig. Hon 
menar att det kan vara lika bra om det är i en mer konkretiserad form, kanske 
musikteater, som om det är en musiker som framför sin musik i en introvert bubbla. 
Caroline kan tänka sig att kravet på ett personligt uttryck kan skilja sig mellan genrer, 
men att alla menar samma sak när de pratar om begreppet. 
 
Hedwig tror inte att innebörden är samma i alla genrer, men att den upplevelse som 
publiken får av ett personligt uttryck kan vara samma. Det kan alltså vara olika saker vi 
menar när vi tycker att ett framförande framförs med personligt uttryck beroende på 
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vilken genre det är i, men ”den känslan som den förmedlar till mig kan nog upplevas på 
samma sätt fast det är olika ... olika saker de gör som gör att man upplever det som 
personligt”, berättar Hedwig. 
 
Jan menar att det kan vara stor skillnad pa  innebo rden av personligt uttryck eftersom 
musiken framfo rs pa  va ldigt olika sa tt beroende pa  vilken genre den musiceras i.  Genrer 
som soul, rock, pop a r mer ma ngfacetterade med allt som ha nder runt omkring, pa pekar 
Jan, och ja mfo r med sin egen klassiska genre da r sa ngaren ofta sta r i frack, stilla vid en 
flygel och framfo r musiken. 

4.1.5 Sammanfattning av personligt uttryck  

Informanterna snuddar vid att det personliga uttrycket är något över det vardagliga, ett 
upphöjt tillstånd av individens personliga uttryck. De ser en problematik i att skilja på 
”ett personligt uttryck” och ”ett visst personligt uttryck”. För de klassiska pedagogerna 
verkar det personliga uttrycket handla mer om att kunna förmedla någonting utanför sig 
själv, som en känsla eleven blir tilldelad att uttrycka. För jazzpedagogen verkar det 
istället handla om att eleven ska förmedla något som kommer djupt inifrån den själv 
eller att bli ett med musiken, för att på det sättet bli en förmedlare av musiken. Både 
Hedwig och Jan kommer spontant in på att det är lättare att ta fram ett personligt 
uttryck på scen och inne i en roll. Först när jag frågar dem om det kommer de in på 
Carolines spår att det inte behöver vara kopplat till en roll eller ett extrovert uttryck. 
Åsikterna går isär när det gäller om innebörden av personligt uttryck skiljer sig åt 
mellan genrer. Jan anser att det är stor skillnad eftersom musiken framförs på helt olika 
sätt. Hedwig tror också att det är skillnad, men att känslan som det ger är samma. 
Caroline tror att innebörden är samma, men att det kan ske i olika uttryck. 

4.2 Musikaliskt tillfredsställande resultat 

Vad som framkommer a r att en grundla ggande musikalitet beho vs fo r att uppna  ett 
musikaliskt tillfredssta llande resultat och att det a r mo jligt att tra na upp.  

4.2.1 Föränderliga musikaliska grundförutsättningar  

Na r informanterna pratar om musikalitet a r det andra begrepp sa som talang, bega vning 
och fallenhet som ofta spontant kommer upp, vilket go r att jag la ter dem beskriva och 
ja mfo ra de begreppen med musikalitet.  
 
Hedwig tycker att musikalitet a r en fallenhet och att fallenhet a r na got en person har la tt 
fo r. A r en person musikalisk faller det sig naturligt fo r den att musicera, det a r na got den 
har la tt fo r, men det ga r ocksa  att tra na upp sin musikalitet. Fallenhet kan en person ha 
fo r olika omra den och de kan da rmed ocksa  ha olika fallenhet fo r att tra na upp sin 
musikalitet. Na r det ga ller sa ngen kan det exempelvis ha att go ra med muskula ra 
problem om en person a r musikalisk, men a nda  inte kan tra ffa toner ra tt, menar Hedwig. 
Hon na mner som ett exempel en elev som egentligen var slagverkare. Han fo rstod att det 
var tersen han skulle sjunga och ho rde att det ista llet blev kvinten, men kunde inte 
kontrollera det som kom ut genom munnen. Hans sva righeter fo r att sjunga hade inget 
att go ra med hans musikalitet, men han kunde inte a stadkomma ett musikaliskt 
tillfredssta llande resultat genom sa ngen. Hedwig menar att det a r sa llan sa dana 
personer so ker sig till sa ng, men det ha nder och da  a r det ofta tona rskillar som inte 
kommit ur ma lbrottet som har problem.  
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Jan har ocksa  sto tt pa  detta problem, att en elev fo rsta r teoretiskt vad den ska go ra, men 
som inte kan utfo ra det i praktiken via sa ngen. Han na mner dock inte muskula ra 
problem som prima r orsak till detta, da remot att det kan vara en definition pa  bristande 
musikalitet och fra gar sig samtidigt vad det a r fo r na got. Jan konstaterar att det a r 
oerho rt komplext. 
 
A ven Caroline na mner muskula ra problem som en orsak till sva righeter med intonation, 
men att det handlar om extremfall. Hon uttrycker detta i samband med att jag fra gar ifall 
en person kan vara musikalisk pa  ett rytmiskt sa tt a ven om den har sva rt att tra ffa toner: 
 

Ja, det tycker jag! Jag tycker att rytmik är oerhört grundläggande. Och sen om 
man aldrig nånsin kommer träffa toner eh ... alltså jag har inte stött på nån 
som haft en jättebra rytmik och inte hör skillnad på ackorden överhuvudtaget. 
(Caroline) 

 
Caroline menar att hon inte brukar sto ta pa  elever som har sa  sva rt fo r sig, da  hon 
arbetar pa  en skola med riksintag och undervisar ”va ldigt bega vade elever”. Hon tror att 
musikalitet har med grundla ggande geho r och formka nsla att go ra och att det ga r att 
utveckla. Hon tror ocksa  att huruvida en elevs musikalitet kommer fram eller inte kan ha 
att go ra med om den kan la gga fokus pa  ra tt sak. Hon sa ger att:  
 

De som är liksom ganska, har ett gott självförtroende och kan liksom sortera 
ut sina känslor har också en större chans att gå fram lite fortare uppfattar jag, 
just i den här åldern tycker jag. (Caroline) 

 
Om eleven inte la ter negativa ka nslor som da ligt sja lvfo rtroende ta o ver den och kan 
ha lla distans till starkt pa verkande faktorer som gruppdynamik, har den stor fo rdel av 
det. Hon kommer ocksa  in pa  att vad som a r tillfredssta llande musikaliskt kan vara en 
subjektiv upplevelse da  hon na mner ett ha rdrocksband pa  skolan. De a r va ldigt duktiga 
pa  vad de go r ”och jag uppskattar kanske inte den genren sa  deras musikalitet ga r mig 
lite mer fo rbi ja mfo rt med na gon … jazzstja rna liksom”, bera ttar Caroline. 
 
Caroline menar att ett tillfredssta llande musikaliskt resultat kan variera beroende pa  
elevens egna fo rutsa ttningar. Har den gjort ett bra jobb utifra n sina egna fo rutsa ttningar 
a r det ett tillfredssta llande resultat. Da  kan la raren se en tydlig utveckling hos eleven 
som har anstra ngt sig. Hon na mner ett konkret exempel da r en elev inte klarade att 
sjunga Joy spring i bo rjan av terminen, men na gra ma nader senare vid terminsuppspel 
klarade hon av det.  

4.2.2 Oföränderliga musikaliska grundförutsättningar 

Varken Jan eller Caroline tror att det är möjligt att gå från helt omusikalisk till 
musikalisk då det faktiskt förekommer tondövhet bland människor. Därmed kan inte 
alla lära sig att sjunga heller. Musikaliteten kan ha att göra med arv och miljö, men det är 
inget måste säger Jan och tar som exempel en bekant vars son är ett underbarn, men där 
föräldrarna inte sysslar med musik alls. 
 

Sexåringar som sitter och spelar Chopin och sånt där va. Jag menar, det där 
har ju inte nånting att göra med miljö att pappa var konsertpianist eller 
mamma och så va utan ... det är klart att det kanske fanns nån musik där men 
inte ... det behöver inte vart så mycket. (Jan) 
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Talang och bega vning menar Jan att vissa har med sig fra n bo rjan men att det kan 
fo rvaltas pa  olika sa tt. Fra n bo rjan har alla barn en intuitiv fo rha llning till musik men vid 
fem-sexa rsa ldern ha nder na got som go r att vissa kan spela Chopin och andra a r helt 
ointresserade av musik. Caroline a r inne pa  ett liknande spa r: 
 

Varför har hon det där och varför har han det där? Och de inte, de andra har 
inte, vad är det som gör ... vad är det som gör det? (Caroline) 
 

Caroline tror att det handlar om olika typer av musikalitet och det kan utmynna i olika 
fallenhet fo r olika genrer. Exempelvis kan det automatiskt la ta soul na r en elev sjunger. 
Allt vad bega vning, talang och fallenhet heter tar dig inte hela va gen menar Jan. Han tror 
snarare att ett genuint, brinnande intresse fo r sin ro st och musik kan vara det som tar en 
sa ngare la ngt och go r att den utvecklas ro stligt. Receptet fo r att na  ett tillfredssta llande 
resultat a r ha rt arbete i kombination med en medvetenhet om vad man go r avrundar 
han.  

4.2.3 Sammanfattning av musikaliskt tillfredsställande resultat 

Detta avsnitt pekar pa  komplexiteten i att fo rklara ett musikaliskt tillfredssta llande 
resultat. Hur det visar sig kan vara individuellt och handla om elevens egen utveckling. 
Formka nsla, rytmik och intonation ho r till en grundla ggande musikalitet som 
informanterna na mner som en fo rutsa ttning fo r att uppna  ett tillfredssta llande 
musikaliskt resultat. Det a r fo rma gor som ga r att utveckla och som kan pa verkas 
negativt av exempelvis da ligt sja lvfo rtroende och gruppdynamik. Det framkommer a ven 
att vad som a r ett musikaliskt tillfredssta llande resultat kan vara en subjektiv 
upplevelse. 

4.3 Kommunikation med eleven 

I följande avsnitt framkommer att kommunikation kan ske med eleven via struktur på 
undervisningen. Det vanligaste sättet som sånglärarena använder för att förmedla 
betygskriterierna till sina elever är dock betygssamtal.  

4.3.1 Sånglärarnas kvalitetsförväntningar 

När informanterna pratar om vad som krävs för högsta betyg blir det tydligt att elevens 
egna driv och självständighet starkt påverkar utgången. Caroline återkommer ofta till att 
de har väldigt begåvade elever på hennes skola varför många av naturliga skäl får högsta 
betyg. De flesta har bra röstmaterial men det har funnits undantag och en sådan elev har 
ofta ändå fått högsta betyg för att den har ”varit väldigt stark i sitt textliga uttryck”. Det i 
kombination med att den varit medveten om sin bristande teknik och kunnat resonera 
kring den. De har inte sagt något konkret till eleverna vad de ska klara för att få ett A 
men gemensamt för de som fått högsta betyg är att de vill mycket och tar eget ansvar för 
sin utbildning. En elev kan få högsta betyg för utveckling och slit, om den utifrån sina 
förutsättningar har utvecklats mycket och arbetat hårt. Caroline sätter alltså inte 
betygen i relation till andra elevers prestation utan utgår från varje individ. De som får 
lägre betyg har oftast blivit uppgivna, tappat motivationen och har inget eget driv. På 
Carolines skola, med riksintag där alla elever är på en hög nivå redan när de kommer in, 
är det ofta ”viljan och geisten som avgör”. 
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Hedwig är inne på samma spår att eleven ska ha ett eget driv, det vill säga att ”de har … 
eh egna tankar och idéer. Framförallt så hör de ju vad det är de vill förbättra, alltså de är 
lite mer självständiga så där va.” Dessa elever är de som får det högsta betyget, och de 
som behöver mer vägledning får i regel ett lägre betyg. Hon värderar alla 
bedömningssituationer lika och eleven behöver inte klara alla kriterier vid en 
uppsjungning då den ändå kanske inte presterar på topp på grund av nervositet. Det 
räcker med att eleven har klarat det någon gång, då är det gott nog menar hon och gör 
en liknelse vid höjdhopp: 
 

Har man hoppat över två meter så kanske man inte gör det varje gång men 
man har ju visat att man kan klara av det (skratt) så att säga va. (Hedwig) 

 
De som får högsta betyg har alltså i regel kunnat visa det mer än en gång, menar Hedwig. 
Jan formulerar samma tanke med att eleven ska leverera på en hög, jämn nivå. Hedwig 
tycker också att det är viktigt att eleven har en förståelse för att olika genrer sjungs på 
olika sätt, något som även Jan är inne på. Han menar att engagemang inför de uppgifter 
eleven får är utmärkande för om den får ett högt betyg eller inte vilket direkt kan 
kopplas till Hedwig och Carolines tankar om driv hos eleven. Även hos Jan framträder 
uppfattningen om att eleven ska vara driven och ha en medvetenhet om sin röst. Han 
nämner också viljan att sjunga och att våga höras som viktiga faktorer för att nå högsta 
betyg. Om en elev har viljan och engagemanget, men ändå får ett lägre betyg än det 
högsta kan det handla om att hen inte har den ”förmågan helt enkelt att gå iland med det 
va, eller saknar kunskaperna helt enkelt”, säger Jan. Engagemang och kapacitet menar 
Jan är två ord som styr. Jan beskriver det svåra i att varken kunna sätta det högsta 
betyget på någon som sjunger väldigt bra men som struntar i uppgifterna den ska göra 
eller på de som gör och förstår allt teoretiskt, men som inte vågar sjunga ut. Jan menar 
att det någonstans ändå är just rösten som ska betygsättas: ”då tänker man; vad skönt 
det hade varit om det hade varit matte va. Då kan hon ju sitta och vara tyst, då kan hon 
vara hur blyg som helst. Men i just sång så går ju inte det va”.   

4.3.2 Struktur  

Hur sånglärarena väljer att lägga upp kursen sång nivå1 skiljer sig. Hedwig är den som 
verkar ha den mest uppstrukturerade undervisningen av de tre informanterna.  
Genom tydliga uppgifter hon ger till eleverna förmedlar Hedwig vad som krävs. 
Exempelvis vill hon att eleverna ska ha en förståelse för olika genrer och ger då redskap 
i form av instruktioner om hur olika genrer ska sjungas. Hon och hennes sångarkollegor 
samarbetar och samtalar mycket. De har en tydlig planering som de arbetar efter och 
som gör att eleverna känner sig trygga både inför sceniska framträdanden då de 
exempelvis sjunger solistiskt först i tredje årskursen. Detta gäller även ur 
rättssäkerhetssynpunkt då eleverna kan lita på att det inte har stor betydelse vilken 
lärare de har för vilket betyg de får. Hedwig och hennes kollegor har gemensamt tolkat 
kriterierna och kommit fram till en samsyn över vad de innebär. Dessa har de sedan 
fastställt i en matris. 
 
Caroline har inget organiserat samarbete med sina kollegor och har inte strukturerat 
upp kursen tydligt efter en mall. De har en uppsjungning varje termin då sångeleverna 
ska sjunga en sång och göra ett a vista-prov som ökar i svårighetsgrad för varje årskurs. 
Hon motsätter sig alltför tydlig struktur då det motverkar musikens mening: 
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Och sen har vi en låt, men låten kan ju vara, det kan ju vara som det är med 
musik att det kan vara i 3an Vem kan segla men man gör det skitbra så det är 
liksom inte. Det är vad jag tycker är så himla svårt med sång överhuvudtaget 
och jag själv har emot att säga att i ettan sjunger vi Vem kan segla och i trean 
sjunger vi Joy spring och Donna Lee, asså jag tycker inte att det fungerar så 
med musik, liksom. (Caroline) 

  
Caroline kan tänka sig att behovet av mer struktur antagligen hade varit större om de 
elever som går på hennes skola inte varit så begåvade som de nu är. Jan beskriver 
samarbetet med sina kollegor som ”viktigt och kontinuerligt” då de tillsammans gjorde 
upp planeringen i grova drag och hur det skulle redovisas i form av konserter, 
föreställningar och skriftliga uppgifter.  

4.3.3 Samtal  

I Jans kollegium hade de inget betygssättningsmöte uppstrukturerat utan han nämner 
det mer som undantagsfall att han tog kontakt med någon annan sånglärare. Det skedde 
först om han upplevde en osäkerhet inför vilket betyg han skulle sätta på en elev. 
Inriktningen på Jans gymnasium var musikal och de brukade avsluta vårterminen med 
ett projekt som var ämnesöverskridande. Det gav en spontan plattform för lärarna att 
diskutera sina bedömningar med varandra och bidra med olika perspektiv, när de ändå 
var på plats samtidigt. Caroline nämner en situation kring betygssättning liknande den 
som Jan beskriver, att de inte har några lagda betygssättningsmöten i kollegiet, men att 
de spontant frågar varandra om de är osäkra över något. Hedwig brukar ha 
betygssättningsmöte varje termin med sina kollegor, de brukar även träffas varje vecka 
för att kontinuerligt stämma av hur det går för de olika eleverna. När det gäller 
betygssamtal med eleverna har hon det åtminstone en gång per termin, men om hon 
märker att eleven övar dåligt eller halkar efter på något sätt samtalar hon extra med 
eleven om det och pekar på vad i betygskriterierna som visar att eleven måste öva. 
 
Caroline brukar bara ha betygssamtal med elever som eventuellt inte kommer att få det 
högsta betyget. Om någon av de som kommer att få högsta betyg frågar hur den ligger 
till säger hon ”att allt är lugnt, fortsätt att jobba som du jobbar” och den kommentaren 
innebär då alltså att eleven kommer att få ett A. 
 
Jan hade betygssamtal med sina elever regelbundet ”åtminstone två gånger per termin”.  
Han brukade anteckna vad de gjorde varje lektion som han sedan kunde gå tillbaka och 
använda som bedömningsunderlag. Retroaktivt gick han ibland igenom 
bedömningsunderlag med elever som varit missnöjda med sitt betyg och inte förstått 
varför de inte fått högre.  Även om de då förstod blev de inte särskilt glada då sång oftast 
ses som en statisk egenskap kopplad till vår självbild snarare än en kvalitet som går att 
utveckla: 
 

Och så blir det ju någonstans att; jaha, jag sjunger inte bättre. Men det vill man 
ju undvika, det blir så ... det blir känsligt just i ... överlag tror jag i estetiska 
ämnen. (Jan) 

 
För vissa elever som var väldigt betygsmedvetna använde han en mer formativ 
bedömning. Med dem pratade han mer om vad de gjorde i förhållande till 
betygskriterierna. Ibland planerade han undervisningen så att han förklarade för eleven 
vad han haft fokus på de senaste lektionerna och varför, exempelvis om eleven behövde 
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arbeta på ett moment i betygskriterierna. Han sa då även till när han hade bockat av ett 
moment som var avklarat: 
 

Men du ligger fortfarande inte så högt som du tror, många ... eller så gott som 
alla tror att de ligger högre än vad de gör va. Och då får man ju försöka att 
bromsa lite förväntningarna där va. Å andra sidan kan man ju inte heller vara 
för, det går ju inte att vara för tillplattande heller eller konkret för då blir det 
som att, ouppnåeligt; ’jaha, jag kan inte sjunga bättre än såhär, jag kommer 
inte kunna få något bättre betyg.’ (Jan) 

 
Jan menar att det är en balansgång sångläraren får hålla där. Jan har tidigare nämnt att 
ett personligt uttryck visas genom att eleven inte bara reproducerar det läraren sagt åt 
den att göra, men att någon liten skillnad görs som blir elevens personliga avtryck. 
Däremot tycker han att det lätt blir manér om sångaren gör det medvetet. Huruvida han 
delger dessa tankar om kvalitet med sina elever eller ej framkommer inte i 
datamaterialet.  
 
Något som både Jan och Caroline dock understryker är att de upplevt det som negativt 
att prata för mycket om betygskriterierna. Att ständigt påpeka för eleven vilken nivå den 
presterar på kan verka mer hämmande. ”Det eem hjälpte inte” säger Jan, och Caroline 
konstaterar: ”det blir stressande och det blir inte bra”. 
 
När det gäller det personliga uttrycket som kriterium brukar Caroline försöka att locka 
fram det med frågor om elevens egen personlighet. Hon frågar eleven vad just den har 
att ge ”att man liksom går in, går inåt litegrand, om det är svårt att fånga det”. Några 
lektioner in på kursens gång brukar hon ta fram kriterierna och ge en riktlinje på vad 
hon ungefär förväntar sig:  
 

Bara för att de ska veta att det finns något som heter betygskriterier, de ska 
tänka att jag har nån form av plan med det, men där kommer min trötthet in, 
jag tänker ändå inte jobba utifrån några kriterier utan jag jobbar utifrån den 
personen jag har, har att göra med. (Caroline) 

 
Caroline menar att hon pratar med eleverna om betygskriterierna endast för att ha 
”ryggen fri”, för att kunna säga att hon har gjort det. Hedwig arbetar med musik och 
kommunikation för att locka fram ett personligt uttryck hos eleven. I det arbetet får 
eleverna lägga på en känsla när de sjunger en enkel visa eller göra den med olika 
förutsättningar för att öva på att kunna leverera ett uttryck. Efter en tid med detta 
arbetssätt får de ta med det de lärt sig in i de sånger de har i sångläxa. Hedwig vägledde 
det genom att ställa frågor precis som Caroline, men med skillnaden att det här 
handlade mer om att tolka vad för uttryck som passade låten och att gå in i den 
känslostämningen snarare än att gå in i sig själv och ta fram sin egen känsla. ”Hur ska du 
tänka i den här sången? Och hur skulle du vilja ha för uttryck?”(Hedwig).   

4.3.4 Sammanfattning av kommunikation med eleven 

Informanterna beskriver utförligt vad de anser att en elev ska kunna för att få högsta 
betyg, men kommer inte själva in på om eller hur de i så fall förmedlar det till eleven. 
Detta gör de först då de blir tillfrågade av mig. Det verkar som att det är mest i samband 
med betygssamtal som kommunikation med eleven om betygskriterierna kan komma på 
tal då ett för öppet analyserande av elevens prestation ses som hämmande för den. 
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Undantagsfall är de betygsmedvetna elever som är i behov av ett mer formativt lärande. 
Informanterna förmedlar vad som krävs för högsta betyg vid betygssamtal och 
retroaktivt, efter att betygen har satts, om någon elev är starkt ifrågasättande mot det 
betyg den har fått. 

4.4 Sammanfattning 

Arbetets syfte är att undersöka sånglärares uppfattningar om och kommunikation av 
betygskriterier i sång på gymnasieskolans estetiska program. Tendenser i resultatet 
pekar på att synen på ett personligt uttryck kan skilja sig mellan genrer. Sånglärarna 
med klassisk bakgrund tenderar att beskriva begreppet som synonymt med 
interpretation medan pedagogen med jazzbakgrund drar mer åt att det är individens 
personliga uttryck men i en förhöjd form. Ovan besvaras frågeställningen hur sånglärare 
tolkar betygsskrivningen personligt uttryck. Det kan alltså både vara en förmedling av 
sig själv och en förmedling av ett externt uttryck, men alltid med sången som verktyg. 
Vidare beskriver informanterna personligt uttryck som att det handlar om ett 
deltagande i musiken och att våga sig utanför mallen. Hur sånglärare tolkar ett 
musikaliskt tillfredställande resultat var svårt att få grepp om. Vad som framkommer är 
att det kan ha med formkänsla och rytmik att göra och förmåga att kunna koppla sitt 
gehör till sången på så vis att du har kontroll över att rätt toner kommer ut genom 
munnen. 
 
Vad sånglärarna anser krävs för högsta betyg kretsar kring elevens egna 
drivkraftsförmåga och självständiga reflekterande kring sin röst och prestation. 
Specifika klangideal nämns inte av informanterna. På en mer generell nivå nämner de 
dock bra röstmaterial, kunskap om hur sångteknik anpassas till olika genrer och att 
eleven ska prestera på en jämn, hög nivå.  
 
Sistnämnd blir forskningsfrågan om hur sånglärarna anser sig kommunicera 
kvalitetsförväntningar utifrån betygskriterierna. Struktur på undervisningen kan vara 
en form av kommunikation med eleverna  som då ges större möjlighet att förstå vad som 
förväntas av dem. Avsaknad av struktur kan också vara ett ställningstagande från 
sånglärarens sida som vill vara fri från mallar i sitt undervisande och anser att även 
musiken ska vara fri. Betygssamtal är i huvudsak de tillfällen då sånglärarna pratar med 
sina elever om betygskriterier. Jazzpedagogen, som undervisar på en skola med 
riksintag, har inga betygssamtal alls med sina elever med undantag för om någon 
eventuellt inte kommer att få högsta betyg. Att prata för mycket om betyg anser 
informanterna vara hämmande på elevens prestation.  
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5 Diskussion  
I detta kapite belyses resultatets tre huvudteman i relation till den litteratur, tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter som är presenterade i bakgrundskapitlet. 
Därefter tar jag upp mina egna reflektioner, arbetets betydelse och yrkesrelevans samt 
idéer om framtida forsknings- och utvecklingsarbeten. 

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Musikalitet 

I resultatet framkommer att när sångelever får ett lägre betyg än förväntat kopplar de 
ihop sin besvikelse med sin person. När de får sitt betyg i sång blir det som en värdering 
om en oföränderlig egenskap, i enlighet med Sheashores anda från 1800-talet (Bonde, 
2011). John Sloboda (2005, refererad i Bonde, 2011) förklarar detta fenomen som en 
folklig allmän uppfattning att musikaliska förmågor är något som är medfött och bara 
förunnat några få. Tendenser i resultatet pekar på att sådana uppfattningar står sig 
starka om inte annat så hos eleverna. En av informanterna återkommer ofta till att 
hennes elever är väldigt begåvade, vilket Skolverket (2012) menar är att bedöma 
elevernas identiteter istället för deras prestationer. Samtidigt framgår inte om samme 
informant har sagt direkt till sina elever att de är begåvade eller om hon håller den 
åsikten för sig själv. Zandén (refererad i Karlberg, 2013) menar att det är unikt för de 
estetiska ämnena att koppla elevers prestationer ihop med deras person. Musiklärare 
borde inspireras av andra ämnen och dess lärare då de oftare talar om vilka kunskaper 
eleven visar snarare än att de är begåvade i deras ämne. Utifrån 
socialkonstruktionismens perspektiv bör vi vara försiktiga med hur vi delar in elever i 
fack om begåvade och obegåvade då begrepp är socialt och kulturellt konstruerade och 
därför inte bör ses som absoluta sanningar (Burr, 2003). Bonde (2011) beskriver hur 
modern forskning visar att alla föds med en musikalisk förmåga, men att utvecklingen av 
den kan skilja stort beroende på om barnet får regelbunden musikalisk stimulering eller 
ej. I studien nämns 6-åringar på youtube som spelar Chopin. Kanske har dessa barn 
blivit dagligen musikaliskt stimulerade varför de skiljer sig från de flesta andra barn 
som inte kan spela Chopin vid 6 års ålder. Dock påpekas i resultatet att sådana exempel 
på barn tillhör ytterligheterna, de är underbarn och då spelar de ingen roll om de har en 
musikalisk omgivning eller inte. De kommer ändå att bli underbarn för att de är födda 
till det. 
 
Utifrån Bondes (2011) texter om musikalitet sammanfattade jag följande definiering av 
vad musikalitet kan ses som: Musikalitet är en förmåga vi alla föds med. Vad den 
innefattar är förbundet med en kulturell kontext som kan växla från bra gehör till dansant 
förmåga. Informanterna snuddar vid denna definiering då de menar att det är komplext 
och att vad som är tillfredsställande musikaliskt eller ej kan vara subjektivt. De har dock 
egna starka ståndpunkter i detta och har ofta svårt att tänka sig, även om de kan se det 
teoretiskt framför sig,  att en musikalisk person på ett fysiskt, rytmiskt vis skulle ha 
svårt för det som vi vanligen kopplar till bra gehör i västerländsk kultur. På det sättet är 
informanterna ganska låsta vid det västerländska sättet att se på musikalitet. Även om 
de nämner att det kan vara subjektivt kommer de aldrig in på något utanför det 
västerländska synsättet under intervjuerna, likt det Liljestam (2006) skriver om n’goma. 
Att informanterna verkar låsta vid den västerländska synen på musikalitet kan kopplas 
till det socialkonstruktionistiska perspektivet som utgår från att kunskap och beteende 
härrör ur en kontext (Burr, 2003).  
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Det är flera begrepp som rör sig inom samma område som musikalitet: talang, fallenhet 
och begåvning. Jag försökte att få informanterna att definiera dessa begrepp och jämföra 
med musikalitet i ett försök att få tydlighet i begreppen, vilket inte var det lättaste. Trots 
olika uppfattningar om begreppen går det att finna kopplingar mellan informanternas 
uttalanden och Blackings beskrivning av musikalitet som olika psykiska och fysiska 
förutsättningar (Bonde, 2011). Informanterna är inne både på att psykiska faktorer som 
dåligt självförtroende och fysiska som muskulära problem i tonåren kan påverka det 
musikaliska resultatet, och huruvida det blir tillfredsställande eller inte. 
Talang, fallenhet och begåvning är enligt Nordsteds ordbok synonymer, men 
informanterna verkar tycka att de inte är det. Kanske tyder det på att sådana 
medierande redskap tillhör de vetenskapliga begreppen som Vygotskij menade behöver 
approprieras på ett medvetet plan för att förstås (Säljö, 2012). Eken (1998) menar att 
det inte räcker med talang för att bli en bra sångare, man måste också förvalta sin talang. 
Detta synsätt återfinns även i resultatet i föreliggande studie. 

5.1.2 Personligt uttryck 

Att ett personligt uttryck, enligt studiens resultat, kan innebära individens personliga 
uttryck stämmer väl med Borchs (2012) idé om ”röst-ID”, vilken innebär att alla har 
unika röster från födseln. Enligt Borch handlar denna unika röst om hur vi är 
fysiologiskt byggda och vad vi har för bakgrund och erfarenheter. Denna idé om ett röst-
ID fokuserar på just röstens unika uttryck. Nachmanovitch (2004) ansluter sig till 
samma idé, dock med fokus på hela vår person, som han kallar ”vår ursprungliga natur”. 
Även Götvall och Källners (2010) examensarbete pekar på att det personliga uttrycket 
är individens personliga uttryck. Föreliggande studie visar också på att det personliga 
uttrycket är individens personliga uttryck men i en upphöjd form. Det är personligt men 
inte privat vilket kan stärkas av Zandéns (2013) utgångspunkt att ett uttryck kräver att 
musikanten vänder sig ut från sig själv. Zandén menar att musikanten kan vända sig ut 
mot publiken eller medmusikanter men även ut mot musiken, vilket kan kopplas till en 
av föreliggande studies informanters resonemang om att ”delta” i musiken som ett sätt 
att visa personligt uttryck. Det tyder på att sångaren inte aktivt behöver ta kontakt med 
publiken men däremot ha något att förmedla. Det kan vara alltifrån en text eller en 
känsla, till sig själv genom musiken eller musiken i sig.  
 
I Kling-Odencrats (2014) examensarbete understryker sånglärarna vikten av textanalys 
i arbetet med det personliga uttrycket. Anledningen till att vissa informanter i Kling- 
Odencrats och föreliggande studie drar likhetstecken mellan personligt uttryck och 
interpretation kanske har att göra med att sång är det enda instrument som kan 
framföra musik samtidigt med text.    
 
Alla Anderssons (2014) kategorier av personligt uttryck går att återfinna även i 
föreliggande arbetes material. Psykologiska, relationella, kroppsliga, musikaliska och 
hantverksmässiga förutsättningar är alla aspekter som, enligt Andersson, påverkar ett 
personligt uttryck. Psykologiska faktorer nämner alla informanter, men ibland på lite 
olika sätt. Det kan handla om nervositet eller att riktiga förutsättningar som scenkläder 
och publik kan påverka huruvida det personliga uttrycket kommer fram eller inte. Det 
kan också handla om mognad och livserfarenhet, vilket kan behövas för att interpretera 
och förmedla en sång. Utgångspunkten är att det kan vara lättare för eleven att förmedla 
något som den förstår eller har upplevt själv. Relationella faktorer nämns som 
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gruppdynamik eller smidighet i kommunikation med en elev. Kroppsliga faktorer 
kommer upp som fysiska förutsättningar eller muskulära problem vilka kan vara 
övergående som exempelvis målbrottet. De kan också vara oföränderliga, men det hör 
inte till vanligheten. Musikaliska faktorer menar Andersson har att göra med musikens 
magi, och föreliggande studies informanter menar att det är svårt att beskriva känslan 
när de upplever att någon sjunger med personligt uttryck. Hantverksmässiga faktorer 
menar informanterna är väldigt viktigt för ett personligt uttryck då det blir svårt att med 
lätthet förmedla en sång om eleven har väldigt svårt för att sjunga den. Det kan också 
handla om förståelse för hur olika genrer ska sjungas och att kunna växla mellan olika 
stilideal. Då informanterna i både Anderssons och min studie har svarat på liknande sätt 
gällande personligt uttryck kan dessa två uppsatsers resultat stärka varandras giltighet. 
Dock grundar sig både min studie och Anderssons studie på ett fåtal personer. 

5.1.3 Kommunikation med eleven 

Zandén (2010) menar att bedömning sker i alla lärandesituationer, vilket även visas i 
föreliggande studie där en av informanterna värderar alla bedömningssituationer lika 
och alltid har bedömningsglasögonen på. Informanterna ansåg det dock vådligt med ett 
för formativt lärande då det hämmar eleven med för mycket prat om betygskriterier. 
Kanske det handlar om att informanterna har svårt att skilja på bedömning och 
betygssättning som Zandén menar är så viktigt att göra. Prat om betygssättning flyttar 
enligt Zandén fokus från lärandet till att eleverna bara gör vad som krävs för att få 
högsta betyg. Både Zandén och Olsson (2010) understryker vikten av att hjälpa eleven 
till metakognitiv reflektion kring sin lärandeprocess. Skolverket (2012) menar att 
kommunikation med eleven om bedömning är en förutsättning för att lärarens och 
elevens förståelse för kunskapskraven ska stämma övverrens. Det handlar inte om att 
läraren ska berätta för eleven vilken betygsnivå den presterar på, men att 
uppmärksamma eleven om vilka kvaliteter den kan arbeta med för att exempelvis nå ett 
tillfredsställande musikaliskt resultat.   
 
En av informanterna berättar att hon bara pratar med eleverna om 
kvalitetsförväntningar utifrån betygskriterierna för att ha ryggen fri, men att hon sedan 
inte utgår från dem i sin undervisning. Detta kan kopplas till Olsson (2010) som 
beskriver hur estetiska pedagoger motsätter sig betygssättningar då det anses förringa 
konsten som är komplex och obeskrivlig. Detta till trots finns det subjektiva skrivningar 
i betygskriterierna, begrepp som personligt uttryck, vilka är långt ifrån självklara för alla 
i sin innebörd, men som ändå ska bedömas. Det finns inte heller någon gemensam syn 
på dessa begrepp bland musiklärare över landet eller ens i många kollegier, vilket både 
Zandéns (2010) avhandling och Skolverket (2012) pekar på. Zandén menade att just ett 
kollegialt språk är vad som är skillnaden mellan privatkompetens och professionalism. 
För att åstadkomma det kan sånglärarna skapa sig en gemensam, tydligare bild av de 
subjektiva begreppen i betygskriterierna och därefter göra eleverna införstådda med 
dem. Sett utifrån det sociokulturella perspektivet blir detta till en appropriering av 
medierande begrepp (Säljö, 2012).      

5.2 Egna reflektioner  

Under arbetet med uppsatsen har nya insikter kommit till mig, både av informanternas 
svar och av den litteratur jag har tagit del av. Tidigare har jag tänkt mig personligt 
uttryck som det uttryck vi har bara av att vara människa som Caroline uttryckte det. Här 
i arbetet blev det formulerat som individens personliga uttryck och det innebär att även 
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ett introvert uttryck kan vara ett personligt uttryck på scen, även om en publik är van 
vid att en sångare försöker kommunicera med den. Jag har mött uppfattningar om 
uttryck som understryker att det är publikens upplevelse som är det viktiga, att det har 
större betydelse att känslan når fram till publiken och berör dem än att den som 
uttrycker har en stark känsla inom sig. Själv finner jag mig dock ofta starkt berörd av 
framföranden där uttryckaren har en stark känsla i sig själv. Vad som gör skillnaden tror 
jag är ifall sångaren fortfarande kan leverera. Om känslan tar över så att sångaren inte 
kan sjunga längre har det personliga uttrycket slagit över till ett privat plan. 
 
Arbetet pekar på att ett personligt uttryck är individens personliga uttryck men i en 
förstärkt form. Detta är nog den största insikten jag gjort under arbetet, att det 
personliga uttrycket vid framförandet av en sång är något utöver det vardagliga. Sången 
kan ses som en förlängning eller upphöjd version av talet och därmed kan också det 
personliga uttrycket när vi sjunger ses som en förlängning eller upphöjd version av vårt 
privata personliga uttryck. Jag ställer mig frågande till om personligt uttryck borde stå 
med som ett kriterium överhuvudtaget. Kanske borde det omformuleras till personligt 
musikaliskt uttryck som Zandén (2013) menade var mer etisk försvarbart att bedöma. I 
nuläget finns det dock med som ett kriterium och mitt arbete kan vara en vägledning för 
sånglärare i hur de kan förhålla sig till detta kriterium. 
 
Jag tror att begreppet musikalitet kan vara vidare i sin mening än att vara duktig på ett 
instrument. En person som har svårt att planka rytmer kan vara en fena på att röra sig 
rytmiskt till musik. I västerländsk kultur skulle en sådan person anses passa bättre som 
dansare än musiker vilket i sig inte är något negativt. Faran ligger i att avfärda någon 
som omusikalisk, då det är ett så brett begrepp som dessutom inte utgör en oföränderlig 
egenskap. Musikalitet är en allmänmänsklig egenskap, huruvida den slår ut i full blom 
eller ej beror på omgivning, eget driv och fysiska förutsättningar (Bonde, 2011). En 
person som anses ha större talang, musikalitet, begåvning än många kanske har fysiska 
förutsättningar som passar väldigt bra in i de genreideal och för det instrumentet hen 
valt. Ett stilideal i en genre kan anses vara fult eller osvängigt i en annan. Beroende på 
vilket spelsätt som faller en person naturligt kan den ha olika förutsättningar att klara 
sig bland olika genrer och instrument.  
 
Jag tror att det bästa för eleverna är om musiklärare slutar fokusera på talang och 
begåvning hos vissa enstaka elever då det riskerar att hämma de som inte ses av lärarna 
som de mest begåvade. Samtidigt är det viktigt att de som verkligen är duktiga och 
drivna ska få det erkänt för att inte de ska tappa sugen. Liksom Caroline tror jag att det 
är väldigt viktigt att hålla elevernas fokus på sig själva och vad just de vill med musiken 
istället för att de jämför sig med varandra som bara blir olustigt för dem. Understryk för 
eleverna att alla har någonting unikt, och att alla har en skapande kraft. Det som avgör 
hur långt någon kommer utvecklingsmässigt är hur mycket driv och geist den har. Jan 
menade att den viktigaste faktorn för att utvecklas är om en person har ett genuint 
intresse och brinner för det den gör. Har personen det kan den utvecklas mycket då det 
också innebär att den inte kommer att släppa det den gör om det inte går felfritt direkt, 
utan kommer att öva och fortsätta försöka tills det går och blir som den vill ha det. Detta 
intresse måste då vara så starkt att det inte brister för dålig feedback eller till och med 
avrådning från att hålla på med det den gör, vilket nog inte är så ovanligt som det låter.  
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5.3 Arbetets betydelse  

Insikten om att det personliga uttrycket är individens personliga uttryck i en upphöjd 
form kommer att underlätta enormt för mig då jag i framtiden ska förklara för elever 
som ska få betyg i sång vad som krävs för att visa ett personligt uttryck. Bara i högsta 
betyget krävs ett personligt uttryck, i de andra krävs ett visst personligt uttryck. Om 
någon framtida elev skulle få ett lägre betyg än A behöver den alltså inte känna att den 
inte har någon personlighet, för jag har kunnat förklara att det handlar om att ta med sin 
personlighet, men att skruva upp den en nivå så att det når fram. Det handlar om att 
vara personlig men inte privat. Det går att göra både på ett utåtriktat och ett inåtvänt 
sätt. Görs det på ett inåvänt sätt kan det bli än viktigare att uttrycket framkommer i 
rösten då det inte finns lika mycket visuell input att få för en publik. Eftersom det 
personliga uttrycket i kriterierna alltid sker via sången är det automatiskt upphöjt från 
vår vardagliga version av oss själva. Med den insikten kan jag som lärare ta bort 
bedömningsfokuset från elevernas identiteter då det inte handlar om deras privata jag. 
Om en personlighet inte ses som helt statisk utan beroende på sammanhang kan många 
olika sidor av en elevs personlighet lockas fram med hjälp av sång i teaterimprovisation 
och att prata om musik och kommunikation. Läraren kan göra eleverna medvetna om 
vilket intryck deras uttryck gör och hjälpa dem att komma i kontroll över det. Då kan de, 
om de vill, ta till ett specifikt uttryck och, om de vill, bara uttrycka sig själva på scen. 
Dessa insikter kommer jag att ha stor hjälp av i mitt yrke som sånglärare och det kan 
förhoppningsvis vara lika stor hjälp för andra sånglärare. 

5.4 Fortsatt forskning  

En forskningsstudie inom samma område som detta arbete skulle med fördel kunna 
göras inom kort, men med observation som kompletterande metod då en sådan skulle 
kunna fånga upp förhållningssätt som sånglärare kanske är omedvetna om att de har. En 
fortsatt vetenskaplig diskussion om ämnesspecifika begrepp skulle stärka 
sånglärarkåren som proffession. En undersökning om elevernas upplevelse av 
betygssättningsprocesssen skulle också kunna göras då det resultatet skulle kunna 
jämföras med sånglärarenas svar om hur de kommunicerar med eleverna om vad som 
krävs utifrån betygskriterierna. Det skulle då gå att se huruvida eleverna uppfattar det 
sånglärarna tror att de förmedlar.  
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