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Sammanfattning 
I mitt examensarbete har jag undersökt hur sånglärare beskriver och tolkar kunskapskraven personligt  

och konstnärligt uttryck i kursen MUSINS03S (Skolverket, 2011). Syftet var att jag ville få en djupare  

förståelse av innebörden i personligt och konstnärligt uttryck i MUSINS03S (Skolverket, 2011) så att  

mina bedömningar blir mindre personberoende och att jag blir bättre på att förklara och konkretisera  

kunskapskraven för mina elever och på att ge stödjande återföring på deras prestationer. Den teoretiska  

ansatsen utgick från John Deweys tankar om konst och estetisk erfarenhet. Som metod användes en  

halvstrukturerad fokusgruppintervju och en ”stimulate recall”- intervju. I studiens resultat framkom att  

det fanns ett stort hos behov hos sånglärarna att resonera kring kunskapskraven personligt och  

konstnärligt uttryck i MUSIN03S (Skolverket, 2011) och att sånglärarna hade olika uppfattningar om  

hur de skulle tolkas. Sånglärarna hade också två olika sätt att se på konstnärligt uttryck. Vidare  

framkom att sånglärarnas uppfattning om nivån på det personliga och konstnärliga uttrycket i  

MUSINS03S var oklar och att det är svårt att vara objektiv när man ska bedöma personligt och  

konstnärligt uttryck i kursen MUSINS03S (Skolverket, 2011). Jag upplever att jag i och med studien  

har fått en djupare förståelse för vad kunskapskraven personligt och konstnärligt uttryck i  

MUSINS03S (Skolverket, 2011) innebär, men att det finns mer att utforska och ta reda på för att  

tydligare precisera deras innebörd. Jag har också kommit fram till att jag som lärare bör undvika  

värdeomdömen om elevernas personliga identitet eller känsloliv eftersom de riskerar att kränka  

eleverna samt att det är svårt att vara objektiv när man ska bedöma personligt och konstnärligt utryck i  

sång i MUSINS03S (Skolverket, 2011). Jag hoppas också att andra ska ha nytta av det jag kommit  

fram till. 

Ett stort tack till mina barn Elsa och Vera som har stått ut med att jag varit tråkig mamma som bara 
suttit vid datorn, till sånglärarna och Johan Nyberg som tog av sin tid och delade med sig av sina 
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Inledning 
Sång är mitt huvudinstrument. I drygt trettio år har jag sjungit professionellt och på olika sätt jobbat 

med musik. Mest har jag lärt mig sjunga genom att bara göra det, ”learning by doing” som filosofen 

Dewey skulle ha sagt (Säljö, 2003, s. 73). För att förbättra min teknik och utveckla min röst har jag 

genom åren tagit lektioner och gått olika kurser. Sedan elva år tillbaka arbetar jag som sång- och 

musiklärare på ett estetiskt gymnasieprogram i Stockholm. För några år sedan beslutade regeringen att 

alla lärare från och med år 2015 måste vara behöriga och ha en lärarlegitimation för att få undervisa 

och sätta betyg (Skolverket, 2011). För att bli behörig lärare och få lärarlegitimation går jag därför, 

sedan höstterminen, 2012 VAL-programmet på Stockholms universitet. Den sista etappen i 

utbildningen består av att skriva ett självständigt arbete.  

Hösten 2013 läste jag kursen: Att organisera för, värdera och bedöma lärande (Stockholms universitet, 

2013). I kursen framkom att forskning visat att formativ bedömning ökar elevernas möjlighet att 

lyckas med sina studier. Formativ bedömning bygger på återkoppling till eleven under arbetets gång. 

Det förutsätter att eleverna är införstådda i målen och den ideala kvaliteten för arbetet så att de själva 

kan se hur de ligger till och ta ansvar för sitt eget lärande. Det innebär att läraren måste kunna förklara 

kunskapskraven och vad eleven ska göra för att nå dem (Lindström, 2011, s. 15, Lundahl, 2011; s. 52-

53). Jag började fundera på hur kunskapskraven personligt och konstnärligt uttryck i gymnasiets 

sångkurser i Gy 2011(Skolverket, 2001) skulle kunna beskrivas. I MUSINS01S, Instrument eller sång 

1, står det att eleven ska sjunga med ett personligt uttryck. I MUSINS02S, Instrument eller sång 2, och 

i MUSINS03S, Instrument eller sång 3, tillkommer även att uttrycket ska vara konstnärligt 

(Skolverket, 2011).  

I somras hade jag glädjen att för första gången få se Bob Dylan live. Konserten var utomhus i Sofieros  

Slottsträdgård. Jag upplevde framförallt andra halvan av konserten som magisk. Vissa låtar ”knockade  

mig totalt”. Dylan var närvarande och känslig, sjöng med inlevelse och berörde mig. Musikerna var  

samspelta och lyhörda, och scenen fint ljussatt. Det var en helhetsupplevelse. Jag upplevde hans  

uttryck som både personligt och konstnärligt trots att rösten var raspig och inte på topp, framförallt  

i början av konserten. Tidningarnas recensioner varierade från en sympatisk konsert till  

slentrianmässigt, många klagade på hans begränsade och rossliga sångröst (Björk, 2014, 15 juli;  

Engström, 2014, 15 juli; Steen, 2014, 15 juli). Jag tycker att det är intressant att man kan tycka så  

olika. Handlar det om vilka vi är, vårt bagage och våra erfarenheter, vårt tycke och vår smak? I så fall  

är ju det som jag uppfattar som personligt och konstnärligt i allra högsta grad subjektivt?  

 

I Gy 2011 ställs krav på att betygsättning ska vara objektiv och likvärdig (Skolverket, 2011 s. 6).  

Hur ska vi då beskriva och tolka personligt och konstnärligt uttryck i skolsammanhang? Finns någon  
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forskning? Hur tänker andra sångpedagoger? För att bli ”lite klokare” i ämnet bestämde jag mig för  

att i mitt examensarbete undersöka hur sånglärare på gymnasiet beskriver och tolkar kunskapskraven  

att sjunga med personligt och konstnärligt uttryck. Min undersökning kommer att inriktas på kursen  

MUSINS03S, Instrument eller sång 3 (Skolverket, 2011). Jag hoppas också att andra musiklärare  

kommer att ha nytta av det jag kommer fram till. 

Bakgrund 
Hösten 2011 infördes en ny läroplan, Gy 2011, för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Den kom att  

innebära vissa förändringar jämfört med den tidigare läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94  

(Skolverket, 2006). I Lpf 94 talades det i ämnes- och kursplaner om mål. I Gy 2011 är det syfte och  

centralt innehåll som gäller. En ny betygsskala med sex steg (E-A) mot tidigare tre steg (G, VG,  

MVG) har införts (Skolverket, 2011, 2006). De tre instrument- och sångkurserna som i Lpf 94 var på  

50 poäng har i Gy 2011 utökats till 100 poäng. I Lpf 94 innehöll instrument- och sångkurserna ett  

mindre antal betygskriterier (se bilaga 1). Formuleringarna innebar stor tolkningsfrihet för lärarna.  

Betygskriterierna i Lpf 94 (Skolverket, 2006) har i Gy 2011 (Skolverket, 2011) ersatts av  

kunskapskrav och kursens krav är betydligt fler än i Lpf 94 (se bilaga 2). Fortfarande råder  

tolkningsfrihet, men lärarna har fler begrepp att förhålla sig till, bl. a. konstnärligt uttryck (Skolverket,  

2011). 

 

I läroplanen för Gy 2011 står att läraren ska: 

 

• fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna,  
 
• samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och 

kunskapsutveckling, och 
 

• redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker (Skolverket 2011, s. 15). 

 

Lärarna har således en skyldighet att förklara vad det är eleverna ska lära sig och vad det är de  

bedömer. Christian Lundahl (2011) redogör för två typer av bedömning, summativ bedömning och  

formativ bedömning. Summativ bedömning är en summering av vad en elev kan vid en viss tidpunkt  

t.ex. ett betyg. Formativ bedömning syftar till att utgöra ett stöd under elevernas lärprocess och vara en  

del av undervisningen. Den är ett instrument för dialog mellan lärare och elev, men också för lärarens  

planeringsarbete. Enligt Lundahl (2011) har forskning visat att formativ bedömning av hög kvalitet  

förbättrar elevernas lärande (Lundahl, 2011, s. 52-53). Det förutsätter att eleverna är införstådda i  

målet och den ideala kvaliteten för arbetet så att de själva kan se hur de ligger till och därmed kan ta  
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ansvar för sitt eget lärande (Lindström, 2011, s. 15). Ingrid Carlgren (2011) anser att ömsesidiga  

begrepp behövs för att lärare och elever ska kunna kommunicera kring bedömning. De behöver bli  

förtrogna med hur de olika begreppen ska användas, så att de får förtrogenhetskunskap (Carlgren,  

2011, s. 43, 47, 55). Lärarens uppgift är att tolka elevens kunskaper, förmågor och färdigheter. Varje  

bedömning är, enligt Lundahl (2011), en tolkning av en elevprestation, med viss inbyggd osäkerhet.   

Han anser därför att det är bra om lärare har en tydlig uppfattning om vad det är de ska bedöma. Lärare  

måste också kunna identifiera och undvika inslag av subjektivitet. De behöver också vara medvetna  

om att bedömningens resultat är påverkat av vem som bedömer vem, och att bedömning alltid utgår  

från perspektiv och position (Lundahl, 2011, s. 72-73).  

 

Jag anser av ovanstående att det viktigt att sånglärare på gymnasiet är tydliga med sina  

bedömningsgrunder och att de vet vad olika kunskapskrav och begrepp innebär.  

 

Syfte och frågeställning 
För att kunna vara tydliga med sina bedömningsgrunder av kunskapskraven personligt och  

konstnärligt uttryck i MUSINS03S (Skolverket, 2011) behöver sånglärare på gymnasiet veta vad de  

innebär. Jag vill i mitt examensarbete undersöka hur sånglärare på gymnasiet beskriver och tolkar 

kunskapskraven personligt och konstnärligt uttryck i MUSIN03S (Skolverket, 2011). Syftet är att jag  

vill få en djupare förståelse av innebörden i personligt och konstnärligt uttryck i MUSINS03S  

(Skolverket, 2011) så att mina bedömningar blir mindre personberoende och att jag blir bättre på att  

förklara och konkretisera kunskapskraven för mina elever och på att ge stödjande återföring på deras  

prestationer. 

 

Min frågeställning för att uppnå detta syfte lyder:  

 

• Hur beskriver och tolkar sånglärare kunskapskraven personligt och konstnärligt uttryck i 
MUSINS03S? 

Forskningsöversikt 
I min forskningsöversikt kommer jag att se närmare på begreppen uttryck, personlighet, konst och 
subjektivitet.  
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Uttryck 
Nationalencyklopedin utgår i sin definition av uttryck från estetik och konstteori. När man talar om till 

exempel en bilds uttryck avser man den estetiska karaktär eller känslokaraktär bilden har som helhet. 

Bildens form är bärare av ett känsloinnehåll. Uttrycket ses inte som en egenskap hos konstnären eller 

betraktaren utan hos bilden. Betraktarens kulturella referensram påverkar betraktarens upplevelse av 

bilden (NE, 2014).  

Om man applicerar denna definition på musiksammanhang så skulle man kunna säga att en låts 

uttryck är den estetiska karaktär eller den känslokaraktär som låten har som helhet. Låtens form är då 

bärare av ett känsloinnehåll. Uttrycket är inte en egenskap hos kompositören, sångaren, musikerna 

eller hos lyssnaren utan hos låten. Lyssnarens kulturella referensram påverkar upplevelsen av låten.  

Den ryske pedagogen, psykologen och filosofen Lev Vygotskij (1896 -1935) som bl.a. studerade 

människans förhållande till konst och litteratur ansåg att vårt medvetande är dynamiskt och 

föränderligt och en spegling av den omgivande kulturens form och innehåll (Vygotskij, 1995, s. 8).  

 Enligt både Vygotskij och NE (2014) är således vår kulturella referensram av betydelse för hur vi 

upplever musik (Lindqvist, 1995, s. 8; NE 2014). 

Uttryck i skolsammanhang   

I sin doktorsavhandling ”Samtal om samspel – Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om 

ensemblespel på gymnasiet” har Olle Zandén (2010) studerat några musiklärares yrkesspråk när de 

samtalar kring några gymnasieelevers ensembleuppspel. När lärarna samtalar om elevernas uttryck är 

det främst elevernas fysiska uttryck de talar om. Uttrycket är inte i någon större omfattning kopplat till 

musikens form, klang eller innehåll. Eleverna anses, när de visar spelglädje och engagemang, uttrycka 

sitt känsloliv och sin personlighet. Lärarna vill därför inte lägga sig i elevernas uttryck eftersom de 

upplever att det kan vara kränkande för eleverna (Zandén, 2010, s. 181). Musiklärarnas ideal är det 

oreflekterade och spontana uttrycket. De menar att om man lär eleverna hur de ska spela kan man 

förstöra det som är autentiskt och äkta. Det blir då lärarens röst som man hör i musiken istället för 

elevens. Krav som naturlighet, äkthet och spontanitet i musikhistorien hör hemma på 1700- och 1800-

talen och i rockens och jazzens estetik under andra hälften av 1900-talet (Zandén, 2010, s. 181, 184). 

Olle Zandén (2010) anser att det är problematiskt att i skolvärlden använda begrepp som uppriktighet, 

sannfärdighet och originalitet. Han menar en lärare aldrig med säkerhet kan bedöma om en elev 

verkligen menar det hon säger eller gör. Det är även djupt omoraliskt att ställa krav på ”rätta” tankar 

eller känslor. På samma grunder kan även spelglädje, engagemang och spontant uttryck ifrågasättas 

som kriterier (Zandén, 2010, s. 185). Han konstaterar att musiklärarna saknar ett språk att beskriva och 

samtala om klingande kvaliteter. Han efterlyser forskning som syftar till att musiklärare ska utveckla 

sin förmåga att samtala om musik och verbalisera sina kvalitetsuppfattningar och kriterier. En sådan 

kompetens bör bidra till förmågan att kommunicera även med eleverna om musikestetiska kvaliteter 
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(Zandén, 2010, s 191). I en artikel på ”Musiklärarportalen” beskriver Olle Zandén (2013) två olika sätt 

att se på personligt uttryck. Synsätten får konsekvenser för hur lärare använder sig av begreppet 

personligt uttryck när de tolkar och bedömer sina elever. Om det är sin personlighet och sin identitet 

eleverna ska uttrycka när de musicerar är det etiskt oförsvarbart att påverka och värdera uttrycket, 

eftersom kritik av hur eleven uttrycker sig som individ lätt kan bli en kränkning. Om eleverna däremot 

vill uttrycka något eller någonting, t.ex. en känsla, en stämning eller ett innehåll i en text, har vi lärare 

en legitim roll som lyssnande och reflekterande medskapare. Då kan vi bidra med det som ingen kan 

klara på egen hand, att få reda på om uttrycket når fram och om man lyckas blir förstådd. Först då kan 

vi hjälpa eleverna att hitta och att skärpa det uttryck de strävar efter. Då kan vi ha en dialog om vad 

uttrycket ger för intryck (Zandén 2013).  

Sångböcker om uttryck 

Sångböckers syfte är att lära ut sångteknik och metoder för hur man kan utveckla sin sång. De är för  

det mesta skrivna av undervisande sångare och sångpedagoger. Den här typen av böcker ingår ibland  

som undervisningsmaterial på gymnasiet. Jag tänkte därför att det kunde vara intressant att se hur de  

skriver om personligt och konstnärligt uttryck. Nedan är ett axplock ur den här typen av litteratur. 

 

Catherine Sadolin (2009) som är en dansk sångpedagog som driver egen skola i Köpenhamn, menar  

att uttrycket, d.v.s. att vilja berätta något är det viktigaste när det gäller sång. Tekniken ger verktygen  

för att kunna berätta det man vill på sitt eget sätt. För att hitta sitt uttryck är det viktigt att sångaren  

litar på sin egen känsla, smak och omdömesförmåga. Individualitet är viktigt liksom att våga  

experimentera och prova nya vägar. Det konstnärliga valet av ”vad” och ”hur” något ska berättas  

måste sångaren göra själv. Det konstnärliga valet innefattar också det som sångaren väljer att inte göra.  

Det handlar om att bli trovärdig i sitt berättande. Sångare som lyckats ge publiken en konstnärlig  

upplevelse, har lyckats göra publiken, medvetet eller omedvetet medskapande så att de knyter an till  

sina egna historier (Sadolin, 2009, s. 239). 

Thomas Hemsey (2004) anser att sång i första hand är ett känslomässigt uttrycksmedel. Sång handlar 

om viljan att kommunicera genom musik. Sinnet ska övas så att det kan ge klara och precisa impulser 

till kroppen så att sångaren naturligt känner stark inre vilja att uttrycka sig (Hemsey, 1998, s. 8, 12). 

Richard Miller (1996) är också av åsikten att sång ska kommunicera och uttrycka känslor. Man lär sig 

genom att prova sig fram, ”learning by doing” (Miller, 2004, s. 225; Säljö, 2003, s. 73). Tona de Brett 

anser att för att sjunga på sitt eget sätt måste man på djupet förstå vad låten handlar om och inte vara 

rädd för att dela med sig till publiken. Man ska tolka utifrån sina känslor, lita till sitt undermedvetna 

och vara sig själv (de Brett, 1996, s. 25- 26). Berit Kullberg Söderholm & Ragnhild Sjögren (2009) 

menar att den känsla som man ska gestalta inte behöver vara sann, man behöver alltså inte befinna sig 

i samma känsloläge eller situation privat. De anser att merparten av alla texter handlar om någon eller 

några grundläggande starka känslor som glädje, ilska, svartsjuka, saknad, förvåning, rädsla, avund och 
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njutning, eller varianter av dem. Sångaren rekommenderas att använda sin fantasi när han eller hon 

tolkar texten och lever sig in i personen eller karaktären som sjunger (Kullberg Söderholm & Sjögren, 

2009, s. 195). 

Att utgå från texten och karaktären tycker Gillyanne Kayes (2004) är ett bra sätt för att hitta sitt 

uttryck och finna en balans mellan text och musik. Hon föreslår en metod som går ut på att man ställer 

frågor till texten: Who, Why, What, Where, When (Kaynes, 2004, s. 175-176). Dessa frågor nämner 

även Berit Kullberg & Ragnhild Sjögren (1995) i sin bok ”Sing it” (Kullberg & Sjögren, 1995, s. 30). 

Även Ulla Moberg och Madeleine Uggla (1984) anser att det är viktigt att sångaren lever sig in i och 

förstår texten så att orden och tonen bildar en helhet. Sångaren ska tänka på vad han eller hon vill 

förmedla till lyssnaren (Moberg & Uggla, 1984, s. 57-60). Sångaren, sångpedagogen och röstforskaren 

Daniel Zangger Borch (2005) skriver att uttrycket kan övas upp genom att man slår upp ord och sätter 

sig in texten, funderar över känslolägen och ansiktsuttryck, på vem och var man är, vilka sinnen som 

är involverade samt vilka sångtekniska och musikaliska inslag som kan förstärka den aktuella känslan; 

svagt starkt, bröst, falsett, pressat, luftigt, staccato eller legato (Zangger Borch, 2005, s. 82-85). I sin 

doktorsavhandling, ”Sång inom Populärmusikgenren - Konstnärliga, fysiologiska och pedagogiska 

aspekter” (Zangger Borch, 2008) skriver han att det konstnärliga uttrycket inom populärmusikgenrerna 

befinner sig i ständig utveckling och genomsyras av stor kreativitet. Det enda som sätter gränsen för 

det konstnärliga uttrycket är summan av utövarens fantasi och den egna röstens fysiologi (Zangger 

Borch, 2008, s.1). 

Sammanfattningsvis handlar sång enligt sångböckerna om vilja att kommunicera och uttrycka känslor 

genom musik. Sångböckerna beskriver olika metoder för att hitta sitt uttryck. De säger inget om vad 

ett personligt eller konstnärligt uttryck är (Sadolin, 2009, s. 239; Hemsey, 1998, s. 8,12; Miller, 2004, 

s. 225; de Brett, 1996, s. 25- 26;Moberg & Uggla, 1984, s. 57-60; Kaynes, 2004, s.175-176; Kullberg 

Söderholm & Sjögren, 2009, s. 195; Zangger Borch, 2005, s.) Sadolin (2009) talar om att sångaren ska 

ge publiken en konstnärlig upplevelse och göra dem medskapande i upplevelsen (Sadolin, 2009, s. 

239).  

Personlighet 
Personlighet definieras i Nationalencyklopedin som summan av de egenskaper som gör en person till 

det den är och samtidigt skiljer honom eller henne från alla andra. Ens personlighet innehåller vissa 

grunddrag som kan vara medfödda, men de påverkas och förändras under livets gång genom 

uppfostran, kunskaper och erfarenheter (NE, 2014).  

I sin licentiatuppsats ”Sångupplevelse - en klingande bekräftelse på min existens i världen talar 

Susanna Leijonhufvud (2011) om ”immanensen”, det privata jaget. Där bor idéer, tankar, fantasier, 

drömmar, åsikter och värderingar. För att andra ska kunna ta del av ”immanensen” så måste den 
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uttryckas, d.v.s. aktivt omsättas i ord och handling. Vi kan aldrig bli delar av varandras privata jag. För 

att finna ett samförstånd i musikalisk intersubjektivitet och kunna spegla oss i varandras uttryck måste 

immanensen förlösas utanför sin domän. Det görs genom att den aktivt omsätts i ord och handling 

(Leijonhufvud, 2011, s. 80). 

Roger Säljö (2003) skriver att den ryske pedagogen, psykologen och filosofen L.S. Vygotskij (1896-

1935) ansåg att människor lär sig genom att interagera med andra. Hennes föreställningar och 

kunskaper får näring i de sätt att tänka som utmärker hennes sociokulturella omgivning. Våra 

personligheter är således präglade av de människor som finns omkring oss, och av de värderingar och 

föreställningar som råder i det samhälle vi lever i. Lärande och utveckling är sociokulturella 

företeelser som skiljer sig åt mellan olika kulturer, samhällen och epoker (Säljö, 2003, s. 85).  

Konst  
Nationalencyklopedin definierar konst som sådant man skapar i syfte att uttrycka något och för att 

påverka andra människor. Konst är ett gammalt ord som betyder ”kunnande” eller ”färdighet”.  Förr i 

tiden ansågs konst främst ha med praktiska kunskaper att göra, till exempel hantverk. Så småningom 

kom konst att handla om sådant man skapade med sitt kunnande, till exempel musik, dans och 

arkitektur. Numer menar man med konst ofta bildkonst, alltså måleri, teckning, skulptur och grafik 

(NE, 2014). 

Gunilla Lindqvist (1999) har skrivit om den ryske psykologen Vygotskijs syn på konst och kreativitet. 

Vygotskij anser att konstnären i sitt skapande omvandlar verklighetens material till estetisk form. Den 

estetiska formen berör sedan läsarens känslor och får henne att tolka verket med hjälp av sin fantasi. 

Läsaren blir på så sätt delaktig i kulturen. Den estetiska känslan är enligt Vygotskij både individuell 

och social (Lindqvist, 1999, s 186 -187). Vygotskij kallade den kreativa förmågan för fantasi. Fantasin 

visar sig inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska 

skapandet. All fantasi bygger på element från verkligheten. Ju rikare verklighet desto större 

möjligheter för fantasin. Med fantasins hjälp förvandlas delar av verkligheten, tar gestalt och träder på 

nytt in i verkligheten (Lindqvist, 1999, s. 187). Hur vi tolkar och gestaltar vår föreställningsvärld 

beskriver Vygotskij som förhållandet mellan reproduktion och kreativitet (Vygotskij, 1995, s. 9). 

Reproduktion handlar om återskapande och är nära förknippat med vårt minne. Den kännetecknas av 

att människan upprepar tidigare skapade handlingsmönster eller återupplivar spår av tidigare intryck. 

Kreativitet ser Vygotskij som en mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det skapade är 

en konstruktion av intellektet eller känslan eller ett ting i den yttre världen (Vygotskij, 1995, s. 11). 

Hjärnan är, enligt Vygotskij, ett organ som både bevarar och reproducerar tidigare erfarenheter och 

som kombinerar och kreativt bearbetar element ur tidigare erfarenheter och ur dessa skapar nya 

situationer och nytt beteende. Enligt Vygotskij är det människans kreativa aktivitet som gör henne till 



8 
 

en framtidsinriktad varelse, som skapar sin samtid och samtidigt förändrar sin nutid (Vygotskij, 1995, 

s. 13). Fantasin är, enligt Vygotskij, en förutsättning för konstnärligt skapande (Lindqvist, 1999, s. 

187.)  

Subjektivitet 

Nationalencyklopedin (NE, 2014) definierar subjektivitet som att man låter den man är, sina  

kunskaper och åsikter påverka hur man agerar och förhåller sig till olika saker. Motsatsen till  

subjektivitet är objektivitet. När man är objektiv är man saklig och opartisk. Man tar bara hänsyn till  

fakta och bortser från egna, andras intressen eller åsikter. Det är enligt NE (2014) mycket svårt att vara  

helt objektiv (NE, 2014).  

Teoretiskt perspektiv 
Som vetenskaplig ansats för min studie har jag valt att använda mig av den amerikanske filosofen och  

pedagogen John Deweys teori om erfarande som konst, ”experience of art” och erfarenhetens estetiska  

dimension, ”the estetic dimension of experience” (Alexander,1987, s .xiii). John Dewey föddes 20  

oktober 1859 och dog 1 juni 1952 (NE, 2014). Teorin är hämtad från Thomas M. Alexanders bok “  

John Dewey´s Theory of Art, Experience & Nature - The Horizons of feeling”(Alexander, 1987).  I  

“ John Dewey´s Theory of Art, Experience & Nature - The Horizons of feeling” diskuterar och tolkar  

Alexander Dewys teori utifrån Deweys originaltexter (Alexander, 1987). Jag har använt en  

andrahandskälla, efter att ha kommit fram till att Deweys originaltexter var alltför svårtolkade för mig.  

Deweys teori om erfarande som konst ”experience of art” och erfarenhetens estetiska dimension, ”the  

estetic dimension of experience” innefattar både konstnären och betraktaren, vilket översatt till en  

skolsituation skulle kunna vara eleven (konstnären/sångaren) och läraren (betraktaren/publiken)  

(Alexander,1987, s. xiii). Elevens personliga och konstnärliga uttryck ska ju tolkas och bedömas av  

läraren, som behöver ha en tydlig uppfattning om vad det är hon ska bedöma (Lundahl, 2011 s. 72-73).  

För att kunna arbeta  med formativ bedömning måste både lärare och elev vara förtrogna med målen  

och hur de ska uppnås (Lindström, 2011 s. 15; Lundahl, 2011, s. 52-53). 

 

För att förstå Deweys teori om erfarande som konst ”experience of art” och erfarenhetens estetiska  

dimension ”the estetic dimension of experience” ger jag här utifrån Alexanders tolkning av Deweys  

teori (Alexander, 1987) en presentation av några för ändamålet viktiga delar av Deweys filosofi  

(Alexander, 1987, s. xiii).  
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Erfarenhet 
Alla erfarenheter kommer enligt Dewey genom organismers interaktion med sin omgivning. För  

människor huvudsakligen genom interaktion med en social eller kulturell kontext (Alexander, 1987, s.  

xviii). Dewey använder begreppet erfarenhet i betydelsen liv, historia och kultur. Det är inte själva  

processen och sätten att erfara något utan vad som erfarits och upplevts (Alexander, 1987, s. 71).  

Dewey betraktade erfarenhet som en process belägen i vår naturliga miljö, förmedlad genom socialt  

delade symboliska system. En process som aktivt undersöker och svarar på världens tvetydigheter i  

syfte att försöka tolka, återge och definiera dem (Alexander, 1987, s. xiii). Erfarande som konst  

“experience of art” såg Dewey som den mest kompletta, betydelsefulla och givande mänskliga  

erfarenheten eftersom den skapar mening och värde i en människors liv och i sin förlängning i  

samhället (Alexander,1987, s. xiii). Den presenterar en konkret möjlighet för vad livet skulle kunna  

vara (Alexander,1987, s. 199-200).  

Kultur 
Med kultur menar Dewey det komplexa och varierade sätt som människor lever tillsammans på i  

världen (Alexander, 1987, s.70). Att födas in i ett samhälle är att födas in i en värld av strukturerade  

mönster av aktivitet (Alexander, 1987, s.159). Där finns språk, trosföreställningar, riter, roller,  

legender och historier (Alexander, 1987, s. 270). Vi föds in i en kulturell lika mycket som organisk  

miljö (Alexander, 1987, s. xix ). Kulturen överförs genom berättelser, ceremonier, bilder och dramer  

(Alexander, 1987, s. 271). De enskilda människornas möjligheter skapas utifrån de andras roller.  

Sätten att tänka och agera visar sig genom individerna i en kultur, men är i sig själva ett system av  

trosföreställningar, igenkänning, ignorans, acceptans eller förnekelse, förväntningar och bedömning av  

betydelser som har skapats under påverkan av vana och tradition (Alexander, 1987, s. 161). Dewey  

såg kulturen som både befriande och bindande. Den ger möjligheten att dela uppfattningar och värden.  

Kulturen bestämmer också omfånget av värden och tillgängliga möjligheter. Ingen kan fly undan  

kulturen och att frigöra sig från kulturen skulle enligt Dewey innebära total ensamhet (Alexander,  

1987, s. 272). 

Kommunikation  
Språk är kommunikation och kommunikation är kultur och samhället bygger enligt Dewey på dialog,  

delande och deltagande eftersom människor är sociala varelser som har behov av att samarbeta och ha  

gemensamma mål att sträva efter (Alexander, 1987, s. xvii, 165, 267). Människan har en ”impulsion”,  

en drivkraft, inre strävan, att skapa mening, göra livet värdefullt och världen sammanhängande  

(Alexander, 1987, s. xvii). Kommunikation är enligt Dewey en process av samverkan,  

tillrättaläggning, beslut och utveckling (Alexander, 1987, s. xix). För att kunna vara mottagare av  

kommunikation krävs enligt Dewey att man har en öppen och förändringsbenägen erfarenhet. Det  
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betyder att man tar del av vad någon annan känt och får sin egen attityd förändrad. Båda parter berörs.  

Man måste assimilera, använda sin fantasi och något av den andres erfarenhet för att på ett intelligent  

sätt kunna dela med sig av sin egen erfarenhet. Dewey ansåg att kommunikation liknade konst i den   

bemärkelsen att den vidgar och belyser erfarenheter, stimulerar och berikar fantasin, skapar  

noggrannhet och livsutrymme för ståndpunkter och tankar. Att leva tillsammans är enligt Dewey  

lärorikt (Alexander, 1987, s. 271).  

Konst 
Konstens syfte är, enligt Dewey, att ge en estetisk upplevelse (Alexander, 1987, s. 238). Konst är en  

aktivitet vars ursprung är organismers naturliga interaktion med världen och samhällsmedlemmarnas  

kulturella interaktion med varandra. Både konst och uttryck bör, enligt Dewey, förstås ur den aspekten  

(Alexander, 1987, s. 214). Konstverk är betydelsefulla bärare av upptäckter av sammantagna  

möjligheter av mening (Alexander, 1987, s.188). Konst är lokaliserad i en historisk och kulturell  

kontext. Det gäller både för den som skapar konsten och den som tar del av den. Konsten speglar  

mänsklig historia och skapar en kontinuitet mellan de förfinade intensifierade erfarenheter som konst  

är och vardagliga händelser (Alexander, 1987, s. 188). Kulturen vi lever i lär oss att se och svara på  

världen på en mängd olika sätt och konst är en intensifiering av denna process. Olika behov och vanor  

förkroppsligas i kulturen, olika kulturer genererar olika estetiska former (Alexander, 1987, s. 189).  

Dewey gör en distinktion mellan ”the art product” och ”the work of the art”. ”The art product” är  

konstverket som konstprodukt. Det är fysiskt och har en potential, ”The work of art” handlar vad som  

händer när verket möter en betraktare. Det är verket som aktivt och upplevt. Det är vad verket gör,  

dess påverkan (Alexander, 1987, s. 236). Konstprodukter som kan träda in i en variation av kontexter  

och kraftfullt interagera och generera fullbordande förnyelse av upplevelse, som blir berikande kanaler  

för komplex men organiserad respons, förklarar, enligt Dewey, vår känsla av tidlös kvalitet i stor konst  

(Alexander, 1987, s. 237). Konstens material är, som Dewey ser det, hela domänen av biologisk  

aktivitet, seder och bruk, organisk respons såväl som kulturens symbol system, värden,  

trosföreställningar och historier som definierar en gemenskap. Om ett konstverk erhåller unik och  

kraftfull integration av sådana material, blir det universellt och en fungerande bas för förnyad  

upplevelse (Alexander, 1987, s. 235).  

Konstnären 
Konstnärens uppgift är enligt Dewey att göra sitt uttrycksmedel så uttrycksfullt, att betraktaren som  

interagerar med verket svarar med en organiserad och känslomässig respons. Känslan måste  

artikuleras och framkallas genom uttrycksmedlet (Alexander, 1987, s. 221). Konstnären måste ta   

rollen som både skapare och betraktare och integrera dessa aktiviteter så att de styr hans eller hennes  

agerande. För att ett konstverk ska kännas och upplevas som konstnärligt måste det enligt Dewey ha  

älskats och blivit djupt omhändertaget. Det som konstnären ska uppenbara i sitt arbete och göra  
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tillgängligt för andra, är just denna omsorg om ämnet. Konstverkets uppgift är att vägleda och  

kultivera perceptionen så att den blir involverad i konstverkets substans, i vad konstverket handlar om  

(Alexander, 1987, s. 207). Utmaningen för konstnären anser Dewey är att skapa ett konstverk som  

håller känslan vid liv och belönar intresset hos både konstnären och betraktaren. Konstverket måste  

därför förmedla en spännande, dynamisk värld, full av nyheter, tvetydigheter, kontraster och  

suggestiva samband. Verket får inte nå sitt mål alltför snabbt eftersom det då kommer att sakna djup  

och intresse. Om känsla saknas, finns inget engagemang, ingen omsorg, och därmed ingen möjlighet  

till djup betydelsefull respons hos vare sig konstnären eller mottagaren (Alexander, 1987, s. 222).  

Konstverk som inte bryr sig om sin substans, avslöjar sig själva som vårdslösa och likgiltiga. I dem  

finns inget för betraktaren att upptäcka eller arbeta med (Alexander, 1987, s. 207). Skillnaden mellan  

hantverk och konstverk ligger, enligt Dewey, i förmågan att skapa att artikulera känsla. Viss kan det  

finnas känsla i ett konstverk menar Dewey men om den manifesteras alltför snabbt är resultatet inte  

konst (Alexander, 1987, s. 222). Dewey anser att alla dåliga arbeten har startat genom försök att  

porträttera mod eller skönhet. En abstrakt känsla väcks då inte från materialet utan påtvingas det och  

kan inte fungera som guide och kontroll av materialets uttrycksmöjligheter (Alexander, 1987, s. 221).  

Att skapa konst är, enligt Dewey, det mest naturliga en människa kan göra eftersom det estetiska finns  

i varje levande varelse som lever sina sinnen fullt ut. Alla sinnen är lika mycket värda (Alexander,  

1987, s. 190, 194). Det är också viktigt att arbetet roar konstnären privat (Alexander, 1987, s. 211).  

Dewey menar också att det inte kan förnekas att vissa personer har en extraordinär talang och kreativ  

kraft. Förutsättningarna för deras skicklighet bestäms dock av kulturella förhållanden. Bach född i en  

Amazonstam hade inte varit Bach, Beethoven född på 1300-talet hade inte varit Beethoven et cetera  

(Alexander, 1987, s. 203).  

 

Betraktaren 
Den som tillägnar sig ett konstverk måste enligt Dewey ta en aktiv del i perceptionen. Konstverket  

och den som står framför det deltar i en dialog, som var för sig bidrar till hela upplevelsen. Denna  

dialog har sitt motstycke i studion, där skapandet av konstverket sker (Alexander, 1987, s. 211).  

Konstverkets form öppnar upp konstverkets värld och hjälper betraktaren att interagera med verket.  

Formen är konstverkets dynamiska struktur (Alexander, 1987, s. 211). Den är en tidsbestämd  

kontinuitet av händelser där olika delar interagerar med varandra i ett dramatiskt spänningsförhållande  

(Alexander, 1987, s. 194). Formen bär fram konstverket så att en estetisk upplevelse erhålls  

(Alexander, 1987, s. 211, 239). Form är enligt Dewey något som kan läras ut och undervisas  

(Alexander, 1987, s. 248-249). Konstverket existerar som en fysisk enhet när det är redo att visas, men  

blir ett objekt av estetiskt värde när det orsakar en respons hos i betraktaren. Responsens natur beror, 

menar Dewey, på betraktarens aktiva deltagande i den etiska upplevelsen. Konstverket har ett 

”statement” att göra, men det är betraktaren som formar detta ”statement” i en personlig  
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kommunikation genom att överlämna sig själv till upplevelsen (Alexander, 1987, s. 211).  

Uttrycksfullheten i en berättelse ligger i en berättelse som är omedelbart mångtydig och dubbelbottnad  

från start. När upplevelsen börjar vet vi inte med detsamma vad den kommer att handla om. Vår  

respons är odefinierad och det finns en inneboende förväntan för vad som kommer att hända och  

avslöjas. Berättelsens progression är en gradvis belysning av innehållet och på samma gång känslan  

(Alexander, 1987, s. 225). Uppfattningen om ett objekts uttrycksfullhet beror också menar Dewey på  

vanorna hos de som tar del av det. Uttrycksfullheten ligger inte strikt i objektet liksom känslan inte  

förexisterar när konstnären börjar skapa. Uttrycksfullhet leder till interaktion och interaktionen leder  

till en estetisk erfarenhet. Konstnären strävar efter att framställa objektet så strukturerat som möjligt så  

att det kan vägleda betraktarens upplevelse (Alexander, 1987, s.229). Det estetiska mötet med objektet  

väcker känslor och överför eller återuppväcker upplevelser hos betraktarna. I det avseendet kan  

konstens funktion vara att representera. Inte att översätta en exakt bild, utan att representera, (återge)  

världen, att ge oss världen tillbaka på ett nytt och fräscht sätt och skänka ny erfarenhet. Representation  

betyder också att konsten säger någonting, om naturen och vår egen erfarenhet. Med andra ord,  

konsten ger oss ny förmåga att se på världen, en ny organiserad av samverkan. När vi upplever ett  

konstverk, börjar vi att se övergripande mönster och samband i världen. Det är vad som menas med  

uttrycket att en värld uppstår genom ett konstverk (Alexander, 1987, s.229). Ju mer förfinad och  

komplex betraktarens reaktion är desto mer uttrycksfullt kan verket bli. Det ger inte bara att en mer  

komplex läsning av verket, utan en mer komplex uppfattning och upplevelse (Alexander, 1987, s.230).  

Erfarenheten ger betraktaren mer att svara och reagera på och är ett medel att få till en känslomässig  

bredd och djup (Alexander, 1987, s. 231). Det är dock inte tillräckligt att ha ett välartikulerat, känsligt  

sätt att ta till sig ett verk. Tränade, koordinerade vanor arbetar mekaniskt - kritiker kan ha mindre  

involverade respons på ett verk än någon som är mindre utbildad och tränad. När det händer säger  

Dewey, bryr sig bara kritikern om hur arbetet är gjort inte vad som uttrycks (Alexander, 1987, s. 231).  

En estetisk erfarenhet 
När entusiasmen och sinnesrörelsen över ett verk går på djupet, rör den upp en mängd upplevelser och  

meningar från tidigare erfarenheter som blir till medvetna tankar och känslor (Alexander, 1987, s.  

231). I början av mötet med ett uttrycksfullt verk, är jaget och världen i jämvikt, möjligheternas fält  

öppnar sig och behovet av aktivitet, av kontrollerad respons, är uppenbar. Handling och respons,  

utforskning och tillrättaläggande, upptäckande och integration förnimmer upplevelsen som ett rytmiskt  

fält, i början obestämbart, men insisterande pekande mot en bestämd, organiserad individuell  

upplevelse. Detta gäller både för konstnären och betraktaren. När en komposition börjar, förbereder vi  

oss att lyssna, vi öppnar boken med förväntan att få reagera på den värld den kommer att erbjuda. Vi  

börjar med att titta på en målning genom att lägga märke till dess detaljer och mönster (Alexander, 

1987, s. 234). Dewey menar att det kan finnas ett flertal genuina responser och tolkningar av ett  

individuellt verk. Dessa är historiskt och kontextuellt bestämda. Varje individ för med sig sitt sätt att  



13 
 

se och känna. ”A new poem is created by everyone who reads poetically…”. I interaktion med ett  

material skapas något nytt, något som vi tidigare inte upplevt. Läsaren som läser kreativt kommer att  

möta samma verk på olika sätt genom sitt liv. Man kan aldrig uppleva ett verk på exakt samma sätt  

som man gjorde första gången (Alexander, 1987, s. 236). Betraktaren måste inta en aktiv, kreativ roll  

för att perception ska ske. Perception är påverkbar och aktiv, en process som besvaras av en serie  

handlingar. Perception skiljer sig från igenkännande. Igenkännande är mer som identifikation, man  

blir inte mer involverad i objektet på annat sätt än att klassificera det. Perception börjar med  

provokation, en utmaning som kräver aktiv respons. Utan en handling av återskapande kan inte  

objektet uppfattas som ett konstverk (Alexander, 1987, s. 210). Vi berör och känner, vi tittar och ser,  

vi lyssnar och hör. I en empatisk artistisk - estetisk upplevelse är relationen mellan dessa så nära att de,  

enligt Dewey, kontrollerar både våra handlingar och vår perception. Våra sinnen är, när upplevelsens  

är estetisk, instrument genom vilka hela vår levande organism rörs och aktiveras (Alexander, 1987, s.  

208). 

Sammanfattning av Deweys teori 
Här sammanfattar jag Deweys teori om om erfarande som konst, ”experience of art” och  

erfarenhetens estetiska dimension, ”the estetic dimension of experience”  utifrån Alexanders bok   

(Alexander, 1987) och applicerar den på ett musiksammanhang (Alexander, 1987). Musik har en  

förmåga att skänka mening och värde till mänskligt liv och i sin förlängning i samhället  

(Alexander,1987, s. xiii). Den är en möjlighet till obehindrad kommunikation mellan människor och  

presenterar en konkret möjlighet för vad livet skulle kunna vara (Alexander, 1987, s. 199-200, 232).  

Musikens syfte är att ge en estetisk upplevelse (Alexander, 1987, s. 238). Musik uppstår genom  

människors interaktion med världen och samhällsmedlemmarnas interaktion med varandra  

(Alexander, 1987, s. 214). Musik är lokaliserad i en historisk och kulturell kontext (Alexander, 1987,  

s.188). Kulturen vi lever i präglar vårt sätt att skapa och lyssna på musik (Alexander, 1987, s.189).  

Låtar är bärare av samlad erfarenhet och mening (Alexander, 1987, s.188). De är fysiska och en  

potential men uttryck skapas först när låten möter lyssnaren och de deltar i en dialog (Alexander,  

1987, s. 236). Sångares uppgift är att sjunga låten på ett så uttrycksfullt att den väcker känslor och  

överför eller återuppväcker upplevelser hos lyssnaren (Alexander, 1987, s. 221. För att åstadkomma  

detta behöver sångaren i sitt skapande vara aktiv och använda sina sinnen och känslomässigt,  

omsorgsfullt och på djupet engagera sig i låtens substans (Alexander, 1987, s. 207). För att lyssnaren  

ska få en estetisk upplevelse av sångarens framförande av låten behöver lyssnaren vara aktiv,  

överlämna sig själv till upplevelsen och använda sina sinnen. För att hålla både sitt eget och publikens  

intresse vid liv med sin sång behöver sångaren skapa en berättelse som är mångfacetterad och komplex  

och gradvis avslöjar sitt innehåll (Alexander, 1987, s. 201, 211). Sångaren behöver därför vara noga  

med den dynamiska strukturen och ta sig rollen som både skapare och som publik. Arbetet ska roa  

sångaren privat (Alexander, 1987, s. 207, 211). 
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Metod 

Val av metod 
Eftersom jag ville få inblick i hur sånglärare beskriver och tolkar personligt och konstnärligt uttryck i 

sångkursen MUSINSO3S (Skolverket, 2011) bestämde jag mig för att i min undersökning använda 

kvalitativ metod. Kvalitativ intervju är, enligt Dahlén (2007), ett bra tillvägagångssätt för ta del av en 

annan persons åsikter, erfarenheter och tankar (Dahlén, 2007, s .9). Intervjuformen ger, enligt Bjørndal 

(2005), också en möjlighet att vara flexibel, kontrollera att man förstått rätt och reda ut missförstånd 

(Bjørndal, 2005, s. 90). Jag bestämde mig för två kvalitativa intervjuformer. Fokusgrupp och 

”stimulate recall- intervju”. Intervjuformen är, menar Kvale & Brinkmann (2009), förenad med en 

asymmetrisk maktrelation eftersom parterna inte, som i ett öppet vardagligt samtal, är jämbördiga. 

Intervjuaren har vetenskaplig kompetens, inleder och definierar intervjusituationen, bestämmer ämne, 

ställer frågorna samt avgör vilka frågor som ska följas upp. Intervjuaren avslutar också samtalet. 

Genom att försöka göra intervjun till ett samarbete mellan intervjuare och intervjuperson kan man, 

anser Kvale & Brinkmann (2009), minska maktasymmetrin (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 49). Jag 

bestämde mig för att försöka minska maktasymmetrin genom att skapa ett öppet samtalsklimat där de 

intervjuade skulle känna sig delaktiga och medskapande i att undersöka innebörden personligt och 

konstnärligt uttryck i MUSINS03S (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 49; Skolverket, 2011).  

Fokusgrupp 
Fokusgrupp är en intervjuform som innebär att man samlar en liten grupp människor för att samtala  

kring ett förutbestämt ämne. Gruppdeltagarna har något gemensamt och frågestunden leds av en  

moderator (Kvale & Brinkmann, 2009, s.166). Till stöd har moderatorn en intervjuguide  

(Bjørndal, 2005, s 92). En fördel med fokusgruppintervju är, anser Kvale & Brinkman (2009), att  

ämnets  perspektiv breddas eftersom deltagarna kan föra fram sina åsiker samtidigt som de andra  

lyssnar och fyller på med sina tankar och erfarenheter. Denna interaktion mellan deltagarna ger, menar  

Kvale & Brinkmann (2009), ett djup i svaren på frågorna som blir belysta ur en mängd perspektiv,  

trots få deltagare. Intervjupersonerna uppskattar också ofta den delaktighet som intervjun erbjuder  

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.166). Nackdelar med fokusgrupp är, enligt Bjørndal (2005) och Kvale &  

Brinkmann (2009), att deltagarnas sammansättning och bekvämlighet med varandra samt gruppens  

interna dynamik kan leda till ett begränsat resultat av intervjun (Bjørndal, 2005, s. 91; Kvale &  

Brinkmann, 2009, s. 166). Moderatorns förmåga att leda intervjun och intervjuguidens utformning är,  

enligt Bjørndal (2005), faktorer av stor betydelse för resultatet. Det ställer krav på moderatorn  

(Bjørndal, 2005, s 92). Det finns också risk för att moderatorn kan påverka informanterna (Bjørndal,  

2005, s. 93; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 166). 
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Stimulate recall 
Metoden ”stimulate recall” har, enligt Haglund (2003), sina rötter i ”teacher thinking”- forskningen.  

Metoden går ut på att en respondent utifrån en tidigare dokumenterad verksamhet ska verbalisera sina  

tankar. ”Stimulate recall”- intervjuer kan designas på olika sätt. Det är därför viktigt att forskaren  

redogör för sitt val av metod och hur man gått tillväga eftersom det blir avgörande för vilket resultat  

man erhåller (Haglund, 2003, s. 145-146). Jag valde i min studie att låta respondenten vara en annan  

person än någon från fokusgruppen. Respondenten fick under intervjuns gång reflektera kring av mig  

utvalda delar av fokusgruppens tankar om personligt och konstnärligt uttryck i MUSINS03S  

(Skolverket, 2011).  

Intervjuguiden 

När jag gjorde fokusgruppintervjun använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga 3). I intervjuguiden 

skrev jag ner några teman och frågor som jag ville beröra under intervjun (Dahlén, 2007, s. 31). För att 

kunna ha en möjlighet att vara flexibel och öppen för ändring av frågornas ordningsföljd valde jag att 

ha en låg grad av struktur på intervjuguiden. Det tillvägagångssättet passar, enligt Bjørndal (2005), bra 

om man ska göra gruppintervjuer. Formen innebär en balans mellan att hålla sig öppen inför olika 

typer av information och kravet att se till att man har fokus på det man vill ha svar på (Bjørndal, 2005, 

s. 91- 92).   

Urval till ”stimulate recall”-intervju 

De delar jag valde ut från fokusgruppintervjun inför ”stimulate recall”- intervjun var de som handlade  

om personligt och konstnärligt uttryck, om hantverksskicklighet och konstnärlighet samt om nivån i  

MUSINS03S (Skolverket, 2011). 

Ljudinspelning 

Jag spelade in båda intervjuerna i ”Garageband” på min dator och på ett ”röstmemo” i min iPhone. Jag  

övervägde en kort stund om jag skulle filma intervjuerna men vid närmare eftertanke kändes det som  

att det skulle kunna stressa och göra intervjupersonerna obekväma (Bjørndal, 2005 s. 80). Eftersom  

min ambition var att minska maktasymmetrin och skapa ett öppet och kreativt intervjuklimat där  

informanterna kände sig delaktiga och medskapande valde jag därför bort kameran (Kvale &  

Brinkmann, 2009, s. 49). 

Urval och avgränsning 
För att begränsa min undersökning valde jag att inrikta mig på gymnasiekursen ”Instrument eller sång  

3”, MUSINS03S (Skolverket, 2011). Att jag valde just den kursen beror på att det läsåret 2013/2014  

var första gången kursen gavs sedan Gy 2011 (Skolverket, 2011) infördes. Kursen var därmed ny för  

alla lärare som undervisade i den. Det kunde därför tänkas att det rådde en viss osäkerhet om hur den  

skulle tolkas och bedömas. Det är också den kursen som slutgiltigt ska förbereda eleverna för högre  
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utbildningar. Jag tror att det är viktigt att det finns en samsyn bland oss sånglärare på gymnasiet på  

vad eleverna måste kunna för att komma likvärdigt och väl förberedda till högre utbildningar. 

 

I mitt urval av sånglärare hade jag några önskemål. Jag såg gärna att de undervisade i  

MUSINS03S (Skolverket, 2011) men det var inget huvudkrav. För att få olika åsikter och bredd i  

diskussionen ville jag gärna att de skulle arbeta på olika gymnasieskolor. Eftersom jag själv är  

Stockholmsbaserad tänkte jag att det underlättar om lärarna också bor i Stockholmstrakten så att det  

blir smidigare att kunna ses. Jag valde att vid båda intervjutillfällena begränsa intervjutiden till en  

timme. Mängden transkriberat material kan, enligt Kvale & Brinkmann (2009), bli skrymmande vid  

intervjuer och jag ville ha ett hanterbart transkriberings- och analysmaterial (Kvale & Brinkmann,  

2009, s. 205-207). Via internet fick jag fram elva Storstockholmsbaserade gymnasier med  

musikinriktning. Under april och maj månad 2014 kontaktade jag via mejl och ett bifogat brev (se  

bilaga 4), sånglärare, och när kontaktuppgifter saknades på skolornas hemsida, konstnärliga ledare,  

d.v.s. skolornas programansvariga. Kontakt direkt med sånglärare visade sig vara mest effektivt. Av  

33 stycken kontaktade sånglärare var 27 stycken kvinnor och 6 stycken män. I brevet förklarade jag  

syftet med min fokusgruppintervju och frågade om de hade tid och lust att delta. Merparten av de  

kontaktade sånglärarna svarade. De flesta tyckte att ämnet verkade intressant men många avböjde att  

delta, oftast på grund av tidsbrist.  

 

Efter några veckor fick jag ihop en grupp om fyra kvinnliga sånglärare från olika gymnasier. Tre som  

undervisar i den ”afroamerikanska” genren och en som undervisar i klassisk sång. Sånglärarna är i  

medelåldern och har lång erfarenhet (5 -15 år) som sångpedagoger på gymnasiet. Tre av dem har  

högskoleutbildning i musik, en är autodidakt men pluggar musik på högskola sedan ett antal år  

tillbaka. De är också, eller har varit, aktiva sångare. På de gymnasieskolor där lärarna arbetar  

undervisar hälften av dem enbart i MUSINS01S och MUSINS02S, sång 1 och 2 (Skolverket, 2011),  

och hälften av dem i alla tre sångkurserna. När jag gick ut med min förfrågan om fokusgruppintervju  

fick jag även kontakt med Johan Nyberg. Han ville gärna vara med och prata om personligt,  

konstnärligt uttryck i MUSINS03S (Skolverket, 2011). Johan Nyberg är utbildad musiklärare för  

grundskola och gymnasium och har bas som huvudinstrument. Han har publicerat en licentiatuppsats i  

Musikpedagogik med titeln ”Man kan aldrig kunna allt om musik – det känns verkligen stort: En  

pragmatisk studie om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik”  

(Nyberg, 2011). I licentiatuppsatsen använder han sig av Deweys pragmatism (Nyberg, 2011, s. 18 –  

19). Eftersom Nyberg är inläst på Dewey och har skrivit om begreppsliggörande av kunskap och  

lärande i musik valde jag, för att undvika att få ett biasproblem, att intervjua honom separat. Med  

biasproblem menar jag att Nyberg med sin kunskap skulle kunna påverka fokusgruppens diskussion. 
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Tillvägagångssätt 
Genomförande av fokusgruppintervju 

En sen eftermiddag i början av juni 2014 genomfördes fokusgruppintervjun med sånglärarna. En  

timme innan fokusgruppintervjun gjorde jag i ordning rummet. Jag ställde ihop två bänkar och  

skapade på så sätt ett fyrkantigt bord. Bordet användes vid båda intervjutillfällena. Jag kollade  

inspelningsutrustningen, d.v.s. min dator med ”Garageband” och ljudupptagningen på min iPhone.  

Jag placerade inspelningsapparaterna på varsin ända av bordet för att göra inspelningen så rik som  

möjligt (Bjørndal, 2005 s. 75). Jag ställde ut stolarna på ett sätt som skulle göra det möjligt för  

sånglärarna att se och höra varandra. Jag placerade min stol vid ena kanten, en bit från bordet så att  

sånglärarna främst skulle ha fokus på varandra. Jag lade ut papper och penna vid varje plats. Jag  

hämtade sånglärarna i receptionen och visade dem rummet där vi skulle vara. När alla hade satt sig ner  

hälsade jag alla välkomna, gjorde en kort presentation av mig själv och berättade om syftet med min  

fokusgruppintervju. Jag informerade om de forskningsetiska huvudkraven (Vetenskapsrådet 2002) och  

delade ut ett dokument (bilaga 5) där kraven fanns nedtecknade. Jag bad sånglärarna läsa igenom och  

om de tyckte ”att det kändes ok” att medverka, att underteckna. Jag poängterade att de när som helst,  

om de ville, kunde avbryta intervjun. Självklart skulle de också få ta del av min studie när den blev  

klar. Jag undrade om de hade några frågor. Sen satte jag igång inspelningsutrustningen. Sånglärarna  

fick sedan presentera sig själva, berätta vad de hette, vilken skola de arbetar på, hur länge de jobbat där  

och vad de undervisar i för kurser. Jag bad dem sedan i fem minuter reflektera över och skriva ner sina  

tankar om uttryck i sång. Detta för att få en stund att tänka själva och komma in i ämnet. Jag frågade  

också om det var ”ok” att jag samlade in deras anteckningar efter intervjun. När fem minuter gått  

började själva fokusgruppintervjun. Samtalet var livligt och engagerat. När tiden började närma sig en  

timme informerade jag om att det började bli dags att ”runda av”. Sånglärarna kände sig inte klara utan  

ville fortsätta en stund till. Jag avrundade samtalet när vi närmade oss två timmar. Jag upplevde att det  

fanns ett stort behov av att ventilera åsikter och tankar. 

 

Genomförande av Stimulate Recall intervju 

En vecka senare gjorde jag i samma rum en ”stimulate recall- intervju” med Johan Nyberg. 

Vi satt mitt emot varandra och datorn och mobilen var placerade på varsin sida om Johan för att få så  

bra ljudupptagning som möjligt. Jag informerade om de etiska huvudkraven (Vetenskapsrådet 2002),  

frågade om han tyckte att det ”kändes okej” att medverka och meddelade att han när som helst kunde  

avbryta sin medverkan. Jag klargjorde också att han skulle få läsa igenom och godkänna sina citat  

innan studien slutfördes. Jag berättade lite om mig själv och syftet med min undersökning och satte  

igång inspelningsutrustningen. Johan fick börja med att berätta lite om sig och sin forskning. Sen fick  

han respondera på av mig utvalda delar av det som sånglärarna sagt om personligt och konstnärligt  

uttryck, om hantverksskicklighet och konstnärlighet samt om nivån i MUSINS03S (Skolverket, 2011).  
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Jag meddelade Johan när den utsatta intervjutiden på en timme började gå mot sitt slut att det började  

bli dags att avsluta. Vi var mitt i ett samtal, Johan ville gärna fortsätta en stund till. Jag upplevde,  

liksom med sånglärarna, att det fanns ett stort behov hos oss båda av att prata och utbyta tankar och  

åsikter om personligt och konstnärligt uttryck i sång. Jag ”rundade av” intervjun när knappt två timmar  

hade gått.  

 

Databearbetning och analysmetod 
På Bjørndals (2005) inrådan lyssnade jag först igenom intervjuerna. Det är ett bra sätt att bekanta sig  

med materialet och man har möjlighet att upptäcka intressanta och tänkvärda saker som man kanske  

missat under själva intervjutillfället (Bjørndal, 2005 s.72). När jag transkriberade lyssnade jag  

igenom en liten bit i taget, skrev ner, lyssnade igen för att kontrollera att jag uppfattat rätt. Jag skrev  

ner allt som sagts under intervjuerna, från början till slut. Jag skrev namnet på den som talade och 

sedan vad den sa. Jag valde att använda mig av en kombination av tal och skriftspråk. Jag skrev ner  

orden i den ordning som de sades, med punkter för tankepauser. Det hela kom att likna ett pjäsmanus.  

När allt var transkriberat lyssnade jag, samtidigt som jag läste vad jag skrivit, igenom  

ljudinspelningarna en gång till för att ytterligare en gång kontrollera att jag fått med allt (Bjørndal,  

2005 s.72, 86). Jag gjorde sedan en kopia av den transkriberade fokusgruppintervjun och en av  

intervjun med Johan Nyberg. I kopiorna strök jag allt som inte hade studiens syfte att göra. Sedan  

kategoriserade jag, enligt Bjørndals (2005), rekommendation materialet under rubriker för att kunna få  

en överblick, kunna jämföra och se mönster (Bjørndal, 2005, s.118). Rubrikerna var: Uttryck,  

Personligt uttryck, Tycke och smak, Nivå, Konstnärligt uttryck, Konstnärlighet i förhållande till genre,  

Konstnärlighet i förhållande till avancerad sångteknik och Konstnärlig upplevelse. Några av  

rubrikerna hade även underrubriker för att sortera materialet ytterligare. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om trovärdighet. Jag är, liksom deltagarna i fokusgruppen, sånglärare. Det innebär,  

enligt Dahlén (2007), både fördelar och nackdelar som forskare (Dahlén, 2007, s. 12). Fördelar är att  

jag är insatt i sångämnet och sånglärararbetet. Jag vill här passa på att informera om att jag känner en  

av sånglärarna lite sedan tidigare. De tre andra var helt nya bekantskaper. Det visade sig, när vi  

samlades inför fokusgruppintervjun, att två av sånglärarna kände varandra lite grand sedan tidigare  

och ytterligare två hade stött på varandra i ett annat sammanhang. Dessa relationer kan såklart ha  

påverkat hur sånglärarna pratade med varandra och vilka förväntningar de hade på varandra och på  

mig som moderator. Jag tror mest att det bidrog till ett positivt och kreativt samtalsklimat som  

gjorde att vi snabbt kunde kasta oss in i ämnet, att sånglärarna kände sig trygga och vågade delge sina  
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tankar om personligt och konstnärligt uttryck. Nackdelar med att jag är både sånglärare och forskare är  

att det kan påverka min tolkning och min upplevelse av det som sades under intervjun. Det kan också  

färga min eftergranskning av resultaten. Det är därför, enligt Dahlén (2007), viktigt att forskaren  

beskriver tillvägagångssättet i forskarprocessen, hur utskrifterna är gjorda och hur materialet kodats  

och bearbetats (Dahlén, 2007, s. 14).  

 

Validitet  

Validitet innebär att fastställa rimligheten i intervjuutskriften. Jag har som Kvale & Brinkmann (2009)  

och Bjørndal (2005) rekommenderar varit noggrann vid genomlyssning och utskrift av intervjuerna  

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 203; Bjørndal, 2005 s.72, 86). Jag har kontrollerat att utskrifterna av  

intervjuerna är korrekta och representativa. Johan Nyberg har fått läsa och godkänna de delar där han  

medverkar. 

Etiska aspekter 
Jag har i min undersökning uppfyllt Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav, d.v.s. kraven på  

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2002). På Kvale &  

Brinkmanns (2009) inrådan informerade, innan båda intervjuerna, intervjupersonerna om syftet med  

min undersökning. Jag informerade också om att deras deltagande var frivilligt och att de när som  

helst hade rätt att dra sig ur. Jag berättade också innan intervjuerna att jag skulle spela in dem och att  

inspelningarna endast var till för mitt examensarbete. Att alla data kommer att förvaras på säker plats  

och raderas när mitt examenarbete är godkänt och klart. Jag har genom att anonymisera sånglärarna  

tagit hänsyn till kravet om konfidentialitet. De går under namnet ”sånglärarna” (Kvale & Brinkmann,  

2009 s. 89). Johan Nyberg har godkänt de delar där han medverkar och att inte vara anonym, han har  

godkänt att hans namn anges. Mitt insamlade material får enbart användas till detta examensarbete. 

Resultatpresentation 
Jag har valt att dela upp redovisningen av resultatet från min undersökning i två delar. Under rubriken 

resultat kommer under olika teman en redovisning av fokusgruppens resonemang. I slutet av varje 

tema har jag låtit Johan Nyberg kommentera det sånglärarna säger. Tillvägagångssättet är det samma 

som jag använde mig av under ”stimulate recall”- intervjun. De delar han kommenterar är alltså de han 

kommenterade under intervjun. Efter det kommer en analys av resultat där jag använder mig av 

Deweys teori om konst och estetisk erfarenhet. 
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Resultat 

Om personligt uttryck   

Sånglärarna: 

En sånglärare sa att ”förhoppningsvis är uttrycket personligt eftersom just du gör det”. En annan  

sånglärare ansåg” att rösten i sig är ju också ett personligt uttryck från början… därför blir det  

personligt.” Visst kan det, tyckte en tredje, finnas ”en röstkaraktär som är speciell men det tycker jag  

inte är samma sak som att den är personlig. Personlig är den väl i den bemärkelsen att den ägs av en  

person och att det är personen som använder sin röst. Sånglärarna ansåg att ett personligt uttryck  

handlar om viljan att berätta något med ”ord och ton”, att ”realisera sina intentioner”, ”få ur sig det  

som man vill, som man bestämt sig för” och att ”vara kapabel” att ”visa något av sig själv”.  

 

Johan kommenterar: 

”… men man kan ju också, tänker jag, ha ett personligt och konstnärligt uttryck i vilket man då har en  

motvilja, kanske inte en illvilja (skratt), men en motvilja. Det här vill jag verkligen inte göra… men  

det är väl just spänningen då mellan det som ska berättas och hur man förhåller sig till det i så fall…  

som då kan beröra andra”. ”Frågan i ett undervisnings- och bedömningssammanhang är hur det  

personliga uttrycket är/anses vara kopplat till kunskap på det egna instrumentet. De lärare jag har  

arbetat med lyfter också frågan om att bedöma ett personligt uttryck utifrån personlig smak eller inte,  

samt att skilja på detta och på tekniska färdigheter.” 

 

Sånglärarna: 

Sånglärarna ansåg vidare att ett personligt uttryck ”är att ta ställning till det man ska framföra, att det  

är genom mig som det ska filtreras. Samma sång filtreras på olika sätt av olika människor, och jag  

gör det på det här sättet.” 

 

 

Johan kommenterar: 

”… jag tycker att det var bra det här med filtrera, det tänker jag är en bra beskrivning.  Samtidigt som  

jag tänker då att det är ju alltid i mottagaren eller bedömaren i det här fallet, och då menar jag inte  

betygsättaren… som man får… ett kvitto på det… men det gäller då som lärare… att gå förbi tycke  

och smak där… och då tänker jag att det gäller också för en elev, att då filtrera det här, även om det  

inte är… det jag skulle valt själv till exempel, men då… kommer också det här in med det  

konstnärliga, att då kunna koppla bort tyckte och smak och bara gå ner på att den här filtreringen blir  

liksom att man tänker musik och… uttryck just…”.  

”Jag… som basist då… har ju spelat en del musik som jag själv då inte kanske har valt… men  

samtidigt så är ju då, dels att för min egen del kunna trivas med det och ändå få ut någonting av det,  

inte bara liksom stänga av känslomässigt, att ta in det då och känna efter… finns det någonting jag kan  
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plocka här som jag kan filtrera samtidigt då som att balansera det… med att jag ska inte kliva ur  

ramarna för det uppdraget jag har eller den genren, men då blir det liksom en balans mellan vad som är  

mitt personliga uttryck och vad som blir genrens uttryck… det blir liksom inte rätt om jag spelar  

personligt men… ur genre”. 

 

Sånglärarna: 

Sånglärarna ansåg att för att sångaren ska kunna kommunicera med en publik är det viktigt att  

sångaren har ”kontakt med text och musik på ett fördjupat plan, att musiken talar genom människan  

och texten”. Så att ”den som nu ser en förstår musiken och texten”. Sångaren ska kännas ”förankrad”  

och ”musiken ska liksom flöda genom dem”. Upplevelsen ska vara att ”de vet vad de håller på med  

och vad de har, de behärskar sin röst…”. 

 

Johan kommenterar: 

”… som jag ser det så handlar det om då att man dels ska kunna uppleva någonting själv, när det gäller  

uttrycket… man påverkas på något sätt av det, men det blir ju liksom inte ett uttryck förrän det har  

mötts av någon annan”. 

 

Sånglärarna: 

Några av sånglärarna tyckte att om man har ett manér, egen skapat eller att man härmar någon, ”en  

stajl man alltid kör” på så finns det risk att man inte är ”uppriktig i sitt uttryck”. Att uttrycket inte  

kommer från sångarens ”innersta jag”, utan är något sångaren ”lagt sig till med” för att det ”känns bra,  

det skyddar mig”.  

 

Johan kommenterar: 

”Det är också frågan om man ska ha någon form av unikt uttryck … om… det möjligt att ha? ”… jag  

tänker också att det finns sådana som är väldigt bra på att imitera andra… det är ju ett uttryck i sig,  

men jag vet inte vad som då blir personligt, men då är det väldigt skickliga hantverkare”. 

 

Sånglärarna: 

Sånglärarna tyckte att en sångare kan vara mer eller mindre ”intellektuellt medveten” i sitt uttryck.  

En del sångare går via hjärnan, ”och har ”verkligen grävt och letat” för att hitta ”känslorna i kroppen  

och själen” andra bara har ”den där känslan av det intuitiva”. ”… det kan ju komma elever som  

sjunger så man bara dör och de känns väldigt, ytterst personliga, och sen efteråt får man veta att de har  

ingen aning om vad de sjöng om. Texten vad handlar den om, äsch det vet jag inte. Alltså vissa har  

någon sorts kanal in i musiken som känns bara som en dörr som de bara går in igenom och så är de  

där. De känner, alltså det är väldigt mycket intuitivt. Men det är väldigt i dem, i deras själ.”  

Sånglärarna pratade också om sångare som inte lyckas nå ut med sin sång. De beskrevs ha ett  



22 
 

”förtryckt personligt uttryck”, ”det är ”som en ridå runt om, de är helt avstängda, de har ingen kontakt  

med sig själva”. De har inte gjort jobbet, d. v. s. tagit ställning till det som ska framföras, inte filtrerat  

sången. De har inte fördjupat sig in i texten och musiken. 

Sammanfattning av resonemanget om personligt uttryck 

Att vara innehavare av en röst eller ha en speciell röstkaraktär räcker inte för att det sångliga uttrycket 

ska betraktas som personligt. Sånglärarna tyckte ett personligt uttryck i sång handlar om viljan att 

berätta något med sin sång, att kunna realisera sina intentioner med låten och kunna visa något av sig 

själv. För att kunna kommunicera med en publik på ett fördjupat plan behöver sångaren förstå vad 

texten och musiken handlar om och förankra den i sig själv. Sångaren behöver därför ta ställning till 

det som ska framföras. Att sångaren ska ”filtrera” låten tolkar jag som att sångaren behöver använda 

sig av sig själv, sina erfarenheter och sitt musikaliska kunnande i sin tolkning och förmedling av låten. 

Sånglärarna ansåg att sångare kan vara mer eller mindre intellektuellt medvetna i sitt uttryck, en del 

går via hjärnan för att förstå vad låten handlar om, andra är mer intuitiva. Sångare som har ett manér 

eller ”stajl” ansågs av sånglärarna inte vara uppriktiga och ärliga i sitt uttryck. Sångare som inte når ut 

beskrevs ha ett ”förtryckt personligt uttryck” och är enligt sånglärarna inte i kontakt med sig själva. De 

har inte gjort det jobb som krävs för att skapa ett uttryck. Johan menar att man ska kunna uppleva 

något själv när man sjunger, låta sig påverkas av låten och vara känslomässigt närvarande. Man ska gå 

förbi sin personliga smak och hitta en balans mellan det egna uttrycket och genrens uttryck. Johan 

menar vidare att det inte blir ett uttryck förrän det har mötts av någon annan. 

Om subjektivitet 

Sånglärarna 

Sånglärarna tyckte att man kan höra om någon är personlig i sitt uttryck även om man inte känner  

personen. Dock kan vi ha olika uppfattningar om vad som är personligt.  ”… det som du skulle  

uppfatta som personligt kanske inte jag skulle uppfatta som personligt”.  ”Ja, vi går ju igång på helt  

olika röster, tänk bara här inne, vi fem liksom…”. ”… man kan ju tycka att någonting är mer  

personligt eller mindre personligt… alla är inte lika personliga i sitt uttryck...” Som en sånglärare  

uttryckte det ”… i slutändan är det ju bara smak och tycke så det är ju, det blir ju lite knasigt att sätta  

betyg på kan jag tycka”. ”… när man använder sådana kriterier får man ju bara räkna med att det blir  

subjektivt… det är ju faktiskt vad jag tycker om den här elevens personliga uttryck.” 

Sammanfattning resonemanget kring subjektivitet 

Sånglärarna tycker att man kan höra om någon är personlig i sitt uttryck, men att vi har olika  

uppfattningar om vad som är personligt. Man får räkna med att blir subjektivt när det kommer till det  

personliga och konstnärliga, att det i slutändan handlar om tycke och smak.  
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Om konstnärligt uttryck 

Sånglärarna: 

Även när det gällde konstnärligt uttryck i sång gick sånglärarnas tankar i lite olika banor. En  

sånglärare menade att ”det är svårt med konstnärligt, för jag skulle kunna säga att, en sångare som  

sjunger samma sång som en annan… jag tänkte om man nu har en sång som man kan sätta lika… det  

kan vara väldigt olika framfört men det kan vara lika konstnärligt, ge lika häftig upplevelse… jag kan  

ju också tycka att samma sång framförd av två olika sångare som gör det på väldigt lika sätt, det kan  

också vara lika konstnärligt”. Sånglärarna pratade också om ”att saker förändras av oss”. Att ”vi  

lyckas ju inte på samma sätt varje gång vi framför en grej, utan vi lyckas ju på olika sätt, eller om man  

nu misslyckas”. ”Du kan ju sjunga konstnärligt fast på olika sätt, fast du är samma person”. 

 

Johan kommenterar: 

”… jag tänker att det är viktigt att vi musiklärare är medvetna om det, att det kan låta på olika sätt och  

det kan se ut på olika sätt, och att kombinationen av det kan vara på olika sätt, men att det då, att  

likvärdigheten ändå kan finnas där. Dels i själva det estetiska uttrycket, att det är olika, och sen också  

det att bedömningen är likvärdig, alltså att det sker på liknande sätt och att det är rättssäkert, liksom att  

det, tänker jag då, behövs finnas en sådan här diskussion och dialog som vi har då, både internt och  

externt.” 

 

Sånglärarna: 

”Men vad är konstnärligt då? Finns det en skala på mer eller mindre konstnärligt? ” undrade en 
sånglärare. 

 

Under fokusgruppintervjun uppstod ett resonemang om hantverk och konstnärlighet. Jag har uttolkat  

två sätt att se. Det ena sättet är: En hantverkare kan vara ”väldigt duktig på sitt gebit”, man ”kan sin  

sak”, man ”sjunger bra”, man ”kan vara personlig i sin tolkning”. Konstnärlighet handlar om att ta det  

”ett steg till”, om ”någon sorts förädling av musiken”, ”alltså skapa någonting nytt”. ”Det behöver inte  

vara nytt i bemärkelsen av att skapa ny musik, men att liksom leta efter någon sorts ny vinkel...” inte  

”bara vara svår fast man egentligen inte har någon rotad musik… utan det måste sitta ihop med  

någonting, vara förankrat i någonting från början”. ”… de har tänkt två gånger de har liksom vänt  

och vridit och testat, gjort om och nej, jag provar från den här vinkeln och här och så, oj, nu öppnade  

sig den här världen här, oj, det blev ju jätteballt när jag gjorde på det här sättet”. Det andra sättet att se  

är:”… det konstnärliga är verktygslådan”. Det innebär förtrogenhet med ” hantverket och det  

musikaliska språket”, en ”medvetenheten om stildrag” och att kunna sjunga med en avancerad  

sångteknik. Man vet att ”såhär när jag sjunger jazz, så när vi improviserar på Monica Z så är det  

liksom inte yeah, yeah (sjunger) vi gör inte popnypen, vi gör inte kluckarna”. Denna förtrogenhet gör  
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att man kan vara konstnärlig i sitt uttryck. Man har då ”möjligheter tekniskt att brodera eller berätta,  

alltså musikaliskt förhöja”. 

 

Johan kommenterar: 

”… jag tänker att hantverksskicklighet och konstnärligheten hänger ihop … att man då är en skicklig  

hantverkare betyder då, tänker jag, att man då har större möjligheter att få ett konstnärligt och  

personligt uttryck…” 

Sammanfattning av resonemanget kring konstnärligt uttryck 

Sånglärarna menade att konstnärligt uttryck kan se olika ut från sångare till sångare och ändå ge en  

lika häftig upplevelse. Samma person kan också sjunga konstnärligt på olika sätt efter som saker  

förändras av oss. Sånglärarna hade två sätt att se på hantverk och konstnärlighet. Jag tolkar det ena  

sättet att se som att behärska hantverket och att sjunga personligt är en sak. För att hantverket ska bli  

konstnärligt krävs att man experimenterar och letar efter något som kan förädla det musikaliska  

uttrycket för att skapa något nytt eller hitta en ny vinkel. Det andra sättet att se tolkar jag som att man  

sångtekniskt behärskar hantverket att sjunga, är förtrogen med det musikaliska språket, är medveten  

om konstnärliga normer och stildrag inom olika genrer och kan använda sig av dem. Dessa kunskaper  

är sammantaget ”verktygslådan”. Att vara konstnärlig i sitt uttryck handlar då om att kunna använda  

sig av ”verktygslådan” för att musikaliskt kunna förhöja eller berätta. Johan ansluter sig till det senare  

synsättet och anser att hantverksskicklighet och konstnärlighet hör ihop. Ju skickligare hantverkare  

man är desto större möjligheter har man att få ett konstnärligt uttryck i sitt musicerande. Johan anser,  

liksom sånglärarna, att konstnärligt uttryck kan se olika ut och att det är viktigt att lärare är medvetna  

om det. Johans anser att bedömningen av det konstnärliga uttrycket ska vara likvärdig, alltså att den  

sker på liknande sätt. Johan anser vidare att det behövs interna och externa diskussioner bland lärare  

om hur vi tolkar och bedömer kunskapskravet konstnärligt uttryck. 

 

Upplevelsen av konstnärligt uttryck beskriver sånglärarna som 

 ”… när saker är avvägda på rätt sätt… på ett sätt som är rätt för mig, men då kanske inte du tycker  

samma”.”… jag tänker att blir jag berörd… om det säger mig något, om jag känner någonting…” 

”… det öppnas en liten dörr, ett litet fönster i huvet som bara åh! Wow! Det här var någonting nytt, jag  

pratar om någonting som liksom aaa, något jag inte har sett förut, någon sorts vinkling, något som gör  

att jag får en sorts aha upplevelse… Den konstnärliga upplevelsen beskriver sånglärarna som subjektiv  

”… hur många gånger har man inte varit på konsert där jag sitter såhär, aaa, och så sitter den bredvid  

bara gud vad trist, alltså det har ju hänt, eller tvärsom att man känner jag är helt oberörd, jag fattar  

ingenting…” Någon säger … ”det kanske också handlar om hur vi mår…”  
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Sammanfattning av resonemanget kring upplevelsen av konstnärligt uttryck 

Sånglärarna ansåg att vad vi upplever som konstnärligt uttryck är subjektivt. Upplevelsen beskriver  

de som att man bli berörd, känner någonting, upplever något nytt, få en ahaupplevelse och upplevelsen  

av att saker är avvägda på rätt sätt.  

 

Om nivån i MUSINS03S 

Sånglärarna 

När sånglärarna skulle beskriva nivån när det gäller personligt och konstnärligt uttryck i MUSINS03S  

sa de såhär: ”… som nivå ett och två fast lite mer…”. ”… alltså vår elevgrupp, hjälper ju oss med att  

visa…”. ”… det kommer att vara jätteluddigt, och det kommer att vara som du säger (kommenterar en  

annan sånglärare, min anmärkning) att från skola till skola, man bygger sin egen lilla nivå liksom, och  

den kommer att åka lite jojo beroende på vilka elever som går på skolan och, jag tror att det kommer  

att vara jättesvårt att på riktigt, att ha någon sorts likvärdighet…” 

 

Johan kommenterar: 

”… för det första är ju det då, det behöver ju vara någonting annorlunda än på nivå ett och två”. ”…  

jag tänker kring det personliga och konstnärliga uttrycket… när det gäller nivå tre att man är medveten  

om det själv, att man har då en djupare förståelse för sitt instrument och för musik, och sen då att man  

kan anamma det här i flera olika sammanhang, genrer, i flera olika stilar…”. ”… jag tänker att det  

gäller att försöka ha, i all fall för sig själv, även om det inte går att göra precis exakt, men ändå, ha  

någon form av uppfattning om vad själva, var går nivån eller gränsen för godkänt, alltså för E och A  

på nivå ett, två och tre. Alltså vad är det vi tycker vi kan förvänta oss… medvetenheten om det  

behöver finnas hos lärare så att det inte blir relativ betygssättning, det att man låter elevernas  

förkunskap styra hur långt de når…”. ”Där var ju musikhögskolorna väldigt nyfikna när förra  

läroplanen kom. Hur tänker ni när det gäller då nivå tre, eller vad ska det innebära, för att som vi läser  

kursplanen så visar det sig att det här är ju det vi jobbar med när de har kommit in på högskolan,  

och… eftersom kurserna är större nu, de är ju 100 poängskurser så måste ju då nivå två och tre vara  

inne och trampa på samma område där”. Ytterligare en tanke från Johan om bedömningen och  

betygsättningen av personligt och konstnärligt uttryck: ”… när mäter man, eller när bedömer man då,  

konstnärligheten och det personliga uttrycket? Är det när någon sjunger själv, eller är det när man  

blir ackompanjerad av en pianist, eller är det då man sjunger tillsammans med många andra? Alltså i  

vilket sammanhang är det då? När bär den här konstnärligheten igenom...?” 

Sammanfattning av resonemanget kring nivån i MUSINS03S 

Sånglärarna hade ingen tydlig uppfattning om nivån på det personliga och konstnärliga uttrycket i  

MUSINS03S (Skolverket, 2011) och beskrev den som nivå ett och två fast lite mer. De menade att  

eleverna visar nivån, att den åker jojo beroende på vilka elver som går på skolan, att nivån ser olika ut  
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mellan olika skolor och att det är svårt att ha någon sorts likvärdighet. Johan tycker att det är viktigt att  

lärare, iallfall för sig själva, har en uppfattning om var gränsen går för E och A i de olika sångkurserna  

så att betygsättningen inte blir relativ och att man låter elevernas förkunskap styra hur långt de når  

kunskapsmässigt.  

Analys av resultat 

Personligt uttryck 

Dewey talar inte om personligt uttryck över huvudtaget. Vårt sätt att tänka och agera, är enligt  

Dewey, präglat av vår kulturella och sociala omgivning, men vi har också våra individuella  

erfarenheter som gör oss till just de vi är.  Erfarande är alltså både individuellt och gemensamt. Hur  

vi sjunger och uppfattar sång är så både individuellt och kulturellt betingat (Alexander, 1987, s.  

161, 189). Kulturen gör det möjligt att kunna dela uppfattningar och värden (Alexander, 1987, s. 272).  

Människor är enligt Dewey sociala varelser som har en “impulsion”, en inre strävan, att kommunicera  

och göra livet meningsfullt (Alexander, 1987, s. xviii). Personligt uttryck handlade, enligt sånglärarna,  

om att vilja berätta något med ord och ton, om att kommunicera och visa något av sig själv.  

Konstnärligt uttryck 

För att kunna kommunicera med en publik på ett fördjupat plan behöver sångaren, enligt sånglärarna, 

förstå vad texten och musiken handlar om och förankra den i sig själv. Sångaren behöver därför 

använda sig själv för att ”filtrera” låten och ta ställning till det som ska framföras. Sånglärarna räknar 

text- och musikförståelse till det personliga uttrycket. Dewey menar att för att skapa ett konstnärligt 

uttryck som känslomässigt kan beröra och ge en estetisk upplevelse till både sångaren och publiken 

behöver sångaren interagera med låten och omsorgsfullt och med kärlek ta sig an dess substans 

(Alexander, 1987, s. 207, 221). Sångaren behöver med sin perception se vad låten framkallar 

(Alexander, 1987, s. 208). Den stora utmaningen för sångaren är, menar Dewey, att med sin sång 

skapa en spännande, komplex och dynamisk berättelse som håller känslan och intresset vid liv hos 

både sångaren och publiken (Alexander, 1987, s. 222). Låtens substans får inte avslöjas för snabbt 

utan ska gradvis visa horisonten och omsorgen om sitt ämne (Alexander, 1987, s. 211, 239). Sångare 

som försöker tvinga in en låt i en på förhand bestämd känsla riskerar att misslyckas i skapandet av ett 

konstnärligt uttryck (Alexander, 1987, s. 221). Detsamma gäller för sångare som inte på djupet tar sin 

an låtens substans. Sångarens framförande av låten kommer då enligt Deweys att kännas vårdslöst och 

likgiltigt och för lyssnaren finns då inget att upptäcka och arbeta med (Alexander, 1987, s. 207). 

Sångaren behöver för att kunna skapa ett konstnärligt uttryck, enligt Dewey, ta rollen både som 

skapare av hur låten ska sjungas och som lyssnare (Alexander, 1987, s. 207). Tydliga kopplingar till 

Dewey finns hos Johan när han tycker att man ska kunna uppleva något själv när man sjunger, låta sig 

påverkas av låten och vara känslomässigt närvarande, och i synsättet att det inte blir ett uttryck förrän 

det har mötts av någon annan (Alexander, 1987, s. 236, 211). Sånglärarna menade att konstnärligt 
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uttryck kan se olika ut från sångare till sångare och även variera hos en individ. Det beror, enligt 

Dewey, på att varje individ för med sig sitt sätt att se och känna samt att en sångare som är kreativ 

tolkar låten på olika sätt varje gång han eller hon sjunger den (Alexander, 1987, s. 236). Sånglärarna 

diskuterade hantverk och konstnärlighet. Enligt Dewey är förmågan att artikulera känsla det som 

skiljer hantverk och konstverk åt. Visst kan det, enligt Dewey, finnas känsla i ett hantverk, men om 

den manifesteras alltför snabbt är det inte konst (Alexander, 1987, s. 222).  

Konstnärlig upplevelse 

Sånglärarna ansåg att vad vi upplever som konstnärligt uttryck är subjektivt. Upplevelsen beskriver  

de som att man bli berörd, känner någonting, upplever något nytt, få en aha-upplevelse och av att saker  

är avvägda på rätt sätt. Anledningen till att vi blir berörda och känner någonting är, enligt Dewey, att  

när vi aktivt interagerar med sångarens framförande väcks känslor och upplevelser till liv och överförs  

till medvetna tankar och känslor, sångaren kan också överföra sina upplevelser och erfarenheter till oss  

(Alexander, 1987, s. 229, 231) Enligt Dewey krävs alltid en handling av återskapande hos lyssnaren  

för att sången ska ge en estetisk upplevelse (Alexander, 1987, s. 210). Upplevelsen av något nytt  

beror, enligt Dewey, på att när vi interagerar med låten skapas något nytt, som vi tidigare inte upplevt  

(Alexander, 1987, s. 236). Aha-upplevelsen beror enligt Dewey på att sångarens sätt att sjunga, om  

uttrycket är konstnärligt, får oss att vakna till, vår vana bryts och våra sinnen spetsas. Vi känner  

förväntan för få reagera på den värld som kommer att erbjudas (Alexander, 1987, s. 208, 210). För att  

denna känsla ska hålla hela vägen ut och för att vi, som sånglärarna beskriver, ska uppleva att saker är  

avvägda på rätt behöver sångaren i sitt framförande se till att känslan och intresset hålls vid liv  

(Alexander, 1987, s. 222). Det gör sångaren genom att skapa en spännande, komplex och dynamisk  

berättelse som gradvis visar vad låten handlar om (Alexander, 1987, s. 211, 225, 239). Berättelsen  

måste föras mot sitt slut och skapa en fulländad helhet (Alexander, 1987, s. 201). En konstnärlig  

upplevelse beror enligt Dewey även på hur vana vi är på att ta till oss musik. Dewey menar att ju  

större vana och erfarenhet vi har av att uppleva musik desto större känslomässig bredd och djup kan vi  

uppleva och desto mer komplex blir vår uppfattning och upplevelse (Alexander, 1987, s. 230-231).  

Dock finns en risk, menar Dewey, att tränade koordinerade vanor, som hos t.ex. en kritiker eller  

kanske sånglärare, arbetar mekanisk när de lyssnar på sång än hos någon som är mindre tränad. När  

det händer bryr sig bara lyssnaren om hur sångaren sjunger rent tekniskt, och inte om vad som uttrycks  

(Alexander, 1987, s. 231). 

Subjektivitet 

Sånglärarna tycker att man kan höra om någon är personlig i sitt uttryck, men att vi har olika  

uppfattningar om vad som är personligt. De menar att man får räkna med att det blir subjektivt när det  

kommer till det personliga och konstnärliga, att det i slutändan handlar om tycke och smak.  

Dewey menar att musik, sättet att sjunga och uppleva sång och musik är kulturellt betingat. All musik  

är lokaliserad i en historisk och kulturell kontext. Det gäller både för den som skapar musiken  
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och den som tar del av den (Alexander, 1987, s. 188). Varje individ för också med sitt sätt att tänka  

och känna som kommer ur de erfarenheter som just vi har gjort som individer (Alexander, 1987, s.  

xviii, 236).   

Diskussion 

Resultatdiskussion 
I mitt examensarbete har jag undersökt hur sånglärare beskriver och tolkar personligt och konstnärligt  

uttryck i kursen MUSINS03S (Skolverket, 2011). Mitt syfte med examensarbetet var att jag ville få en  

djupare förståelse av innebörden i personligt och konstnärligt uttryck i MUSINS03S (Skolverket,  

2011) så att mina bedömningar blir mindre personberoende och att jag blir bättre på att förklara och  

konkretisera kunskapskraven för mina elever och på att ge stödjande återföring på deras prestationer.  

Jag kommer här, under olika rubriker att diskutera vad jag kommit fram till. 

Personligt uttryck 

Ett personligt uttryck i sång handlar, enligt sånglärarna, om att vilja berätta något med ord och ton, att  

kunna realisera sina intentioner med låten och göra sig förstådd. Med andra ord kommunicera med  

sång. För att kunna uttrycka något behöver sångaren, enligt sånglärarna och sångboksförfattarna,  

använda sig av sig själv, sina känslor, tankar, erfarenheter, kunskaper, sin fantasi och sitt musikaliska  

kunnande (Sadoline, 2009, s. 239; Hemsey, 1998, s 8; Miller, 2004, s. 225 m.fl.). När vi sjunger  

bringas, enligt Leijonhufvud (2011), vår ”immanens”, vårt privata jag, i existens. Den blir därmed  

möjlig för andra att ta del av och gör det möjligt för oss att finna samförstånd i musikalisk  

intersubjektivitet och kunna spegla oss i varandras uttryck (Leijonhufvud, 2011, s. 80). För att nå ut till  

en publik måste sångaren, enligt sånglärarna, filtrera” låten genom sig själv. Med ”filtrera” menas att  

ta ställning till vad låten musikaliskt och textmässigt handlar om och förankra den i sig själv.  

Konstnärligt uttryck 

Dewey anser att för att skapa ett konstnärligt uttryck behöver sångaren aktivt, omsorgsfullt och med  

kärlek interagera med låten och på djupet engagera sig i dess substans så att den framkallar en  

känslomässig respons (Alexander, 1987, s. 211). Sångaren ska förutsättningslöst gå in med sin  

perception och se vad låten väcker. Känslan ska framkallas och artikuleras genom interaktion med  

låten (Alexander, 1987, s. 208, 221). Här skiljer sig Deweys tankar från sångboksförfattarna Kullberg  

& Söderholm (2009) som menar att merparten av alla texter handlar om några grundläggande känslor  

eller varianter av dem (Kullberg Söderholm & Sjögren, 2009, s. 195). Dewey anser att om man  

försöker påtvinga en låt en förutbestämd känsla kommer den inte fungera som guide för låtens  

uttrycksmöjligheter (Alexander, 1987, s. 221). För att skapa ett konstnärligt uttryck behöver sångaren,  

menar Dewey, skapa en spännande, komplex och dynamisk berättelse som gradvis under låtens gång  
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avslöjar sin substans och håller känslan och intresset vid liv hos både sångaren och publiken  

(Alexander, 1987, s. 222). Arbetet måste roa sångaren privat (Alexander, 1987, s. 211).  

 

Sångboksförfattaren Sadolin (2009) menar att sångare som har lyckats göra publiken till medskapande  

så publiken knyter an till sina egna historier har lyckats ge publiken en konstnärlig upplevelse  

(Sadolin, 2009, s. 239). Dessa tankar har även Dewey när han talar också om att publiken  

måste återskapa i sig själva för att kunna få en konstnärlig upplevelse (Alexander, 1987, s. 210).  

Dewey menar att uttrycket skapas först när sångarens framförande och publiken deltar i en dialog  

(Alexander, 1987, s. 211). Först i mötet med publiken uppenbaras, enligt Dewey, om sångaren når ut  

med sitt uttryck (Alexander, 1987, s. 211).  

Deweys tankar om konstnärligt uttryck handlar om sångarens förmåga att känslomässigt beröra och  

involvera publiken i låtens substans och ge sig själv och publiken en konstnärlig upplevelse. Att veta  

och kunna hur man på ett dynamiskt, berörande och gripande sätt förmedlar något med sin sång.   

Sånglärarna anser att förståelse för text och musik och kunna förmedla något med sin sång hör till  

det personliga uttrycket. När sånglärarna diskuterade konstnärligt uttryck fanns två sätt att se. Det ena  

sättet handlade om att utifrån hantverket att sjunga och kunna vara personlig i sitt uttryck, kunna skapa  

något ”nytt” eller hitta en ny musikalisk vinkel. Det andra sättet handlade om att kunna använda  

”verktygslådan”. ”Verktygslådan” innebär att kunna sjunga med avancerad teknik, vara förtrogen med  

det musikaliska språket, konstnärliga normer och stildrag inom olika genrer och kunna använda sig av  

dem. ”Verktygslådan” gör det möjligt för sångaren att tekniskt brodera eller berätta, alltså musikaliskt  

förhöja. Frågan är då hur vi ska tolka kunskapskravet konstnärligt uttryck MUSINS03S (Skolverket,  

2011)?  Om vi tar hjälp av Dewey så skulle det konstnärliga uttrycket kunna handla om förmågan att  

på ett dynamiskt, berörande och gripande sätt kunna förmedla något med sin sång. Alltså om den  

dynamiska strukturen, det Dewey menar med form (Alexander, 1987, s. 211). ”Verktygslådan” skulle  

då, som några av sånglärarna och Johan Nyberg tänker, kunna vara redskapen som gör att sångaren har  

en större möjlighet att skapa ett konstnärligt uttryck. För att få betyget A i MUSINS03S (Skolverket,  

2011) behöver man även kunna sjunga med en avancerad teknik och följa konventioner för genre, stil  

och epok med säkerhet (Skolverket, 2011). 

Nivån i MUSINSO3S 

Jag tror, liksom Johan Nyberg,  att det är viktigt att sånglärarna skaffar sig en gemensam uppfattning  

om vad de olika nivåerna i sångkurserna i Gy 2011 (Skolverket, 2011) innebär och var gränsen går för  

de olika betygsstegen inom kurserna för att motverka att inte elevernas lokalt genomsnittliga  

kunskapsnivå påverkar den lokala tillämpningen av betygsskalan. Om sånglärare från olika skolor och  

från olika delar av landet skulle diskutera med varandra och jämföra sina sätt att se på kursnivåer och  

betygssteg så skulle kanske bedömningarna bli mer enhetliga. Elvererna skulle då kunna bli mer  

likvärdigt bedömda. Det skulle också bli mer tydligt vilka kunskaper eleverna förväntas uppnå i de  

olika sångkurserna. Det skulle ge eleverna en mer likvärdig chans att söka högre utbildningar. 
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Subjektivitet 

Enligt Deweys sätt att se är det nödvändigt att lärare låter sig bli berörda för att kunna uppleva ett  

konstnärligt uttryck. Vi kan inte uppleva något på djupet om vi är sakliga och opartiska. Det estetiska  

mötet kräver att vi är aktiva, nyfikna, kreativa och använder våra sinnen (Alexander, 1987, s. 208,  

210). Lärare behöver således för att kunna uppleva elevernas konstnärliga uttryck vara subjektiva.   

Alla musikaliska och sångliga uttryck är, enligt Dewey, lokaliserade i en historisk och kulturell  

kontext. Det gäller både för de som skapar dem och de som tar del av dem (Alexander, 1987, s. 188).  

Våra sätt att tänka och handla är, anser både Dewey och Vygotskij, präglade av vår kulturella  

och sociala omgivning, men vi har också våra individuella erfarenheter som gör oss till de vi är. Våra  

upplevelser av ett personligt och konstnärligt utryck i sång är därmed både kulturellt och individuellt  

betingade (Säljö, 2003, s. 85; Vygotskij, 1995, s. 8; Alexander, 1987, s. 236). Lundahl (2011) skriver  

att det är viktigt att lärare kan identifiera det som är subjektivt i tolkningen av elevernas prestationer  

och att inslagen av subjektivitet kan minskas om lärare är på det klara med vad de bedömer (Lundahl,  

2011, s. 72-73). För att få en mer rättssäker och likvärdig bedömning skulle man också kunna tänka  

sig att sånglärare lyssnade på varandras elever och samverkade i bedömningen av elevernas sångliga  

prestationer.  

Bedömning av personligt och konstnärligt uttryck 

Johan Nybergs frågeställning om när det personliga och konstnärliga uttrycket ska bedömas är  

tänkvärd. Jag anser att det i MUSINS03S ska bedömas i flera olika musikaliska sammanhang och  

kontexter. Alltså både när eleven sjunger själv och musicerar tillsammans med andra, både när elevens  

sång finns på en inspelning och när det fysiska agerandet räknas in. För högsta betygsnivån i  

MUSINS03S (Skolverket, 2011) bör alla dessa sammanhang fungera för att man ska anses kunna  

sjunga personligt och konstnärligt. Zandén (2010, 2013) har uppmärksammat mig på lärare ska  

undvika begrepp som refererar till elevernas personliga identitet och känsloliv eftersom de riskerar att  

kränka eleverna, och att lärare även bör undvika ord som ”äkta” och ”uppriktigt” eftersom lärare aldrig  

med säkerhet bedöma om en elev verkligen menar det hon säger eller gör (Zandén, 2010, s. 170, 185).  

Jag tänker också att det är viktigt att vi sånglärare är närvarande, nyfikna och lyhörda. Att vi bryr oss  

om innehållet och känslan i det som eleven förmedlar så att vi inte blir som Deweys kritiker vilka bara  

bryr sig om tekniken och om hur något är gjort (Alexander, 1987, s. 231). 

Metoddiskussion 
I mitt examensarbete har jag undersökt hur sånglärare på gymnasiet beskriver och tolkar 

kunskapskraven personligt och konstnärligt uttryck i MUSINS03S. Syftet var att jag ville få en  

djupare förståelse av innebörden i personligt och konstnärligt uttryck i MUSINS03S (Skolverket,  

2011) så att mina bedömningar blir mindre personberoende och att jag blir bättre på att förklara och  

konkretisera kunskapskraven för mina elever och på att ge stödjande återföring på deras prestationer.  
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Jag tycker att fokusgruppintervjun med sånglärarna uppfyllde detta syfte och att ”stimulate recall”-  

intervjun med Johan Nyberg var ett berikande komplement som gjorde att jag fick fler infallsvinklar i  

ämnet. Det blev engagerade, intressanta och berikande diskussioner och samtal. Jag upplevde att det  

fanns ett stort behov hos alla att diskutera personligt och konstnärligt uttryck i sång. En nackdel, enligt  

Bjørndal (2005), med kvalitativa metoder är antalet undersökningspersoner är få vilket gör att  

forskningsresultaten bara kan anses gälla de intervjuade personerna, d.v.s. sånglärarna och Johan  

Nyberg (Bjørndal, 2005, s. 91). Ett komplement till intervjuerna hade varit att, som Bjørndal (2005)  

föreslår, göra en enkätundersökning. Då hade jag kunnat intervjua betydligt fler sånglärare, och även  

sånglärare som är verksamma utanför Stockholm och kanske fått en större bredd i mitt resultat vilket  

kanske hade kunnat resultera till andra tolkningar (Bjørndal, 2005, s. 115-116). För att finslipa  

intervjuguidens frågor ytterligare inför fokusgruppintervjun hade jag som Dahlén (2007) föreslår 

kunnat göra en provintervju (Dahlén, 2007, s. 36-37). Jag känner mig dock nöjd med min  

undersökning och examensarbetet generellt. Självklart finns det alltid mer att upptäcka, lära och förstå. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

• Hur resonerar och bedömer sånglärare på gymnasiet elevernas personliga och konstnärliga  

             uttryck i sångkursen MUSINS03S utifrån några inspelade framträdanden? 

 

• Hur tolkar och beskriver elever kunskapskraven att sjunga med musikaliskt personligt,  

konstnärligt uttryck MUSINS03S? 

 

• Finns det en samsyn mellan hur sånglärare på gymnasiet och sånglärare på Musikhögskolan  

ser på kunskapskraven personligt och konstnärligt uttryck?  

 

• Vilka tankegångar fanns inför Gy 2011 hos skolverkets referensgrupp kring kunskapskraven  

       vad gäller personligt, konstnärligt uttryck i sång? 

Slutord 
Att få ta del av Deweys teori om erfarande som konst och estetsiska upplevelser, sånglärarnas och  

Johan Nybergs tankar om personligt och konstnärligt uttryck och Olle Zandéns tankar om bedömning  

av elevers uttryck har varit mycket givande. Jag tror att jag blivit “lite klokare” och att jag framöver  

kan vara lite bättre på att förklara och konkretisera kunskapskraven personligt och konstnärligt uttryck  

för mina elever och kunna ge stödjande återkoppling på deras prestationer. Examensarbetet har också  

fått mig att reflektera kring min egen sång, hur jag gör när jag tar mig an en ny låt eller ska sjunga en  

låt jag redan kan, när jag tycker att jag lyckats förmedla något och när jag tycker att jag misslyckats  
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och vad det beror på. För att knyta an till inledningens Dylankonsert och att min och recensenternas  

upplevelse var så olika tänker jag nu, inspirerad av Dewey, att det kan ha berott på följande. Det var  

första gången jag såg Dylan och jag var förväntansfull och nyfiken på hur det skulle vara, jag var där  

för att jag vill uppleva något. Jag stod nästan längst fram och hade mina sinnen spetsade, beredd att  

interagera med det som hände på scen. Recensenterna hade kanske sett honom flera gånger och var  

därför inte lika nyfikna och förväntansfulla som jag var. Recensenterna var där för att recensera  

konserten vilket kanske bidrog till att de, istället för att med alla sinnen ta in konserten, tänkte på vad  

de skulle skriva och tycka. Det kanske gjorde att de tänkte mer på hur Dylan sjöng rent tekniskt än på  

vad han sjöng om och känslomässigt uttryckte. Men kanske är det bara så enkelt att jag tycker att  

Dylan har skrivit många fantastiska låtar, att jag har stor respekt för honom som artist och såg fram  

emot att se och höra honom live och just då var mottaglig för intryck.  
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Bilaga 1 (Lpf 94) 

Instrument/sång, nivå 3, 50 poäng 

Kurskod: MU1207 
 
Mål 
Mål för kursen 
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om instrumentets eller sångröstens 
möjligheter till eget skapande. Kursen skall även uppmuntra till självständigt 
och undersökande arbete vid instudering. Ett mål för kursen är även att den 
skall ge kunskaper om instrumentets eller röstens uttrycksmöjligheter samt 
vidareutveckla stilmedvetande, musikalisk kommunikationsförmåga och 
stimulera till personligt uttryck. Dessutom skall kursen ge kunskap om 
instuderingsmetodik, koncentration och uthållighet i arbetet med svårare verk 
och musikstycken. 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall ha en repertoar från olika stilar eller genrer och kunna stilistiskt 
medvetet framföra ett stycke 
kunna använda sig av instrumentets eller röstens uttrycksmöjligheter 
kunna föra musikaliska resonemang 
kunna spela eller sjunga för åhörare i skilda musikaliska sammanhang. 
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven arbetar på ett adekvat sätt med olika musikaliska uppgifter. Eleven 
utvecklar ett musikaliskt uttryck och fördjupar sitt gestaltningsarbete. Eleven 
för musikaliska resonemang om musik. Eleven medverkar vid olika 
uppspelnings- eller konserttillfällen. 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven arbetar målinriktat, engagerat och uthålligt med olika musikaliska 
uppgifter. Eleven instuderar musikstycken samt musicerar insiktsfullt i 
framförandesituationer. Eleven musicerar och framför en bred repertoar samt 
spelar eller sjunger stilmedvetet. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven tolkar på ett personligt, varierat och stilriktigt sätt musikaliska 
uppgifter. Eleven varierar sitt musicerande i kontakten med publik. Eleven 
musicerar med en avancerad teknik och förmår analysera tekniska och 
musikaliska problem. Eleven kommer med egna förslag till förbättringar och på 
repertoar. 
KURSPLANER 
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Bilaga 2 (Gy 2011) 
 

Instrument eller sång 3, 100 poäng 
Kurskod: MUSINS03S 
Kursen instrument eller sång 3 omfattar punkterna 1—2, 4, och 7 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1—2 samt 
musicerande inför och kommunikation med publik. I kursen behandlas 
avancerade färdigheter inom valt instrument eller i sång. 
Centralt innehåll 
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 
  Avancerad instrumental spelteknik, alternativt avancerad sångteknik. 
  Musikalisk tolkning, uppförandepraxis och form. 
  Genrer, stilar och epoker. 
  Konstnärligt uttryck och tolkning vid musikframförande. 
  Repertoar för det egna instrumentet. 
  Musikaliska instuderingsmetoder. 
  Musikalisk kommunikation med publik och medmusiker, scennärvaro. 
  Solistiskt framträdande. 
 
 
Kunskapskrav 
Betyget E 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda 
stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett visst 
personligt uttryck. Eleven prövar olika musikaliska uttryck, och i sitt 
musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem. I sina 
framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och epok med 
viss säkerhet. 
Eleven redogör översiktligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt 
resonerar översiktligt om interpretation. Eleven uppvisar i sitt musicerande 
med viss säkerhet en varierad repertoar avseende stil samt spelteknisk, 
alternativt sångteknisk, nivå. 
Med tillfredsställande musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, 
prioriterar speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt 
eget övande. 
Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med 
tillfredsställande resultat och anpassar sitt uttryck efter situation och publik. 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
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uppfyllda. 
Betyget C 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda 
stilar med tillfredsställande resultat och visar i sitt musicerande ett personligt 
uttryck. Eleven prövar olika musikaliska uttryck med tillfredsställande 
resultat, och i sitt musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till 
dem. I sina framföranden följer eleven konventioner för aktuell genre, stil och 
epok med säkerhet. 
Eleven redogör utförligt för uppförandepraxis och musikalisk form samt 
resonerar utförligt och gör välgrundade ställningstaganden om 
interpretation. Eleven uppvisar i sitt musicerande med viss säkerhet en 
varierad repertoar avseende stil samt spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå. 
Med gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, prioriterar 
speltekniska områden och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget 
övande. 
Eleven planerar och genomför något konsertframträdande med 
tillfredsställande resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, 
situation och publik. 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
Betyget A 
Eleven tar ansvar för att studera in och framföra omfattande musikverk i valda 
stilar med gott resultat och visar i sitt musicerande ett personligt, konstnärligt 
uttryck. Eleven prövar olika musikaliska uttryck med gott resultat, och i sitt 
musicerande anpassar eleven sin spel- eller sångteknik till dem och till 
olikartade musikaliska situationer. I sina framföranden följer eleven 
konventioner för aktuell genre, stil och epok med säkerhet. 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppförandepraxis och musikalisk 
form samt resonerar utförligt och nyanserat och gör välgrundade 
ställningstaganden om interpretation. Eleven uppvisar i sitt musicerande 
med viss säkerhet en varierad och omfattande repertoar avseende stil samt 
spelteknisk, alternativt sångteknisk, nivå. 
Med mycket gott musikaliskt resultat tar eleven ansvar för instudering, 
prioriterar speltekniska områden, utarbetar egna strategier och arbetar efter 
lärarens instruktioner i sitt eget övande. 
Eleven planerar och genomför några konsertframträdanden med 
tillfredsställande resultat och anpassar sitt uttryck efter medmusiker, situation 
och publik. 
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Bilaga 3  
Intervjuguide 
  
(beskriva och tolka personligt och konstnärligt uttryck) 
 
Hur skulle ni i allmänna drag beskriva begreppet uttryck, vad är det? 
 
Beskriv en elev som ni tycker har ett personligt uttryck i sång nivå 3. 
 
Vilka kvaliteter ska till för att uttrycket ska bli konstnärligt? 
 
Hur ser ni på objektivitet/subjektivitet när det kommer till tolkning av personligt, konstnärligt uttryck i 
sång nivå 3?  
 
 
 
Om jag hinner: 
Hur ser ni på förhållandet goda genrekunskaper och personligt, konstnärligt uttryck i sång nivå 3? 
 
Hur tänker ni kring förhållandet god sångteknik och personligt, konstnärligt uttryck i sång nivå 3? 
 
Om ni skulle rangordna. Vilken plats har kunskapskravet personligt, konstnärligt uttryck i förhållande 
till de andra kunskapskraven i sång nivå 3, t.ex. interpretation, sångteknik och kunskap om 
konventioner inom olika genrer? 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 
 
Hej! 
 
 
Jag heter Idde Schultz och arbetar sedan 11 år tillbaka som sånglärare på Fryshusets 
Gymnasium. Höstterminen 2012 påbörjade jag en kompletterande lärarutbildning (VAL) på 
Stockholms Universitet.  
Jag är nu inne på sista terminen i min utbildning och ska skriva mitt examensarbete.  
Mitt arbete kommer att handla om kunskapskraven personligt och konstnärligt uttryck i Sång 
nivå 3, MUSINSO3S. Jag är intresserad av hur vi kan beskriva och tolka dessa 
kunskapskrav. 
 
I kunskapskraven står att eleven för betyget E ska sjunga med ett visst personligt uttryck, för 
betyget C med ett personligt uttryck och för betyget A med ett personligt, konstnärligt uttryck.  
 
Jag söker nu 5-6 sånglärare, helst både kvinnor och män, från olika gymnasieskolor i 
Stockholm, som tycker att det skulle vara intressant och spännande att i grupp reflektera 
kring kunskapskraven personligt och konstnärligt uttryck i kursen Sång nivå 3. Jag söker i 
första hand lärare som detta läsår undervisar i Sång nivå 3, men det är inget huvudkrav. Det 
viktiga är att du är verksam som sånglärare på gymnasiet och tycker att det skulle vara kul 
att vara med. 
 
Formen för reflektionen kommer att vara en så kallad fokusgruppintervju.  
Samtalet kommer att ta ca 45-60 minuter. Jag kommer att fungera som 
samtalsledare/frågeställare. Samtalet kommer dels att spelas in i Garageband i min dator, 
dels på ljudfil i min iPhone. Samtalet kommer sedan att transkriberas. Alla deltagare 
fokusgruppen kommer att avidentifieras. Ingen ska alltså kunna veta vilka ni är. Endast de 
delar av samtalet som på olika sätt handlar om personligt och konstnärligt uttryck kommer att 
användas i mitt examensarbete. Jag kommer att följa de forskningsetiska huvudkraven, 
d.v.s. kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  
 
Antar att ni alla har mycket att göra just nu så jag tänker mig att vi ses på Fryshuset ca 45-60 
minuter någon gång i början av juni.  
Jag hoppas att du tycker att det vore roligt och intressant att vara med.  
Här kommer några förslag på datum och tider då vi skulle kunna ses: 
 
2/6 kl 17.00 
3/6 kl 17.00 
9/6 kl kl 17.00 
11/6 kl 17.00 
16/6 kl 17.00 
18/6 kl 17.00 
 
Fundera på om du kan/vill vara med, kolla vilka tider som passar dig och hör av dig antingen 
till min mejl: idde.schultz@fryshuset.se eller till min mobil: 070-413 74 00. 
Har du några frågor eller är något du undrar över är det bara att höra av sig. 
 
 
Tack på förhand! 

 
Vänliga 
hälsningar, 
 
Idde Schultz  

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 



 
 

Bilaga 5 
 
Information om fokusgruppsintervjun och de forskningsetiska 
principerna 

 
Jag använder mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  
Förutom forskningskravet, som är ett samhällets krav på att forskningen håller hög kvalitet, 
finns individskyddskravet, som syftar till att skydda dig som deltar i forskningen.  
Individskyddskravet består av fyra olika krav, som nedan klargör dina rättigheter före, under 
och efter intervjun:  
 
Informationskravet  
När man gör ett självständigt arbete (15 hp) inom VAL på Stockholms universitet, undersöker 
man en forskningsfråga av intresse för det pedagogiska arbetet. Syftet med min forskning är 
att ta reda på hur några sånglärare på gymnasiet reflekterar kring hur vi kan beskriva och 
tolka kunskapskravet personligt och konstnärligt uttryck i sång nivå 3. Reflektionen kommer 
att ske i en fokusgrupp.  
 
Samtyckeskravet  
Forskningen får bara utföras om du gett ditt samtycke till den. Ditt samtycke gäller bara 
under förutsättning att du fått information om forskningen.  
Du får närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke och avbryta din medverkan.  
Jag får inte på något sätt påverka ditt beslut om deltagande eller inte.  
 
Konfidentialitetskravet  
Jag kommer att göra en ljudupptagning av intervjun dels på Garageband i min dator, dels på 
ljudfil i min iPhone. Intervjun kommer sedan att transkriberas och analyseras. Alla deltagare 
fokusgruppen kommer att avidentifieras. Ingen ska alltså kunna veta vilka ni är eller vilken 
gymnasieskola ni arbetar på. Endast de delar av samtalet som på olika sätt handlar om 
personligt och konstnärligt uttryck kommer att användas i mitt självständiga arbete. När mitt 
arbete helt har godkänts kommer ljudfilerna att raderas. 
 
Nyttjandekravet  
De uppgifter jag samlar in får endast användas för forskningsändamål.  
 
 
Härmed har jag tagit del av ovanstående information och väljer att delta i 
fokusgruppsintervjun:  
 
 
Namn:........................................................................................................................................  
 
 
Ort och 
datum:.........................................................................................................................................
.  
 
 
Mer om forskningsetiska principer som fastställts av Vetenskapsrådet kan du hitta här:  
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 
 


