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Förväntade studieresultat 

- sjunga tillsammans i grupp och reflektera kring gruppens resultat  

- resonera kring didaktiska dilemman med hjälp av centrala begrepp inom röstfysiologi  

- använda den egna rösten på bästa sätt för att kommunicera i tal och sång med en större 

grupp samt kritiskt utvärdera sin förmåga 

- utifrån kurslitteratur och egna didaktiska överväganden välja röstövningar, sångrepertoar 

och arbetssätt för en tänkt målgrupp och verksamhet 

 

A 

För att uppnå betyget A ska studenten kunna 

- sjunga tillsammans med andra i grupp och reflektera kring den egna 

insatsen i förhållande till gruppens resultat, samt kunna definiera 

utvecklingsområden med fokus på röstutveckling såväl individuellt 

som i grupp  

- använda den egna rösten för att kommunicera i tal och sång med en större 

grupp väl anpassat till olika situationer, visa medvetna retoriska val och 

ett använda ett nyanserat tonläge, samt kritiskt utvärdera sin förmåga 

- resonera kring didaktiska dilemman med hjälp av, och med tydliga 

referenser till centrala begrepp inom röstfysiologi 

- utifrån kurslitteratur och egna didaktiska överväganden kunna välja och 

argumentera för sina val av röstövningar, sångrepertoar och arbetssätt 

för en tänkt målgrupp och en tydligt beskriven verksamhet.  

B 

För att uppnå betyget B ska studenten kunna 

- sjunga tillsammans med andra i grupp och reflektera kring den egna 

insatsen i förhållande till gruppens resultat samt kunna definiera 

utvecklingsområden 

- använda den egna rösten för att kommunicera i tal och sång med en större 

grupp på ett väl fungerande sätt, och visa medvetna retoriska val samt 

kritiskt utvärdera sin förmåga 

- resonera kring didaktiska dilemman med tydliga referenser till centrala 

begrepp inom röstfysiologi 



- utifrån kurslitteratur och egna didaktiska överväganden kunna välja och 

argumentera för sina val av röstövningar, sångrepertoar och arbetssätt 

för en tänkt målgrupp och verksamhet  

C 

För att uppnå betyget C ska studenten kunna 

- sjunga tillsammans med andra i grupp och reflektera kring den egna 

insatsen och gruppens resultat 

- använda den egna rösten för att kommunicera i tal och sång med en större 

grupp på ett väl fungerande sätt, samt kritiskt utvärdera sin förmåga 

- resonera kring didaktiska dilemman med hjälp av centrala begrepp inom 

röstfysiologi 

- utifrån kurslitteratur och egna didaktiska överväganden kunna välja 

röstövningar, sångrepertoar och arbetssätt för en tänkt målgrupp och 

verksamhet  

D 

För att uppnå betyget D ska studenten kunna 

- sjunga tillsammans med andra i grupp och reflektera kring gruppens 

resultat 

- använda den egna rösten för att kommunicera i tal och sång med en större 

grupp samt kritiskt utvärdera sin förmåga 

- redogöra för relevanta didaktiska dilemman och visa viss förståelse för 

centrala begrepp inom röstfysiologi 

- utifrån kurslitteratur och didaktiska överväganden kunna välja 

röstövningar, sångrepertoar och arbetssätt för en tänkt målgrupp och 

verksamhet  

E 

För att uppnå betyget E ska studenten kunna 

- sjunga tillsammans med andra och reflektera över resultatet 

- använda den egna rösten för att kommunicera med andra i tal och sång 

samt utvärdera sin förmåga 

- redogöra för didaktiska dilemman kopplade till sång i grupp  

- utifrån kurslitteratur kunna välja röstövningar, sångrepertoar och 

arbetssätt för en tänkt målgrupp och verksamhet  

Fx  

För betyget Fx  

 



- har studenten inte genomfört uppgifterna på ett tillfredsställande sätt och 

behöver därför komplettera för att visa tillräcklig kunskap 

F 

För betyget F  

 

- har studenten inte tillräcklig kunskap och har därför inte genomfört 

uppgifterna på ett tillfredsställande sätt 

 

 


