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”Det er meget
sjovere at synge,
hvis man har
nogle tegn til.
Det er ligesom at
lege”
/Elev, 2017-18.

Sangens Hus

Alle har en stemme

Evaluering af kursusår 2: 2017-18
Evalueringen af Sang, bevægelse og læring Kursus, kursusår 2, 2017-18 er gennemført af Sangens Hus for
projektejer Herning Kommune og Sangens Hus. Projektet gennemføres med støtte fra A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt fra deltagende kommuner.
Datagrundlag for analyse af spørgeskemaer
I analysen af spørgeskemaer fra kursisterne afgrænses der til en analyse af delprojektet Kursusforløb for
musiklærere i folkeskolen med det formål at styrke lærernes og pædagogernes kompetencer i sang
bevægelse og læring på andet kursusår fra 2017-18.
Besvarelserne fra lærerne er hentet via elektroniske spørgeskemaer. Imidlertid kalder svarprocenten på en
kommentar. På helårsforløbet har 45 ud af 57 besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er på 79, hvilket
er meget højt. Til gengæld har kun 8 ud af 18 fra halvårsforløbet svaret. Det er en svarprocent på 44 %.
Svarerne fra helårsforløbene er generelt meget positive. Dog er besvarelserne fra kursisterne på
halvårsforløbet i flere tilfælde endnu mere positive, og spørgsmålet er, om halvårskursisterne vitterligt
generelt har været endnu mere tilfredse, eller om de eventuelt utilfredse ikke har besvaret spørgeskemaet.
Spørgeskemaet til helårskursisterne er mere omfattende, men på de sammenfaldende spørgsmål er hel- og
halvårskursister meget enige, når man altså ser bort fra at halvårskursisterne i flere tilfælde er endnu mere
positive.
Ud fra det foreliggende materiale anses svarerne som valide. Dels fordi der i alt er 53 ud af 75 kursister, der
har besvaret skemaerne. Det giver en svarprocent på 71, hvilket stadig er højt. Dels fordi besvarelserne på
de to hold peger i samme retning.
Datagrundlag for analyse af elevinterviews
I analysen af elevinterviews undersøges elementet af evalueringsspørgsmålet har kurset styrket elevernes
sanglige og musikalske udøvelse? Det sker igennem de fem delmål, der her danne ramme om hvert et afsnit.
Aspektet i delmål 1.1, om hvorvidt eleverne bliver så dygtige, som de kan, er der spurgt særligt ind til i
elevinterviewene fra kursusår 2, 2017-18. Det understreges, at det belyses her, da dette aspekt ikke kunne
belyses med data fra elevinterviews på kursusår 1, 2016-17.
Ovenstående belyses igennem fem elevinterviews med fire elever pr. interview, heraf to drenge og to piger
fra en 3., 4. eller 5. klasse på Ejstrupholm Skole i Ikast, Vorrevangskolen i Aarhus, Sct. Severin Skole i
Haderslev, Hvalsø Skole i Lejre og Ørkildskolen i Svendborg.

De fem semistrukturerede, kvalitative interviews er foretaget af Mette Thue, fra Sangens Hus’
projektlederteam, der ligeledes har analyseret data fra interviews og spørgeskemaer fra kursusår 2, 20172018.
Spørgsmål til evalueringen kan rettes til mette@sangenshus.dk
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Med udgangspunkt i spørgeskemaer og interviews vil følgende emner blive belyst:
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Kursisternes udbytte: Har projektets indsats påvirket lærerne og pædagogernes kompetencer positivt?
I det følgende ses på, hvorledes lærerne selv oplever ændringer i deres kompetencer.
I spørgeskemaerne vurderer over 95 % af kursisterne på hhv. helårs- og halvårsforløbet, at deres udbytte af
Sang bevægelse og læring overordnet enten er højt eller meget højt. På helårsforløbet vurderede de øvrige,
at udbyttet er middel.
Helårsforløbet

Halvårsforløbet

Sammenlignet med kursusåret 2016-17, jf. årsevalueringen heraf, er det en samlet stigning, idet over 90 %
på de to hold på kursusår 1 i 2016-17 svarede, at deres udbytte var enten højt eller meget højt.
Det kunne fortolkes som tegn på, at erfaring og små justeringer af SBL kursus har forbedret forløbene
yderligere.
På spørgsmålene Hvordan vil du vurdere din anvendelse af følgende elementer hhv. FØR og EFTER din
deltagelse i "Sang, bevægelse og læring"? ses en meget positiv udvikling.
Områderne, der blev spurgt ind til var: Brug af egen stemme i musiktimen, brug af sangfaglig viden,
opvarmningsøvelser for stemmen, synge i børnenes eget stemmeleje, fokus på indstudering af sange,
sangøvelser med henblik på at ramme tonerne, netværk/sparring med kolleger.
I forhold til FØR kurset svarer helårskursisterne generelt meget bredt, få svarer meget ofte eller ofte, mens
af og til, sjældent og meget sjældent benyttes i højere grad i alle svar. Kun brug af egen stemme i
musiktimen har en overvægt blandt svarerne ofte og meget ofte. Dette billede ændrer sig meget i forhold til
besvarelserne EFTER kurset. Her dominerer besvarelserne ofte og meget ofte i stedet.
På områderne brug af egen stemme i musiktimen, brug af sangfaglig viden, opvarmningsøvelser for
stemmen, fokus på indstudering af sange og sangøvelser med henblik på at ramme tonerne, svarer således
hovedvægten ofte og meget ofte og en lille del svarer af og til. Mulighederne sjældent og meget sjældent
benyttes her slet ikke. På området synge i børnenes eget stemmeleje ses den sammen udvikling, dog svarer
en kursist meget sjældent.
Kun området netværk/sparring med kolleger adskiller sig ved et bredt svarfelt. Her ligger hovedvægten af
besvarelserne på ofte og af og til, mens meget ofte, sjældent og meget sjældent også er repræsenteret. Da
svarerne FØR kurset på spørgsmålet om netværk/sparring med kolleger havde en overvægt på af og til,
sjældent og meget sjældent, har feltet, trods det mangfoldige svar alligevel flyttet sig til det bedre. Blandt
halvårskursisterne ses en lignende positiv udvikling. Opsummerende viser det, at lærer og pædagogers
kompetencer er øget væsentligt og sat i spil igennem undervisningen af skoleeleverne gennem kurset SBL.
Udbytte af sangundervisningen
Det er kun helårskursisterne, der har modtaget solosangundervisning. 86 % af dem vurderer, at deres
udbytte af soloundervisningen er højt- eller meget højt. De øvrige angiver nogenlunde. Dog føler hele 93 %
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af dem sig bedre rustet til at formidle sang til børn efter deltagelse i kurset. Det er anderledes blandt
halvårskursisterne, hvor 88 % vurdere, at de er bedre rustet til at formidle sang til børn efter deltagelse i
kurset. Denne lille variation kan skyldes, at halvårskursisterne ikke har fået soloundervisning.
Helårsforløbet

Kursisterne beskriver, at solosangundervisningen har løftet dem, så de kan og tør mere og har givet både
dem og eleverne større sangglæde.
Elevernes udbytte: Hvordan er status hos eleverne ændret?
I det følgende undersøges det, hvordan status har ændret sig hos målgruppen eleverne, som følge af kursets
effekt.
På spørgsmålet om forløbet har påvirket lærerne og pædagogernes musikundervisning svarer 80 % af
helårskursisterne i høj - eller meget høj grad, mens halvårskursisterne her svarer lidt lavere. 75 % angiver
nemlig, at forløbet har påvirket lærerne og pædagogernes musikundervisning i høj – eller meget høj grad. De
øvrige kursister svarer i nogen grad. Relativt set er det flot, at alle lærer og pædagoger får omsat kurset til
forandringer i musikundervisningen, og at over 75 % af kursisterne får omsat læringen i høj eller meget høj
grad. Den lille variation mellem kursushold kunne skyldes unøjagtighed i besvarelserne eller at
helårskursisterne faktisk bedre kan omsætte deres læring grundet et dobbelt så langt læringsforløb.
Helårsforløbet

Halvårsforløbet

Kursisternes kommentarer til spørgsmålet, hvordan kurset har påvirket musikundervisningen, er
sammenfattet i det følgende:
Der er ros til materialerne, der er direkte anvendelige. Mange udtrykker, at de har fået en bevidsthed og
kunnen, der gør dem i stand til at træde i karakter som musiklærer. Kurset har givet dem struktur på
undervisningen, bedre klasseledelse, muligheder for variation, mere inspiration, ro og glæde og tiltro til egne
kompetencer som musiklærer og sanger. De har fået inspiration til at arbejde i dybden med en sang sammen
med eleverne, og en nævner, at hun er blevet bedre til at inddrage børn med udfordringer.
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På spørgsmålet, om hvori elevernes udbytte af Sang bevægelse og læring består, svarer lærer og pædagoger,
at bevægelse er blevet en større del af undervisningen, at solfa-systemet kvalificerer børnenes sang og deres
indlæring af sange samt intonation, at børnene tør mere og synger mere, også på gangene, at eleverne er
blevet mere bevidste om deres egne stemmer, og en betoner, at det musikalske fællesskab, som de
opbygger i musiklokalet, kan påvirke fællesskabet i andre sammenhænge.
Opsummerende viser ovenstående analyser at lærere og pædagoger har øget deres kompetencer i sang og
bevægelse i en grad, så deres læring løfter eleverne. Kursisterne har fået en bevidsthed om deres rolle som
musikundervisere, der øger kvaliteten af undervisningen, både hvad angår struktur og indhold, og de har
fået konkrete materialer, redskaber og kompetencer, som afspejles i elevernes læring, fællesskab og
spontane tilgang til sang.
Delkonklusion
I ovenstående analyse beskrives, hvilke ændringer lærer og pædagoger oplever, som kan tilskrives kurset
Sang bevægelse og læring. Det er med til at besvare om kurset sang bevægelse og læring har øget
musiklærerne og pædagogernes kompetencer?
På baggrund af analysen af kursisternes egne besvarelser i forhold til evalueringen og delmål 2.1,
Musiklærernes sanglige færdigheder og musikalske bevidsthed styrkes, er delmålet opfyldt. Dertil skal det
også konkluderes, at delmål 2.2, Musiklærernes og pædagogernes kompetencer øges mærkbart i forhold til
at planlægge, afvikle og evaluere målrettede og varierende sang- og bevægelsesaktiviteter, at kurset sang,
bevægelse og læring fra lærernes og pædagogernes perspektiv har styrket deres kompetencer betydeligt.
Da delmål 2.3., Sang og bevægelse indgår i højere grad som en målrettet aktivitet i forskellige læringssammenhænge. 20-25 skoler deltager i udvikling og implementering af sangløft, er blevet ændret, vil dette
mål, jf. aftale, ikke blive evalueret.
Med eksisterende data fra evaluering af kursusår 2, 2017-18 har det ikke været muligt at belyse delmål 2.4.
Musiklærere og pædagoger fungerer i højere grad som ressourcepersoner og etablerer faglige netværk, der
forankrer og fortsætter den positive udvikling også efter endt projektperiode. Delmål 2.4. vil derfor om muligt
blive besvaret om ikke andet så kommenteret i evalueringen af kursusår 3. 2018-19.

Elevernes udbytte: Har projektets indsats styrket skoleelevernes sanglige og musikalske udøvelse positivt?
1.1. Eleverne bliver udfordret sangligt og kropsligt, så de bliver så dygtige, som de kan
Eleverne fortæller, at de er glade ved at synge, at de øver sig, de har lært at de bliver bedre ved at øve sig, og
det vurderes, at de bliver så dygtige som de kan, idet de kun nævner faktorer som flere musiktimer, at alle
lytter bedre efter, og at de øver sig endnu mere, for at de ville kunne blive endnu dygtigere.
Sanglig og kropslig udfordring
Et barn fortæller: ”Det er meget sjovere at synge, hvis man har nogle tegn til. Det er ligesom at lege”. En
anden fortæller: ”Ellers skal vi op og lave en rytme med vores fod og lave fagter til”. En tredje fortæller, at
”Musiktimerne er sjovest [sammenlignet med morgensang], fordi der får vi sådan nogle flere øvelser. Så
løber vi, og så skal vi stoppe, og ’tygge tyggegummi’ og lave ’rutsjebane’ med stemmen og sige nuuuuiiii”.
Citaterne viser, at børnene bliver – og kan lide at blive udfordret både sangligt og kropsligt, og at de oplever,
at sang og bevægelse kan understøtte hinanden og gør det sjovere at øve sang og at synge.
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Motivation og øvelse
Et barn fortæller: ”Sidste år var der mange, der ikke havde lyst. Nu er vi kommet mere ind i det og får det
bedste ud af det i stedet for bare at sige, det gider jeg ikke”. En anden fortæller: ”Der er også nogle, der bare
godt kan finde på at give op. Og sige: ”Det kan jeg bare ikke”, men så plejer vi at øve det næste gang igen. Og
så prøver vi det igen, og så plejer de at være med.” En tredje siger: ”Det er godt at kunne sangen. Og blive
bedre. Så det lyder bedre. Så kan man huske det bedre, og man bliver bedre.”
Udtalelserne viser, at der er sket en positiv forandring i børnenes motivation inden for kursusåret. Eleverne
har mod på at øve sig og fornemmer, at øvelse er nøglen til sanglig velklang og musikalske kompetencer.
Det generelle indtryk fra interviewene er, at eleverne har forståelse for, at de bliver bedre ved at øve sig, og
at det er nødvendigt. De mener, at de kun kunne blive endnu dygtigere ved at have flere musiktimer, ved at
øve sig endnu mere og ved at lytte bedre efter. Det vurderes derfor, at eleverne, under de vilkår de har,
bliver så dygtige, som de kan.
1.2. Eleverne udtrykker, at de er fortrolige med brugen af egen stemme
Eleverne fortæller generelt, at de synger ved særlige anledninger, ved morgensang og i musiktimerne.
Desuden i frikvartererne, og når de keder sig derhjemme.
En elev fortæller: ”Jeg synes også det er rigtig dejligt at synge i skolen.” En anden siger: ”Vi har også fået at
vide, at der kommer mere stemme ud af os end ud af 4. eller 6. klasse.” En tredje siger: ”Prøv at tænk, hvis
man sang sådan [barnet demonstrerer, at det ikke lyder godt, hvorefter de alle stemmer i sammen og samlet
og med velklang].” På spørgsmålet ”Hvad er det vildeste, I har lært om at synge?” svarer en fjerde: ”Det er
nok det der med at man skal synge nede fra maven. Synge sådan at man kan mærke det. Og man skal hele
tiden åbne munden og synge tydeligt.” En femte fortæller: ”Jeg lærer f.eks. at synge rent, og hvad det er at
synge falsk. Fordi f.eks. når vi laver solfa-tegn, så synger vi rent.”
Af citaterne fremgår det, at børnene er glade ved og fortrolige med brugen af deres egen stemme. Både
gennem øvelser, der træner deres stemme, og igennem sang. De ved, at de kan synge kraftigt og rent, og de
kan demonstrere og skelne mellem at synge rent og falsk. Det er derfor tydeligt, at eleverne er fortrolige
med basal brug af egen stemme.
1.3. Eleverne giver udtryk for at trives ved at synge sammen med andre
I de fem interviews fortæller eleverne, at de kan lide at synge sammen både i frikvartererne, i klassen og ved
morgensang, selv om det at optræde sammen kan være skræmmende.
En elev fortæller: ”Jeg synes det er rigtig sjovt, fordi man synger den samme sang sammen. Og sangen er
også god for det meste.” En anden fortæller: ”Ja det var sådan vi skulle lave en ’halløj-goddag-sang’ og løbe
og lave stemmeøvelser og sige ba ba baa [børnene synger en lille sang i kor] Og så er det man synger det på
forskellige toner.” En tredje siger om morgensang: ”Nogle gange så viser vi også noget for hinanden og
optræder for hinanden. Så hører vi nogle gange en historie, og så synger vi også. Det er sjovt og hyggeligt,
fordi man er sammen. Sammen om at synge. Jeg tror det er fællesskab og samarbejde.” En fjerde fortæller:
”Jeg har altid sceneskræk i starten, når jeg kommer op på en scene, men så vænner jeg mig til det.
Citaterne viser, at børnene nyder og er bevidste om fællesskabet, der opstår, når de synger sammen. De
finder det naturligt at bryde ud i sang, og starter én med at synge, så følger de andre med. Udtalelserne viser
også, at fællesskabet kan løfte dem igennem nervøsiteten over at optræde for andre.
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1.4. Eleverne kan forholde sig til egen indsats ved deltagelse i musikalske fællesskaber, herunder
aktiviteter med sang og bevægelse
Eleverne fortæller generelt, at det er sjovt og hyggeligt at synge sammen. De oplever, at de er mere modige
og kan mere sammen, end når de synger alene.
Forskellen på egen indsats alene og sammen
Et barn fortæller: ”Nogle gange kan man ikke huske sangen, men når vi er flere, kan man godt huske sangen.”
En anden siger: ”Sammen så styrker man sine stemmer. Alene så bliver man ret genert. Hvis der er tusind
mennesker foran en. Sammen så synger jeg højere. Det er ret hyggeligt.” En tredje fortæller: ”Så skulle vi finde
en sang, og så skulle vi lave vores egen dans sammen og så vise det til morgensang. Det var sjovt og
spændende. Og skræmmende, når man skulle stå deroppe. Alle de står bare der, og der er over hundrede, der
kigger og venter på, at vi går i gang. Man kan blive lidt nervøs for, at de tænker, at det gjorde du ikke helt godt,
hvis man lige laver en fejl. Man kan bare sørge for at have det sjovt og ikke tænke på, hvad de synes og tænke
på, hvordan man selv har det.”
Citaterne viser, at eleverne er bevidste om, at det at synge sammen styrker dem i deres sang og i modet til at
optræde. Det kan ligefrem styrke den enkeltes selvværd at synge sammen for andre, idet nervøsiteten
tvinger dem til at fokusere på deres egen individuelle, gode oplevelse.
Fællesskabet om sang og bevægelse
En elev siger om sang og bevægelse: ”Det er sjovt og hyggeligt. Fordi at man er sammen med sin klasse.” En
anden elev fortæller: ”Sidste gang vi lærte noget stort, hvis jeg kan sige det sådan, det var nok solfa-tegn.”
En tredje elev siger: ”Det er mest hænderne og hele kroppen. Det er nogle gange ret sjovt. Det er lige som
Just Dance. Det er også fordi vi sidder nogle gange bare ned på gulvet, og så er det ret rart at rejse sig op og
danse. Så udvikler kroppen sig lidt mere, og man får også trænet lidt mere. Altså man bliver glad af det. Når
jeg danser og nogle gange, når jeg synger.”
Citaterne viser, at eleverne er glade for at synge bevægelsessange sammen og bevidste om at de er med i et
fællesskab. Det udvikler dem motorisk og varierer undervisningen. Desuden giver bevægelserne sangen og
undervisningen et legende præg, som de kender fra frikvartererne og fritiden med spontane sange og danse
og fra aktivitet til Just Dance.
1.5. Eleverne oplever øget fokus på sang og bevægelse som en målrettet aktivitet i skoledagen
Dataene i elevinterviewene fra 1. og 2. kursusår fortæller ikke om Eleverne oplever øget fokus på sang og
bevægelse som en målrettet aktivitet i skoledagen, men det er tydeligt, at børnene har sang og bevægelse
med sig i frikvartererne og i fritiden som en naturlig, integreret del af børnenes legende liv.
Da denne evaluering ikke omfatter blindtests, kan man kun håbe, at sang og bevægelse er en integreret del
af alle børns liv. Er dette ikke tilfældet, kunne kurset SBL muligvis have en indirekte effekt på dette område.
Citater som disse kunne muligvis være tegn derpå:
En elev fortæller: ”Der er også mange, der hele tiden går og synger. Jeg kan ikke holde op.” En anden siger:
”Der er nogle, der synger sammen og nogle, der bare nynner. Nogle gange er det irriterende for nogle eller
læreren, at vi bare begynder at synge.” På spørgsmålet: ”Laver i også bevægelser til morgensang?” svarer et
tredje barn: ”Nej, ikke så tit. Jo i dag har vi lavet det (de bryder ud i samlet solfege-sang med håndtegn) ”Kan
de andre børn på skolen også synge til solfa-tegn?” Ja. Mange af dem. Jonas har seks musikhold. I starten var
det svært, men nu er det blevet meget nemmere, fordi vi har haft det i nogen tid.”
Det er svært at svare på, om eleverne kan opleve noget som en målrettet aktivitet i skoledagen. Eksemplet
med solfege er det eneste citat, der tilnærmelsesvist peger herpå. Konklusionen er åben for fortolkning.
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Delkonklusion
Det kan konkluderes, at kurset Sang bevægelse og læring, fra skoleelevernes perspektiv, har styrket den
sanglige og musikalske udøvelse med hensyn til at eleverne
1.
2.
3.
4.

bliver udfordret sangligt og kropsligt, så de bliver så dygtige, som de kan
udtrykker, at de er fortrolige med brugen af egen stemme
giver udtryk for at trives ved at synge sammen med andre
kan forholde sig til egen indsats ved deltagelse i musikalske fællesskaber, herunder aktiviteter med
sang og bevægelse

Data fra de fem elevinterviews i kursusåret 2017-18 kan hverken bevise eller udelukke, at eleverne
5. oplever øget fokus på sang og bevægelse som en målrettet aktivitet i skoledagen.
Dog kan elevernes flittige brug af sang, bevægelse og dans i frikvartererne være et tegn på et øget fokus på
sang og bevægelse som en målrettet aktivitet i skoledagen, eller med mindre armbevægelser: inspiration,
men aktiviteterne kan også blot være spontane. Dette spørgsmål er altså åbent for fortolkning.
Om end det formodentlig vil være svært at bevise, vil eleverne blive spurgt særligt ind til dette ved
evaluering af kursusår 3 i 2018-19.
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Bilag. Dokumentation af data

Besvarelser på spørgeskemaer
Se besvarelser på spørgeskemaer fra kursusår 2, 2017-2018
Helårsforløb: https://drive.google.com/open?id=1kROkyrYFgmiak8w70DT9BDqXjvPj6lGp
Halvårsforløb: https://drive.google.com/open?id=1jBNiH32CVaEnIHbCCu7zOhoVIRv_xyWf
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