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Vurderingskriterier for sang 
 
 

Som korsanger har du et ansvar for at det skal bli en god oppvarming og korøvelse. Selvsagt er det 
også viktig at du bidrar så godt du kan når vi skal synge. 
 
Det aller viktigste fokus mht. sang er aktiv deltagelse. Stemmekvalitet og musikalitet har forholdsvis 
liten innvirkning på vurderingen. Syng med den stemmen du har! 
 
Følgende skjema sier noe om hvordan du blir vurdert i sang: 
 

Grunnleggende Under utvikling Dyktig Fremragende 
Oppvarming 

- Deltar ikke, eller kun bare 
delvis i øvelsene. 

- Deltar på øvelsene. - Deltar konsentrert og 
aktivt på alle øvelsene. 

- Deltar konsentrert og 
aktivt, og er med på å heve 
kvaliteten på hele koret. 

- Følger ikke, eller i svært 
lav grad, instruksjon og 
ledelse. 

- Følger delvis instruksjon 
og ledelse. 

- Følger instruksjon og ledelse. 

- Behersker ikke, eller i 
svært lav grad, 
grunnleggende 
pusteteknikk og 
oppvarmingsøvelser for 
stemmen. 

- Behersker ikke, eller kun 
delvis, grunnleggende 
pusteteknikk og 
oppvarmingsøvelser for 
stemmen. 

- Behersker grunnleggende pusteteknikk og 
oppvarmingsøvelser for stemmen. 

Sang 
- Synger ikke, eller kun 
delvis, på sangene. 

- Deltar ved å synge. - Synger konsentrert og 
aktivt på alle sangene 
(jobber også for å lære evt. 
nye sanger). 

- Synger på en slik måte at 
man er med på å heve 
kvaliteten på hele koret. 

- Synger ikke, eller kun delvis, med lav stemme. - Synger ut med solid 
stemme. 

- Synger ut med solid 
stemme og god intonasjon. 

- Følger ikke, eller i svært 
lav grad, instruksjon og 
ledelse. 

- Følger delvis instruksjon 
og ledelse. 

- Følger instruksjon og ledelse. 

- Behersker ikke, eller i 
svært lav grad, sangen som 
synges. 

- Behersker delvis sangen 
som synges. 

- Behersker sangen som synges. 

 
Selv om det her ligger en del kriterier til grunn for vurdering i sang, er det ikke vanskelig å gjøre det 
bra her. Ved å delta aktivt og synge ut er mye gjort. 


