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 I 

Abstrakt	  
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling sker lärande inom en kulturell 

kontext i kommunikation och i samspel mellan människor. Ett sådant synsätt på lärande 

och utveckling genomsyrar föreliggande studie. Syftet med studien är att beskriva 

körsångares uppfattningar av delaktighet och inflytande i ungdomskör. De områden 

inom tidigare forskning denna studie förankras i är demokrati, delaktighet och 

inflytande, ledarskap samt social gemenskap, medlemskap och samlärande vilka 

presenteras i studiens bakgrund. Denna studie har en kvalitativ ansats med kvalitativa 

intervjuer och ett kvalitativt frågeformulär som metod. Studiens informanter var 

deltagare och körledare i en fristående scenisk ungdomskör. Studiens resultat visar att i 

den undersökta kören växer och formas körsångare in i körens starkt förankrade kultur. 

Kören präglas av delaktighet, där körsångarna upplever att de får göra sin röst hörd samt 

ha inflytande på och påverka körens verksamhet utifrån erfarenhet. De äldre och mer 

erfarna sångarna har mer inflytande och får ta större ansvar. Den sociala gemenskapen 

lyfts fram som en mycket viktig aspekt för körsångarna. Det är genom det sociala 

samspelet körsångarna lär av varandras erfarenheter samt tar beslut. Det råder delade 

meningar bland körsångarna i fråga om huruvida kören är demokratisk. Körledaren 

anammar ett uppmuntrande ledarskap där körsångarna uppmanas att vara aktiva 

deltagare, vilket medför både för- och nackdelar. En möjlig slutsats för denna studie är 

att det är att föredra att samspela och kommunicera via diskussion när beslut ska tas i 

grupper istället för att bedriva direkt demokrati. 

 

 

Nyckelord: delaktighet, gemenskap, demokrati, scenisk ungdomskör, ledarskap, 

sociokulturellt perspektiv 
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Förord	  
Det känns helt fantastiskt att jag snart är utexaminerad musiklärare. Jag har på mina fem 
år på Musikhögskolan i Piteå utvecklats oerhört mycket, både som pedagog och 
människa. Det hela avslutas i och med det här examensarbetet. Arbetet har inneburit en 
lärorik process med många utmaningar. Det hade inte varit möjligt att klara av 
uppgiften utan stödet från mina klasskompisar, vänner och familj. Speciellt stort tack till 
Jessica, Michael, Malin och Frida. Jag hade inte kommit någonstans med mitt arbete om 
det inte vore för min fenomenala handledare Annette Mars. Stort tack för din 
enastående vägledning och outtröttliga uppmuntran. Jag vill också rikta ett stort tack till 
alla er som ställt upp på intervjuer och svarat på frågeformulär. Det är era röster jag vill 
lyfta fram i och med det här arbetet. Sist men inte minst vill jag tacka min snart äkta 
make Hans. Du är min klippa!  
 
 
Sara Hedman 
 
Piteå 26/4 2016 
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1.   Inledning	  
”Together! We are creating together! Participating together!” – tillsammans, vi är 

delaktiga och skapar tillsammans. Så börjar den traditionella sydafrikanska sången 

Together vilket var en av de första låtarna jag fick lära mig när jag som 18-åring började 

sjunga i en ungdomskör. Sångfrasen sammanfattar min upplevelse av att vara medlem i 

den här ungdomskören. Den stora gemenskap och starka delaktighet jag upplevde i 

kören har betytt otroligt mycket för mig. Ungdomskör är egentligen inte en benämning 

som passar den här kören eftersom den inte bara består av ungdomar. Unga vuxna upp 

till närmare 30 år är också välkomna att vara med. En scenisk showkör beskriver bättre 

vad det här är för en slags kör. Scenisk betyder enligt synonymer.se (Bonnier, 2010) 

”som avser scenen” och show betyder ”underhållning”. I denna betydelse innebär 

scenisk showkör en kör som underhåller på scen. Eftersom körens sångare och ledare 

benämner kören på olika sätt – ungdomskör, scenisk kör, och showkör – väljer jag att 

fortsättningsvis referera till kören som en scenisk ungdomskör. Den här sceniska 

ungdomskören utgjorde en stor del av min musikaliska och personliga utveckling. Jag 

vill till och med sträcka mig till att påstå att det är på grund av kören och körledaren 

som jag sitter här idag och skriver mitt examensarbete i musik. I kören fick jag träna på 

att leda, arrangera stämmor, göra koreografier och sätta upp stora showproduktioner 

tillsammans med de andra körsångarna, allt med körledarens uppmuntrande stöd i 

ryggen. Hon har en stor del i min pedagogiska utveckling och har inspirerat mig till att 

utbilda mig till och vilja arbeta som musiklärare.  

 

Med några års distans till kören har jag insett att det jag var med om, har jag varken sett 

under min nuvarande utbildning, eller i något annat körsammanhang jag deltagit i. Jag 

har genom olika musikforum, som till exempel inspirationskurser för körledare, träffat 

en del av landets körledare och har hittills inte hört talas om, eller kommit i kontakt med 

någon scenisk ungdomskör som arbetar på samma sätt med ungdomars delaktighet i 

verksamheten. Däremot har jag fått ta del av ett koncept som bland annat handlar om 

delaktighet och ledarskap i kör som Peder Karlsson, tidigare sångare i The Real Group, 

utformat. Han kallar det Organic Choir, den organiska kören. Det här är ett omfattande 

konceptet som – mycket kortfattat – handlar om sociala grupprocesser, ledarskap, 

människan och naturen, allt kopplat till sång. 
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Att jag känt så starkt för den här kören gör att jag undrar om det är andra nuvarande 

medlemmar som upplever eller har haft liknande upplevelser som jag av kören och vad 

det i så fall kan bero på. Min förhoppning med det här arbetet är att ge mig själv och 

andra lärare insikter och kunskap som skapar förutsättningar vilket i sin tur leder till att 

ungdomar och elever känner sig delaktiga i den lärande verksamhet de befinner sig i – 

att de får tillfälle att göra sin röst hörd. 
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2.   Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Denna studie riktar sig till körledare, musiklärare och andra ledare som arbetar med 

ungdomar, och har utgångspunkt i den körverksamhet som beskrivs i inledningen. 

Studien grundas på ett intresse av att undersöka hur delaktighet ser ut i ovan beskrivna 

kör. Utifrån detta ställningstagande formulerades följande syfte: Syftet med studien är 

att ge ökad kunskap om en körledare och körsångares uppfattningar av delaktighet och 

inflytande i en scenisk ungdomskör. För att uppfylla syftet har följande forskningsfrågor 

formulerats: 

1. Hur ser körledare och körsångare på de kulturella redskapen delaktighet och 

inflytande i scenisk ungdomskör? 

2. Hur använder körledaren de kulturella redskapen delaktighet och inflytande i 

sitt ledarskap?	    
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3.  Bakgrund	  
I denna studie har upplevelser av sociala aspekter i en specifik kulturell kontext 

studerats. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling ses människors 

handlande – beteende, tänkande, kommunikation, uppfattningar – som formade av 

sociala och kulturella erfarenheter (Säljö, 2000). Lärande och utveckling sker således 

inom en kulturell kontext i kommunikation med andra människor. Ett sådant synsätt på 

lärande och utveckling genomsyrar föreliggande studie. Begreppet kultur kan förstås på 

olika sätt. I denna uppsats definieras kultur som de tankefigurer och värden - och hur 

dessa uttrycks - som är gemensamma för en viss grupp människor (Lundberg & 

Ternhag, 2002). En kultur skapas av människor där kulturellt skapade redskap används 

för att bearbeta världen. (Säljö, 2000). 

 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för ett sociokulturellt perspektiv på kunskap 

och lärande. Hur denna studie förankrar i skolans lagar och förordningar beskrivs i 

efterföljande avsnitt. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning som rör denna 

studies område. Detta för att kunna jämföra och förankra föreliggande studies fynd med 

tidigare forskning. 

3.1   Sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande	  och	  utveckling	  
Det sociokulturella perspektivet består av ett antal närbesläktade teorier som har ett 

gemensamt perspektiv på lärande och utveckling (Jakobsson, 2012). Det har sitt 

ursprung i den ryske psykologen Lev Semenovich Vygotiskijs (1896-1934) arbeten om 

barns lärande och utveckling (Säljö, 2010). Lärande är grunden till hela människans 

samvaro och har varit det så länge människan har existerat. I ett sociokulturellt 

perspektiv kan människor inte undvika att lära. Människan är ständigt i utveckling. En 

människa ser kanske inte lärande som syftet med en aktivitet men lärande sker likväl, 

det sker däremot inte alltid medvetet (Säljö, 2000). Den sociala interaktionen är central i 

ett sociokulturellt perspektiv, som Säljö (2000) uttrycker det: ”Människor lär genom att 

delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra” (s. 105). 

 

Människan möter inte världen direkt utan tolkar den med hjälp av redskap, så kallad 

mediering. Redskap kan vara språkliga eller materiella. Språkliga redskap, som till 

exempel bokstäver, siffror, symboler och begrepp, används för att tänka och 

kommunicera med medan materiella redskap är fysiska föremål som används för att 
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utföra något praktiskt. Språkliga och materiella redskap är beroende av och samverkar 

med varandra. Redskapen skapas och utvecklas i den sociala och kulturella kontext 

människor vuxit upp och lever i. Tillsammans utgör de kulturella redskap. Människors 

syn på och användande av redskap beror således på deras tidigare erfarenheter av dem. 

De språkliga redskapen, i form av kommunikation med andra människor, är det som 

formar vårt tänkande och gör oss delaktiga i en kulturs sätt att se på och förstå världen 

(Säljö, 2010). 

 

Kulturella redskap bär på tidigare generationers erfarenheter och kunskap vilka förs 

vidare i kommunikation mellan människor. Genom att använda kulturella redskap för 

att tänka och utföra praktiska handlingar sker ett lärande. Kunskap bildas med hjälp av 

kulturella redskap och i interaktion med andra människor (Säljö, 2000). Med hjälp av 

språket förenas social kommunikation och tänkande. Språket finns både mellan 

människor - som ett medel för kommunikation - och inom människor i form av 

tänkande (Säljö, 2010). Lärande är även situerat vilket innebär att det är beroende av 

den sociala kontext en människa befinner sig i. Individen handlar utifrån sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper samt vad individen uppfattar – medvetet eller omedvetet – 

att situationen tillåter, kräver eller möjliggör (Säljö, 2000). Processen att lära sig 

använda kulturella redskap kallas i sociokulturella sammanhang för appropriering 

(Jakobsson, 2012).  

 

För att betona vikten av det sociala samspelet i människors lärande har begreppet den 

närmaste utvecklingszonen (Jakobsson, 2012) kommit att spela en stor roll i ett 

sociokulturellt perspektiv. Den närmaste utvecklingszonen handlar om spänningen 

mellan vad en människa kan lära sig själv och vad den kan lära med hjälp av andra mer 

kunniga personer. Den mer kunnige guidar den mindre kunnige in i en kulturs sätt att 

uppfatta något. Utvecklingszonen är den zon där människor är mottagliga för stöd och 

förklaringar. Den mer kunnige behöver anpassa instruktionerna till det den lärande 

redan kan för att denne ska kunna ta till sig nya kunskaper (Säljö, 2000). 

3.2   Förankring	  i	  skolans	  lagar	  och	  förordningar	  
Vikten av delaktighet, demokrati och social gemenskap visade sig tidigt i 

undersökningen. Det är också något som både läroplan och skollag framhäver. I skolans 

värdegrund betonas vikten av att all undervisning ska genomsyras och bedrivas utifrån 
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demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att ta ansvar, ta initiativ, samarbeta med andra och bli aktivt 

deltagande medborgare (Skolverket, 2011). Elever ska ges påtagligt inflytande över 

arbetsformer, arbetssätt och innehåll i sin utbildning (Skollag [SFS], 2010:800; 

Skolverket, 2011). Undervisningen ska planeras tillsammans av lärare och elever och de 

elever som har svårt att framföra sina åsikter ska uppmuntras att göra det. Läraren ska 

jobba för att stärka elevers självförtroende så att de utvecklas så långt som möjligt. 

Läraren ska klargöra ”…de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor” så att eleverna ska kunna samspela med människor med olika 

bakgrund, visa respekt och bry sig om varandra (Skolverket, 2011, s. 11). Som ovan 

beskrivet har läraren en viktig roll för att elever ska få möjlighet att vara delaktiga och 

påverka sin utbildning. Den roll ledaren har för att möjliggöra delaktighet och 

inflytande för ungdomar undersöks i denna studie. 

3.3   Tidigare	  forskning	  
Körsångares uppfattningar av delaktighet och inflytande i en scenisk ungdomskör är 

denna studies utgångspunkt, vidare ses demokrati som en grundförutsättning för 

delaktighet och inflytande. Demokrati är väl beforskat och utgör ett mycket stort 

område. Inom ramen för denna studie kommer några delar av demokrati att beröras. Det 

en av studiens forskningsfrågor söker svar på är på vilka sätt ledarskap möjliggör 

delaktighet och inflytande. Det finns omfattande forskning om ledarskap och nedan 

redogörs för några aspekter av ledarskap som ryms inom ramen för denna uppsats. 

Körens sociala gemenskap utgjorde en stor del av körsångarnas syfte med att vara med i 

kören. Därför redogörs för tidigare forskning om social gemenskap, medlemskap och 

samlärande. 

3.3.1   Demokrati	  

Ordet demokrati betyder enligt Nationalencyklopedin (u.å.) folkmakt eller folkstyre 

men det finns många olika tolkningar av vad det konkret innebär. Kortfattat kan 

demokrati definieras som ett politiskt system. I den politiska filosofin har frågan om var 

gränsen mellan individen och kollektivets beslutsfattande ska gå och hur de kollektiva 

besluten ska tas varit centralt under flera sekel. I en demokrati är medborgarna delaktiga 

i beslutsprocesser genom att via majoritetsbeslut utse vilka som ska representera deras 

åsikter. Beslutsfattarna väljs genom öppna och fria val för en begränsad uppdragsperiod 
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(Larsson, 2003). Denna representativa demokrati kallas för indirekt demokrati (Larsson, 

2003) och används när stora antal människor ska vara delaktiga (Hart, 1997). För att 

utöva en så kallad direkt demokrati ska alla människor i ett sammanhang ha möjlighet 

att direkt delta i beslutsprocesser och rösta i olika frågor. Besluten fattas utifrån vad 

majoriteten röstar fram. Vid direkt demokrati är målet att uppnå maximal 

samstämmighet i en grupp. Om majoriteten alltid vinner finns det en risk att vissa 

individer alltid får tränga undan sina perspektiv. I pedagogiska sammanhang är det 

enligt Hart (1997) bättre om gruppen kommer överens genom att diskutera allas idéer 

och ta olika perspektiv i beaktning. Demokrati handlar inte bara om beslutsfattande. Ett 

demokratiskt samhälle bör garantera människors fri- och rättigheter (Agevall & 

Klasson, 2000). Demokratin har även en funktion som fredlig problemlösning, både 

inom  och mellan länder (Larsson, 2003).  

 

Demokratins förutsättningar förändras hela tiden i och med att tekniska, sociala och 

ekonomiska förändringar sker i samhället. Därför behöver frågor om var gränserna för 

demokratin går kontinuerligt diskuteras. Med gränser menas de demokratiska 

grundproblem som sägs vara: vad statens viktigaste uppgifter är, hur medborgares frihet 

i en stat bör se ut – var gränserna går mellan, individens, kollektivets och statens 

rättigheter – samt hur samhälleliga lagar och regler fastställs. Att diskutera kring 

demokratins möjligheter och svårigheter kallas deliberation (Larsson, 2003). Den 

demokrati som bedrivs i organisationer och på arbetsplatser benämns 

organisationsdemokrati och innebär att en medlem ”…i en organisation ges inflytande 

över dess beslutsfattande” (Agevall & Klasson, 2000, s. 19). En organisationsdemokrati 

har inte ansvar för alla medborgare som en politisk demokrati har (Agevall & Klasson, 

2000). 

 

Det är många som uppfattar demokrati endast som en beslutsprincip där majoriteten 

vinner över minoriteten, men beskrivningen ovan visar på en betydligt större 

komplexitet. Ett majoritetsbeslut är odemokratiskt om det inte tillkommit på rätt sätt, till 

exempel om en persons mänskliga rättigheter kränks. Majoriteten har inte rätt att 

avskaffa minoritetens demokratiska rättigheter eller avskaffa själva demokratin 

(Larsson, 2003). För att kunna uppleva demokrati behövs oavbruten delaktighet i en 

grupp enligt Hart (1997), vilket nästa avsnitt handlar om. 
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3.3.2   Delaktighet	  och	  inflytande	  

Delaktighet är, liksom demokrati, ett svårdefinierat begrepp och ger därför upphov till 

flera olika uppfattningar om vad det innebär. Följaktligen är det viktigt i en verksamhet 

att föra en diskussion om delaktighetens villkor. Utifrån ett organisationsperspektiv kan 

delaktighet innebära att deltagare får möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som 

berör dem och att åsikterna tas i beaktning när frågan behandlas av ledningen. För 

deltagarna innebär delaktighet således att ha inflytande, att kunna påverka. Ur 

ledningens eller ledarens perspektiv handlar delaktighet om spänningen mellan styrning 

och frihet. Delaktighet innebär däremot inte att deltagaren har kompetens eller rätt att ta 

beslut. För att komma framåt i en process är det inte möjligt att alla i en grupp ska vara 

med och bestämma hela tiden. Deltagare kan även välja att inte delta, eller att vara 

passiva i en förändringsprocess på grund av en negativ kollektiv självsyn där de egna 

insatserna förminskas. För att deltagare ska vilja delta aktivt i en förändringsprocess 

behöver de uppleva att förändringsmålen är deras egna mål med verksamheten 

(Dilschmann, Falck & Krafft, 2000). 

 

Delaktighet bör inte ses som att det antingen finns eller inte. Det bör snarare ses som 

grad av delaktighet vilken varieras beroende på situation (Dilschmann, Falck & Krafft, 

2000). Hart (1997) sällar sig till Dilschmann, Falck & Kraffts antagande om att 

delaktighet bör ses som grader av delaktighet och har tagit det vidare genom att 

definiera dessa grader. Harts (1997) stege för ungas – barn och ungdomars - delaktighet 

har åtta nivåer. De första tre beskriver olika nivåer av icke-deltagande medan de fem 

övre stegen uttrycker olika slags nivåer av delaktighet. Vid nivå ett, som benämns som 

manipulation, används unga av vuxna för att föra fram sina egna åsikter men förnekar 

samtidigt att de själva är inblandade i ett projekt eftersom de vill att det ska se ut som att 

det endast är skapat av unga (Hart, 1997). Vid nivå ett har de unga inte alls varit 

delaktiga i processen eller förstått syftet med projektet. Därför placeras detta längst ner 

på stegen. Ett steg upp, på nivå två, försöker de vuxna inte dölja sin inblandning i 

projektet men låtsas fortfarande som att de unga är delaktiga. De unga används som 

dekoration för att lyfta fram något. Här har de ännu inte involverats i 

framställningsprocessen och vet inte vad det hela handlar om (Hart, 1997). Steg tre, 

representation (översatt och tolkat av mig från tokenism) är det sista steget av de icke-

deltagande nivåerna (Hart, 1997). Det här steget är svårhanterat och ett väldigt vanligt 

sätt att försöka involvera unga i projekt. Vuxnas avsikt är att de ungas röster ska få 
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komma fram i projekt, men de unga har i själva verket inte fått välja ämne, hur det ska 

presenteras eller fått tid att bilda sig en uppfattning av ämnet. Unga kan till exempel bli 

utvalda av vuxna att representera en grupp i diskussionssammanhang utan att det 

redovisas för hur urvalsprocessen gått till och utan att det klargjorts vilka åsikter 

personen i fråga representerar. Det blir mer fokus på att personen syns i sammanhanget 

än varför den är där (Hart, 1997).  

 

Den första nivån av delaktighet kallas anvisad men informerad (assigned but informed) 

(Hart, 1997). Det innebär att unga får ett tillfälligt uppdrag av vuxna som de ska vara 

helt införstådda med. Att verka på den här nivån ska endast göras kortsiktigt eftersom 

det finns risk för att de unga upplever att de enbart får vara delaktiga när de behövs 

istället för att de lär sig att deras åsikter alltid är viktiga. Vid nivå fem är de unga 

konsulterade och informerade, det vill säga att de är informerade om och förstår 

projektets förlopp samt att de rådfrågas och dessa åsikter tas på allvar (Hart, 1997). 

Steget ovanför detta kallas initierad av vuxna, beslutsfattande tillsammans med unga 

(adult-initiated, shared decisions with children) (Hart, 1997). Vuxna tar initiativet till ett 

projekt men de unga är involverade från början till slut, i alla projektets skeden. Vuxna 

behöver uppmuntra och involvera unga i att aktivt delta. Vid den sjunde och näst högsta 

nivån, kallad initierad av unga och ledda av unga (child-initiated and child-directed), 

tar de unga initiativ till ett projekt och är också de som driver det framåt (Hart, 1997). 

De vuxnas uppgift är att inte styra utan bara hjälpa till genom att skapa förutsättningar 

för att de ska ha möjlighet att initiera och leda olika projekt. Tyvärr kan unga vara rädda 

att starta ett projekt för att de inte tror att de vuxna kommer förstå deras önskan eller tro 

på deras kapacitet. En del unga bedriver därför projekt i hemlighet. Längst upp på 

stegen finns den åttonde nivån av delaktighet, initierad av unga, beslutsfattande 

tillsammans med vuxna (child-initiated, shared decisions with adults) (Hart, 1997). På 

den här nivån tar unga egna initiativ till och leder projektet. Om de väljer att samarbeta 

med vuxna är det ett tecken på god självinsikt av vad de klarar själva och vad de 

behöver hjälp av andra med. Syftet med ungas delaktighet är således inte att de ska bli 

en självständigt verkande sektor i samhället. De handlar däremot om att de ska uppleva 

att de har möjlighet att ta initiativ, leda och samarbeta med andra i olika projekt (Hart, 

1997). 
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Det är inte meningen att unga alltid ska verka på den högsta nivån, utan de ska ges 

möjlighet att själva välja vilken nivå de vill vara verksamma på i olika projekt, eller i 

olika faser av ett projekt. Det viktigaste är att de inte verkar på någon av de icke-

deltagande nivåerna. För att unga ska röra sig mellan nivåerna för delaktighet finns det 

två viktiga strategier för vuxna att följa. Den första är transparens. De unga ska vara 

informerade så att de förstår syftet med ett projekt och kan välja under projektets gång 

hur aktivt deltagande de vill vara. Den andra är att se till att verka utifrån demokratiska 

principer (Hart, 1997). Hart (1997) får avsluta och knyta samman delaktighet och 

demokrati med orden: ” ”Endast genom direkt delaktighet kan barn utveckla en genuin 

uppskattning av demokrati och en känsla för sin egen kompetens och ansvar att delta.” 

(s. 3, översatt av författaren). Olika slags ledare påverkar deltagares möjlighet att vara 

delaktiga (Dilschmann, Falck & Krafft, 2000), vilket tas upp i nästa avsnitt. 

3.3.3   Ledarskap	  

Ledarskap innebär att ha socialt inflytande (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). Den 

tidiga ledarskapsforskningen inriktade sig på egenskaper hos ledaren. Senare forskning 

fokuserar på ledarens beteende, det vill säga vad ledaren gör. Ledarskap som beteende 

benämns som ledarstil. Det sociala samspelet mellan ledare och deltagare betonas även i 

ledskapsforskningen (Ahltorp, 2003). Denna informella form av ledarskap är 

relationsinriktat och bygger på interaktion i grupprocesser. I ett relationsinriktat 

ledarskap behöver ledaren ha en bra kontakt med sina medarbetare och ha en god ”insyn 

i deras behov, intressen och potentiella kapacitet” (Maltén, 2000, s. 15). Den formella 

formen av ledarskap kan kallas chefskap och är uppgiftsorienterat. Dessa ledare är 

formellt utsedda för att uppnå mål- och resultat. Ledarskap behöver vara både uppgifts- 

och relationsorienterat, formellt och informellt samt situationsanpassat. Det vill säga att 

ledaren behöver fokusera både på mål och människor samt vara både chef och 

medarbetare, allt beroende på situation (Maltén, 2000).  

 

Bolman & Deal (1997) refererar till Kurt Lewins tankar om hur ledarstilar, det vill säga 

ledares beteende, kan delas in i tre olika slag: den auktoritära ledaren, den 

demokratiska ledaren och låt-gå ledaren. Den auktoritära ledaren litar inte på sina 

medarbetare utan vill vara den som bestämmer. Den här typen av ledare kan utåt sett ge 

ett sken av att vara demokratisk genom att fråga sina medarbetare vad de tycker i olika 

frågor men har i själva verket redan tagit ett beslut i frågan (Lennéer-Axelson & 
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Thylefors, 2005). Den demokratiska eller flexibla ledaren litar däremot på sina 

medarbetare och skapar ett tillåtande klimat där det är okej att göra fel, både för 

medarbetarna och ledaren själv. Den här typen av ledare vill att medarbetarna ska ta 

initiativ och ansvar där arbetet ska kunna fortgå även om inte ledaren är där. Att arbeta i 

grupp ses som något positivt av denne ledare (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). 

Annorlunda uttryckt ska den demokratiska ledaren ge hjälp till självhjälp och 

uppmuntra deltagarna till eget ansvarstagande. Här fattar ledaren beslut tillsammans 

med gruppmedlemmarna som får vara aktiva i planering- och genomförandeprocesser. 

Demokratiskt ledarskap kan även kallas delegerande ledarskap (Maltén, 2000). Låt-gå 

ledaren är passiv och tillbakadragen. Den här typen av ledare undviker att ta beslut och 

lämnar gruppen själva att göra vad de vill (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005; 

Maltén, 2000).  

 

Enligt Dilschmann, Falck & Krafft (2000) skapar varken den auktoritära eller låt-gå 

ledaren möjlighet till delaktighet. Det krävs snarare samarbete och samspel mellan 

ledare och medarbetare (Dilschmann, Falck & Krafft, 2000) vilket en demokratisk 

ledare gör eftersom en demokratisk ledare fattar beslut tillsammans med 

gruppmedlemmarna och låter dem delta aktivt i planering- och genomförandeprocesser 

(Maltén, 2000).  

 

Situationsanpassade ledare väljer sin ledarstil beroende på situation. I vissa situationer 

fattar ledaren besluten i högre grad och i andra frågor är det gruppdeltagarna som 

beslutar. Det beror till exempel på vilken slags uppgift som ska utföras, gruppens 

sammansättning och gruppmedlemmarnas tidigare erfarenheter (Maltén, 2000). 

 

Enligt Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) är de flesta människor eniga om att ledare 

behövs, eftersom någon måste ha uppdraget att ta beslut när olika åsikter och viljor inte 

kan enas.  

3.3.4   Social	  gemenskap,	  medlemskap	  och	  samlärande	  i	  musiksammanhang	  

När deltagare i en musikgrupp utför en aktivitet tillsammans lär de känna varandra och 

förstå situationen de befinner sig i bättre. Det gör att deras relationer till varandra och 

situationen förändras och det påverkar i sin tur gemenskapen och sammanhållningen på 
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ett positivt sätt (Heiling, 2000). ”Det är den gemensamma aktiviteten som skapar 

gemenskap” (Heiling, 2000, s. 208). 

 

Det finns starka sociala skäl till att människor vill vara medlemmar i olika typer av 

musikgrupper (Heiling, 2000). De sociala skälen kan delas in i fyra olika kategorier: 

känslomässig tillfredsställelse, relationer och gemenskap, personlig utveckling samt 

familjetradition. I den förstnämnda kategorin, känslomässig tillfredsställelse, läggs stor 

vikt vid att musicerande ger känslomässiga upplevelser som till exempel att ha kul. I 

kategorin sociala relationer och gemenskap är det centralt att få möjlighet att umgås 

med människor med olika bakgrund och ålder, få vänner och bli accepterad för den 

person den är och vad den kan. Sammanhållning spelar stor roll. Den tredje kategorin av 

sociala skäl för medlemskap i musikaliska grupper är att det kan ge möjlighet till 

personlig utveckling. Ett mål kan vara att förbättra sin skicklighet på sitt instrument, 

som i sin tur kan bidra till gruppens utveckling. Den personliga utvecklingen kan göra 

att medlemmar upplever att de får en mer framträdande roll i gruppen. Att ta sig in på 

en utbildning kan också vara ett mål med den personliga utvecklingen. Ett skäl till 

medlemskap kan bero på en familjetradition, där någon familjemedlem har gått före och 

lett in nästa generation i gruppen (Heiling, 2000). 

 

Körsångare har olika styrkor och svagheter. Med sina olika erfarenheter och kunskaper 

kan de hjälpa varandra och använda kollektivets kraft för att lära sig, så kallat 

samlärande (peer-learning). Erfarna sångare kan inta en ledande roll i sin stämma och 

de mindre erfarna sångarna följer och lär av dem. Det här gruppstödet gynnar de mindre 

erfarna och gruppens ledare. Det gör däremot att de erfarna sångarna kan uppleva brist 

på utmaningar (Einarsdóttir, 2014). 

 

Det är således genom den gemensamma aktiviteten gemenskapande och lärande sker, i 

musikgrupper.  
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4.  Metod	  
Denna fallstudie har en kvalitativ ansats eftersom den avser att ge ökad kunskap om och 

förstå körsångares uppfattningar och upplevelser av delaktighet och inflytande i en 

social och kulturell kontext. Följaktligen har kvalitativ intervju och frågeformulär 

använts för att samla in data. De informanter som deltagit är körledare och körsångare i 

en scenisk ungdomskör. I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i samspel mellan 

människor och därför är det lämpligt att interagera med informanterna genom intervju 

och frågeformulär. Detta kapitel inleds med en genomgång av teori bakom studiens 

valda metoder, därefter beskrivs studiens genomförande. 

4.1   Kvalitativ	  ansats	  
För att förstå människors uppfattningar, upplevelser och avsikter är det lämpligt att utgå 

från en kvalitativ ansats (Tidström & Nyberg, 2015). Med utgångspunkt i en kvalitativ 

ansats försöker forskare tolka och förstå människors upplevelser av sin verklighet (Bell 

& Waters, 2016). Kvalitativa data uttrycks i talade eller skrivna ord samt visuella bilder 

(Denscombe, 2016) och uttrycks i variabler som till exempel art, typ, utbildning, kön, 

yrke. De metoder som kan samla in kvalitativ data är bland annat bilder, video, ljud, 

observation, intervju, fritt formulerade svar i frågeformulär (Tidström & Nyberg, 2015). 

4.2   Fallstudie	  
En fallstudie kan ha flera syften men den huvudsakliga avsikten är att upptäcka 

information och att skapa förståelse för något specifikt som det naturligt uppträder, som 

till exempel en kultur. Denna kultur väljs noggrant och medvetet ut av forskaren utifrån 

dess utmärkande kännetecken. Denna inramning, som en fallstudie är, ger forskaren 

möjlighet att få ett helhetsperspektiv samtidigt som det går att gå på djupet i sociala 

detaljer. En fallstudie uppmuntrar till att använda flera metoder – eller samma metod 

där data samlas in med liknande tillvägagångssätt – så att det går att se det studerade ur 

flera perspektiv (Denscombe, 2016). 

4.3   Intervju	  
I den kvalitativa forskningsintervjun söker forskaren intervjupersonens beskrivningar av 

sin upplevda livsvärld i avsikt att tolka informationens innebörd (Kvale, 1997). 

Intervjumetoden kan ge stor flexibilitet, ge utrymme för följdfrågor som ger en djupare 

förståelse samt ge information om hur en respondent svarar med sitt uttryck och sina 

känslor. En fokuserad intervju är delvis strukturerad och styrd utifrån teman där 
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intervjuaren ställer vissa frågor men samtidigt ger utrymme för respondenten att fritt 

berätta (Bell & Waters, 2016). Vid kvalitativa intervjuer används frågeord som till 

exempel: vem, vad, varför, på vilket sätt, hur och ger svar i ord och satser (Tidström & 

Nyberg, 2015). Det finns olika typer av intervjufrågor som kan vara användbara i delvis 

strukturerade intervjuer. Inledande frågor, som till exempel ”Kan du berätta om…”, kan 

ge spontana och innehållsrika beskrivningar. Med uppföljningsfrågor kan intervjuaren 

ställa följdfrågor, nicka eller instämma med ett ”mm” för att uppmuntra till vidare 

berättande. Sonderande frågor söker svar men utan att ange vad som avses 

uppmärksammas, som till exempel ”Kan du berätta mer om det?”. Specificerade frågor 

ämnar att få mer precisa beskrivningar av något. Direkta frågor riktas till ämnet på en 

gång medan indirekta frågor ställs för att ta reda på vad intervjupersonen tror om andra 

människors upplevelser av något. Som intervjuare är det viktigt att vara uppmärksam på 

att svaren vid indirekta frågor även kan ge ett indirekt uttryck av intervjupersonens egna 

upplevelser. Intervjuaren är ansvarig för att driva intervjun framåt och kan därför 

hövligt behöva avbryta långa irrelevanta svar samt att gå vidare när ett ämne är uttömt, 

detta kallas strukturerande frågor. Att använda tystnad är också ett sätt att driva en 

intervju vidare. Det ger möjlighet för intervjupersonen att ge eftertänksamma svar. Med 

tolkande frågor kan intervjuaren omformulera ett svar, klargöra, spekulera eller pröva 

direkta tolkningar. Att veta vad som frågas efter och varför, ger forskaren en mer 

tillförlitlig grund i det senare analysarbetet (Kvale, 1997). Att spela in en intervju gör att 

intervjuaren kan ägna all sin uppmärksamhet på det intervjupersonen uttrycker. Det 

uppfyller även kravet på dokumentation och säkerställer tillförlitligheten för 

respondenternas direktcitat i arbetets resultat (Bell & Waters, 2016). 

4.4   Frågeformulär	  

För att ett frågeformulär ska klassas som forskningsmässigt behöver det uppfylla tre 

kriterier. Det måste vara utformat så att insamlad data kan analyseras, att alla 

respondenter läser en identisk uppsättning frågor samt fråga respondenterna direkt om 

det som ska undersökas (Denscombe, 2016). Med hjälp av frågeformulär blir det 

möjligt att få information från en stor grupp människor. Frågorna bör vara noggrant 

formulerade och genomtänkta så de ger svar på det som ska undersökas samt att det blir 

möjligt att analysera svaren (Bell & Waters, 2016). För att få en hög svarsfrekvens vid 

en frågeformulärsundersökning bör forskaren överväga respondenternas förmåga och 

motivation, ämnets känslighet och formulärets utformning. Ju större svarsfrekvens desto 
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större blir tillförlitligheten (Denscombe, 2016). Enligt Youngmans förteckning (1982, 

refererad i Bell & Waters, 2016) kallas frågor där respondenten endast får lämna ett svar 

för kategorifrågor. I alternativfrågor kan respondenten välja ett eller flera alternativ för 

att svara på en fråga. Det finns även frågor som ger möjlighet till fritt formulerade svar, 

så kallade verbala eller öppna frågor. Att använda webbaserade frågeformulär 

underlättar tillgängligheten för respondenterna och administrationen för forskaren 

(Denscombe, 2016). 

4.5   Kvalitativ	  analys	  
Forskare behöver hantera minst tre problem i arbetet med kvalitativt material: 

kaosproblemet, representationsproblemet samt auktoritetsproblemet (Renstam & 

Wästerfors, 2015). Kaosproblemet innebär att det inte är någon ordning på materialet 

även om insamlingen av det gjorts på ett strukturerat sätt. För att hantera det problemet 

kan forskare sortera sitt material genom att dela upp eller gruppera materialet efter 

teman och form. Denna sortering kallas även att forskare ”umgås” och lär känna sitt 

material. Som forskare är det viktigt att vara uppmärksam på sina egna förgivet 

taganden för att undvika klichémässiga uppdelningar av materialet (Renstam & 

Wästerfors, 2015). Forskare kan inte återge allt material i sin studie utan något måste 

lyftas fram på bekostnad av något annat – detta utgör representationsproblemet. 

Sorteringsprocessen kan ha gett för många infallsvinklar och därför behöver forskaren 

lyfta bort delar av materialet vilket för stunden är irrelevant, så kallad reducering. Valet 

av relevant material grundar sig i studiens teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter. Det valda materialet bör detaljgranskas och de exempel som lyfts fram 

bör klarlägga och göra materialet rättvisa. Forskaren kan behöva återvända till reducerat 

material allt eftersom analysen fortskrider. Det bör därför ske ett växelspel mellan det 

valda och det bortvalda materialet (Renstam & Wästerfors, 2015). Forskare behöver 

även hantera auktoritetsproblemet i sitt analysarbete. Det räcker inte att endast sortera 

och reducera materialet, forskaren måste också hävda något med sitt material och 

argumentera för det i förhållande till tidigare forskning inom studiens beforskade 

områden samt teorier (Renstam & Wästerfors, 2015). Forskarens egen identitet, 

värderingar, och övertygelser kan inte tas bort helt och hållet i analysarbetet, det handlar 

istället om hur forskaren hanterar det (Denscombe, 2016), vilket tas upp i avsnittet 

validitet och tillförlitlighet. 
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4.6   Etiska	  överväganden	  
Det finns forskningsetiska principer forskare behöver förhålla sig till. De är till för att 

skydda den deltagande individen. Dessa principer är indelade i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningens deltagare om 

studiens syfte, att det är frivilligt att delta samt att deltagaren kan avbryta sin medverkan 

när som helst. Det andra kravet innebär att forskaren måste få deltagarnas samtycke, att 

de vill vara med i studien. Vid frågeformulärundersökning med många respondenter ger 

deltagarna sitt samtycke när formuläret besvarats, förutsatt att informationskravet har 

uppfyllts. Konfidentialitetskravet innebär att respondenters identitet inte får lämnas ut 

till utomstående. De måste även avidentifieras i både skriftliga och muntliga 

sammanhang med hjälp av fiktiva namn som inte ska kunna härledas till personen i 

fråga. Det ska således inte gå att identifiera studiens deltagare på något sätt. Det sista 

kravet, nyttjandekravet, innebär att den information studiens deltagare bidragit med 

endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). För att fylla 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på forskning vidtogs följande åtgärder: 

muntlig information samt skriftlig information i form av ett medgivande – som finns 

bifogat i uppsatsen (Bilaga 1) – till informanterna angående studiens syfte, att det var 

frivilligt att delta, vilka metoder som skulle användas, vem som skulle ha tillgång till 

materialet, att alla medverkande skulle avidentifieras, att de när som helst kunde avbryta 

studien utan några konsekvenser samt att det slutgiltiga examensarbetet skulle 

publiceras på universitetets hemsida. 

4.7   Urval	  
En fallstudie har genomförts med en scenisk ungdomskör i en kommun i Sverige. Valet 

av scenisk ungdomskör grundas främst på mina tidigare erfarenheter som körsångare i 

denna kör. Eftersom studiens syfte är att utforska körsångarnas upplevelser av 

delaktighet och inflytande i kören, genomfördes tre intervjuer med tre olika körsångare 

samt en intervju med körledaren. Avsikten var även att få spridning mellan kön. De 

första två körsångarna som valdes ut hade varit med i kören mellan 8 till 10 år och var 

två av de äldsta i kören. Eftersom de hade varit medlemmar i kören i ett stort antal år 

var förhoppningen att de, på ett utförligt sätt, kunde uttrycka sina uppfattningar av hur 

det är att vara en del av denna kör. Dessa personer kontaktades via telefon. För att få 

ytterligare ett perspektiv av körsångares upplevelser tillkom en sångare som varit med i 
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kören kortare tid än de två ovan nämnda körsångarna. Den här personen kontaktades via 

ett privat meddelande på Facebook. Körledarens synsätt kring sångares delaktighet och 

inflytande var viktigt att inkludera för att få möjlighet att analysera relationen mellan 

ledarskapet och sångarnas upplevelser av delaktighet och inflytande. Körledaren 

kontaktades via telefon. Nedan följer en beskrivning av informanterna i intervjuerna. 

Namnen är fiktiva och åldrarna ungefärliga i syfte att avidentifiera informanterna. 

 

Adam, är i 25-årsåldern och skiftar mellan tenor och bas i kören. Han har varit med i 

kören sedan 8 år. Hans gymnasieutbildning består av studier vid naturvetenskapliga 

programmet, inriktning natur. Adam har tidigare erfarenhet som sångare på scen i olika 

konstellationer. Han har undervisat i bland annat musik. Adam har även producerat 

musik, både som låtskrivare och inspelningstekniker. 

 

Malin, är i 25-årsåldern och är alt i kören sedan 10 år tillbaka. Hon har studerat vid 

samhällsvetenskapliga programmet med inriktning kultur på gymnasiet. Malin spelar 

gitarr, skriver egna låtar och har framträtt som sångare vid olika tillfällen. 

 

Karin, är i 20-årsåldern, är sopran i kören och har totalt varit med i kören i 3,5 år med 

några års uppehåll emellan. På gymnasiet studerade hon vid estetiska programmet med 

inriktning dans och spelar även gitarr för att ackompanjera sig själv när hon sjunger. 

 

Eva, är i 55-årsåldern och har arbetat som körledare i ungefär 30 år. Hon har fyra års 

utbildning vid folkhögskolor, varav en 2-årig musikutbildning som med hjälp av 

stipendium innehöll folkmusikstudier utomlands och en 2-årig 

musikhandledarutbildning. Eva har läst kurser i kördirigering och orgel samt är utbildad 

gymnasielärare i svenska och religion. 

 

Den sceniska ungdomskörens medlemmar består av 20 tjejer och killar i åldrarna 13-

27. Körsångarna har olika musikaliska tidigare erfarenheter från utbildning, andra 

fritidsaktiviteter och jobb. De flesta spelar ett eller flera instrument. Ytterst få har någon 

högre form av utbildning i musik utöver musikundervisningen i grundskolan. 
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4.8   Genomförande	  

Här följer en presentation av processen kring studiens datainsamling och bearbetning av 

insamlat material. För att skapa förförståelse kring den sceniska ungdomskören 

filmades körens verksamhet vid ett tillfälle. Vid tiden för denna undersökning arbetade 

kören med att sätta upp en vårshow, därför grundas många av respondenternas svar i 

detta showarbete. Då jag inte, på grund av långt avstånd, kunde vara på plats och filma 

hjälpte en bekant till med det. Alla som filmades fick ge sitt samtycke efter att de fått 

muntlig information om studiens syfte, sina rättigheter och mina skyldigheter. Videon 

har inte använts i analysen utan endast för att skapa förförståelse. Denna förförståelse 

kom att ligga till grund för utformningen av intervju- och formulärfrågorna. Även min 

egen förförståelse och mina tidigare erfarenheter påverkade utformningen av frågorna 

och på vilket sätt de ställdes. När intervjufrågorna var utformade genomfördes fyra 

intervjuer. Det som kom fram vid intervjuerna användes för att bygga ut 

formulärfrågorna. 

4.8.1   Fokuserad	  intervju	  

I denna studie har enskilda fokuserade intervjuer genomförts med ovan beskrivna 

informanter. Alla informanter informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte, 

deras rättigheter samt mina skyldigheter, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Genom att skriva under ett medgivande gav de sitt samtycke 

till att medverka i studien. De teman som behandlades i intervjuerna var delaktighet, 

gemenskap, ledarskap och demokrati. Intervjufrågorna skilde sig i intervjuerna mellan 

körsångare (Bilaga 2) och körledare (Bilaga 3) eftersom de utgår ifrån olika perspektiv. 

Alla de nio typer av frågor som beskrivits i tidigare avsnitt – sonderande, direkta och 

tolkande frågor med flera (Tidström & Nyberg, 2015) – användes vid varje intervju. 

Under intervjuerna responderade jag antingen med följdfrågor eller genom att nicka, 

säga ”mm” eller helt enkelt vara tyst och se om intervjupersonen fortsatte att berätta. 

Intervjun med körledaren blev uppdelad på två tillfällen på grund av tidsbrist.  
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Tabell 1. Beskrivning av hur datainsamlingen gått till. 

Intervju  
Namn på 
informant: 

Adam Karin Malin Eva 

Funktion i kören: Körsångare Körsångare Körsångare Körledare 
Intervju skedde: Via Skype Via Skype Via Skype Via telefon och 

Skype 
Datum och tid: 8/3 kl. 15.30 11/3 kl. 13.30 15/3 kl. 18.30 21/3 kl. 15.30, 

del 2: 23/3 kl. 
13.30 

Intervjuns 
duration: 

Ca 40 min. 35 min. Ca 55 min. Ca 20 min. + 20 
min. 

Dokumentation: Ljudinspelning 
med Quicktime 
Player. 

Ljudinspelning 
med Quicktime 
Player. 

Ljudinspelning 
med Quicktime 
Player. 

Ljudinspelning 
med Quicktime 
Player. 

 
Sammanfattningsvis skedde alla intervjuerna via bild- och ljudlänk och varade mellan 

35 och 55 minuter. Ljudet av samtliga intervjuer spelades in för att kunna ägna all 

uppmärksamhet åt intervjupersonen (Bell & Waters, 2016). 

4.8.2   Frågeformulär	  

För att samla in data från sångarna i kören skapades ett frågeformulär med hjälp av 

webbaserade Google Formulär. Genom att använda ett webbaserat frågeformulär 

underlättades tillgängligheten för körsångarna (Denscombe, 2016). För att ta reda på 

körsångares uppfattningar av delaktighet och inflytande formulerades frågor där 

sångarna fick möjlighet att uttrycka sina upplevelser av delaktighet och inflytande. 

Även det som var relevant från intervjuerna, det jag såg i filmen samt mina egna 

erfarenheter användes som underlag vid utformningen av frågorna till formuläret. 

Frågeformuläret hade noggrant formulerade kategori-, alternativ- och till övervägande 

del öppna frågor där respondenterna kunde skriva fritt formulerade svar (Youngman, 

1982, refererad i Bell & Waters, 2016), se Bilaga 5. Arton av tjugo sångare svarade på 

formuläret. Tio av de som svarade var mellan 12 och 15 år och hade varit med i kören i 

upp till tre år. Resterande åtta var 16 år och uppåt och hade varit med i kören under allt 

från ett till tio år. Fjorton stycken av formulärets respondenter var kvinnor och fyra 

stycken var män. Frågeformulärets svar räknas som en röst och refereras till som 

namnet Kim eftersom det inte går att se i de anonyma svaren vem som har uttryckt vad. 

Information kring studien gavs, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 
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forskningsetiska principer, skriftligen i samband med frågeformulärets utskick. Genom 

att svara på formuläret gav de automatiskt sitt medgivande. Alla svar var anonyma. 

 

Tabell 2. Beskrivning av hur datainsamlingen gått till. 

Frågeformulär 
Namn på informant: Sceniska ungdomskören 
Antal sångare i kören: 20 stycken 
Antal som svarade på 
frågeformuläret: 

18 stycken 

Genre: Scenisk ungdomskör 
Tillhörighet: Förening 
Åldersspann: 13-25 år (personer får vara 

med även om de är över 25) 
Dokumentation: Google Forms 
Antal frågor: 32 stycken 
Datum (skickat): 18/3 
Skickat via (sociala 
medier, e-post m.m.): 

Med hjälp av en körsångare 
som la upp en länk till 
formuläret i körens privata 
grupp på Facebook. 

Datum (stängt 
formuläret): 

29/3 

 

4.8.3   Bearbetning	  av	  material	  och	  analys	  

När all data från intervjuerna var insamlad transkriberades materialet. Intervjuerna 

talades in med hjälp av diktafon-appen Dragon Dictation som skrev ner det jag sa. Efter 

det redigerades min inlästa text utifrån intervjuinspelningen vilket resulterade i en 

blandning av tal- och skriftspråk för att skapa största möjliga förståelse. 

Transkriberingen strävade mot att återge respondenternas svar så detaljerat och ärligt 

som möjligt. Alla informanter fick ta del av transkriptionerna och de fick möjlighet att 

kontrollera att inga missförstånd hade skett samt om de ville göra tillägg. När jag hade 

stängt formuläret sammanställde Google Forms materialet både i ett kalkylark och ett 

dokument med diagram och längre textsvar, vilket underlättade administrationen 

(Denscombe, 2016) för mig. 

 

Analysen skedde i fyra rundor. I första rundan lärde jag känna mitt material när jag 

strukturerade upp det, eller som Rennstam & Wästerfors (2015) uttrycker det sorterade 
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mitt material. I denna runda gjordes ett urval – en reducering (Rennstam & Wästerfors, 

2015) – av empirin utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Materialet, fyra 

intervjuer och frågeformulärets textsvar, sorterades i olika övergripande teman 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Innan sorteringen färglades varje informants 

transkriberade svar i olika färger för att jag skulle veta vem som uttryckt vad men också 

för att snabbt kunna orientera mig i dokumentet. De övergripande teman som 

framträdde i analysen var ledarskap, delaktighet, gemenskap och demokrati vilket 

materialet i sin tur placerades in under. Under varje tema tillkom underrubriker för att 

skapa struktur och tydlighet.  

 

Till en början skedde analysens andra runda parallellt med den första rundan med hjälp 

av ordbehandlingsprogrammets kommentarsfunktion. När runda ett var klar skrevs 

texten ut och med hjälp av överstrykningspenna, bläck- och blyertspennor, kunde runda 

två genomföras. I analysens andra runda tolkades specifika upplevelser till bredare 

innebörder. Till exempel uttryck som vara sig själv tolkades till trygghet, ha kul till 

glädje, alla är så trevliga till trivsel. Liknande uttryck som beskrev samma sak 

kopplades ihop. Ord som ofta återkom markerades och tolkades, som till exempel ordet 

familj. Olika upplevelser av samma företeelse sammanfördes för att synliggöra olika 

perspektiv. I andra rundan analyserades mindre delar som i runda tre sattes ihop till en 

helhet.  

 

I den tredje rundan utkristalliserades teman som fick rubrikerna det sociala samspelet, 

demokrati, lärande samt värderingar och fostran. En tankekarta gjordes för att få en 

överblick av analysen. Tankekartan finns bifogad (Bilaga 4) i detta arbete. Det var 

under dessa teman resultatet började presenteras. När resultatet skrevs ner första gången 

gick det igenom den fjärde analysrundan. Resultatet bearbetades således en gång till 

efter de insikter som framkom från första gången resultatet skrevs ner och tog 

tolkningen och förståelsen till en högre nivå. En större helhet uppenbarade sig och det 

är den som presenteras i följande resultatkapitel. I uppsatsens diskussion argumenteras 

(Renstam & Wästerfors, 2015) föreliggande studies material i förhållande till tidigare 

forskning inom studiens områden samt teoretiskt perspektiv. 
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4.9   Validitet	  och	  tillförlitlighet	  
För att säkra en studies validitet, det vill säga hur trovärdig, exakt och träffsäker 

insamlad data och analys är, finns det vissa åtgärder forskare bör göra (Denscombe, 

2016). Forskare bör följa god praxis för att producera och kontrollera undersökningens 

data. Det kan göras genom att forskaren är noga insatt i sitt empiriska material och har 

möjlighet att kontrollera data genom att återvända till undersökningens informanter 

(Denscombe, 2016). Redan under transkriberingen av intervjuerna satte jag mig in i mitt 

material genom att jag först talade in det informanterna sagt i en diktafon-app som 

omvandlade mitt tal till text som sedan redigerades utifrån intervjuinspelningen. Texten 

skrevs ner till övervägande del i talspråk för att skapa största möjliga förståelse. Efter 

att intervjuerna var transkriberade skickades de till informanterna för att de skulle få 

möjlighet till att kontrollera att jag uppfattat det som har sagts rätt samt om det var 

något de ville tillägga. Under analysens gång satte jag mig in i mitt material ordentligt, 

genom att noggrant läsa informanternas utsagor och strukturera upp materialet under 

olika teman.  

 

För att en studie ska vara tillförlitlig behöver forskningsprocessen vara transparent 

(Denscombe, 2016). Forskaren måste redogöra för metod, analys och beslutsfattande till 

den grad att andra forskare ska kunna följa processen och kunna genomföra en liknande 

studie på samma sätt. Med andra ord ska forskningsprocessen vara möjlig att granska 

(Denscombe, 2016). För att uppfylla kravet på transparens har följande åtgärder tagits: 

jag har beskrivit hur jag gick tillväga vid urval och kontakt med studiens informanter, 

beskrivit hur frågorna till intervju och frågorformulär skapades, beskrivit hur jag 

hanterat Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer samt bifogat det 

medgivande jag skapat för det ändamålet (Bilaga 1), beskrivit utförligt och tydligt i 

tabellform hur intervjuerna gick till samt bifogat alla intervjufrågor (Bilaga 2; Bilaga 

3), bifogat frågeformuläret (Bilaga 5), beskrivit hur transkriberingen gick till, beskrivit 

mitt tillvägagångssätt i analysen så utförligt som möjligt – även i bild i form av en 

tankekarta som finns bifogad i denna uppsats (Bilaga 4). Alla studiens intervjuer 

spelades in och att spela in en intervju säkerställer tillförlitligheten för respondenternas 

direktcitat i arbetets resultat enligt Bell & Waters, (2016), även frågeformulärets höga 

svarsfrekvens stärker studiens tillförlitlighet (Denscombe, 2016). 
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Vid analysprocessen kan inte forskarens identitet, värderingar och övertygelser 

avlägsnas helt och hållet (Denscombe, 2016). Det handlar snarare om hur forskarens 

”jag” hanteras. Forskarens ”jag” är viktigt i kvalitativ forskning eftersom det kan ses 

som en avgörande resurs, till exempel att det kan ge en priviligierad inblick i sociala 

frågor (Denscombe, 2016). I denna studie har mina erfarenheter som deltagare i 

studiens undersökta kör varit till stor hjälp för att veta vad jag skulle fråga efter – samt 

på vilka sätt jag kunde ställa frågor till informanterna – för att fylla studiens syfte. 

Enligt Denscombe (2016) kan forskaren å andra sidan behöva se till att ha kontroll över 

och sätta sina personliga övertygelser och attityder åt sidan vid produktion och analys 

av data eftersom alla forskare måste närma sig analysen av data med ett öppet sinne. 

Det gör forskaren genom att undvika att förbise data som inte stämmer överens med 

analysen samt att kontrollera om det finns alternativa förklaringar till fynd och slutsatser 

(Denscombe, 2016). För att inte blanda in mina egna åsikter om kören under 

analysarbetet hade jag ett öppet sinne och lät materialet leda mig istället för tvärtom 

samt att jag förde loggbok där jag kunde ”skriva av mig” kring de tankar jag fick utifrån 

materialet. Slutligen behöver forskaren acceptera att olika forskare kan komma fram till 

olika slutsatser eftersom kvalitativ forskning bygger på forskarens tolkningsskicklighet 

(Denscombe, 2016), vilket jag har insett och accepterat. 
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5.  Resultat	  
Eftersom denna studie genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

utveckling, där lärande och utveckling sker i sociala och kulturella sammanhang, 

beskrivs studiens resultat med utgångspunkt i körens kultur där följande teman 

framträtt: den sociala gemenskapen, delaktighet, musiken, ledarskap, demokrati i kören 

samt kören som inspiration för att studera vidare. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning av hela kapitlet. 

5.1   Den	  sociala	  gemenskapen	  

I analysen framträder det tydligt att den sociala aspekten av kördeltagandet är viktig för 

körsångarna och körledaren. Att vara tillsammans och ha kul är uttryck som ofta 

förekom i materialet. Den stora gemenskap körsångarna upplever kommer ifrån ett 

gemensamt intresse för att sjunga och skapas i körens kultur som enligt deltagarna 

präglas av glädje, trygghet, tillit, respekt och kärlek. 

 
Att alla stöttar varandra och sprider glädje. Alltid kul på körövningarna! 

.… Jag känner att alla tar hand om alla i kören och att de bryr sig så 

mycket …. Härlig stämning, bra gemenskap, man får vara sig själv. 

(Kim) 

 

Sjutton av arton sångare trivs i kören eftersom den erbjuder en positiv atmosfär. Alla är 

trevliga mot varandra, det är en trygg plats för alla att utvecklas i och där allas olika 

personligheter tas till vara. Analysen visar att körledaren har en viktig roll i 

gemenskapandet då hon, enligt Malin, skapar en positiv stämning på körövningarna. 

Hon fokuserar på det som är bra istället för att fokusera på det som inte fungerar och 

framför allt ser och hör hon alla. Kim beskriver Eva så här: 

 
Positiv till allt, inga idéer är dumma, alla får vara med, alla får synas, 

håller en positiv stämning .… Hon får alla att känna sig viktiga, är positiv 

och hjälper medlemmarna att utvecklas. (Kim) 

 

Några körsångare upplever däremot att Eva inte visar förståelse när medlemmar är 

sjuka. Varje vecka har Eva samtal med medlemmar som uttrycker att de inte mår bra. 

Eva upplever att det kan bli för mycket fokus på sjukdomar och vill fokusera mer på 

uppgiften för att nå målet, vilket i detta fall är deras vårshow. 
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Körsångarna skapar en stark gemenskap genom att göra olika aktiviteter tillsammans. 

Det här leder i sin tur till att vänskapsband knyts. Malin understryker detta: 

 
För att det är ju, vi åker på resor tillsammans och vi gör allt tillsammans, 

byter om tillsammans (skratt), äter tillsammans .… Det är ju liksom 

halva grejen, att man, man blir så otroligt tajta, och det är alltså, många 

av mina bästa vänner har jag ju fått genom kören, så. (Malin) 

 

Körsångarna upplever att det stora åldersspannet (13-27 år) har övervägande fördelar. 

Alla bidrar med sina olika erfarenheter vilket gör att idéer och synvinklar blir mer 

varierade och i sin tur leder till att de lär av varandra. Denna kultur av lärande i kören 

skapar även möjligheter att utvidga sångarnas inblick i andra människors liv. Detta 

stärks av Kim som säger: 

 
Jag tror att det är viktigt för gruppdynamikens skull. Jag tror också att vi 

är mer öppna för att lära av varandra än om vi hade varit i samma ålder, 

det blir ingen "tävling" .… Det kan göra att man får utbyta erfarenheter 

om hur det är att vara i en viss ålder, vilket man inte får göra i skolan 

t.ex. (Kim) 

 

Även om körsångarna upplever åldersspannet som mestadels positivt medför det viss 

problematik. Några av de äldre körmedlemmarna vill ha nya utmaningar, vilket av de 

yngre medlemmarna kan uppfattas som att några av de äldre inte vill vara med i kören. 

Det stora åldersspannet kan även ha en negativ inverkan på gemenskapen. 

 
Att de äldre kanske inte vill vara i en kör med "småbarn" .… Att det kan 

bli lite "dom äldre mot dom yngre" …. Kanske att gemenskapen inte blir 

lika stark som den skulle kunna vara om alla var i ungefär samma ålder. 

Tänker att man kanske blir närmre vän med dem som är i sin egen ålder. 

(Kim) 

 

Trots den motsättning som beskrivs ovan visar det empiriska materialet att de flesta 

körmedlemmarna – samtliga arton som svarat på formuläret – upplever det som positivt 

att kören består av medlemmar i blandad ålder. Genom att vara medlem i den här kören 

kan – som tidigare beskrivet – öka möjligheten till att vänskap växer fram mellan 
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kördeltagarna. Malin uttrycker att även vänskapen med körledaren är något hon 

upplever positivt. Malin ser Eva som en vän som hon delar både positiva och jobbiga 

stunder med: 

 
Och framförallt också, alltså vänskapen med vår körledare, tycker jag 

också är otroligt häftig. För att det är liksom, hon är ju också med i 

allting, och det inte som att hon sätter sig över oss och är nån slags boss, 

utan hon är ju verkligen, också en vän, alltså nån man skrattar och gråter 

tillsammans med och delar allting med och det är liksom, under de 

hektiska perioderna då är det ju, ja men, det blir ju på nåt sätt, som, ja, 

man är ju en familj i princip så. (Malin) 

 

När respondenterna beskriver gemenskapen i kören använder många ordet familj, även 

körledaren. Det innebär för deltagarna att alla bryr sig om och tar hand om varandra 

vilket gör att de känner sig betydelsefulla och behövda. Många upplever kören som en 

trygg plats där de trivs och kan vara sig själva: 
 

Att man kan släppa loss och vara sig själv .… För att vi är en familj. 

Kören lär en om livet. Kören är livet. (Kim) 

 

Vi är som en liten familj, en slags familj, där vi delar väldigt mycket … 

(Eva) 

 

Körsångarna känner således en stark tillhörighet – likt en familj – till den här kören. Det 

körsångarna upplever som utmärkande för den här kören är gemenskapen, att alla lär av 

varandra och att alla är delaktiga. Delaktigheten i kören tas upp i efterföljande avsnitt. 

5.2   Delaktighet	  
Den studerade körens kultur är starkt förankrad i de erfarna körsångarna och körledaren 

och det gör att nya sångare växer in och formas av tankefigurer och värden som denna 

kultur präglas av. Körens kultur grundar sig i körledarens tidigare erfarenheter och 

formades i samspel med körens sångare för närmare 20 år sedan. Denna kultur har 

befästs och förts vidare från generation till generation. Kim understryker detta: 

 
För att man växer in i kören och de äldre har mer erfarenheter om kören 

och vet hur de brukar va, medans de yngre får hänga på, men såklart kan 

man va med och säga till ändå. (Kim) 
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Denna kultur präglas av delaktighet. Alla körsångarna upplever att de får göra sin röst 

hörd. Det råder däremot skilda meningar om huruvida alla i kören har lika stor 

möjlighet att påverka arbetet. De äldre och mer erfarna körsångarna har enligt analysen 

mer inflytande och får ta större ansvar. De äldre tar ansvar för till exempel vad för slags 

kläder de ska ha på sig på varje nummer, gör koreografier till låtarna och har kontakt 

med sponsorer:  

 
Bestämmer vi väl mycket med kläder och sånt där framåt ja nu innan 

showen, så klädscheman och koreografier, och kördagar ja. Ja, så vi tar 

ansvar för lite allt möjligt. (Karin) 

 

Tar ansvar för sponsorer …. Just i år så vi ju tagit väldigt mycket ansvar 

och i princip format showen själva tycker jag. (Adam) 

 

Karin betonar att alla ändå har lika stor rätt att säga vad de tycker: 

 
När det är show och så där är det ju showgruppen som sammanställer 

allting liksom men alla i kören får ju säga vad de tycker och vill ha med 

och vad de vill göra och så där, så att alla får ju ofta en del utav sin idé 

liksom, ja, förverkligad, eller vad man säger. Så att alla har ju lika stor 

rätt. (Karin) 

 

Alla körsångare upplever att de kan påverka en shows innehåll, uppbyggnad och 

presentation men i olika hög grad. Kim upplever tydligt hur det fungerar i körens kultur 

när kunskap förs vidare i kommunikation från de äldre och erfarna till de yngre och nya 

medlemmarna. Ju mer erfarenhet av arbetet i kören, desto mer inflytande har en sångare 

i olika frågor och beslut som tas. Enligt Malin och Karin är det så det fungerar i kören: 

 
Det är ju det allting bygger på. För att det är liksom, ju mer erfarenhet ju 

mer har man ju att ge i en planeringsprocess, liksom. Det kräver ju att 

man har ganska mycket fokus och, och ganska mycket koll på vad det är 

som gäller. (Malin) 

 
Ja, för att de flesta äldre har vart med i kören väldigt, väldigt länge, så de 

kan kören utan och innan. (Karin) 
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Nya och unga körmedlemmar har möjlighet att påverka men som ny upplevde Malin att 

hon hellre lyssnade på de mer erfarna och lärde sig hur det fungerade i kören innan hon 

valde att påverka arbetet: 

 
När man börjar som ny i kören och är 13 år då, ja men det, jag vet inte, 

det blir liksom naturligt att man lyssnar hellre på de andra och ser hur de 

jobbar, hur gör de, för att man vill, liksom, man vill först lära sig, och sen 

kanske man tar steget, att kontrollera mer, så har jag i alla fall upplevt 

det. (Malin) 

 

Eva är körens ledare men säger att hon inte vill sätta sig över dem på ett auktoritärt sätt. 

Hon ställer sig snarare bredvid dem och vill jobba tillsammans. Analysen visar att 

beslutsfattandet i kören sker i ett samspel mellan Eva och körsångarna, speciellt med de 

äldre. Det grundar sig i att Eva anser sig ha ett underifrånperspektiv där hon vill lyfta 

och uppmuntra sångarna i deras utveckling.  

 
Utan jag bygger upp dem på ett helt annat sätt underifrån, ett underifrån 

perspektiv att, att vi ska göra det ihop och tillsammans och att när det är 

kritik så försöker jag säga att att liksom det sagt med respekt … (Eva) 

 

Det här underifrånperspektivet visar sig genom att körsångarna upplever att Eva lägger 

tilltro till deras förmågor som till exempel när de uppmanas att leda varandra och arbeta 

i mindre grupper.  

 
Så det är jätteskönt att man, alltså så fort man får en uppgift där man 

liksom får utmana sig själv så växer man ju lite varje gång, och speciellt 

när man känner att hon då har tillit till oss. 

 

Evas uppmuntrande ledarskap ger ringar på vattnet i och med att de äldre i sin tur 

uppmanar de yngre att våga komma med förslag och vara med i skapandet.  

 
Det är ju vissa som kanske inte är lika modiga som är lite mer 

tillbakadragna men de försöker man ju knuffa fram lite så att de vågar ta 

för sig lite mer, så att de också ska våga säga och påverka. (Karin) 
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De äldre tar således efter det Eva gör och både för vidare det inom körens kultur men tar 

även med sig detta positiva, lyftande sätt att arbeta med andra vidare i livet. Malin har 

till exempel lärt sig att det är viktigt att ge ungdomar en talan: 

 
… ungdomar har lika bra idéer som vuxna .… det kommer jag ju alltid 

stå fast vid … 

 

Malin har upplevt att vuxna kan vara rädda för att släppa på kontrollen när de arbetar 

med ungdomar, att allt måste vara genomtänkt och beprövat av dem först. Därför 

uppskattar hon att Eva har ett mer fritt och enkelt arbetssätt. 

 
För det är så otroligt mycket fokus på helt fel saker överallt tycker jag i 

skolan och alltså bland vuxna eller vuxna gentemot barn och tvärtom, att 

det blir så mycket missförstånd och ja, men bara tråkiga situationer. Och 

Eva är liksom expert på att undvika allt det här, genom att bara vara 

enkel. (Malin) 

 

Malin har lärt sig av Eva hur hon kan möta och se på de olika situationer hon kommer 

att stå inför på ett positivt och enkelt sätt. Det här enkla tankesättet jämför hon med en 

Appleprodukt som till exempel en MacBook-dator: 

 
Den är så barnsligt enkel, alltså det är bara så hära, man tänker att det är 

så svårt men så bara oj, jaha det var verkligen på det mest självklara 

sättet av alla och det är nästan så enkelt att man inte ser hur enkelt det är. 

(Malin) 

 

Malin upplever att Eva lär körens medlemmar att tänka enkelt och vara positivt inställda 

till livets utmaningar. Att körsångarna får vara så pass delaktiga i arbetsprocessen är 

också något som Malin inspireras av och är mycket positiv till: 

 
Ja det är ju fantastiskt, för att jag, alltså det som jag har hört eller liksom, 

upplevt från andra liknande produktioner, så tror jag inte att ungdomar 

har lika stort inflytande i den här typen av produktioner. (Malin) 

 

Det finns således en möjlighet för alla körens medlemmar att påverka körens arbete. 

Eva inspirerar sångarna att bli ansvarsfulla, modiga, självsäkra, kärleksfulla, 
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empatikännande, samarbetskunniga och positiva människor. Det gör hon genom att låta 

sångarna vara delaktiga och genom att skapa en positiv stämning vid körövningarna. 

Det här leder till att sångarnas självförtroende ökar, att de utvecklar sitt initiativtagande 

och sin kreativitet, samt att de utvecklas rent musikaliskt. Malin blir inspirerad av Evas 

berättelser om sina tidigare erfarenheter i livet. Evas historier har lett till att Malin själv 

vill inspirera yngre körsångare genom att vara en förebild inom körens kultur och lära 

vidare till yngre körsångare det som hon lärt sig av att ha varit medlem i kören i många 

år.  

 
Eh, men jag hoppas ändå att jag kan ge dem ett liksom, ett driv att de vill 

ta sig dit där jag är. (Malin) 

 

Med grund i ovanstående kan de konstateras att körens medlemmar samspelar med 

varandra i körens kultur vilket leder till lärande och utveckling – både på ett personligt 

och musikmässigt plan. 

5.3   Musiken	  

Körsångarna har ett gemensamt intresse för att sjunga, vilket enligt dem själva är den 

största anledningen till att de är med i kören.  

 
Ja, jag har ju alltid gillat att sjunga, så jag tänkte att, det kan ju vara kul 

att få sjunga och vara med folk och lära känna nya vänner och så där. 

(Karin) 

 
… jag har ju alltid varit intresserad av musik och sjunga så det var ju 

drömmen, liksom, att få stå där … (Malin) 

 
Att få sjunga och uttrycka sig. (Kim) 

 

Körsångarna betonar även vikten av att få uttrycka sig i sång samt stå på scen och 

framträda med sång, koreografi och uttryck. Den show kören sätter upp varje vår tror 

Eva är något som en del sångare inte kan vara utan. 

 
Så jag tror att de tycker, eller jag vet att det är liksom det de, det de vill, 

alltså show är, liksom ett absolut måste för många. (Eva) 
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Själva showen består av musik, sång, koreografi som innehåller både humor och allvar, 

ackompanjerat av ett band: 

 
Så det är som en gryta vi kokar ihop, den är totalt kaotisk ibland men det 

är ingredienser i en musikalisk show av humor och allvar, bra låtar, bra 

arrangemang, mellansnack, tempo, framförallt bra musik, bra orkester 

och så ungdomarna då, som får växa in i det här. (Eva) 

 

Malin och Karin uttrycker att de utvecklas musik- och sångmässigt genom att sjunga i 

kören. För Malin har det musikmässiga lärandet varit av stor vikt för henne under sina 

år i kören: 

 
Ja men alltså framförallt utveckling rent musikaliskt, sångmässigt och det 

är ju varje körövning är ju lite som en sånglektion, fast i körsång då. 

 

Man blir ju duktig på att hantera sin röst och att stå på scenen och sånt 

där … (Karin) 

 

Det musikmässiga de lär sig är till exempel att skapa stämmor genom att hitta på – att 

improvisera – understryker Malin: 

 
… men ofta är det liksom en poplåt som ska va trestämmig så faller sig 

ofta ganska naturligt vem som tar melodin och i och med att jag sjunger 

alt så har vi ofta en altstämma, som jag och nån till, ofta improviserar 

fram faktiskt. (Malin) 

 

De lär sig även att skapa koreografi och tränar på sceniskt uttryck. Körövningarna 

brukar enligt Kim börja med att de värmer upp, sedan sjunger de olika låtar, skapar eller 

lär sig nya stämmor samt övar på, eller som ovan beskrivet, skapar koreografi. 

 
Vi börjar med att sjunga upp och sedan arbetar vi med olika låtar. Då kan 

vi lägga stämmor, göra koreografi och lära oss nya låtar …. Övar sång 

och koreografi så det både låter och ser snyggt ut. (Kim) 
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Kim uttrycker att det bästa med att vara deltagare i kören är att få möjlighet att vara del 

i att skapa och framföra shower. Något som Kim även framhåller som positivt är när 

kören skapar ett nummer tillsammans: 
 

Att vi har kul tillsammans och får möjligheten att vi får möjligheten att 

göra roliga shower …. När alla gillar en låt och man sätter ihop ett helt 

nummer tillsammans. (Kim) 

 

Körsångarna samarbetar för att få fram en helhet med sång, koreografi och uttryck. 

Arbetssättet i kören utgår ifrån körledarens arbetsmodell, som nästa avsnitt behandlar. 

5.4   Ledarskap	  
Eva förklarar att hon arbetar utifrån en arbetsmodell som utgår ifrån en syn på att 

körmedlemmarna ses som aktiva deltagare som är med och skapar och leder arbetet från 

första början. Hon ger kördeltagarna en möjlighet att vara med och bestämma till 

exempel vad de ska sjunga, hur de ska sjunga det, hur de ska röra sig till låten, hur de 

ska uttrycka låten och vad de ska ha på sig för kläder när de framträder på scen med 

låten. Under en körövning kan det till exempel gå till så att körsångarna delas in i 

mindre grupper och tilldelas en låt som de ska göra ett enkelt arrangemang på, uttrycker 

Eva och körsångarna. Varje grupp visar upp för resten av kören vad de har gjort och lär 

ut det till alla, uttrycker Kim: 

 
Delar gruppen i 3 eller 4 mindre grupper och de får sedan springa ut och 

får en låt var. På 15 min ska de ha kommit på stämmor, uttryck samt en 

koreografi. Vi samlas och lär oss varandras framsteg. (Kim) 

 

På det här sättet tränas körsångarna att göra stämmor, koreografi och på att framträda 

med sång och koreografi inför andra. Oftast är det de äldre som undervisar de yngre, 

men alla uppmanas att komma med idéer. Arbetssättet gör att sångarna upplever att de 

är delaktiga i körens arbete. Den här arbetsmodellen tilltalar många tror Eva. 

 
Så det är det som sätts igång när man ger liksom, en möjlighet till att, här 

får ni vara med och bestämma. Det passar kanske inte alla ungdomar men 

det passar väldigt många tror jag. (Eva) 
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Men tanken med det här att vi går iväg och jobbar i grupper det är ju 

framför allt att alla, ska få känna sig delaktiga, och att vi ska liksom, ja, 

hitta på egna idéer. (Malin) 

 

Genom ovan beskrivna arbetsmodell lär de sig att samarbeta, att våga ta fler egna 

initiativ och får möjlighet till att träna sitt ledarskap. Arton körsångare - alla som svarat 

på frågeformuläret - upplever att det är positivt att de får leda varandra. Att de får träna 

sitt ledarskap leder till exempel, enligt dem själva, till att de får ökat självförtroende, 

blir modigare och lär sig ta ansvar. Kim uttrycker det så här: 

 
Man lär sig hur det är att stå inför en grupp. Att vara kreativ och snabb 

samt att alla personer lär in på olika sätt. Att samarbeta. Detta kan 

appliceras i nästan vilket vardagsjobb som helst och är därför ovärderligt 

.… Att kunna stå framför folk, att stå för vem man är och acceptera alla 

som alla är. (Kim) 

 

I och med att de tränar sitt ledarskap upplever de att de lär sig att respektera varandra 

och att tro på sig själva och sina förmågor. Körsångarna tränar sitt ledarskap för att bli 

självständiga men också för att avlasta körledaren. För att Eva inte ska köra slut på sig 

själv är det bättre att nyttja medlemmarnas förmågor uttrycker hon. Det gör även arbetet 

mer nyanserat understryker Eva. Karin ser positivt på att det inte bara är körledaren som 

leder gruppen: 

 
Sen tror jag att de yngre ser upp till en om det inte bara är Eva som delar 

ut eller lär ut stämmor och ja, säger vad man ska göra för danssteg och så 

där. (Karin) 

 

Både körledaren och körsångarna ger och får i ett samspel. Eva skulle kunna göra allt 

själv, leta repertoar, göra stämmor och lära ut dem till körsångarna uttrycker hon. I den 

här kören är inte det aktuellt enligt Eva, eftersom det skulle bli väldigt tillgjort om hon 

som är över 50 år skulle lära ungdomar den moderna musik de lyssnar på. Hon ser det 

som en stor tillgång att alla körsångarna kommer med många låtförslag, speciellt till 

vårshowen. Alla förslag beaktas och jobbas vidare med i den så kallade showgruppen, 

som består av äldre och mer erfarna medlemmar. De som är med i showgruppen väljs 

inte ut genom omröstning utan de som vill och har erfarenhet av körens showarbete får 

vara med i gruppen. Det är således något som körsångarna växer in i. Eftersom 
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körsångarna arbetar med musik de gillar och kan, kommer de snabbt vidare i arbetet, 

understryker Eva:  

 
Den där delaktigheten är liksom, ja jag tycker jag får så mycket av 

ungdomar själv och. När de gillar låtar och gillar och blir aktiva själva, 

då, då är halva vunnet. (Eva) 

 

Eva uttrycker att ungdomarnas höga delaktighet i körens arbete är signumet för den här 

kören. Hon tror att sångarna tycker att det är jättekul att de får vara delaktiga och vara 

med och påverka arbetet i kören i sådan hög grad. För henne finns det inget annat 

arbetssätt eftersom hon ser att delaktigheten påverkar sångarna positivt. Hon är ändå 

medveten om att det kan medföra svårigheter. Det kan göra att sångarna får svårt att 

hantera situationer där de inte bör lägga sig i så mycket. Till exempel att de har svårt att 

inte kommentera när de tar in en gästkörledare som är där för att ge sitt perspektiv. 

 
… jag ser ju att det är svårt ibland när jag tar för mycket ledarskap, när 

de kanske inte får va med så mycket .… de är inte så van att bara vara 

tysta och göra som nån ledare säger. Speciellt de äldre då. (Eva) 

 

När de äldre deltagarna tränats i att få påverka arbetet i hög grad under många år, är de 

således inte rädda för att säga vad de tycker. Vissa äldre deltagare kan styra lite för 

mycket enligt Kim. Kim upplever att de äldre kan ta över ibland, att de vill ta mycket 

ansvar och bestämma. Några upplever även att Eva lyssnar mer på enstaka personer. 

 
Det känns ibland att hon prioriterar vissa, jag önskar att hon inte gjorde 

det. (Kim) 

 

Adam vill påverka arbetet i kören i hög grad för att få den slutprodukt han själv vill ha. 

Egentligen skulle han hellre vilja ha en färdig show med färdiga körarrangemang så att 

de kan fokusera på att få det att låta så bra som möjligt istället för att skapa eller lära in 

nya stämmor varje körövning. 

 
Och sen så kommer hon på att oj då det låter konstigt här och så får man 

en ny stämma igen och vips så är inte låten med längre. Då har man lärt 

sig tre olika stämmor och sen så tas låten bort, eller liknande. (Adam) 
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Enligt Adam är det här sättet att arbeta – till exempel när stämmor ändras – väldigt 

ostrukturerat. Eva vet om att det kan upplevas som frustrerande för vissa deltagare när 

till exempel stämmor ändras. De skulle kunna jobba utifrån färdiga körarrangemang 

understryker hon, men upplever att körsångarna utvecklas mer när de får vara delaktiga 

i skapandet från grunden. 

 
Men det är svårare att göra så här men det är också enklare för att man 

får ett så mycket större utbyte av hela processen. Alltså, resultatet i sig 

blir ett bättre i slutändan tror jag.  (Eva) 

 

Eva menar att slutresultatet blir bättre när alla sångare är aktiva deltagare i 

arbetsprocessen. När sångarna väl står på scenen är de förberedda på ett helt annat sätt 

än om någon utomstående skulle ha skapat hela showen. Sångarna tar ansvar när de 

själva har varit delaktiga från början. En annan svårighet flera av de äldre upplever är 

att det kan bli problematiskt att jobba i dessa små grupper när arbetet mellan sångarna 

kan bli ojämnt fördelat. I slutändan blir det ändå bra enligt Karin: 

 
Ja det är bra, ja eller, egentligen både och. Det är ju självklart svårt att 

jobba i grupp tycker jag i alla fall, för det alltid nån som gör mera, nån 

som gör mindre, och så kommer alltid va, men, jag tycker ändå att de 

flesta försöker att göra så gott de kan, och det är det som räknas. Så man 

får ofta ut bra grejer av att jobba i grupp. (Karin) 

 

De äldre kan uppleva att det är jobbigt om de är den enda erfarna i sin grupp och känner 

en press att de måste få till ett resultat. Ju mer kunskap och erfarenheter Adam och 

Malin får, desto mer upplever de att de inte utvecklas så mycket musikaliskt längre i 

kören. Malin får istället utveckla sitt ledarskap. 

 
Ja, så att, just nu känner jag att det är ledarskapet som är i fokus och jag 

får öva mer och mer på att, ja men lära vidare det som jag har lärt mig, 

eh, mer än vad jag kanske utvecklas själv, alltså rent musikaliskt … 

(Malin) 

 

Ju mer erfarenhet de äldre sångarna får, desto svårare får de att känna sig tillfredsställda 

av arbetssättet.  
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Eva arbetar snabbt och effektivt enligt Malin och Karin. Körövningarna har ett högt 

tempo vilket medför både för- och nackdelar. Å ena sidan upplever Malin att det kan gå 

lite för fort fram, att det ger en känsla av att det bara hafsas igenom och som att 

stämmor inte riktigt sitter. Å andra sidan får de mycket gjort och även om inte allt sitter 

på plats på en gång så landar det så småningom uttrycker Malin: 

 
Och sen tror jag också att just med inlärning, och det är också bevisat att, 

så hära, allting som du får proppat i huvudet liksom just nu, det kommer 

ju inte sitta precis just nu utan det är ju kanske, några timmar senare eller 

imorgon först om jag upprepar det liksom, så kommer det sitta imorn. 

(Malin) 

 

Det hela grundar sig i att Eva inte gillar när det går långsamt. Hon gillar inte att nöta på 

stämmor utan hon vill snabbt ha ett resultat. Eva ger uttryck för att hon skulle vilja vara 

lite mer auktoritär ibland, lite mer bestämd, men utifrån den här arbetsmodellen och 

arbetssättet är hennes ledarstil demokratisk, enligt henne själv. 

 
… släpper åt mitt ledarskap och tar in dem. Det är ju det som är min 

ledarstil. En demokratisk kör är det. (Eva)  

 

Körsångarna får således vara aktiva deltagare och påverka mycket i körens arbete. I 

nästa avsnitt beskrivs körsångarnas uppfattningar om vad en demokratisk kör är.  

5.5   Demokrati	  i	  kören	  

Eva kallar kören för demokratisk vilket innebär att körsångarna är delaktiga från början. 

Med andra ord innebär det att jobba utifrån ovan beskrivna arbetsmodell. 

 
Ja det innebär den här lite unika sättet att leda kör, att faktiskt från start 

så är de med och hittar på. (Eva) 

 

Det råder delade meningar bland körsångarna om huruvida kören är demokratisk. Enligt 

de 15 körsångare som svarat ja i frågeformuläret innebär en demokratisk kör att få 

möjligheten att göra sin röst hörd, att ha möjlighet att påverka och att bli sedd. Eftersom 

Eva låter körsångarna vara delaktiga blir kören demokratisk enligt Malin: 
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Och främst så frågar hon ju efter våra åsikter och då har ju liksom alla en 

talan. Jag tänker att det är ju, ja, funkar liksom som en demokrati på det 

viset. (Malin) 

 

Malin upplever att Eva lyssnar på sångarnas åsikter och idéer samtidigt som hon har det 

yttersta ansvaret för kören. Eva tycker att ordet demokrati är enkelt, likaså tycker Adam 

att demokrati är enkelt, men de har ändå båda helt olika uppfattningar om vad det 

innebär. Som ovan beskrivet gör arbetsmodellen att kören är demokratisk enligt Eva. 

Adam menar däremot inte att kören är demokratisk eftersom han upplever att Eva ändå 

bestämmer. Om hela kören vill göra något och Eva säger nej, då blir det nej, och därför 

är det inte en demokratisk kör enligt Adam.  

 
För demokrati då kommer man bestämma, då är alla med och bestämmer 

allt. (Adam) 

 

När körsångarna får igenom en idé är det ändå inte demokrati menar Adam. Han 

uttrycker att det istället handlar om att körsångarna lyckas övertyga Eva om något: 
 

Men det är ju inte att det är för att det är 5 mot 1 som det blir så det är ju 

för att hon [Eva] blir övertygad och går med på det. (Adam) 

 

De körsångare som inte tycker att kören är demokratisk upplever att vissa röster väger 

tyngre än andra. Kim uttrycker att en del sångare kan ha större inflytande och mer talan. 

Kim upplever att alla inte bestämmer lika mycket men tycker att det är bra. 

 
Man kan även välja om man vill ha mer eller mindre ansvar och det ger 

då en större möjlighet att få påverka. (Kim) 

 

Eva betonar att hon har det yttersta ansvaret för kören. Hon har ansvar för hur kören 

både framställs och framställer saker och behöver därför ibland ha det sista ordet i vissa 

avseenden, som till exempel när det handlar om innehållet. Hon kan inte stå för att 

ungdomar sjunger och agerar på olämpliga sätt säger Adam, vilket han ibland har svårt 

att acceptera eftersom han bär med sig andra normer och värderingar. 

 
… men man får ju inte säga fan i en låt. Det censureras så att det är nå 

löjligt, om jag får säga också vad jag tycker. (Adam) 



 38 

 

Eva lyssnar ändå in gruppen i hög grad enligt körsångarna. De upplever att hon är 

engagerad i arbetet i kören. Kim understryker att hon är bestämd men samtidigt lyssnar 

på alla och låter alla vara med i arbetsprocessen: 

 
Engagerad, lyssnar på alla, fixar allt! .… Låter oss vara en stor del i 

processen. Har roligt. Bestämd men mjuk. Engagerad. (Kim) 

 

Att körsångarna får vara delaktiga och påverka arbetet i hög grad medför att det finns 

många olika åsikter och viljor som behöver enas. Av den anledningen behöver någon 

tillslut bestämma, understryker Eva, vilket blir hennes ansvar som yttersta ledaren. 

Ändå är det inte självklart att hon måste ha sista ordet. Hon uttrycker att körsångarna 

vågar ifrågasätta henne även fast hon har tagit ett beslut i en fråga. I vissa situationer får 

hon ge efter för körsångarnas åsikter och i andra får körsångarna acceptera Evas beslut: 

 
Men då kan de ju gå emot mig också, det vågar de göra, och ibland får 

jag ge mig och ibland får jag inte ge mig, utan då, och då blir det, för de 

är ovan vid det, men, i stort sett så respekterar man det för att nån måste 

ju bestämma, om vi säger att vi har två vägar att gå och då tar ju jag på 

mig det ansvaret att nej, men det här går inte, nu måste vi göra så här. 

(Eva) 

 

Beslutsfattandet sker således i ett samspel mellan körledaren och körsångarna. 

5.6   Kören	  som	  inspiration	  för	  att	  studera	  vidare	  

Att ha varit medlem i den här sceniska ungdomskören kan enligt Eva ha influerat flera 

kördeltagare att studera vidare inom musikområdet eftersom de får möjlighet att träna 

sitt ledarskap och att utvecklas musikaliskt. Eva säger: 

 
Ja, absolut det tror jag …. Och det ser jag ju själv också att när vi har 

gjort grejer .… och utbildar sig är jag ju väldigt glad för, att flera gör 

inom musiken. (Eva) 

 

Körens sångare har även möjlighet att ”utbildas” vidare i sitt körledarskap genom att 

arbeta som ungdomsledare under sommaren på sångläger för barn. Dessa läger 

arrangeras av kören och framför allt av körledaren. En del av de barn som deltar i lägret 
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börjar sedan sjunga i den sceniska ungdomskören och formas in i körens kultur. På detta 

sätt återskapas körens kultur generation efter generation. 

5.7   Sammanfattning	  

Körsångare växer och formas in i körens starkt förankrade kultur. Det är genom det 

sociala samspelet körsångarna lär av varandras erfarenheter samt tar beslut. Den sociala 

gemenskapen lyfts fram som en mycket viktig aspekt för körsångarna. Kören präglas av 

delaktighet, där körsångarna upplever att de får göra sin röst hörd samt ha inflytande 

och påverka körens verksamhet utifrån erfarenhet – de äldre och mer erfarna sångarna 

har mer inflytande och får ta större ansvar. Körsångarna är med i kören eftersom de 

gillar att sjunga. De lär sig att sjunga olika låtar, att skapa stämmor, att göra 

koreografier samt utvecklar ett sceniskt uttryck. Det råder delade meningar bland 

körsångarna i frågan om kören är demokratisk. Körledaren har ett uppmuntrande 

ledarskap där körsångarna uppmanas att vara aktiva deltagare, vilket medför både för- 

och nackdelar. Körledaren inspirerar körsångarna att bli ansvarsfulla, modiga, 

självsäkra, kärleksfulla, empatikännande, samarbetskunniga och positiva människor. Att 

ha varit medlem i kören kan ha påverkat flera kördeltagare att studera vidare inom 

musik. 
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6.  Diskussion	  	  
Detta kapitel består av fem avsnitt. I det första avsnittet diskuteras studiens 

genomförande, metod, validitet och tillförlitlighet samt konsekvenser av etiska 

överväganden. I efterföljande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning och sociokulturellt perspektiv. I det tredje avsnittet uttrycks några 

avslutande ord kring studien. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning 

utifrån föreliggande studie. 

6.1   Metoddiskussion	  

Detta avsnitt inleds med en diskussion av studiens datainsamling med intervju och 

frågeformulär som metoder. Vidare diskuteras frågeformulär som metod för att samla in 

data. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och tillförlitlighet samt konsekvenser 

av etiska överväganden. 

 

Genom samtal och dialog blir det möjligt att undersöka vad människor upplever. 

Intervju som metod skapar ett rikt empiriskt material vilket ger en god inblick i 

människors upplevelser, det tar samtidigt mycket tid att processa allt material och det 

kan vara svårt att analysera svaren (Bell & Waters, 2016). Att intervjua är en subjektiv 

teknik som kan riskera att skevheten (bias) i resultaten blir stor, vilket innebär att 

forskaren omedvetet kan påverka respondenten med sina egna åsikter och fördomar, och 

välja ut till exempel litteratur som stämmer överens med forskarens egna uppfattningar 

(Bell & Waters, 2016). Jag försökte vara medveten om att jag kunde påverka 

informanterna och hanterade det genom att, så gott jag kunde, stanna i rollen som 

intervjuare. Det jag konkret gjorde var att inte respondera med mina egna åsikter utan 

svarade genom att nicka, säga ”mm” eller helt enkelt vara tyst och se om 

intervjupersonen fortsatte att berätta. 

 

Eftersom kören bestod av tjugo körmedlemmar och jag ville att alla skulle få komma till 

tals valdes frågeformulär som en av datainsamlingsmetoderna. Det var möjligt att få 

kvalitativa data utifrån frågornas utformning och möjligheten till att ge fritt formulerade 

svar. En nackdel är att formulär ger en förhållandevis begränsad information och det 

finns risk för missförstånd eftersom det inte finns möjlighet till dialog (Bell & Waters, 

2016). Frågeformulärets frågor var inte tillräckliga för att täcka in ämnena och få en 

djupare förståelse, vilket kan ifrågasätta resultatens tillförlitlighet. Det var svårt att få in 
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svar på frågeformuläret men efter en hel del påminnelser svarade arton av tjugo sångare. 

Den höga svarsfrekvensen stärker undersökningens tillförlitlighet vad gäller att rösterna 

i kören fick komma till tals. Det finns dock en risk att jag kan ha påverkat 

informanternas svar genom mina påtryckningar och försök till motivation att svara på 

formuläret. 

 

För att öka en studies validitet är det enligt Denscombe (2016) viktigt att forskaren är 

väl insatt i sitt material samt att forskaren har möjlighet att återvända till informanterna 

under processens gång för att kontrollera data. Genom att jag umgåtts med mitt material 

i transkribering och analys samt återvänt till studiens informanter för att kontrollera 

data, ligger mitt tillvägagångssätt i linje med Denscombes (2016) förslag på åtgärder för 

att öka en studies validitet. En kvalitativt inriktad forskare försöker tolka och förstå 

människors upplevelser av sin verklighet (Bell & Waters, 2016). I denna studie har 

tolkningen av informanternas upplevelser gjorts av mig och gör då att min förförståelse 

och tidigare erfarenheter påverkar min tolkning av studiens material, till exempel 

genom att mina värderingar kan ha påverkat vad jag valde ut som viktigt i materialet.  

 

Vid analysprocessen kan inte forskarens identitet, värderingar och övertygelser 

avlägsnas helt och hållet, det handlar snarare om hur forskarens ”jag” hanteras 

(Denscombe 2016). Forskaren kan å ena sidan ses som en avgörande resurs med en 

priviligierad inblick i sociala frågor, å andra sidan behöver forskaren se till att 

kontrollera sin personliga övertygelser och attityder för att närma sig analysen av data 

med ett öppet sinne (Denscombe, 2016). Eftersom jag själv har varit medlem i kören har 

jag påverkat valet av intervju och formulärfrågor i hög grad och även sättet jag ställde 

dem på. Valet av frågor bygger på mina åsikter och värderingar kring arbetet i kören. 

Det är därför viktigt att vara vaksam på detta och fundera på om respondentenen skulle 

ge samma svar om någon annan ställde samma fråga (Bell & Waters, 2016). För att inte 

blanda in mina egna åsikter om kören under analysarbetet hanterade jag det bland annat 

genom att föra loggbok där jag kunde ”skriva av mig” kring de tankar jag fick utifrån 

materialet. Jag hanterade det även genom att ha ett öppet sinne och låta materialet leda 

mig istället för tvärtom. Det kan även, som Denscombe (2016) menar, vara till studiens 

fördel att det var just jag – med mina erfarenheter som körmedlem – som genomförde 

den, eftersom jag kunde tillföra en dimension i tolkningen som andra forskare som inte 

varit medlemmar i kören inte skulle kunna göra. Transparens innebär att forskaren 
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måste redogöra för metod, analys och beslutsfattande till den grad att en annan forskare 

ska kunna utföra en liknande studie på samma sätt och avgör en studies tillförlitlighet 

(Denscombe, 2016). För att uppfylla kravet på transparens har jag beskrivit mitt 

tillvägagångssätt i analysen på ett sånt utförligt sätt som möjligt i ord och även en bild i 

form av en tankekarta, som finns bifogad i denna uppsats (Bilaga 4). Enligt ovan 

beskrivna förutsättningar har jag således strävat efter att öka studiens tillförlitlighet. 

 

De sätt jag hanterade Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer på – 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet – 

ledde till olika konsekvenser för studien och dess informanter. I samband med 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002)  mötte jag följande problematik: eftersom 

informationen till kören i frågeformuläret endast var skriftlig öppnade det upp för 

möjligheten att missförstånd kunde uppstå. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002) var till synes lätt att tillgodose, men eftersom jag berättat att jag varit medlem i 

kören går det att spåra både körledare och kördeltagare, detta hanterade jag genom att 

ge informanterna fiktiva namn som var så långt från deras riktiga namn som möjligt för 

att göra det svårare att räkna ut vem som sagt vad, ge dem ungefärliga åldrar samt att 

jag informerade dem om att de inte kunde vara helt anonyma. 

6.2   Resultatdiskussion	  
Syftet med denna studie var att beskriva körsångares uppfattningar av delaktighet och 

inflytande i en scenisk ungdomskör. De forskningsfrågor som ställdes var: hur ser 

körledare och körsångare på de kulturella redskapen delaktighet och inflytande i scenisk 

ungdomskör samt hur använder körledaren de kulturella redskapen delaktighet och 

inflytande i sitt ledarskap? Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor 

diskuteras resultatet under tre rubriker: att göra sin röst hörd, lärande i en kultur samt 

social gemenskap. 

6.2.1   Att	  göra	  sin	  röst	  hörd	  

Körsångarna uttrycker att delaktighet och inflytande innebär att ha möjlighet att göra sin 

röst hörd. De beskriver även det i termer som att ha inflytande och att kunna påverka, 

men i olika hög grad beroende på situation. Detta går i linje med Dilschmann, Falck & 

Kraffts (2000) definition av delaktighet som innebär att delaktighet bör ses i grader av 

delaktighet och att det är situationsbaserat. Även Hart (1997) sällar sig till att 

delaktighet bör ses i grader av delaktighet och har definierat dessa grader på åtta nivåer, 
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där nivå ett till tre är grader av icke-delaktighet och nivå fyra till åtta är olika grader av 

delaktighet. Det är inte meningen att unga alltid ska verka vid den högsta nivån utan de 

ska ges möjlighet att själva välja vilken av de delaktiga nivåerna de vill verka på i ett 

projekt, eller i olika faser i ett projekt. Sett till körens verksamhet varierar körsångarnas 

delaktighet beroende på situation. När till exempel kläder för showen ska väljas ut kan 

initiativet till det komma från körsångarna som även håller i det och skapar 

klädscheman. Körledaren bistår med hjälp om det behövs. Det här skulle innebära att i 

just denna situation befinner sig körsångarna på den sjunde nivån av delaktighet, 

initierad av unga, ledda av unga (Hart, 1997). Sen finns det andra situationer där 

körledaren tar initiativ, som till exempel när en viss låt ska övas, men tar beslut 

tillsammans med körsångarna om vilka låtar som ska vara med. Då befinner sig de 

ungas delaktighet på nivå sex på Harts (1997) stege: initierad av vuxna, beslutsfattande 

tillsammans med unga. Resultatet visar att körsångarna aldrig befinner sig vid någon av 

de tre icke-deltagande nivåerna manipulation, dekoration eller representation. 

 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv agerar individen utifrån sina egna kunskaper, 

erfarenheter och medvetna eller omedvetna uppfattningar av vad en viss situation 

tillåter, kräver eller möjliggör (Säljö, 2000). En situationsanpassad ledare väljer utifrån 

situationen om ledaren själv eller deltagarna ska ha mer inflytande på beslut, baserat på 

till exempel vad som ska göras och vad deltagarna har för erfarenhet av det som ska 

göras. Något som blir problematiskt med ett ledarskap som är anpassat efter situation är 

att beslut om när någon ska ha störst inflytande i en situation tas utifrån ledaren. 

Deltagare kan ha kunskap om något som ledaren inte vet om, eller som deltagaren själv 

inte visar. Om ledaren då tar beslut i samma fråga utan att samråda med deltagarna, kan 

deltagarnas möjlighet till delaktighet gå förlorad. Å andra sidan menar Dilschmann, 

Falck & Krafft (2000) att deltagare kan aktivt välja att inte delta eller vara passiva 

deltagare. För att deltagare ska vilja delta aktivt behöver de uppleva att målet med en 

uppgift är kopplat till verksamhetens mål (Dilschmann, Falck & Krafft, 2000), till 

exempel i resultatet uttrycker en sångare att han har svårt att förstå hur syftet med att de 

gör nya stämmor varje vecka hänger ihop med att få hög kvalitet på slutprodukten. 

Frågan är om målet alltid behöver vara i fokus. I ett relationsinriktat ledarskap ser 

ledaren till deltagarnas behov, intressen och potentiella kapacitet (Maltén, 2000). 

Resultatet visar att körledaren ger utrymme för körsångarnas behov genom att lyssna, 

intressera sig och visa att det de har att säga har betydelse. Hon ser även att det är 
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positivt att körsångarna ibland behöver göra om i till exempel stämmor eftersom 

körsångarna då utvecklas och därigenom blir aktiva och kreativa deltagare. Resultatet 

visar å andra sidan att vissa körsångare önskar att körledaren var mer relationsinriktad i 

vissa situationer, där hon själv anser att hon behöver vara mål- och uppgiftsinriktad. 

Enligt Maltén (2000) behöver ledarskap kunna vara både formellt och uppgiftsinriktat 

samt informellt och relationsinriktat där ledaren utifrån situationen avgör vilken 

inriktning som krävs för att verksamheten ska drivas framåt. Sammantaget kan Evas 

omsorg om körsångarna innebära en konflikt med möjligheter att fokusera på att driva 

verksamheten framåt. 

 

Begreppet demokratisk kör togs upp av både intervju och frågeformulär eftersom det 

var ett begrepp som använts tidigare i kören. I denna studie ville jag undersöka vilka 

uppfattningar som fanns bland andra körsångare om begreppet. I resultatet framkom det 

att demokratisk kör innebär att körsångarna får vara delaktiga utifrån körens givna 

ramar. Det handlar inte om att majoriteten vinner genom röstning inför olika beslut, 

utan att det sker i ett samspel med alla inom körens kultur. I ett sociokulturellt 

perspektiv sker lärande i samspel och i kommunikation mellan människor enligt Säljö 

(2000) vilket återspeglas i att den undersökta kören tar beslut genom samspel och 

kommunikation. Körsångaren Adam förespråkar direkt demokrati (Hart, 1997). Larsson 

(2003) understryker att många människor uppfattar demokrati på detta sätt. Enligt 

körledaren Eva innebär demokrati att sångarna är delaktiga i arbets- och 

beslutsprocesser. Enligt Larsson (2003) innebär demokrati att medborgare är delaktiga i 

beslutsprocesser genom att rösta, där majoriteten av rösterna avgör i beslutet. Resultatet 

visar att både Adams och Evas uppfattningar av demokrati stämmer med Larssons 

(2003) beskrivning. Dock skiljer sig deras uppfattningar åt inom ramen för 

demokratibegreppet. När demokratibegreppet medger utrymme för olika tolkningar 

visar det på demokratibegreppets komplexitet, och därför betonar Larsson (2003) att 

demokrati är något som ständigt behöver definieras inom en verksamhet. Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan Eva och Adams olika syn på det kulturella redskapet 

demokrati bero på deras tidigare erfarenheter och kunskaper som formats i de olika 

kulturer de vuxit upp i. Satt i relation till Harts (1997) antagande om att det är bättre att 

diskutera olika idéer och perspektiv istället för att majoriteten av röster styr i beslut, så 

kallad direkt demokrati, innebär det sammantaget att det kan vara lämpligare att 
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samspela och kommunicera via diskussion när beslut ska tas i grupper istället för att 

bedriva direkt demokrati. 

 

Enligt Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) innebär ett demokratiskt ledarskap att 

ledaren skapar ett tillåtande klimat, har tillit till deltagarnas förmågor, uppmanar till 

eget ansvars- och initiativtagande samt låter deltagarna vara delaktiga i arbets- och 

beslutsprocesser genom att samarbeta och samspela med deltagarna. Med utgångspunkt 

i Lennéer-Axelson & Thylefors beskrivning ovan kan Evas ledarskap ses som 

demokratiskt. Till exempel uttrycker körsångarna Malin och Kim att Eva lyssnar på 

deras åsikter, att hon inte uttrycker att några idéer är dumma, att hon får alla att känna 

sig viktiga samt att de i en hög grad får vara delaktiga i arbets- och beslutsprocesser. I 

ett auktoritärt ledarskap är det ledaren som bestämmer (Lennéer-Axelson & Thylefors, 

2005). Evas körledarskap kan uppfattas som auktoritärt eftersom hon ibland har sista 

ordet i frågor. Enligt ledarskapsforskning behöver en ledare bestämma för att förena 

människors skilda åsikter (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005), med syfte att gruppen 

ska kunna gå vidare i en arbetsprocess (Dilschmann, Falck & Krafft, 2000). Å andra 

sidan visar resultatet att när Eva tagit ett beslut i en fråga kan hon ändå låta sig 

övertygas av körsångarna. Beslutsfattande sker i samspel mellan körens alla 

medlemmar och mellan körmedlemmarna och körledaren. Demokratiskt ledarskap 

kallas även delegerande (Maltén, 2000). Det medför en motsägelse eftersom delegera 

enligt NE (u.å.) innebär att ledare överlåter befogenheter till deltagare. Malténs 

demokratiska ledarskap kan därför ses som motsägelsefullt just då delegerande ger 

uttryck för associationer till auktoritärt ledarskap eftersom det är ledaren som 

bestämmer vad någon annan ska ta ansvar för. Som tidigare beskrivet är demokrati 

komplext (Larsson, 2003), vilket gör att även demokratiskt ledarskap har sina 

utmaningar. Om begreppet demokrati har utrymme för skilda tolkningar inom ramen för 

demokrati, kan även demokratiskt ledarskap ha det vilket Malténs (2000) beskrivning 

av demokratiskt (delegerande) ledarskap visar på.  

 

En kultur definieras av Lundberg & Ternhag (2002) som gemensamma tankefigurer och 

värderingar hos en grupp människor och på vilka sätt de använder dessa. Människor 

möter världen – världen medieras – genom kulturella redskap och användningen av dem 

beror på tidigare erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2010). I körens kultur är en 

utgångspunkt att ju mer erfarenhet en körsångare har desto mer kan den påverka, men 
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det går inte att påverka det som går emot körledarens värderingar. Det är körledaren 

som skapar ramarna för körens verksamhet. Genom att bli medlem i kören sker en 

underförstådd överenskommelse om att följa den givna strukturen eftersom den sitter 

djupt förankrad i körens kultur. Detta sätt att skapa en kultur kan sättas i relation till 

Säljö (2010) som menar att människor formas av och i den kultur de vuxit upp. Kören 

kan här ses som en verksamhet där körmedlemmarna växer upp som körsångare. Å 

andra sidan har nya sångare som börjar i kören med sig sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper, vilket kan leda till en spänning när alla ska mötas och verka i en och samma 

kultur. Till exempel när en sångare tycker att de censurerar sångtexter till överdrift 

medan körledaren aldrig skulle gå med på att sångarna sjöng låtar med svordomar i. När 

körsångarna ska mötas kring till exempel begreppet censur så påverkar deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper deras syn på begreppet, vilket är i linje med Säljö (2010) 

som menar att människors användande av kulturella redskap beror på deras tidigare 

erfarenhet och kunskap av dem. Sammantaget innebär det att alla – speciellt de äldre 

och erfarna – körsångarna kan påverka arbets- och beslutsprocessen i mycket stor grad 

men inte om det går emot körledarens värderingar. 

6.2.2   Lärande	  i	  en	  kultur	  

I ett sociokulturellt perspektiv går det inte att undvika att lära – att appropriera kunskap 

– eftersom appropriering är grunden till hela människans samvaro (Säljö, 2000). Detta 

antagande var något som kunde ses som en röd tråd i materialet då körsångarna lärde 

olika saker av varandra och alla bidrog till lärandet med sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper. När frågan om lärande var viktigt ställdes rakt ut i frågeformuläret uttryckte 

körsångarna att lärande inte var av största vikt vid körövningarna. När ordet lärande inte 

användes i intervjufrågor och frågeformulär kunde svaren ofta ändå behandla olika slags 

– personligt och musikmässigt – lärande.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv är samspel mellan människor centralt för att appropriera 

kunskap. Den närmaste utvecklingszonen är ett centralt begrepp i detta perspektiv som 

handlar om spänningen mellan vad en människa kan lära på egen hand och vad den kan 

lära med hjälp av andra. Det innebär att en mer kunnig person guidar en mindre kunnig 

person in i en kulturs sätt att se på ett kulturellt redskap (Säljö, 2000). Erfarna sångare 

kan inta en ledande roll och de mindre erfarna sångarna följer och lär av dem 

(Einarsdóttir, 2014). Detta gruppstöd kan gynna de mindre erfarna sångarna och 
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gruppens ledare men gör däremot att de erfarna sångarna kan uppleva brist på 

utmaningar (Einarsdóttir, 2014). Resultatet visar att de körsångare som har mer 

erfarenhet eller kunskap om något i körens kultur får möjlighet att att förmedla det till 

andra körsångare genom att de ges möjlighet att inta en ledarroll, vilket överensstämmer 

med att en mer kunnig guidar en mindre kunnig in i en kulturs sätt att se på ett kulturellt 

redskap (Säljö, 2000). Körsångarna upplever det som positivt att de får möjlighet att 

leda varandra i sång och koreografi. Resultatet visar att ju mer erfarenhet de äldre 

sångarna får, desto svårare får de att känna sig tillfredsställda av arbetssättet. De äldre 

får inte längre den utmaning de behöver. Det här är i linje med Einarsdóttir (2014) som 

menar att gruppstöd i form av att de äldre lär de yngre kan göra att de äldre upplever 

brist på utmaningar. De nya och unga medlemmarna upplever däremot att de blir 

tillfredsställda av arbetssättet i kören. En möjlig slutsats att dra är att arbetsmodellen 

kan tänkas passa bättre för de yngre, nya och oerfarna körsångarna. 

6.2.3   Social	  gemenskap	  

Körsångarna skapar en stark gemenskap genom att göra saker tillsammans vilket ligger 

i linje med Heilings (2000) antagande att gemenskap skapas genom gemensamma 

aktiviteter. Heiling (2000) menar att när människor utför en aktivitet tillsammans lär de 

känna varandra och situationen de befinner sig i på ett bättre sätt. I ett sociokulturellt 

perspektiv är det centralt att lärande skapas i människors gemensamma aktiviteter 

(Säljö, 2000). Resultatet visar att körsångarna gör många aktiviteter tillsammans som 

till exempel att sjunga, dansa, äta, byta om, resa, skapa, skratta och gråta. Resultatet 

visar även att körledaren Eva har en stor roll i att skapa den sociala gemenskapen 

eftersom hon genom sitt synsätt och ett uppmuntrande ledarskap skapar förutsättningar 

för en positiv lärandemiljö. 

 

Det finns olika sociala skäl till att människor vill vara medlem i en musikgrupp 

(Heiling, 2000). Dessa skäl delar Heiling in i fyra kategorier: känslomässig 

tillfredsställelse, relationer och gemenskap, personlig utveckling samt familjetradition. 

Resultatet visar att körsångarna ger uttryck för att de trivs och har kul i kören, att de vill 

vara tillsammans i en gemenskap med vänner samt att utvecklas musikaliskt. Sångarnas 

sociala upplevelser av att vara medlem i kören stämmer med tre av Heilings (2000) 

kategorier av sociala skäl till medlemskap: känslomässig tillfredställelse, relationer och 

gemenskap samt personlig utveckling. 
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6.3   Pedagogiska	  implikationer	  

Detta arbete har stor relevans för kommande yrkesverksamhet eftersom arbetet kan ge 

ökad kunskap för lärare om demokrati och delaktighet i arbetet med ungdomar. 

Uppsatsen har möjlighet att öka kunskap hos musiklärare, körledare och andra lärare för 

hur de kan gå tillväga för att bedriva arbetet i skolan i demokratiska arbetsformer och 

värna om de mänskliga rättigheterna, som Skolverket (2011) fordrar. 

6.4   Avslutande	  ord	  
Denna studie har både bekräftat mina förväntade resultat men också lett till nya insikter. 

Jag har lärt mig mycket utifrån studiens resultat och om demokrati, delaktighet, 

ledarskap, social gemenskap samt sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling 

utifrån tidigare forskning. Det har även varit en mödosam process att lära mig om och 

hur en forskningsprocess går till och inte minst utföra den. Slutligen vill jag uttrycka att 

jag är mycket stolt över denna uppsats. 

6.5   Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Det vore intressant att göra en jämförande studie mellan en demokratisk kör och en kör 

där körledaren av tradition är dirigent och är den som har störst beslutsbefogenheter. 
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Medgivande 
 

Jag ………………………………………………………………………… 

deltar frivilligt i denna undersökning som kommer innefatta en digital 

enkät, 1 h videodokumentering och intervjuer (endast körledare och två 

sångare). 

 

Detta material kommer att användas i min studie om ledarskap i kör. 

Endast jag, min handledare Annette Mars och opponent (ej tilldelad ännu) 

kommer att ha tillgång till materialet. 

 

Alla medverkade i denna studie kommer att avidentifieras. 

 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att det ger några 

konsekvenser. 

 

Studien är ett underlag till mitt examensarbete vid Musikhögskolan i Piteå, 

Luleå Tekniska Universitet, som i sin tur kommer att publiceras på 

universitetets hemsida. 

 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Sara Hedman 
Student, ämneslärare i musik 
Musikhögskolan, Piteå 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
Luleå Tekniska Universitet	    
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Intervju körsångare 
 
Bakgrund 

∗   Hur gammal är du? 
∗   Hur länge har du varit med i kören? 
∗   Varför började du i den här kören? 
∗   Vad ger och har gett den här kören dig? 
∗   Vad ger du kören? 
∗   (Känner du gemenskap i kören?) 

 
Avgränsning: showprojekt våren 2016: 
 
Påverka      (delaktighet/inflytande) 

∗   I hur stor grad kunde du påverka uppstarten av showen? 
o   Vad kan du påverka i showprojektet? (T.ex. låtval, koreografi, stämmor) 
o   Hur kan du påverka? 
o   Hur ser du på att du får möjlighet att påverka? Ges/tas? 
o   Har alla i kören lika stor möjlighet att påverka (det ni kan påverka)? 
o   Ja/nej – varför? 
o   Varför tror du att olika personer i kören får olika möjlighet att påverka? 

∗   Vad kan du inte påverka i kören? 
o   Varför kan du inte påverka detta? 
o   Vill du kunna påverka detta? 

∗   Finns det något du inte vill kunna påverka? 
 
Ansvar      (delaktighet/inflytande) 

∗   Vad får körsångarna ta ansvar över? 
∗   Vad får du ta ansvar över? 
∗   Vad vill du ta ansvar över? 
∗   Vad vill du inte ta ansvar över? 

 
Ledarskap/ledarstil     (ledarskap/ledarstil) 
Enligt filmen ser jag att ni leder varandra. 

∗   Hur ser du på att ni ges möjlighet till att leda varandra? 
∗   Varför tror du ni får göra det? 

Körledaren: 
∗   Beskriv din körledares ledarskap (handling) enligt dig. 

o   Varför tror du hon gör som hon gör? 
o   Vad tror du hon har för tankesätt bakom? 
o   Vad gillar du? 



 F 

o   Vad skulle du vilja ha annorlunda? 
 
Demokrati      (demokrati) 

∗   Kören kallar sig för en demokratisk kör – hur ser du på det? 
o   Vad innebär det för dig? 

 
Övrigt? 

∗   Något annat du vill tillägga? 
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Intervju körledare 
 
Bakgrund 

∗   Vad har du för utbildning? 
∗   Hur många års erfarenhet har du som körledare? 
∗   Hur många år har du lett kören? 

 
Värdegrund/tankesätt 

∗   Berätta om ditt tankesätt kring kören. 
o   Ungdomar delaktiga – påverka, inflytande – ditt synsätt? 

§   Hur tror du det påverkar dem? 
§   Hur tror du de ser på detta? 

o   De leda varandra – hur tänker du när du väljer ut sångare som ska leda de 
andra? 

§   Hur tror du ungdomarna ser på detta? 
o   De jobba i grupper – ditt syfte? 
o   Någon tanke på vad du ger dem som de får med sig i livet? 

Hur kommer man som sångare med i kören? Hur går det till? Berätta kort. 
 
Vad finns det för för- och nackdelar med åldersspannet i kören? 
 
Ledarskap 

∗   Beskriv din ledarstil 
o   Vad tror du sångarna uppskattar i ditt ledarskap? 
o   Vad tror du de saknar? 

 
Demokrati 

∗   Kören kallar sig för en demokratisk kör – hur ser du på det? 
o   Vad innebär det för dig? 
o   Har du ändå det sista ordet? 

 
Övrigt 

∗   Något annat du vill tillägga? 
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Tankekarta analysarbete 
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Frågeformulär 
 

 

2016-04-14 12:13Att sjunga i Orsa Ungdomskör

Sida 1 av 7https://docs.google.com/a/student.ltu.se/forms/d/1DTOB7m7rH2dWg9zYPaCyj5DVDFHTZfIH6fLVPABezAg/viewform

Att sjunga i Orsa Ungdomskör
Svara på frågorna så ärligt som möjligt. Det !nns inga rätt eller fel svar. Det är 

just Dina svar jag är intresserad av.

*Obligatorisk

1. Ålder *

 12-15 år

 16-20 år

 21-25 år

 26 år eller äldre

2. Kön *

 Kvinna

 Man

 Hen

Bakgrund

3. Hur många år har du sjungit i den här kören? *

 6 månader eller mindre

 1-3 år

 4-6 år

 7-9 år

 10 år eller mer

4. Har du sjungit i någon annan kör tidigare? *

 Ja

 Nej

5. Har du några andra musikaliska erfarenheter? *

Redigera detta formulär



 J 
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 Ja

 Nej

6. Om du svarat ja på fråga 5
Vad har du för musikaliska erfarenheter förutom körsång?

7. Vad har du gjort mest av på musiken i grundskolan? *

 Spelat instrument

 Sjungit

 Lyssnat på musik

 Teoretiskt

 Lite av varje

 Övrigt: 

8. Har du spelat/sjungit på kultur/musikskola? *

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

9. Har du studerat på estetiska programmet inriktning musik eller annat program med extra tillval i
musik? *

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

10. Har du studerat musik på folkhögskola och/eller universitet/högskola? *

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

Kören

11. Trivs du i kören? *

 Ja



 K 
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 Nej

 Övrigt: 

12. Om du svarat ja på fråga 11
Varför trivs du i kören?

13. Om du svarat nej på fråga 11
Varför trivs du inte i kören?

14. Tycker du att sammanhållningen i kören är bra? *

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

15. Tycker du det är bra med åldersspridningen i kören? *
Alltså att det Snns medlemmar allt mellan 13 och (över) 25 år.

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

16. Vilka bra saker kan det ge med ett stort ålderspann? *

17. Vilka saker tror du inte är bra med ett stort åldersspann? *



 L 
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18. Hur ofta umgås du med någon/några körmedlemmar utanför kören? *

 Varje dag

 1 gång/vecka

 1 gång/månad

 1 gång/år

19. Vad är bäst med kören? *

Körövning

20. Hur stor närvaro har du haft vid körövningarna sen i höstas? *
Uppskatta i procent.

 100%

 90%

 75%

 50%

 30%

 10%

21. Beskriv en typisk körövning, vad gör ni? *
Utgå ifrån vad ni gör just nu på övningarna, inför showen.



 M 
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22. Vad kan du påverka i kören? *
Här kan du välja ]era alternativ.

 Låtval

 KoreograS

 Stämmor

 Uttryck

 Konserter

 Övrigt: 

23. Tycker du att alla medlemmar har lika stor chans att påverka arbetet i kören? *

 Ja

 Nej

 Övrigt: 

24. Vad tror du det beror på? *
(Det svar du gav på fråga 23)

25. Vad tycker du om att ni får att leda varandra? *
Till exempel leda sin stämma, visa koreograSn, öva i smågrupper.

 Bra

 Dåligt

 Övrigt: 

26. Vad tror du det ger dig som du kan ta med till andra situationer i livet? *
Alltså att ni får träna på att leda varandra.

Körledaren

27. Vad tycker du är körledarens uppgift? *



 N 
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28. Vad tycker du din körledare gör bra? *

29. Finns det nånting du önskar att din körledare gjorde? I så fall vad? *

Avslutning

30. Vad är viktigt för dig i kören? *
Gradera från 1-5, där 5 är viktigast och 1 är minst viktig

1 2 3 4 5

Bra låtar

Bra
sammanhållning

Att få sjunga

Kompisar

Att lära mig nya
saker

Att ha roligt

31. Tycker du att ni är en demokratisk kör? *

 Ja

 Nej



 O 
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Tillhandahålls av

 Övrigt: 

32. Varför? *
(Det svar du gav på fråga 31)

Formuläret skapades inuti Luleå tekniska universitet . 

Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

Skicka

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär


