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Sammanfattning 

Motivation och hur den förhåller sig till autonomi är ett relativt utforskat område. Däremot 
finns det få kvalitativa undersökningar som utforskar frågan från ett musikaliskt perspektiv. 
Föreliggande studie undersöker hur elever förhåller sig till autonomi och hur den påverkar 
motivationen i musikundervisningen jämfört med dem övriga ämnen. Studien genomfördes 
utifrån self-determination theory. Metoden var kvantitativ i form av en pilotenkät där tjugosex 
körsångselever från en högstadiemusikklass deltog samt kvalitativ i form av halvstrukturerade 
intervjuer där sju av dessa elever intervjuades. Resultaten visar att behovet av kompetens och 
samhörighet utgör grunden som skapar plats för behovet av autonomi. Repertoar som är 
välanpassad till kören är viktig för att främja behovet av kompetens. En god kommunikation 
mellan elever och lärare, en god ledarstil samt möjligheten för elever att ge återkoppling till 
läraren är viktigt för att främja samhörigheten i kören. Resultaten visar även att körsångens 
fokus på kollektivet snarare än individen gör att behovet av autonomi inte prioriteras lika högt 
som behoven av samhörighet och kompetens samt öppnar upp nya möjligheter för att utmana 
elever. Dessutom visar resultaten att prestationsmål och en konkurrenskraftig lärandemiljö 
kan hämma autonomi och inre motivation, då eleverna styrs i dessa sammanhang av yttre 
motivatörer som prestation och konkurrens. I diskussionen diskuteras vikten av at 
medvetandegöra dessa parametrar som påverkar motivation samt hur man kan skapa goda 
förutsättningar för att främja elevers inre motivation. 

Nyckelord: autonomi, motivation, kör, kompetens, samhörighet, musikundervisning, 
fördjupning 
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1. Inledning 

En av de viktigaste och mest utmanande uppgifter för lärare är att motivera sina elever. Som 
blivande lärare är det min djupaste önskan att kunna inspirera och motivera mina elever till ett 
livslångt lärande. Hur man åstadkommer detta på bästa sätt är en fråga som väcker mycket 
diskussion. 

Under en av mina praktikperioder på en musikskola fick jag vara med på en körlektion som 
inspirerade mig till att utföra föreliggande arbete. Eleverna repeterade några låtar inför en 
kommande körkonsert. Innan lektionen hade eleverna uttryckt att de inte såg fram emot 
konserten och de verkade vara omotiverade under lektionen. Läraren märkte detta och 
bestämde att de skulle ta en stund och planera inför konserten. Läraren berättade att det fanns 
plats för en låt till i programmet och frågade vad eleverna ville sjunga. Efter en kortare 
diskussion fick eleverna rösta och majoriteten kom fram till att de ville sjunga en Coldplay-
låt. Läraren berättade att låten var lite knepig men att om de jobbade flitigt skulle de hinna 
”sätta” låten till konsertdagen. Jag kommer ihåg vilket lyft det blev i klassen och energin det 
gav eleverna. Detta märktes tydligt under veckan då eleverna övade på deras stämmor under 
raster och nynnade ofta på stämmorna under andra lektioner. Tack vare att de övade så flitigt 
fick de sjunga Coldplay-låten på konserten, vilket både eleverna och föräldrarna uppskattade. 

Eleverna fick möjligheten att välja en låt i konsertprogrammet och trots att detta innebar mer 
arbete för dem var de mer än beredda för utmaningen. Eleverna kände att de hade möjlighet 
att påverka och detta i sin tur verkade ge dem en bättre inställning på körlektionerna och 
motivationen till att förbereda för konserten. Denna känsla av fri vilja är enligt self-
determination theory (SDT) ett grundläggande psykologiskt behov som kallas för 
autonomibehovet som kommer vara fokuset i föreliggande arbete. Det var intressant att se hur 
lite som egentligen behövdes för att motivera eleverna till att själva lägga ner tid och 
engagemang inför den kommande konserten. 
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1.1. Syfte………………………………………………….. 
Syftet med studien är att utifrån self-determination theory få en fördjupad kunskap om vilka 
parametrar som påverkar elevers upplevda autonomi och hur detta förhåller sig till motivation 
i skolans ämnen med en specificering mot körsång.  

För att konkretisera syftet har tre frågeställningar utformats: 

1. Hur beskriver eleverna sin autonomi och motivation? 

2. Hur uppfattar eleverna att autonomi förhåller sig till motivation i allmänhet? 

3. Hur uppfattar eleverna att autonomi förhåller sig till motivation i 
körundervisningen? 

1.1.1. Beskrivning av begrepp 

Autonomi i detta arbete utgår ifrån autonomibehovet, vilket enligt self-determination theory är 
ett grundläggande psykologiskt behov hos människor att känna att att man har en fri vilja och 
kan utföra en uppgift av ens eget val och inte känner sig pressad eller tvingad (Jungert, 2017). 
Motivation i detta arbete innebär elevernas motivation till sina skolstudier. Detta innefattar 
elevernas motivation under lektionstid, inför uppgifter, prov och läxor. Begreppen autonomi 
och motivation kommer att förklaras mer omfattande i kapitel 2. Det som menas med en 
specificering mot körsång i syftet är att arbetet har utgått först förutsättningslöst i stora 
allmänna drag för att sen gå in på ämnet körsång. Anledningen till denna breda ingång är för 
att kunna observera likheter och skillnader mellan körsång och de andra skolämnen. 

1.1.2. Disposition av uppsatsens innehåll 

Denna studie är disponerad i fem följande kapitel. Kapitel 2 presenterar arbetets teoretiska 
ramverk: sxelf-determination theory. Kapitel 3 presenterar bakgrund och tidigare forskning 
inom ämnet. Kapitel 4 redogör för de kvantitativa och kvalitativa metoder som genomförts i 
studien. Kapitel 5 redogör vilka resultat som undersökningen kom fram till. Kapitel 6 
diskuterar vidare olika samband och frågor som resultaten medför.  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2.Teoretiskt ramverk 

I följande del presenteras det teoretiska perspektivet som utgör studiens teoretiska ramverk: 
self-determination theory (Deci & Ryan, 2000). Self-determination theory hävdar att 
människor har tre grundläggande psykologiska behov och den förklarar även skillnaden 
mellan yttre och inre motivation. 

2.1. Self-determination theory 
Det teoretiska ramverket som studien är baserad på är self-determination theory. Self-
determination theory (SDT) är utvecklad av forskare Edward L. Deci och Richard M. Ryan. 
Teorin handlar om mänsklig motivation, personlighet och optimal funktion. SDT hävdar att 
människor har tre medfödda psykologiska behov som anses vara universella nödvändigheter. 
SDT hävdar också att det finns olika sätt att motivera och skiljer mellan inre och yttre 
motivation (Jungert, 2017). 

2.1.1. Grundläggande psykologiska behov 

SDT bygger på antagandet att människor är aktiva aktörer med inre förutsättningar för att ta 
till sig kunskap. Teorin utgår från att människor har grundläggande psykologiska behoven av 
autonomi, kompetens och samhörighet. Behovet av kompetens innebär önskan att kontrollera 
och behärska miljön samt resultatet. Vi vill veta vad resultaten av våra handlingar är och 
känna att vi kan behärska det vi håller på med. Behovet av samhörighet innebär att människor 
har en längtan att interagera med, vara kopplade till och uppleva omsorg för andra människor. 
Våra handlingar och dagliga aktiviteter involverar andra människor och genom detta söker vi 
känslan av samhörighet. Behovet av autonomi innebär att en uppgift utförs av ens eget val, att 
man inte känner sig pressad eller tvingad. Autonomibehovet enligt SDT innebär inte 
nödvändigtvis att vara självständig, utan det innebär att ha en känsla av fri vilja när man gör 
något eller agerar ur ens egna intressen och värderingar (Jungert, 2017).  

2.1.2. Inre och yttre motivation 

Deci & Ryan (2000) definierar inre motivation som att utföra en aktivitet för dess inneboende 
tillfredsställelse snarare än för vissa separata konsekvenser. En individ är inre motiverad när 
den drivs av intresset eller njutningen i själva uppgiften och finns inom individen snarare än 
att den förlitar sig på yttre tryck eller en önskan om bekräftelse. Om någon älskar att sjunga så 
gör den det för aktiviteten i sig själv, inte för de potentiella sekundära vinster som kan uppstå 
genom att göra det den älskar. Kärnan i inre motivation är att erkänna att varje individ har en 
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aktivitet, handling eller beteende som de älskar att göra och som de är motiverade att utföra 
av just denna anledning. Yttre motivation å andra sidan är definierad av Deci & Ryan (2000) 
som att utföra en aktivitet för att komma åt ett separat resultat som beröm, en belöning eller 
undvikande av straff. Denna definition utgör kontrasten mellan inre och yttre motivation 
genom att förklara skillnaden i motiv bakom en individs engagemang i en aktivitet. Yttre 
motivation finner sin drivkraft i externa omständigheter. Yttre motivation kommer från 
inflytanden utanför individen och används för att uppnå resultat som en person inte skulle få 
genom inre motivation. Även konkurrens är en yttre drivkraft eftersom den uppmuntrar 
utövaren att vinna snarare än att njuta av själva aktiviteten. Utöver detta finns begreppet 
amotivation, som innebär att man saknar motivation (Deci & Ryan, 2000). 

Interpersonella händelser, belöningar, kommunikation och återkoppling som främjar 
kompetenskänslor när man utövar en aktivitet kommer att öka den inre motivationen för 
aktiviteten. Däremot kommer inre motivationen inte öka om individen inte känner att den får 
bestämma över sitt beteende eller att den hade ett fritt val att utföra aktiviteten. För en hög 
nivå av inre motivation måste två psykologiska behov uppfyllas: det första är behovet av 
kompetens så att aktiviteten leder till känslor av självutveckling och effektivitet. Det andra är 
behovet av autonomi vilket innebär att aktiviteten var självinitierad eller självbestämd (Deci 
& Ryan, 2000). 

Yttre motivation beror på i vilken utsträckning autonomi är närvarande. Yttre motivation 
varierar beroende på internaliseringen och integrationen av aktiviteten. Internalisering 
innebär hur väl individen förstår värdet av en aktivitet som utförs medan integrering förklarar 
processen av individuell omvandling från extern reglering till självreglering (Deci & Ryan, 
2000). Skoluppgifter är till exempel en externt reglerad aktivitet. Internalisering i denna 
situation kan förstås som att barnet ser värdet och betydelsen av uppdraget medan integration 
i denna situation skulle vara i vilken grad eleven upplever att den utför aktiviteten av sitt eget 
val. 

2.1.3. SDT kontinuum 

Self-determination theory föreslår att motivation ligger på ett kontinuum mellan yttre och inre 
motivation (se figur 1). Extern reglering innebär att individens beteende är en funktion av 
externa händelser som belöning eller straff. Infogad reglering innebär att beteendet är något 
internaliserad inom en själv och uppmuntras av olika faktorer som individen tycker är viktiga 
såsom bekräftelse eller känslan av kompetens. Internaliseringen av yttre motiverade 
beteenden är ökad i identifierad reglering där beteendet styrs av att individen värderar 
aktiviteten, till exempel en musiker som övar på tekniska etyder. Etyderna är i sig inte 
lustfyllda men är högt värderade av musikern för deras fördelaktiga effekt på tekniken 
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(McPherson, 2006). Integrerad reglering innebär att den identifierade regleringen införlivats 
helt inom individen och blivit en del av dens värderingar och identitet (Jungert, 2017). 

figur 1  

!5

Integrerad 
reglering

Identifierad 
reglering

Yttre 
Motivation

Infogad 
reglering

Extern 
Reglering

Amotivation Inre 
Motivation

Saknad av 
motivation

Kontrollerad 
motivation

Någorlunda 
kontrollerad 
motivation

Någorlunda 
autonom 

motivation

Autonom 
motivation

Inneboende 
autonom 

motivation

Översatt från Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000 s.72). Self-Determination Theory and the Facilitation of 
Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist.



3.Bakgrund 

Bakgrundskapitlet är uppdelat i sju avsnitt. Avsnitt 3.1 presenterar läroplanen för grundskolan 
och vad den säger om elevers inflytande och autonomi. Avsnitt 3.2 presenterar Skolverkets 
attitydundersökning om elevers möjlighet att påverka i skolan. Avsnitt 3.3, 3.4 och 3.5 
presenterar forskning kring metakognition och självreglering, målbeskrivning och flow samt 
autonomistödjande lärande. Avsnitt 3.6 och 3.7 presenterar tidigare forskning kring autonomi 
inom musik samt den sociala dimensionen vid körsång. 

3.1. Läroplan för grundskolan 
Nedan presenteras delar av grundskolans värdegrund för att få en djupare inblick i vad 
Skolverket säger om autonomi i skolan.  

I läroplanen för grundskolan beskrivs grundskolans värdegrund och uppdrag under rubriken 
rättigheter och skyldigheter på följande vis: 

Läroplanen för grundskolan har även ett kapitel om övergripande mål och riktlinjer som har 
en rubrik om elevernas ansvar och inflytande som beskrivs på följande vis: 

Det är alltså grundskolans uppdrag att lära elever att ta ansvar för sin utbildning. Enligt 
läroplanen ska undervisningen bedrivs i demokratiska arbetsformer som främjar elevernas 
autonomi, eftersom detta kommer förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. 

3.2. Skolverkets attitydundersökning 2015 
Skolverkets enkätundersökning Attityder till skolan (Skolverket, 2015) har drygt 5300 elever 
svarat på enkätfrågor. Undersökningen spänner över ett brett spektrum av frågor, bland annat 
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Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 
för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 
ansvar. (Skolverket, 2011)

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 
arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 
Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 
deras inflytande över utbildningen. (Skolverket, 2011)



om: trivsel och trygghet, elevinflytande, relationer mellan elever och lärare, lärarnas 
kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar. Delen som berör denna studie är 
elevernas möjlighet att påverka i klassrummet. 

Attitydundersökningen visar att fler elever vill ha möjlighet att påverka i skolan än andelen 
elever som upplever att de har möjlighet att påverka. Elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan 
vill framför allt ha möjlighet att påverka vem de arbetar med vilka arbetssätt de använder sig 
av, vad de lär sig i olika ämnen samt läxor och prov. Ungefär 26 procent av eleverna som vill 
påverka vem de arbetar med upplever att de inte har möjlighet till det medan 23,5 procent av 
elever upplever likadant när det gäller arbetssätt i klassrummet. Detta gäller även när det 
gäller vad de får lära sig i olika ämnen då 26,4 procent vill kunna påverka mer men upplever 
att de inte kan. När det gäller läxor och prov är det ungefär 50 procent av elever som vill 
kunna påverka mer men upplever att de inte kan (Skolverket, 2015). 

I den nationella utvärderingen undersökte Skolverket elevernas attityd till musikämnet med 
fokus på årskurs 6 och 9 (Skolverket, 2015). Frågorna gällde bland annat elevernas intresse, 
engagemang och arbetsglädje i musikämnet samt hur eleverna såg på musikämnet ur ett 
kunskapsperspektiv. Det visar sig att eleverna har en positiv inställning till musikämnet där 
mer än tre fjärdedelar av eleverna anger att musik är ett roligt och intressant ämne. 
Majoriteten av eleverna upplever även att musik är ett ämne där de känner arbetsglädje och 
som engagerar dem. Elever i årskurs 6 uppfattar att musikämnet är viktigt och nyttigt i högre 
grad än elever i årskurs 9. Knappt hälften av eleverna i årskurs 9 upplever att musik är ett 
viktigt ämne och att de har nytta av kunskaperna de lär sig i musikämnet till skillnad från 
eleverna i årskurs 6 där mer än 70 procent anger att musik är ett viktigt ämne som de har nytta 
av. En tredjedel av eleverna i årskurs 9 uttrycker att de kommer behöva kunskaper från 
musikundervisningen för att klara fortsatta studier och 20 procent kan tänka sig jobba med 
musik i framtiden (Skolverket, 2015). 

3.3. Tidigare forskning och litteratur inom området 

3.3.1. Metakognition och självreglerat lärande 

William (2010) understryker att nyckeln till att aktivera elever som ägare av deras lärande är 
självreglerat lärande vilket innebär att eleven kan använda kognitiva strategier och processer 
för att kunna vara delaktig i sin lärandeprocess samt att kunna utestänga distraktioner. 
Självreglerat lärande är då en process där eleven planerar för en uppgift, övervakar sitt 
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Med tanke på att musik är ett ämne som eleverna ser positivt på och till viss mån också 
anser är viktigt och att de har nytta av, verkar det som om annat än rena nyttoaspekter styr 
deras inställning, exempelvis tillfredsställelsen i att uttrycka sig genom musik eller att 
musikverksamhet skänker ett ökat välbefinnande. (Skolverket, 2015)



utförande och reflekterar över resultatet. Eleven använder sin reflektion för att justera och 
förbereda för nästa uppgift. Denna process behöver anpassas för varje enskild elev och för 
specifika lärandemål (Zimmerman, 2002). 

Metakognition är en viktig komponent av självreglerat lärande eftersom metakognitivt 
tänkande hjälper elever att skaffa kunskap om strategier för lärande och problemlösning. 
Prefixet meta- betyder ”bortom” på grekiska och används inom engelskan för att förklara ett 
abstrakt koncept bakom ett begrepp. Metakognition betyder då ”kognition om kognition” och 
innebär att bli medveten om ens medvetenhet. Metakognition är viktigt för lärande och 
innebär att elever är medvetna om sina egna tankar, vilket enligt Bruner (2002) betyder att 
eleven är uppmärksam över hur den tänker och vad den tänker på. 

3.3.2. Målbeskrivning och flow 

McPherson (2006) skriver att målbeskrivning som elever har i skolan är betydelsefull för 
motivationen. Elevernas mål kan till exempel vara fokuserade på lärandeprocessen, uppgifter 
eller behärskning av färdigheter. Elever som har en sådan målbeskrivning fokuserar primärt 
på lärandet i sig. Å andra sidan kan målen fokuseras på prestation vilket innebär att elever är 
motiverade till att prestera bättre än sina kamrater eller att undvika att misslyckas framför sina 
kamrater. Yngre barn tenderar att fokusera mer på mål riktade åt lärandeprocessen medan 
äldre barn tenderar att fokusera mer på mål riktade åt prestation. Smiley och Dweck (1994) 
gjorde en studie på barn i fyra- och femårsåldern där de upptäckte att barn med lärandemål 
valde utmanande uppgifter som de hade ett intresse för och letade efter möjligheter för att 
utveckla sina färdigheter. Barn med prestationsmål tenderade att undvika utmanande uppgifter 
och valde istället att utföra lättare uppgifter för att de skulle lyckas och visa sig som 
kompetenta. Dessutom visade det sig att barnen med prestationsmål upplevde fler negativa 
känslor och gav upp lättare när de misslyckades med en uppgift jämfört med barnen som 
fokuserade på lärandemålen (McPherson, 2006). 

Förutom typen av mål som elever har är också svårighetsnivån av dessa mål viktigt för 
motivation och lärande. Enligt Csikszentmihalyi (1990) är flow viktigt för att skapa och 
upprätthålla motivation. Flow uppstår när en individ är helt koncentrerad och uppslukad av en 
uppgift. En elev kan uppleva ett flow när uppgiften som eleven ställs inför matchar elevens 
kunskaper och förutsättningar. Enligt Flow Theory blir elever uttråkade om uppgiften är för 
lätt och rädda för att misslyckas om uppgiften är för svår. Optimal motivation sker därför när 
utmaning och förmåga matchar varandra (McPherson, 2006). 
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3.3.3. Autonomistödjande lärande 

Autonomistödjande lärande föreslår att tillgodose de grundläggande psykologiska behoven 
för att stimulera den inre eller självbestämda motivationen bland eleverna i motsats till att 
styra undervisningsbeteendet. Autonomistödjande undervisning är viktigt eftersom det gör att 
eleverna känner sig självständiga och kompetenta i sitt lärande och att de stöds av sina lärare, 
vilket främjar samhörighet. Enligt Jungert (2017) behövs följande tre inslag för att 
autonomistödet ska bli så bra som möjligt: ”att en meningsfull anledning som visar att en 
uppgift eller ett beteende är viktigt anges, att förståelse för den andre personens känslor visas 
och att stödet förmedlar valfrihet i stället för kontroll”. 

Enligt Zimmerman (2002) är inre motivation och självreglering möjligt endast i sammanhang 
där elever har riktiga val och kontroll. Elever behöver alltså möjlighet att välja och göra 
viktiga beslut i sitt lärande för att självreglering skall kunna ske. Zimmerman (2002) 
argumenterar att om elever inte får några val eller kontroll kommer det motverka elevernas 
motivation för lärandet och självregleringen av sin inlärning. 

McCombs (1997) menar att lärare kan fokusera på att skapa ansvarsfulla och självständiga 
elever genom att ge dem lämpliga val. Att ge möjligheter till att välja intressanta uppgifter kan 
stimulera elevernas naturliga nyfikenhet att lära sig. Däremot är val mest effektiva i kontext 
där eleverna har stöd av andra i en omtänksam och utmanande inlärningsmiljö. I dessa 
kulturer och klimat för lärande är elever mer benägna att utveckla diverse kompetenser som 
behövs för att vara framgångsrika ”lifelong learners” (McCombs, 1997). 

3.3.4. Autonomi inom musikämnet 

Det har gjorts studier om unga musikers motivation från perspektivet self-determination som 
visar att det finns en stark association mellan den upplevda autonomin och lärandemiljön. 
Enligt en studie av Rohrer (1993) om orkesterelever och en studie av Miyamoto (1997) om 
privatskolor visade det sig att eleverna var mer yttre motiverade i deras beteenden och mindre 
autonoma eftersom båda lärandemiljöer var konkurrenskraftiga. Dessutom visade det sig att 
pojkar generellt sett är mer yttre motiverade jämfört med flickor medan flickor är mer inre 
motiverade än pojkar. (McPherson, 2006).  

Forskning av Renwick & McPherson (2003) visar att tonårsinstrumentalister som fortsätter att 
studera musik upplever att de blir mindre drivna av yttre motivation och mer av inre 
motivation ju äldre de blir. Enligt studien börjar motivationen för att öva på grund av yttre 
drivkrafter minska vid 12-års åldern. Inre motivationen minskar också vid denna ålder men 
den återställs hos dem som fortsätter att spela senare i tonåren (McPherson, 2006). 
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3.3.5. Körsång: den sociala och självförverkligande dimensionen 

Ett antal studier har utförts för att belysa den positiva verkan som sjungande i kör kan leda till 
utifrån sociala och psykologiska perspektiv. Dessa studier, som är grundade på både enkäter 
och intervjuer, betonar vikten av den sociala gemenskapen i kör och menar att den är minst 
lika viktig som de positiva musikaliska upplevelser sången kan ge (Sandberg Jurström, 2009).  

Boman (1991 citerad i Sandberg Juström, 2009) utförde en intervjustudie på olika 
psykologiska verkningar av att sjunga i kör. Enligt Bomans undersökning framgår det tydligt 
att i en kör finns en stark närhet till andra människor där kommunikationen och mötet betyder 
oerhört mycket. Kören blir en enhet där det inte finns några gränser för social interaktion och 
möten inom kören sker oavsett personlig bakgrund och social status. Enligt Boman är det 
troligt att starka musikupplevelser förstärker samhörigheten och motivationen inom kören. 
Boman menar även att kören är ett forum där körsångaren kan utveckla och förverkliga sig 
själv samt få uppskattning och bli sedd genom musicerandet. Andra positiva effekter av att 
sjunga i kör är att det ger körsångarna frid och glädje samt hjälper dem att bli av med 
spänning och ilska. 

Henningsson (1996 citerad i Sandberg Juström, 2009) menar att körsång är något som skapar 
identitet och blir för många en central del av livet. I ett tryggt körsammanhang kan individens 
självförtroende öka och identiteten stärkas. Henningsson beskriver att en kören är ett forum 
för personlig utveckling men även för demokratisk och social träning i ett forum där olika 
sociala grupper möts. Enligt Henningsson är grunden för körarbetet den gemensamma 
musikaliska upplevelsen där hela kören jobbar mot ett gemensamt mål och får samarbeta med 
varandra oavsett ålder, yrke, kön eller status. 

Ett engelskt forskningsteam ledd av Nick Stewart utförde en studie på 125 körsångare, 125 
solosångare och 125 idrottsmän inom lagsport. Enkätundersökningen var utformad för att 
mäta informanternas välmående, motivation för deltagande och känslan av gemenskap med 
deras medarbetare. Resultaten från studien visade att de som sjunger i kör och dem som spelar 
i lagsport mådde psykiskt bättre än dem som sjunger ensamma. Körmedlemmarna upplevde 
att deras körer var en mer meningsfull social grupp än vad idrottsmännen upplevde om deras 
lag. Forskarna påstår att detta beror på att körsång prioriterar gruppen över individen genom 
att fokusera på samklang och att sjunga koordinerat till samma puls vilket uppmuntrar ett ‘vi 
perspektiv’ istället för ett egocentriskt perspektiv (Stewart, 2016). 

Haugland Balsnes (2009) utförde en studie på den lokala amatörkören Belcanto i Søgne 
kommun i södra Norge. I hennes avhandling utforskar hon bland annat den sociala 
dimensionen vid körsång. Studien visar att körmedlemmarna i Belcanto ansåg att kören var en 
viktig del av deras sociala nätverk. Körmedlemmarna uttryckte att körsång handlar om 
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samarbete på en hög nivå där alla måste underordna sig för kollektivets bästa. Samhörigheten 
i kören är viktig eftersom det är så mycket samarbete och gemenskap i en kör. Denna 
gemenskap gör också att man har en möjlighet att skapa en förtätad upplevelse av 
samhörighet mellan deltagarna. Körsång kan ge en upplevelse av kollektiv samhörighet 
eftersom man utför en koordinerad aktivitet som följer samma puls. Möjligheten till personlig 
kontakt med andra och gemensamma framträdanden gör att körmedlemmarna känner att de 
bidrar till en större gemenskap. Haugland Balsnes menar att det skapar mening och 
sammanhang i livet att vara involverad i en regelbunden och värdefull aktivitet. Det är också 
viktigt med repertoar som är välanpassad till kören, eftersom känslan av bemästrande är av 
stor betydelse för de goda upplevelser körsången kan ge. Körledaren har stort inflytande på 
samhörigheten i kören och kan utveckla körgemenskapen om spänningar, konflikter och 
diskussioner kan lösas på ett bra sätt. Däremot kan en körledare med en destruktiv ledarstil 
orsaka att körmedlemmarna får negativa erfarenheter av körsång (Haugland Balsnes, 2009). 
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4.Metod 
Detta kapitel skall ge läsaren en inblick i arbetets planering, val av metoder, urval av 
informanter, genomförande, bearbetning samt analysmetoder. Ursprungliga tanken med 
arbetet var att undersöka motivation hos elever och vilka faktorer som påverkar den. 
Undersökningsområdet motivation har dock ett stort omfång med många parametrar som kan 
undersökas. För att kunna avgränsa undersökningens fokus utförde jag en pilotenkät som 
visade att många elever hade en stark längtan efter autonomi. Utifrån resultatet från 
pilotenkäten utformade jag intervjufrågor för att få en djupare förståelse om elevers syn på 
autonomi och hur den kan främjas för att öka motivationen i körundervisningen. 

4.1.Val av informanter och pilotenkät 
Under hösten 2017 följde jag en högstadieklass i årskurs åtta på en grundskola med 
körinriktning. Eftersom jag har följt dem under hela dagarna en termin fick jag lära känna 
dem och observera hur varje enskild elev fungerar i olika sammanhang. Tack vare en av deras 
lärare fick jag möjlighet att hålla en diskussion om motivation under lektionstid. Eleverna var 
engagerade i diskussionen och uttryckte att motivation hade en betydande roll för deras 
prestation i skolan. De var glada när jag berättade om mitt intresse att undersöka deras 
motivation och alla var frivilliga att delta i pilotenkäten (se bilaga). 

Pilotenkätens syfte var att avgränsa undersökningens fokus samt hjälpa att forma frågor till 
uppföljningsintervjuerna. Enkäten skapades och utfördes med hjälp av online verktyget 
Google Forms. Det var 26 elever som deltog i enkäten, varav 9 var pojkar och 17 var flickor. 
Enkäten delades ut via en Google Forms länk de svarade på frågorna på sina mobiltelefoner. 
Sammanställningen av resultaten skedde omgående med hjälp av Google Forms. 
Pilotenkätens resultat kommer att presenteras i kapitel 5. 

4.2.Val av kvalitativ metod 
Utifrån enkäten utformade jag några intervjufrågor för att få ta reda på hur eleverna resonerar 
kring elevautonomi samt hur den kan främjas för att öka motivation. I fråga om 
undersökningsområdet motivation och elevautonomi var det passande att göra en kvalitativ 
studie på högstadieelever eftersom behovet av autonomi växer tydligt fram i den åldern 
(Skolverket, 2015). Det var också passande att göra en kvalitativ undersökning om 
elevautonomi med denna grupp elever eftersom många av dem upplevde en saknad av 
autonomi. 

!12



Studien bygger på strukturerade intervjuer med fokus på elevautonomi och motivation. Valet 
av metod kändes naturligt eftersom jag hade en önskan att förstå och hitta mönster i 
informanternas resonemang (Trost, 2010) kring elevautonomi och motivation. 
Intervjufrågorna var till störst del av öppen karaktär vilket gav innehållsrika svar. Varierande 
följdfrågor användes för att hjälpa elever som hade svårare för sig att utveckla sina svar. Vissa 
frågor presenterade olika dilemman för elever att lösa med syfte att få den att tänka från olika 
perspektiv. Eleverna fick tid att resonera kring frågan som ställts och utrymme att svara på 
frågorna utifrån sina egna erfarenheter (se intervjuguide i bilagan). 

4.3.Etiska överväganden 
Det finns fyra huvudkrav för forskning på människor enligt Vetenskaprådet (2011): 
informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet, och konfidentialitetskravet. Denna 
studie har genomförts enligt kraven genom att deltagarna har informerats om studiens syfte 
och att studien kommer att publiceras (informationskravet). Deltagarna och deras föräldrar har  
gett deras godkännande och informerats att intervjun är frivillig och att de själva bestämmer 
vilka frågor de vill svara på samt att det går att avbryta intervjun närsomhelst 
(samtyckeskravet). Inspelningar från intervjuerna och informationen om informanterna har 
hanterats varsamt och förvarats på ett säkert sätt (konfidentialitetskravet). Inspelningar har 
enbart hanterats, transkriberats och analyserat  för studiens ändamål och inte för kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (nyttjandekravet). För att informanterna ska vara 
anonyma har de tilldelats beteckningar I1 (I1 = informant 1), I2, I3, I4, I5, I6 och I7. Samtliga 
informanter fick tillstånd av deras målmän innan intervjuerna. 

4.4. Genomförande av intervjuer 
När ämnesområde och metod hade valts frågade jag högstadieklassen om det var några 
frivilliga som ville bli intervjuade om elevautonomi och möjligheten att påverka i skolan. Det 
var sju elever, tre pojkar och fyra flickor, som ville delta i studien. En intervjuguide skapades 
till den första intervjun med Informant 1 (se bilaga).  

Teman: 
• Motivation 
• Autonomi 
• Hur autonomi påverkar motivation 

Huvudsakliga intervjufrågor: 
• Hur skulle du beskriva din motivation? 
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• Vad påverkar din motivation i skolan? 
• Känns det meningsfullt att gå i skolan? Varför? 
• Hur upplever du dina valmöjligheter i olika klasser? 
• Hur upplever du din motivation i musikklassen? 
• Hur upplever du din valmöjlighet i musikklassen? 

Dessa teman och intervjufrågor utgick jag från i samtliga intervjuer. Första intervjun fick 
agera som pilotintervju där alla frågor prövades (Trost, 2010). Utifrån pilotintervjun 
reviderade jag intervjuguiden genom att ta bort några frågor och omformulera andra, vilket 
redogjordes i presentationen ovan och i intervjuguiden (se bilaga). Intervjuerna med samtliga 
elever skedde i ett rum i skolan avsett för enskilt arbete vilket var en lugn och ostörd miljö för 
informanterna. Intervjuerna varade mellan femton till tjugo minuter. Det var lätt att få 
informanterna att känna sig bekväma och aktivt lyssna på deras svar vilket ledde till 
engagerande diskussioner och betydelsefull insikt från dem. 

4.5. Bearbetning och analys 
Intervjuer kan dokumenteras och bearbetas på olika sätt (Trost, 2010). Intervjuerna 
dokumenterades genom att spela in dem på mobiltelefonens röstinspelare. Inspelningarna har 
hanterats, transkriberats och analyserats i enlighet med Vetenskaprådets nyttjandekrav. Vid 
första genomlyssningen av inspelningarna skrev jag ner en sammanfattning av informanternas 
svar till varje fråga. Efter att ha lyssnat igenom inspelningarna några gånger och läst genom 
sammanfattningen blev några huvudteman synliga som hade koppling till syftet och self-
determination theory. Då skapades ett nytt dokument där jag transkriberade informanternas 
svar som relaterade till dessa huvudteman.……………. 

Analysen av intervjuerna gjordes deduktivt utifrån self-determination theory. Detta innebär att 
den befintliga teorin avgjorde vilken information som samlades in, hur den skall tolkas samt 
hur resultaten skall relateras tillbaka till den existerande teorin (Patel & Davidson, 2011). 
Intervjumaterialet som analyserats och presenterats i resultatdelen har koppling till olika 
teman som uppstod under bearbetningen av materialet. Första delen av resultatkapitlet 
behandlar alla teman som har en koppling till skolan i allmänhet och andra delen behandlar 
alla teman som har en koppling till ämnet musik.  

!14



5. Resultat 

Resultatkapitlet är uppdelad i fem avsnitt. Första avsnitt 5.1 är en redovisning av resultaten 
från pilotenkäten som ledde till den kvalitativa fördjupningen om autonomi. Sedan i 5.2 
presenteras informanterna med en sammanfattning av deras upplevda motivation samt 
faktorerna som påverkar den. Vidare delas kapitlet in i ett beskrivande och analyserande 
resultat. Kapitel 5.3 berör olika samtalsämnen som togs upp kring frågor om autonomi i olika 
skolämnen. Kapitel 5.4 berör olika samtalsämnen som togs upp kring frågor om autonomi i 
körlektionen. Kapitel 5.5 ger en summering på resultaten. 

5.1. Resultat från pilotenkät 
Pilotenkäten formades för att få en kvantitativ översikt om olika faktorer som påverkar 
motivation såsom kunskapsuppfattning, kreativitet, meningen med skolan, lärares 
förväntningar, samarbete, känslomässig medvetenhet, studieteknik, utmaningar, empati, 
kommunikation, autonomi och samhörighet. Enkäten bestod av 29 påståenden där varje elev 
fick välja på en Likertskala från 1 (stämmer inte alls) till 6 (stämmer helt) hur mycket de 
ansåg att påståendet stämde för dem. Följande är en sammanfattning av enkätens resultat, en 
fullständig sammanställning av resultaten finns i bilaga 2. 

Resultaten från pilotenkäten visar att majoriteten av eleverna anser att de jobbar hårt i skolan 
och klarar av skolarbetet om de jobbar hårt. De flesta elever har en positiv bild av deras 
kunskap och kreativitet. De flesta vill lära sig så mycket som möjligt i skolan och vet hur de 
ska studera för att lyckas i skolan. Majoriteten tycker även att det är lätt att förmedla tankar 
och idéer, att de är medvetna om sina känslor samt att de respekterar varandras åsikter även 
om de inte håller med.  

Eleverna är ganska neutrala till frågan om det är meningsfullt att gå i skolan eftersom många 
är neutrala till frågan om kunskapen från skolan kommer hjälpa dem att lyckas i livet. De 
känner att det finns utrymme att förbättra möjligheten att utveckla bra relationer med 
kompisar och lärare. Det är relativt viktigt att läraren tycker om dem och eleverna upplever 
olika om hur mycket lärarna lyssnar och försöker förstå dem. 

De flesta elever upplever att det finns ingen möjlighet att bestämma över vad de lär sig i 
skolan. De upplever även att det finns nästan ingen möjlighet att välja uppgifter samt hur de 
ska utföras. Resultaten från dessa frågor väckte mitt intresse för elevautonomi vilket ledde till 
den kvalitativa intervju-undersökningen om elevautonomi och hur eleverna anser att den kan 
främjas i deras klassrum. 
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5.2. Presentation av informanterna 
Samtliga informanter går i samma högstadieklass (årskurs åtta) i en musikskola med 
körinriktning och är fjorton år gamla. Alla informanter har gått i skolan sedan årskurs fyra och 
fick genomgå ett prov för att komma in på skolan. Tre av informanterna är pojkar och fyra av 
dem är flickor. För att bevara informanternas anonymitet kommer inga flera uppgifter om dem 
att presenteras. 

5.3. Autonomi i allmänhet 
Avsnittet presenterar olika ämnen som berördes vid samtal med informanterna om autonomi i 
allmänhet. Informanterna fick välja vilka skolämnen de ville samtala om och under dessa 
samtal berördes ämnen som inflytande i klassrummet, variation i undervisningen, valfrihet 
inom ramar, inställningen till skolan, verklighetsförankring samt en trygg lärandemiljö. 

5.3.1. Inflytande i klassrummet 

Samtliga informanter upplever att möjligheten att påverka i klassrummet är liten. I1 upplever 
inte att detta är något problem:  

I1: För mig spelar det egentligen ingen roll […] jag tycker allting nästan är kul […] vi har 
ju knappt något inflytande liksom det är alltid lärarna som bestämmer vad vi ska jobba 
med och jag har direkt inga problem med det. 

Andra informanter upplever att saknaden av inflytande är problematiskt. I5 önskade att elever 
fick bestämma mer själva och berättar att ”det finns vissa uppgifter eller föredrag, då får vi 
bestämma, men oftast är det inte det”. I4 önskar att de fick möjlighet att påverka mer i 
klassrummet och berättar också att ”vi har lite föredrag ibland och då får vi välja lite själva”. 
Informant I4 och I5 tycker att det är roligt med uppgifter och föredrag där de får en större 
möjlighet att bestämma men tycker att dessa uppgifter är sällsynta.  

I4 gillar att jobba på egen hand och upplever att lärarna bestämmer lite för mycket. Hen 
upplever att lärarens roll är att ”hjälpa en på traven så man fattar det lättare” och sedan låta 
eleverna utforska vidare. I4 berättar att vissa lärare ger eleverna större möjlighet att påverka i 
klassrummet och tycker att det är viktigt i alla ämnen för att ”man skulle vara mer motiverad 
ifall man fick göra det”. I4 uttrycker även att inflytande i klassrummet kan hjälpa elever som 
är mindre motiverade i klassen. 

I4: Vissa blir mer motiverade när dom får lära sig på det sätt dom vill lära sig istället 
för ett sätt som inte funkar så bra, att man kan vara med och påverka […] då för man 
en bättre inställning till det man gör. 

I2 upplever att det är viktigt att ha möjlighet att välja arbetssätt eftersom alla jobbar bäst på 
olika sätt. I2 tycker att det är viktigt att det finns möjlighet för elever att välja hur de vill jobba 
med en uppgift. 
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I2: Jag tycker vi ska få påverka mer på vilket sätt vi pluggar […] till exempel i 
hemkunskap då så skulle vi lämna in [en uppgift] och vi fick antingen göra en presentation 
med powerpoint framför hela hemkunskapsgruppen eller så fick vi välja att göra en video 
där man förklarade allt och då behövde jag inte gå fram och prata, och det tyckte jag kändes 
väldigt skönt för att då kunde jag själv välja vad det var jag tyckte kändes bekvämt […] det var många 
som inte ens behövde visa den inför hela gruppen eftersom vi inte kände oss helt bekväma med det. 

I7 upplever att undervisningen inte är så bra i vissa ämnen och tycker att om läraren hade 
frågat eleverna hade de ”kunnat ge exempel eller tips på hur vi kunde förbättra 
undervisning[en], så hade det blivit bättre”. 

5.3.2. Variation i undervisningen 

Vissa av informanterna uttrycker att det finns för lite variation i undervisningen i de olika 
ämnen. I5 upplever att ”90% av alla lektioner så är det: slå upp den sidan i boken så kör vi”. 
I4 upplever att det är ”för lite [variation] med olika typer av läxor och olika sätt att arbeta, det 
är mer läraren som har tänkt: såhär har vi gjort och så ska vi göra”. I3 upplever likadant och 
använder matte som exempel. 

I3: I matte kan man kanske inte påverka så mycket utan där bestämmer läraren att man 
ska jobba i boken. Det är också det som kan göra en ganska omotiverad för att det blir 
bestämt att ‘nu är det det här vi ska göra hela året’. Det är klart att det känns trist att göra 
samma saker om och om igen. 

I3, I4 och I5 tycker att det är viktigt att ha variation i skolundervisningen och tror att orsaken 
till att vissa ämnen saknar variation är på grund av att lärarna är för bundna till sina 
lektionsplaneringar och inte vill ändra på den. I3 upplever att ibland att det ”känns som att nu 
har vi diskuterat det här för femte året men [läraren] orkar inte ändra på det och låter det vara 
som det har varit”. 

5.3.3. Valfrihet inom ramar 

Några informanter uttrycker att det är viktigt att valfriheten kommer med tydliga ramar och 
begränsningar när det gäller vilka de ska arbeta med och när det gäller uppgifter. I4 menar att 
det inte alltid blir bra när elever får själv välja vilka de ska arbeta med.  

I4: Om eleverna väljer själva kanske väljer dom folk som dom inte kan jobba så bra med. 
Då kanske ändå läraren behöver rycka in och skapa grupper som man vet funkar bra.  

I4 tycker att ”läraren behöver dela upp en i grupper där det är folk som funkar bra 
tillsammans och kan ha en bra arbetsmiljö”. Enligt I4 är många i klassen ”omotiverade och då 
är ”det inte en bra idé att dom får bestämma för mycket”. I2 tänker i samma spår, att ”om det 
blir för mycket att man kan välja vem man jobbar med blir det inte bra”. Enligt I2 är det bra 
”att lärarna väljer grupperna för då så blir de alltid olika, ibland blir det orättvist men det blir 
rättvist i slutändan”. 

Några informanter uttrycker också att det är jobbigt när man får välja fritt i en uppgift. I5 
berättar att ”i SO när vi får välja vad vi vill, då är det lite svårt att välja […] att ges någonting 
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vi kan gå på, det tycker jag är jättebra”. I2 uttrycker stressen som hen upplever 
med valfrihet utan några ramar. 

I2: Om jag får välja för mycket så blir jag stressad, jag känner att om det blir för mycket 
att vi kan välja själva, vissa skulle klara det väldigt bra men jag skulle själv bli väldigt 
stressad, jag gillar att kunna ha inom ramar hur jag ska göra och sen så kan jag välja, som när vi skrev 
novell då blev jag stressad över hur det var helt fritt, att vi kunde välja att skriva om vad som helst. 

5.3.4. Inställningen till skolan 

Informanterna tycker att inställningen till skolan kan påverka ens motivation. Som elev 
behöver man inse att man själv har ansvar över sin utbildning. Informanterna menar också att 
det är viktigt att ha en god inställning till skolan genom att tänka positivt och ha förmågan till 
att bita ihop och kämpa när det är svårt. 

I4: Jag känner mig rätt motiverad och vill lära mig mycket även fast det kanske är svårt så 
vet jag att det är bra att kunna det […] om man har en positiv inställning är det mycket 
lättare att vara motiverad, då blir man mer positivt inställd till att göra saker som man inte 
kanske tycker är så kul. 

I4 tycker att det är viktigt att vara positiv medan I1 betonar även på vikten av att kunna bita 
ihop när man tycker att någonting är tråkigt eller svårt. 

I1: Då får man ju egentligen bita ihop, om det står i kursplanen att man ska lära sig det så 
får man kämpa på […] man får ju tänka positivt att sen kommer det säkert delar som jag 
tycker är kul och då får man väl tänka mer på det och köra på och göra sitt bästa. 

I7 tycker att det är upp till eleven att ta ansvar för sin utbildning och menar att ”dom som inte 
får så mycket hjälp av lärare eller hemma […] kan vänner hjälpa eller så kan man gå på 
resurs”. I6 tycker också att mycket av ansvaret ligger på eleverna. 

I6: Jag känner personligen att jag har ansvar över att lära mig för att lärarna lär ut men det 
är mitt ansvar om jag tar in det dom lär mig och använder det. Om jag sitter där och bara 
håller på med mobilen och inte pluggar till provet, då får jag ta det för mig själv. Jag 
tycker att man ska ta vara på den utbildning man får, och det står jag bara för mig själv. 

Däremot inser I6 att kanske inte alla elever har förmågan att ta eget ansvar och då är det 
viktigt att vuxna griper in. 

I6: Det är på ett eget ansvar att man ska engagera sig men samtidigt är vi inte gamla. Om 
vi väljer att inte engagera oss nu kommer det drabba oss för resten av våra liv. Och ska vi 
bli så drabbade tycker jag att dom vuxna som är över 25 och har en fullmogen hjärna 
borde kanske ta tag och bara [säga] ”skärp dig nu” så man ger alla förutsättningar till folk 
att visa sin fulla kapacitet och lära sig så mycket som möjligt. 

5.3.5. Verklighetsförankring 

Verklighetsförankring i undervisning verkar vara viktigt för informanterna. Många av dem 
tänker mycket på framtiden och vill därför samla på sig kunskap och verktyg som kommer 
hjälpa dem i framtiden. I2 berättar att hen tycker att ”man skulle kunna kolla mer på vad som 
faktist är nödvändigt och […] lära oss om sånt som sen blir väldigt viktigt i livet som hur man 
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ska hantera sina pengar eller hur man ska köpa en bostad eller hur man betalar ränta och 
sånt”. I2 vill kunna sådant eftersom hen känner sig lite orolig inför framtiden och uttrycker att 
”jag skulle känna mig lättad inför framtiden [om] jag känner att jag vet ungefär hur det går 
till”. I6 tänker också mycket på framtiden och vill gärna lära sig saker som hen kan använda 
sig av i framtiden. 

I6: Man skulle kunna lära ut hur man gör en jobbansökan […] och lära oss mer hur man håller 
ett tal inför folk. Vi får ibland uppgift att hålla tal men vi får inte lära oss vad vi ska tänka på, 
hur vi ska möta publiken, sånt har man mycket i USA. Det tror jag man blir bedömd på i 
framtiden när man ska jobba […] då är det mer att du ska kunna sälja dig själv, att kunna visa 
vem du är och prestera. 

Enligt informanterna är det även viktigt att förstå varför en viss kunskap är bra att kunna eller 
hur den kan tillämpas i verkligheten för att hålla sig motiverad i studierna. I2 berättar att ”jag 
skulle få mer motivation ifall jag visste att det skulle kunna mer påverka min framtid än att 
påverka ett prov som går på mitt betyg”. I5 har väldigt svårt att hålla sig motiverad i NO och 
uttrycker sin frustration i att inte förstå varför hen skall kunna kemi. 

I5: Det är vissa delar i NO som jag kan tycka är ganska ointressant, asså nu håller vi på med 
kemi, asså det är bra om man gillar kemi och ska plugga till nånting riktigt svårt som natur, då 
borde man vara bra på matematik och kemi och sånt. Men jag förstår inte riktigt varför man 
har kemi, varför ska man veta hur en atom är uppbyggd? Vad ska man ha för nytta av det i 
framtiden? Om man är kemist eller professor, absolut, jag förstår […] När ska man använda 
det i framtiden? Jag vet inte riktigt. 

Andra känner att det är för stor fokus på kursplanen i skolan och att skolan är lite för avskild 
från den verkliga världen. I3 upplever att ”skolan har en del av uppfostringen och att lära hur 
man beter sig mot varandra” och att man bör lära sig att ”ta hand om varandra och att jobba i 
grupp och inte enskilt, att man är starkare tillsammans och att man tar upp det helatiden”. I3 
tycker även att det är viktigt att hålla öppna diskussioner om aktuella händelser. 

I3: Sånt som rasism, vad händer mellan Ryssland och USA, vad händer mellan Jimmy 
Åkesson och andra politiker. Det är sådant som jag googlar själv […] det är viktigt. Det är 
sådant som gör att man blir en vettigare person. 

5.3.6. En trygg miljö för lärande 

Informanterna uttrycker olika behov när det gäller skapandet av en trygg miljö för lärande. I2 
berättar om vikten av att läraren håller kontroll över klassen utan att skapa en dålig stämning. 

I2: Jag skulle vilja att våran lärare hade mer kontroll över oss. Han låter folk där bak prata och 
hålla på med mobiler och ibland säger han till dom men det är oftast att han inte gör det och 
det gör det till en väldigt stökig och ofokuserad miljö i klassrummet […] [en annan lärare], 
han är kanske inte lika trevlig men det är alltid knäpptyst […] vilket gör det till en mindre 
skön miljö men samtidigt så får man mycket mer gjort. 

I4 tänker likadant som I2 att ”man behöver en balans, […] ingen blir glad av en för allvarlig 
stämning” och menar att det är viktigt att läraren dessutom är konsekvent i sin kontroll över 
klassen: ”det beror på vilken lärare det är och inte hur läraren är just den gången utan hur den 
är som person”. 
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I6 tycker att samhörigheten i klassrummet är viktigt, vilket skapas av att ”lärarna ska vara 
sympatiska och förstå eleverna”. Hen tycker att det är viktigt att lärarna ser alla elever, lärarna 
”måste se dom som sätter sig längst bak” och försöka “nå dom som sätter sig längst bak”. 

5.4. Autonomi i musikämnet (kör) 
Avsnittet presenterar olika ämnen som berördes vid samtal med informanterna om autonomi i 
musikämnet, specifikt körlektionerna i och med att informanterna har körlektion varje dag. 
Under samtalen berördes ämnen som att framställas som barn, mindre valfrihet över repertoar, 
inställningen till körlektionen samt kommunikation med musikläraren. 

5.4.1. Att framställas som barn 

Eleverna uttryckte att de inte vill behandlas som barn och uttrycker att de börjar bli för gamla 
för att framställas som en barnkör. I3 längtar efter att körens repertoar och image skall visa på 
att eleverna är ungdomar och inte småbarn.  

I3: Jag kan tycka att det är förnedrande när man gång på gång framställs som ett barn […] 
vi har under hela vår tid som kör […] [framställts som] en barnkör och vi ska se ut som 
barn och sjunga barnlåtar för att sen när man är vuxen kan man sjunga mer vuxna låtar. 
Det kan jag tycka känns att det är jättetråkigt när man jämt framställs som ett barn för att 
många ställen tycker jag inte att vi är barn utan jag tycker att vi kan göra mycket bättre. 

En av anledningarna till att informanterna känner att de behandlas som barn är på grund av att 
de upplever att repertoaren de sjunger är antingen för barnsligt eller för lätt. En del av 
informanterna har berättat att de andra klasserna får sjunga svårare repertoar och har fler 
konserttillfällen. I7 berättar att ”det känns som att dom här åren vi har på [vår skola] går åt 
spillo för att vi inte har haft den liksom den ‘bra-iga’ konserttiden som dom andra klasser har 
haft” och att musikstycken inte är tillräckligt utmanande. 

I4 upplever också att en hel del av repertoaren som körläraren väljer är inte tillräckligt 
utmanande och tror att detta är anledningen till att ”motivationen går mycket neråt”. När julen 
kommer, däremot, upplever de att repertoaren är utmanande och att ”det är det som folk 
tycker är kul och det är [då] man är mest motiverad”. 

5.4.2. Svårigheter med valfrihet över repertoar 

När det gäller valfrihet över repertoar har informanterna lite olika åsikter men majoriteten 
uttrycker att det är svårt när hela kören skall bestämma över repertoaren. I2 tycker att man 
skall kunna bestämma lite men att det inte blir bra om eleverna får bestämma för mycket. 

I2: Man måste hitta en balans i det […] [läraren] försöker ta något som funkar för oss men 
det funkar inte alltid helt men det kan inte heller vara att vi bestämmer för mycket för då 
tror jag att det skulle bli jättedåligt och bara en massa dåliga poplåtar hela tiden […] det är 
svårt att välja en låt som alla gillar, det är i princip omöjligt. Vad man än väljer kommer 
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någon tycka att det är tråkigt eller barnsligt eller för svårt eller någonting. 

I6 uttrycker också att ”när vi väl får bestämma blir det oftast inte så bra för då blir det att folk 
vill köra såhär poplåtar”. I6 menar att eftersom de går på en skola för klassisk körsång så är 
det viktigt att de får sjunga mycket klassisk repertoar. I6 berättar att ”jag tänkte att när jag 
sökte in hit att det skulle bli lite mer klassisk sång”. I3 uttrycker att läraren skall ha ”redan 
klurat ut [det] innan”, alltså tagit till hänsyn gruppens ålder och nivå, när läraren väljer 
repertoar att presentera för eleverna. 

I5 vill att musikläraren skall bestämma repertoar och tycker att musikläraren ”ska snacka med 
andra lärare” så at läraren kan få ”koll på vad dom andra [klasserna] gör”. I1 vill också att det 
skall vara jämställt mellan klasserna, att alla bör sjunga samma repertoar. 

I1: Jag tycker att man ska göra på samma sätt som läroplanen, att alla årskurser gör samma 
grejer. Alla lärare har lite olika metoder att lära ut det men jag tycker att musiklärarna ska 
kommunicera och kanske välja tillsammans vilka låtar vi ska sjunga. 

5.4.3. Inställningen till körlektionen 

Samtliga informanter upplever att inställningen till körlektionen inte är positiv. I7 upplever 
framförallt att ”inställningen inte är så bra när vi till exempel inte har så bra låtar”. På deras 
senaste konsert berättar I2 att klassen ”hade ingen motivation, det var liksom barnsliga låtar 
[…] det var låtar vi kunde sjungit i femman”. I2 tycker att eleverna kan bli bättre på att 
försöka ha en positiv inställning till körlektionen istället för att skylla på läraren. 

I2: Jag skulle säga att ett ganska stort problem är också bland eleverna och inte läraren, för 
[läraren] är liksom en av anledningarna att vi är som vi är men samtidigt är det väldigt 
mycket klassens fel […] vi kan inte bara anta att [läraren] ska göra oss motiverade, vi 
måste själva göra oss motiverade […] man ska tänka att det här ska bli kul även om det är 
den tråkigaste låten nånsin […] för att när vi är motiverade så sjunger vi bättre. 

En del av informanterna upplever att musikläraren har tappat hoppet om deras klass och att 
detta är orsaken till att de får den repertoar de får. I6 och I4 tycker att eleverna kan ta första 
steget till att bryta den onda cirkeln. De menar att om klassen har en bättre inställning till 
musikstycken som musikläraren väljer kan de prestera bättre vilket i sin tur kan resultera i att 
läraren blir mer positivt inställd och väljer bättre repertoar för dem. 

I4: Det känns som att det är rätt ofta att vi går in med en hyfsat dålig inställning. Det är 
kanske inte konstigt men det kommer inte bli bättre för att vi fortsätter med en dålig 
inställning. [Läraren] kanske måste förbättra [men] om vi inte börjar med en bra 
inställning så kommer det inte direkt vara lätt för [läraren] att få en bättre inställning. 

Vissa av informanterna upplever att musikläraren har svårt att hålla ordning på klassen. I3 
berättar att hen upplever att musikläraren kan vara lite desperat i sitt försök att hålla ordning 
på klassen och att detta har gett hen en dålig inställning till kören. 

I3: Det här gäller ganska många lärare men främst musiklärare. Jag tycker att dom kan 
ryta ifrån på ett väldigt respektlöst sätt […] att lärare ryter ifrån och skriker […] vi har 
blivit vana så vi reagerar inte ens längre när [musikläraren] smäller i bordet eller klappar i 
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händerna eller pekar ut folk och skäller ut dom på plats. Så skulle inte en vuxen göra mot en annan 
vuxen […] det får en inte att bli mer motiverad. 

5.4.4. Kommunikation med körledaren 

Samtliga informanter tycker att det vore bra att dela deras tankar och önskemål med 
musikläraren men känner antingen att de inte vågar eller att de inte vill såra läraren och ställa 
till problem för den. I6 upplever att eleverna inte vågar att prata med läraren för att de ”är 
rädda för sina betyg”. I2 tycker att eleverna borde prata med läraren ”men samtidigt kommer 
det finnas folk som inte vill göra det”. I2 vill också se till att inte anklaga läraren som person, 
utan ge feedback på lärarens ”sätt att lära ut”. I3 är orolig att musikläraren kommer ta det 
personligt eftersom ”det handlar om [hen] som person, man vill ju inte gå fram till någon och 
klaga om dom personligen”. I3 vill inte konfrontera musikläraren och känner att hen behöver 
en annan vuxen som förmedlare eller att hen skriver en lapp till musikläraren. I7 uttrycker 
också att det är en känslig situation och att det är svårt att prata med läraren ”på ett snällt sätt 
utan att angripa [hens] personlighet” och känner sig osäker på ”om det kommer ändra på 
något”. 

5.5. Summering av resultat 
Följande avsnitt summerar de resultat som presenterats tidigare i kapitlet. Resultatet av 
analysen belyser olika parametrar som påverkar elevernas motivation i körundervisningen och 
andra skolämnen. 

I allmänhet anser informanterna att de har ett stort behov av autonomi och ser möjligheten till 
att påverka i klassrummet som något positivt och att den kan ha en positiv påverkan både på 
inställningen samt motivationen till ämnet. Eleverna tycker framförallt att det är viktigt att 
kunna få uppgifter där de får större möjlighet att bestämma men påpekar att valfriheten bör 
komma med tydliga ramar. Vissa elever blir stressade av att få välja uppgifter och vilka de ska 
jobba med helt själv och tycker därför att det är viktigt att läraren är med och fastställer ett 
tydligt ramverk för uppgiften. Eleverna inser vikten av ens inställning till skolan och förstår 
att den kan påverka motivationen. Samtidigt menar informanterna att elever inte alltid klarar 
av att ta eget ansvar över sig själv och tycker att läraren har en viktig roll som vuxen förebild 
att kunna gripa in och vägleda elever i dessa situationer. Avslutningsvis verkar det som att 
verklighetsförankring i undervisningen är något som eleverna tycker är viktigt för 
motivationen. Detta innebär att informanterna längtar efter undervisning om saker som är 
relevanta till dagens samhälle och inom kunskapsområden som de kommer ha nytta av i deras 
liv utanför skolan. 
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Inom körundervisningen prioriterar informanterna andra behov framför deras behov av 
autonomi och möjligheten till att påverka är mindre viktigt för dem jämfört med andra 
skolämnen. Informanterna uttrycker svårigheten med att välja repertoar som alla är nöjda med 
då kören består av så många olika individer med olika åsikter att ta hänsyn till. Vissa 
informanter menar att det är körledarens ansvar att välja ut repertoar som passar gruppens 
ålder och kompetens i förväg så att eleverna har lämpliga val att välja mellan. Dessa 
informanter upplever att körledaren inte tar deras ålder till hänsyn när den väljer repertoar och 
längtar efter att få betraktas som en ungdomskör snarare än en barnkör. Det märks att 
informanterna har ett starkt intresse för musik men att deras motivation styrs av yttre 
motivatörer som konkurrens och prestation. Informanterna jämför ofta med andra klasser i 
deras årskurs och uttrycker att dem andra sjunger mycket bättre och får fler konserttillfällen. 
En bristande kommunikation med körledaren, körledarens utmaning med att hålla ordning i 
klassen samt elevernas inställning till körundervisningen har lett till en bristande samhörighet 
i klassen. Informanterna uttrycker att de inte vågar att ge feedback till läraren eftersom det är 
känsligt att prata med den om sitt undervisningssätt och att de inte vill såra läraren. Lärarens 
sätt att hålla ordning på klassen genom att ryta till eller skrika påverkar samhörigheten i 
klassen och även elevernas relation till läraren. Informanterna upplever att de har möjlighet att 
ändra på stämningen i klassen genom att ändra på deras inställning till körundervisningen 
men menar att det är viktigt att eleverna och läraren samarbetar för att kunna se en förbättring. 
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6. Diskussion 

Diskussionskapitlet är uppdelad i tre avsnitt. Kapitel 6.1 är en resultatdiskussion följt av 
kapitel 6.2 som är en metoddiskussion. Kapitlet 6.3 är ett avsnitt om förslag på vidare 
forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 
Följande avsnitt diskuterar det huvudsakliga resultatet i förhållande till studiens syfte, 
forskningsfrågor, den tidigare forskningen och litteraturen samt det teoretiska perspektivet; 
self-determination theory. 

6.1.1. Behovet av samhörighet 

Studiens resultat understryker vikten av en god social gemenskap för att främja känslan av 
samhörighet i kören. Behovet av samhörighet är speciellt viktigt inom körsammanhang 
eftersom det är så mycket samarbete och gemenskap i en kör (Haugland Balsnes, 2009). 
Körforskningen understryker att den sociala gemenskapen är viktigt att prioritera, speciellt om 
man vill komma åt dem psykologiska fördelarna körsång erbjuder (Boman, 1991; 
Henningson, 1996; Stewart, 2016; Haugland Balsnes, 2009). Den sociala gemenskapen inom 
informanternas körklass har påverkats av körledarens ledarstil samt kommunikationen mellan 
eleverna och körledaren. Informanternas körklass består av sextio elever som har olika 
personliga inställningar till körsång. Det har varit en utmaning för körledaren att hålla ordning 
på så många elever under körundervisningen och denna utmaning har lett till spända 
situationer i kören. Enligt I3 har körledaren vid flera tillfällen blivit frustrerad och smällt till 
på bordet eller skällt ut elever framför hela klassen för att försöka få ordning i klassrummet. 
Lärarens roll kan innebära att den behöver sätta ner foten för att hålla ordning på elever men 
det är viktigt att tänka på hur man kan lösa situationen på bästa möjliga sätt för alla 
inblandade parter. På kort sikt kan drastiska åtgärder skapa ordning i klassrummet men på 
bekostnaden av elevernas trygghet och känsla av samhörighet i klassen, vilket i sin tur kan 
påverka kommunikationen med läraren. 

Resultaten visar även att elevernas upplevelse av körledarens ledarstil har lett till en bristande 
kommunikation mellan eleverna och körledaren. Informanterna uttrycker en längtan efter att 
få uttrycka deras tankar och önskemål för körledaren men vågar inte ta upp det eftersom de är 
oroliga över hur körledaren kommer reagera. Det verkar som att informanterna inte känner sig 
helt trygga med deras körledare på grund av att tidigare konflikter och spänningar i kören  inte 
har lösts på ett bra sätt, vilket stämmer överens med Haugland Balsnes (2009) som menar att 
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körledaren har stort inflytande på samhörigheten i kören och kan orsaka negativa erfarenheter 
genom en destruktiv ledarstil. Eleverna behöver ett forum för att ge anonym återkoppling, 
speciellt för att de inte vågar att ta upp känsliga samtalsämnen med körledaren. Dock tvekar 
några av informanterna på att deras återkoppling kommer göra någon skillnad eftersom de 
känner att läraren inte lyssnar på dem och tar deras åsikter på allvar. Genom att visa 
omtänksamhet för eleverna samt förståelse för deras tankar och känslor kan lärare främja en 
öppen kommunikation i klassen. 

6.1.2. Behovet av kompetens 
Fortsättningsvis framkommer det av resultatet att informanterna lägger stort fokus på deras 
behov av kompetens inom körsång. I3 och I7 uttrycker att deras bristande motivation i 
körsång beror dels på att repertoaren är för enkel och ‘barnslig’. Detta överensstämmer med 
Haugland Balsnes (2009) resultat som förklarar vikten av repertoar som är välanpassad till 
kören för att främja känslan av bemästrande. Csikszentmihalyi (1990) menar också att 
optimal motivation sker när utmaningen i en uppgift matchar deltagarens förmåga. Som 
framgått av resultatet är problematiken att eleverna är missnöjda med repertoaren men inte 
berättar det för körledaren på grund av den bristande kommunikationen i kören. En öppen 
kommunikation mellan eleverna och körledaren skulle belysa problemet och hjälpa dem hitta 
någon form av lösning eller kompromiss angående repertoaren. 

Det stora fokuset på kompetensbehovet i körundervisningen beror på att eleverna ställer höga 
prestationskrav på sig själva dels på grund av att de befinner sig i en konkurrenskraftig 
lärandemiljö. Informanterna jämför sig med andra körklasser för att se vilka som har flest 
konserter och sjunger svårast repertoar. Prestation och konkurrens, som andra yttre 
drivkrafter, kan vara effektiva medel för att tillfälligt upprätthålla motivationen men när de tar 
för stort fokus inom elever kan det leda till prestationsångest och ett osunt förhållningssätt till 
konkurrens. Dessutom påverkar yttre drivkrafter den upplevda autonomin bland elever, vilket 
stämmer överens med Miyamoto (1997) och Rohrer (1993) som visade att elever var mer 
yttre motiverade i deras beteenden och mindre autonoma eftersom de befann sig i 
konkurrenskraftiga lärandemiljöer. 

Trots att informanterna lägger ett stort fokus på prestation verkar det som att de inte vill 
undvika utmanande repertoar. Detta stämmer inte överens med Smiley och Dweck (1994) 
som kom fram till att barn med prestationsmål som fokuserade primärt på att prestera bättre 
än sina kamrater tenderade att undvika utmanande uppgifter och valde snarare att utföra 
lättare uppgifter för att de skulle lyckas och visa sig som kompetenta. Skillnaden mellan 
föreliggande studiens resultat jämfört med Smiley och Dweck (1994) kan bero på andra 
faktorer som påverkar elevernas motivation i körsång.  
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För det första visar det sig i min studie att samtliga informanter en inre motivation för att 
sjunga som visas när de sjunger julrepertoar som stimulerar deras självbestämda inre 
motivation. Informanternas inre motivation för att sjunga är en stark drivkraft som kan 
minska beroendet av yttre drivkrafter som konkurrens eller bekräftelse (Ryan & Deci, 2000). 
Den inre motivationen för musik kan vara en anledning till att informanterna ställer höga krav 
på sig själva att prestera väl inom körsång. En annan anledning till skillnaden mellan 
studiernas resultat kan bero på körsångens kollektiva aspekt där gruppen står i fokus snarare 
än individen (Stewart, 2016; Haugland Balsnes, 2009). När man är en röst i mängden märks 
det inte om en person råkar sjunga lite fel vilket avlastar en del av prestationsångesten. 
Eftersom individen inte står i fokus kan det innebära att informanterna vågar att ta större 
utmaningar som en del av ett kollektiv jämfört med vad de hade vågat som individer. 

6.1.3. Behovet av autonomi 

Studiens resultat visar att behovet av autonomi är mindre viktigt för informanterna inom 
körundervisningen jämfört med behoven av samhörighet och kompetens. Detta kan bero på en 
brist i behoven av samhörighet och kompetens vilket i så fall stämmer överens med McCombs 
(1997) som menar att autonomi är mest effektivt i ett sammanhang där behoven av 
samhörighet och kompetens uppfylls. Alla tre grundläggande psykologiska behoven är viktiga 
att tillgodose men behoven av samhörighet och kompetens bör prioriteras först för att skapa 
förutsättningarna för elever att utveckla sin autonomi. 

En anledning till att behovet av autonomi verkar vara mindre viktigt för informanterna i 
körsång jämfört med andra skolämnen kan bero på körsångens fokus på gruppen snarare än 
individen. Körsång handlar om samarbete i hög grad mellan många olika individer vilket 
uppmuntrar ett ’vi perspektiv’ där alla måste underordna sig för kollektivets bästa (Stewart, 
2016, Haugland Balsnes, 2009). Informanterna uttrycker svårigheten med att komma fram till 
ett gemensamt beslut i kören eftersom den består av många olika personer med olika viljor 
som behöver komma överens. Den individuella viljan har inte så stor plats i körsammanhang, 
varje medlem behöver kunna samarbeta samt kompromissa med dem andra körmedlemmarna 
för kollektivets bästa.  

I2 och I6 föreslår att tillgodose autonomibehovet genom att ge eleverna möjlighet att välja 
repertoar inom tydliga ramar. Informanterna menar att total valfrihet över repertoaren kan 
orsaka mycket stress, speciellt inom körundervisningen där det är så många olika elever som 
ska komma överens. Därför önskar de sig att körledaren väljer ut några förslag på repertoar 
som den anser skulle passa körens musikaliska förmåga och mognad, sedan kan kören välja 
några låtar utifrån dessa förslag. McCombs (1997) understryker vikten av att sätta upp tydliga 
ramar genom att ge elever lämpliga val, vilket hjälper elever att bli mer ansvarsfulla och 
självständiga utan att orsaka onödig stress. 
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6.1.4. Förutsättningar för självreglerat lärande 

Resultaten visar också att informanternas klass har svårigheter med att reglera deras beteende 
under körundervisningen vilket leder till stökiga lektioner. Detta innebär att körledaren får ta 
på sig en stor del av ansvaret för att reglera klassens beteende vilket tar tid och energi från 
undervisningen. Målet är dock att skapa förutsättningarna i klassrummet för elever att 
utveckla förmågan till att reglera sitt beteende. Self-determination theory menar att det är 
enkelt för en individ att reglera sitt beteende till en aktivitet som stimulerar den självbestämda 
inre motivationen eftersom den stämmer överens med individens värderingar och identitet 
(Deci & Ryan, 2000). Däremot kan det vara svårt att upprätthålla motivationen och reglera sitt 
beteende när man upplever en aktivitet som tråkig och oviktig. Enligt self-determination 
theory kan en individ internalisera nya värderingar när den förstår värdet av aktiviteten som 
utförs (Deci & Ryan, 2000). Det framkommer av resultatet att informanterna gärna tar till sig 
kunskap som de anser som viktigt. Informanterna uttrycker att de vill lära sig saker som de 
kommer ha nytta av i framtiden eller som är aktuellt för dagens samhälle. Genom att 
tillgodose de grundläggande psykologiska behoven av kompetens, samhörighet och autonomi 
samt ange en meningsfull anledning som visar att en uppgift eller ett beteende är viktigt kan 
lärare ge elever goda förutsättningar för att internalisera nya värderingar och utveckla sin 
förmåga till självreglering (Jungert, 2017). 

6.1.5. Ramverk för en god lärandemiljö som främjar autonomi 

Studiens resultat visar att de grundläggande psykologiska behoven av kompetens, 
samhörighet och autonomi har en stor påverkan på motivation. Self-determination theory ger 
en enkel utgångspunkt för lärare att identifiera sina elevers behov och skapa en 
inlärningsmiljö som ger elever goda förutsättningar för att ta ansvar för sitt beteende och sin 
motivation. Inlärningsmiljön ska helst vara utmanande och omtänksam där elever får stöd av 
varandra och läraren. Det är också bra att eleverna får möjligheter till att välja intressanta 
uppgifter som stimulerar deras naturliga nyfikenhet att lära sig. Resultaten visar också vikten 
av att hjälpa elever fokusera på lärandeprocessen istället för prestation. Risken med att 
fokusera på att prestera bättre än sina kamrater är att elevernas motivation blir mer beroende 
av yttre drivkrafter vilket i sin tur hämmar deras autonomi.  

Resultaten visar även att det finns skillnader mellan körsång och andra skolämnen vilket 
introducerar nya utmaningar och möjligheter. Körsångens styrka ligger i dess sociala och 
praktiska dimension vilket gör den effektiv med att tillgodose elevernas behov av samhörighet 
och kompetens. Välanpassad repertoar som tar hänsyn till körmedlemmarnas ålder och 
förmåga kan på ett effektivt sätt tillgodose behovet av kompetens. Genom att skapa ett tryggt 
körsammanhang där alla är omtänksamma och stödjer varandra kan elevernas självförtroende 
öka och identiteten stärkas. En god gemenskap kan motverka konkurrens- och 
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prestationskultur och bidrar till en mer öppen kommunikation mellan alla inblandade parter. 
Att tillgodose autonomibehovet är svårare inom körsång eftersom det är en gruppaktivitet där 
många parter behöver samarbeta för att komma överens. Det är möjligt att jobba med 
autonomi i körundervisningen och det kan vara gynnsamt för både körledare och elever att ha 
fler möjligheter där eleverna har riktiga val och kontroll. Sådana möjligheter att välja och 
göra viktiga beslut i sitt lärande är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla 
sin förmåga till självreglering. Trots att föreliggande studie inte kom fram till många praktiska 
förslag på hur autonomibehovet kan tillgodoses i körundervisning (förutom att ge elever 
möjligheter till att välja repertoar inom bestämda ramar) är det en viktig fråga att fortsätta att 
utforska. Som lärare är det viktigt att skapa eftersom goda förutsättningar för elever att lära 
sig att reglera sitt beteende samt motivation, någonting som kan vara speciellt tacksamt inom 
körundervisning där flera parter behöver samarbeta för att skapa ett gott resultat och en god 
gemenskap. 

6.2. Metoddiskussion och studiens trovärdighet 
Metoderna enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer visade sig vara passande för denna 
studie eftersom jag sökte en fördjupad kunskap om elevernas tankar samt erfarenheter kring 
motivation och autonomi. Pilotenkäten var nödvändig för att avgöra studiens fokus och med 
hjälp av intervjuerna var det möjligt att få en större förståelse av ämnet motivation och 
autonomi från elevernas perspektiv. Nackdelen med att använda två olika metoder var att det 
tog mycket tid att sammanställa pilotenkäten och tyvärr var mycket av informationen samlad 
ifrån den inte aktuell till studiens syfte. På grund av detta hade jag tidsbrist inför första 
intervjun och behövde därför improvisera några av frågorna till första intervjun. Trots att jag 
hade en intervjuguide till de andra intervjuerna blev varje intervju lite annorlunda i fråga om 
vilka frågor som ställdes och hur de ställdes. Det var dock ett aktivt val att följa 
informanternas svar och språkbruk för att kunna få ett naturligt flöde i intervjuerna och få 
informanterna att känna sig trygga (Trost, 2010). Eftersom intervjuerna tog plats under skoltid 
hade jag inte möjlighet att hålla intervjuer längre än tjugo minuter. Möjligtvis hade jag kunnat 
inhämtat mer empiri om intervjuerna var längre och hölls utanför skoltid men det är inte 
säkert att eleverna hade känt sig trygga med det. Tidsramen för arbetet var begränsat vilket 
innebar att det inte fanns tid för att ställa förtydligande frågor i efterhand till informanterna 
eller att hålla uppföljningsintervjuer. Ifall tidsramen för arbetet var längre hade jag också 
övervägt att använda mig av känd och icke deltagande observationer under några körlektioner 
i kombination med uppföljningsintervjuer för att få en klarare bild av elevernas erfarenheter 
samt tankar kring motivation och autonomi inom körsång. 
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6.3. Vidare forskning 
Studien har berört en väldigt liten del av motivationsforskningen. I mitt försök att avgränsa 
studien och undersöka autonomins effekt på motivation inser jag att motivationsfrågan är 
komplex med många parametrar som påverkar varandra. Det vore intressant att utföra en känd 
och icke deltagande observation samt kvalitativ intervjustudie där man observerar olika 
körlektioner och sedan intervjuar lärarna för att få deras insikt om motivation. En sådan studie 
skulle nog ge många praktiska verktyg för lärare som vill skapa ansvarsfulla och självständiga 
elever. 

!29



Referenser 
Boman, H. (1991). Sång i kör, stimulerande, stämningsfull samhörighet. Uppsala: 

Institutionen för tillämpad psykologi, Uppsala universitet. 

Bruner, J.S. (2002). Kulturens väv: utbildning i kulturpsykologisk belysning. Göteborg: 
Daidalos. 

Deci, E. & Ryan, R. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 
motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78. 

Ellliot, A.J. & Covington, M. (2001). Approach and Avoidance Motivation. Educational 
Psychology Review, 13, 73-92. 

Haugland Balsnes, A. (2009). Å laere i kor. Belcanto som praksisfellesskap. Diss. Oslo: 
Norges Musikkhogskole/Unipub. 

Henningsson, I. (1996). Kör i cirkel, ett forum för individuell och kollektiv utveckling. 
Rapport. Göteborg: Göteborgs universitet.

Jungert, T. (2017). Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande. Hämtad 11 
september 2017, från https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/inre-motivation-positiv-
for-elevers-utveckling-och-larande?l=sv 

McCombs, B. 1997. Understanding the keys to motivation to learn. Hämtad 24 september 
2017, från http://www.norwood.k12.ma.us/curriculum/documents/
UnderstandingtheKeystoMotivationtoLearn.pdf 

McPherson, G. Child as Musician: a Handbook of Musical Development. Oxford University 
Press, 2006. 

Sandberg Jurström, R. (2009). Att ge form åt musikaliska gestaltningar: en socialsemiotisk 
studie av körledares multimodala kommunikation i kör. Göteborg: Högskolan för scen 
och musik, Göteborgs universitet.

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011- 
Skolans värdegrund och uppdrag. Stockholm. 

Skolverket. (2015). Musik i grundskolan: En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. 
Stockholm. 

Stewart, N.A.J. & Lonsdale, A.J. (2016). It’s better together: The psychological benefits of 
singing in a choir. Psychology of Music. Hämtad 10 augusti 2018 från http://doi.org/
10.1177/0305735615624976

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Vetenskapsrådet. (2011) God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

!30

https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/inre-motivation-positiv-for-elevers-utveckling-och-larande?l=sv
https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/inre-motivation-positiv-for-elevers-utveckling-och-larande?l=sv
https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/inre-motivation-positiv-for-elevers-utveckling-och-larande?l=sv
http://www.norwood.k12.ma.us/curriculum/documents/UnderstandingtheKeystoMotivationtoLearn.pdf
http://www.norwood.k12.ma.us/curriculum/documents/UnderstandingtheKeystoMotivationtoLearn.pdf
http://www.norwood.k12.ma.us/curriculum/documents/UnderstandingtheKeystoMotivationtoLearn.pdf
http://doi.org/


Bilaga 1 

Intervjuguide 2017 
Introduktion 

Hej (namn), vad glad jag är att du vill delta i min arbete. Innan vi sätter igång ska jag berätta 
lite om min arbete och gå igenom information som är bra för dig att veta. Min studie handlar 
om elevautonomi, dvs elevers möjlighet att bestämma över sin utbildning och hur det 
påverkar motivationen. Denna intervju som du deltar i är helt frivillig, vilket innebär att du 
kan avbryta intervjun när du än vill och får välja om du vill svara på en fråga eller inte. 
Intervjun kommer att spelas in för att kunna få fram dina tankar och åsikter på ett så bra sätt 
som möjligt och jag är den enda som kommer lyssna på inspelningen. Studien kommer att 
publiceras och du kommer vara helt anonym dvs att ditt namn och namnet på skolan kommer 
inte att nämnas. Är allt detta ok? 

Motivation 

Hur skulle du beskriva din motivation? 

Vad påverkar din motivation i skolan? 

Känns det meningsfullt att gå i skolan? Varför? 

Autonomi i klassrummet 

• Hur upplever du din möjlighet att välja vad ni gör i klassrummet? 
• Hur upplever du din möjlighet att välja hur ni jobbar i klassrummet? 
• Hur kan lärare hjälpa elever att bli mer självgående? 

Autonomi i musikklass 
• Hur upplever du din möjlighet att välja vad ni gör i musikklassen? 
• Hur upplever du din möjlighet att välja hur ni jobbar i musikklassen? 

Avslutning 

Tack så mycket för att jag fick förmånen att intervjua dig. Det har varit otroligt lärorikt för 
mig att få ta del av dina insikter kring dessa frågor.  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Bilaga 2 

Pilotenkät 2017 - Frågor 
Vilken kön är du? (kille, tjej) 

Följande frågor fick eleverna ange till vilken grad ett påståendet stämmer, där 1 innebar att 
det stämmer inte alls och 7 innebar att det stämmer helt 

Jag jobbar hårt i skolan 
Jag tror att jag klarar av mitt skolarbete om jag jobbar hårt 
Det jag lär mig i skolan kommer hjälpa mig att lyckas i livet 
Jag blir nöjd med mig själv när jag verkligen förstår det jag lär mig i skolan 
Mina lärare har höga förväntningar 
Jag samarbetar väl med andra 
Jag är medveten om hur jag mår 
Det vi gör i skolan känns meningsfullt 
Jag vet hur jag ska studera för att lyckas i skolan 
Jag försöker lära mig så mycket som möjligt i skolan 
Jag brukar ge upp när jag har en utmanande uppgift 
Det är enkelt för mig att förmedla mina tankar och idéer 
Jag respekterar andra åsikter, även om jag inte håller med 
Jag får möjligheter att välja skoluppgifter (t.ex. vilken bok som ska läsas till läxa) 
Jag får möjligheter att välja hur uppgifter ska utföras (t.ex. om jag vill hellre visa upp mina 
kunskaper genom en videoinspelning än att skriva en uppsats) 
Det är viktigt att mina klasskamrater gillar mig 
Jag blir glad när jag jobbar hårt i skolan och gör bra ifrån mig 
Jag har bra relationer med mina lärare 
Nuförtiden bryr jag mig inte om skolan 
Skolan ger mig möjlighet att utveckla bra relationer med mina kompisar och lärare 
Vissa saker kommer jag inte att kunna åstadkomma, även om jag jobbar hårt 
Mina föräldrar vill att jag ska lyckas i skolan 
Mina lärare lyssnar på mig och försöker att förstå mig 
Det är viktigt att mina lärare gillar mig 
Det är viktigt för mig att få bra betyg 
Jag har möjlighet att bestämma över vad jag lär mig i skolan 
Bara framgångsrika människor kan vara framgångsrika 
Om jag inte förstår mitt skolarbete fortsätter jag jobba med det tills jag förstår  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Pilotenkät - Resultat 
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