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Sammanfattning 
 

I denna studie undersöks och jämförs tre vetenskapliga texter från 2000-talet som handlar om 
hur och när individuella flowupplevelser och gruppflow uppstår i musikundervisning på 
grundskolan. Fokus för studien är vilka metoder som har utvecklats för att främja flow i 
undervisning generellt och mer specifikt i musikundervisning. För att besvara studiens syfte 
och frågeställningar används metoden allmän litteraturstudie med systematisk ansats samt en 
informell intervju med två framstående forskare inom gruppflow och team flow samt flow i 
undervisning. De utvalda texterna har analyserats och granskats kvalitets- och 
kunskapskritiskt och studiens vetenskapliga ansats är Vygotskijs sociokulturella perspektiv på 
lärande. Föreliggande studies huvudsakliga resultat är att flow, gruppflow och team flow 
främjar barns engagemang och lust till lärande i musikundervisning på grundskolan. Det har 
publicerats väldigt lite forskning om flow i musikundervisning på grundskolan. Fortsatt 
empirisk forskning om hur flowmodellen ska tillämpas praktiskt i musikundervisning på 
grundskolan behövs därför för att fånga upp forskningsglappet. 

 

Nyckelord: flow, gruppflow, team flow, musikundervisning, musik, grundskola. 
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Abstract 
 
 
This study examines and compares three scientific texts from the 21st century that deal with 
how and when individual flow experiences and group flow occur in music education at 
elementary schools. The focus in his study is which methods have been developed to stimulate 
flow in teaching in general and more specifically in music education. The method applied in 
this study is a general literature study with a systematic approach. Two informal interviews 
with prominent researchers on team flow and flow in education were carried out in order to 
meet the purpose of this study and answer its scientific questions. The three articles that were 
included for analysis have been critically reviewed in terms of scientific quality and knowledge. 
Vygotskijs socio-cultural perspective on learning was used as this studies approach. The main 
findings of this study are that flow, group flow and team flow as educational models are 
applicable and extremely useful in music education at primary schools and promote engagement 
and desire to learn for children. Proposals for application of the flow model in music education 
have been made, though future empirical research is needed to fill up the gap within flow 
research in music education at elementary schools. Flow in school, group flow and flow in 
music are well-researched areas. On the other hand, very little research has been published 
about flow in music education at elementary schools. Suggestions for future research are 
therefore discussed further on in this study.   
 
Keywords: flow, group flow, team flow, music education, elementary school, public school, 
music, optimal learning environments, optimal learning experience.  
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1 Inledning och bakgrund  
I detta kapitel förklaras begreppet flow. En central person i kapitlet är inspiratören, forskaren 
och professorn i positiv psykologi Mihaly Csikszentmihalyi som är grundaren av 
flowmodellen och flowteorin; grunden till all forskning som görs och har gjorts om flow. 
Vidare förklaras varför Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande är studiens ansats. 
Vygotskijs Zone of Proximal Development (ZPD) som talar om vikten av att identifiera rätt 
nivå för utmaning av eleven, tas upp och jämförs med Csikszentmihalyis flowteori (1990). 
Sedan beskrivs varför flow är ett relevant ämne inom musikundervisning på grundskolan och 
där refereras skolverkets läroplan samt tidigare forskning om elevers brist på engagemang och 
välmående i skolan generellt. Kapitlet avslutas med syftesformulering för föreliggande studie 
samt avgränsningar för densamma. 

1.1 Introduktion  
En flow-upplevelse innebär en hög grad av uppmärksamhet och koncentration och en form av 
intrinsisk motivation. Den intrinsiska motivationen är väsentlig när flow upplevs och jag 
anser att det är lämpligt att förklara begreppet vidare. Forskaren och tillika professorn i 
psykologi Mihaly Csikszentmihaly skapade flowmodellen och flowteorin och har genom 
extensiv forskning sedan 70-talet visat att när man är engagerad i aktiviteter där flow uppstår 
så är det högst troligt att man känner en intrinsisk motivation. Motsatsen till intrinsisk 
motivation är extrinsisk motivation där vi gör saker för att uppnå ett visst resultat, till exempel 
när vi arbetar för att tjäna pengar eller skriver en uppsats för att få godkänt. Intrinsisk 
motivation innebär att vi gör saker för att vi tycker om själva aktiviteten medan externa mål 
och belöningar inte längre är nödvändiga (Carr, 2014). Elever som är intrinsiskt motiverade 
visar bland annat mer intresse, glädje, förtroende, engagemang, uthållighet och kreativitet 
under utförandet av aktiviteten:   

Compared with people who are extrinsically motivated, those who are intrinsically motivated show 
more interest, excitement and confidence about the tasks they are intrinsically motivated to do. 
They also show enhanced performance, persistence and creativity concerning these tasks. (Carr, 
2014, s. 47)  

Flow är ett tillstånd som vi upplever när vi är helt absorberade i en aktivitet och har ett 
motiverat och energiskt fokus. Som musiklärare på grundskolan är flow därför något jag 
eftersträvar för att kunna få motiverade och engagerade elever. Det har genomförts och 
publicerats mycket forskning om flow – framförallt internationellt – och det finns en hel del 
vetenskapliga studier, artiklar och avhandlingar om flow i undervisning i skolan, gruppflow, 
team flow och flow i musik. Jag valde därför att göra detta till en litteraturstudie där jag 
belyser flow och gruppflow i musikundervisningens kontext. Framförallt gruppflow är något 
jag anser vara viktigt i musikundervisning på grundskolan eftersom en stor del av 
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undervisningen består av gemensamma arbeten istället för individuella uppgifter. Den 
konventionella praktiska musikundervisningen görs oftast i kontexter som till exempel ett 
gemensamt arbete, gruppredovisningar, spela i band eller delta i gemensam sång. Jag blev 
därför extra intresserad av flow som en kollektiv upplevelse. När vi upplever flow gemensamt 
så genomför vi uppgifter där vi är ömsesidigt beroende av varandra och arbetar mot samma 
mål. Vi presterar bättre och upplever mer tillfredsställelse och lycka. Vid gruppflow är vi 
medvetna om att alla gruppmedlemmar är lika viktiga för att kunna uppnå målen (Van den 
Hout, 2016). Jag undrar om det är möjligt att eleverna gemensamt kan uppleva flow i den 
obligatoriska musikundervisningen på grundskolan, oavsett deras olika intressen och 
bakgrund. Med denna litteraturstudie hoppas jag få svar på mina frågor och kunna bidra till 
svensk forskning om flow i musikundervisning på grundskolan.  

1.1.1 En förklaring av flow 
Flow är ett tämligen okänt fenomen i Sverige och forskning om flow i Sverige bedrivs i 
mycket liten omfattning (Ørsted Andersen, personlig kommunikation, 2018–04–18), men så 
är det inte när man skådar över våra landsgränser. I delar av Europa samt USA är flow ett 
populärt ämne som beforskas flitigt inom alla möjliga områden: sport, musik, vardag, skolan 
och företag. Men vad är flow för något och varför eftersträvar vi flow?  

Flow experiences are considered to be some of the most enjoyable, rewarding, and engaging 
experiences of all, and typically involve automatic and effortless action coupled with intense 
focus. (Csikszentmihalyi, 1990, 1996, 1997 i Van den Hout, Davis & Weggeman, 2018, s. 2)  

När tillståndet flow uppstår känner vi att vår förmåga räcker till för att klara av den utmaning 
vi står inför. Tidsuppfattning försvinner och vi glömmer bort oss själva. Koncentrationen är så 
hög att uppmärksamheten inte räcker till för irrelevanta saker. Vi uppnår flow när det finns en 
balans mellan utmaning och våra egna förmågor. När uppdraget är för svårt så börjar vi tvivla 
på vår förmåga att klara av det och vi blir stressade och känner ångest. I det omvända fallet – 
när det är för lite utmaning i uppgiften – blir vi passiva och uttråkade. Möjligheten att uppleva 
flow finns alltså när vår förmåga stämmer överens med nivån på uppgiften. Detta illustreras 
tydligt i figur 1 (se bilaga 7). De aktiviteter som skapar en flow-upplevelse är så 
tillfredsställande att man är villig att utföra dem för deras egen skull: en intrinsisk motivation 
uppstår. Under den mest optimala flowupplevelsen ingår följande komponenter enligt 
professor Csikzentmihalyi (1990, 1993): 

• Målsättningarna är tydliga.   
• Återkopplingen är omedelbar. Eleven vet under det pågående arbetet hur bra det går. 
• En balans mellan möjlighet och skicklighet; utmaningen är väl anpassad till personens förmågor. 

Eleven arbetar i egen takt och uppgiften är inte för svår och inte heller tråkigt lätt. 
• Koncentrationen fördjupas. Handling och medvetande sammansmälts. Irrelevanta stimuli försvinner och 

allmän oro försvinner. 
• Nuet är det som betyder något. En förändrad känsla för tiden, vilken vanligtvis tycks gå snabbare. 
• En känsla av kontroll.  
• Förlust av egot. Eleven förlorar självmedvetandet och upplever att egot transcenderar. Egot blir en del 

av något större än en själv.  
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Kevin Rathunde (2003) beskriver flow inom undervisningsramen där motivationen spelar en 
stor roll för elevens utveckling i skolan: 

Flow is an intrinsically motivated, task-focused state characterized by full concentration, a change 
in the awareness of time, feelings of clarity and control, a merging of action and awareness and a 
lack of self-consciousness. The experience is triggered by a good fit between a person’s skills in an 
activity and the challenges afforded by the environment. Flow has been shown to promote learning 
and development because experiences of total concentration are intrinsically rewarding, and they 
motivate students to repeat an activity at progressively higher levels of challenge. (Rathunde, 
2003, s. 19) 

1.1.2 Mihalyi Csikszentmihalyi – grundaren av flowteorin och flowmodellen 
Mihaly Csikszentmihalyi (född 1934) är en ungersk professor i psykologi vid Claremont 
Graduate University, Claremont, USA. Csikszentmihalyi har en PhD i Positive 
Developmental Psychology och är professor och f.d. ordförande i Department of Psychology 
vid University of Chicago, USA samt ordförande vid Department of Sociology and 
Anthropology vid Lake Forest College, USA. Under de senaste tjugo åren har han varit 
engagerad i forskning inom områden relaterade till flow. Han utvecklade den så kallade 
flowteorin och skapade flowmodellen. I hans böcker redogör han hur han har utforskat och 
kartlagt flowupplevelser (Csikszentmihalyi, 1990, 1997). Han har använt sig av den så kallade 
Experience Sampling Method – ESM – där han kartlägger när och i vilka situationer 
människor känner flow. Personen bär en personsökare som piper varannan timme. Då fyller 
bäraren i en enkät med olika frågor där personen svarar på hur just den stunden upplevdes 
utifrån en sjugradig skala. Dessa ESM-dagböcker har samlats in från tusentals personer och 
utgör grunden för Csikszentmihalyis forskning. En del av Csikszentmihalyis böcker och 
vetenskapliga artiklar inkluderas i denna litteraturstudie som referensmaterial eftersom all 
forskning som har gjorts tidigare om flowupplevelser och undervisning refererar till 
Csikszentmihalyis forskningsarbete.  

1.1.3 Vikten av flow i musikundervisning på grundskolan 
Forskning har visat om och om igen vad som saknas på den genomsnittliga skolan idag: 
glädje, motivation och möjligheter till en aktiv lärprocess (Bassi & Delle Fave, 2004; 
Shernoff et al., 2003 i Shernoff & Csikszentmihalyi, 2009). Elever som går i grundskolan har 
skolplikt; det innebär att ämnet musik är obligatoriskt. Motivationen att delta i 
musikundervisningen är för en del elever därför enbart skolplikten, straff, belöning eller 
betyg. Det betyder att en intrinsisk motivation och ett engagemang hos elever kan saknas. Om 
flow infinner sig under lektionen och eleverna får en flowupplevelse, förvandlas den 
extrinsiska motivation till en intrinsisk motivation (Csikszentmihalyi, 1990, 1992, 1997) där 
man är beredd att göra allt möjligt för att få uppleva flow igen, även om det betyder en 
utmaning och det kräver en ansträngning utan direkt tillfredsställelse.  

Utanför Sveriges gränser har det gjorts stora mängder vetenskapliga studier kring flow-
upplevelser, varav en del om flowupplevelser inom undervisning. När man söker bland 
nordisk forskning om flowupplevelser inom undervisning och specifikt musikundervisning på 
grundskolan så är sökresultatet begränsat. De flesta artiklar och studier handlar om flow i 
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enskild musikundervisning på musikskolor eller flow i musicerandet. Flow i 
musikklassummet är fortfarande ett sällan berört ämne inom svensk forskning. Däremot har 
till exempel Danmark utvecklat skolpedagogiken genom applicering av flowteorin. Professor 
Ørsted Andersen, som arbetar med flowforskning i undervisning på grundskolan, gymnasiet 
och högre utbildning, hävdar att danska elever upplever flow oftare när flow upplevs i 
klassrummet (Harmat, Ørsted Andersen, Wright, Sadlo, 2016).  

In Europe, Danmark is probably the nation where the educational implications of flow are most 
actively pursued, both at the Universities of Aarhus and Copenhagen, under the direction of Hans 
Henrik Knoop and his colleagues. (Csikszentmihalyi, 2014, s. 21)  

Sedan början av 1900-talet har det däremot funnits en särskild pedagogik som har applicerat 
ett koncept i sin läroplan som liknar flow: montessoriskolan. Csikszentmihalyi (2014) är inte 
förvånad över att elever på Montessoriskolor upplever flow oftare än elever på traditionella 
skolor; montessoripedagogiken inspireras av konceptet att göra flow till en del av sina 
pedagogiska mål genom att inrikta undervisningen på ett sätt som triggar flow, till exempel 
använding av optimal learning environments (Harmat, Ørsted Andersen, Wright, Sadlo, 
2016). Schmidt (2010) och Rathunde (2003) bekräftar detta påstående: 

Rathunde and Csikszentmihalyi compared the experience of students in traditional public middle 
schools to students in a Montessori school. While students in the two school types did not differ 
from one another in their subjective experience of nonschool activities, their experience of school 
was very different in that Montessori students experienced flow much more often than students in 
a traditional school. (Schmidt, 2010, s. 608) 

Musiklektioner består till stor del av gruppundervisning som till exempel kör- eller 
ensembleundervisning. Att lära sig spela olika musikinstrument eller delta i gemensam sång 
sker oftast i grupp och i samspel med varandra. Musicerande och lärande i grupp kan 
optimeras när gruppflow uppstår och flow kan dessutom vara smittsamt (Bakker, 2009); när 
lärare upplever flow, kan flow överföras från lärare till elever. Flow kan dessutom smitta 
elever emellan. Individuell flow och gruppflow är inte samma sak och förutsättningarna 
skiljer sig åt. För att kunna uppnå gruppflow behöver dock eleverna först uppnå individuell 
flow (Van den Hout, 2018) för att sedan kunna uppleva flow som en gemensam upplevelse, 
som kan vara ännu starkare och mera effektiv för inlärning än individuell flow. Van den Hout 
(2016, 2018) och Ørsted Andersen (personlig kommunikation, 2018–04–18) menar dessutom 
att ensembleundervisning mest sannolikt främjar gruppflow; att spela i band i mindre grupper 
främjar gruppflow eller team flow. När en klass delas upp i mindre grupper kan gruppflow 
även utvecklas till team flow. Van den Hout (2016) definierar begreppet team på följande sätt:  

There are many definitions of and perspectives on the team across the literature. Most of them 
describe a team as a special kind of group with a well-developed collective identity that works as a 
unit to achieve a specific [set of] goal[s], which in turn makes the team members interdependent to 
a significant degree. (s. 23)  

Begreppet team flow innebär alltså att flow upplevs av en mindre grupp vilken kan definieras 
enligt citatet ovan. I en undervisningskontext menar Van den Hout (personlig kommunikation 
2018–04–10) att både gruppflow och team flow som begrepp kan användas. Skillnaden 
mellan gruppflow och team flow förklaras närmare på sida 19.  
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1.1.4 Samband mellan styrdokumenten och flow i skolan 

Det går att se ett direkt samband mellan flowteorin och skolverkets LGR 11. Genom flow-
upplevelser utvecklar eleven en intrinsisk motivation och ett engagemang som kan främja 
lärandet och lusten att lära. Enligt läroplanen för grundskolan 2011 ska eleven känna trygghet 
i skolan och en vilja och lust att lära: 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter/…/ Elever ska få jobba 
kreativt, utveckla en nyfikenhet och få det självförtroende som gör att de känner lusten att pröva 
olika saker. (Skolverket, LGR 11, s. 7, 10) 

Det finns alltså ett direkt samband mellan tilllämpning av flowmodellen i klassrummet och 
läroplanens utgångspunkter om barnens rätt till en vilja och lust att lära samt att få känna 
växandets glädje och erfara en tillfredsställelse i framsteg och övervunna svårigheter. En 
tillämpning av flowmodellen siktar mot samma mål och skulle vara direkt användbar för att 
uppnå läroplanens riktlinjer och mål. Shernoff et al. (2003) fann i en studie om elevernas 
engagemang och flowupplevelser i undervisning på gymnasiet att eleverna var mest 
engagerade i skolan när de gjorde prov, arbetade självständigt eller deltog i grupparbete och 
mindre när de lyssnade på föreläsningar eller tittade på film. Dessutom var eleverna mest 
engagerade och rapporterade att de kände mer glädje när de ansåg att deras aktiviteter var i 
egen kontroll och relevant för deras liv. Shernoff et al. (ibid) drar slutsatsen att lärare kan 
åstadkomma mer flow i sina klassrum genom lektioner som erbjuder autonomi samt fria val, 
är kopplade till elevernas mål och ger både utmaningar och möjligheter till framgång som är 
lämpliga i relation till elevernas skicklighet. Shernoff och hans kollegor observerade mer flow 
och mer utveckling bland eleverna när lärare påpekade lektionsmålens relevans för elevernas 
liv (t.ex. genom att centrera lektioner kring verkliga problem), såg till att eleverna hade 
färdigheter och material för att nå dessa mål samt övervakade framsteg och lämnade 
feedback. Lärare som yttrade entusiasm för materialet och använde humor var särskilt 
engagerande för eleverna, även vid föreläsning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att göra en djupanalys av forskning mellan 2000 och 2018 
om flow i musikundervisning på grundskolan där följande tre forskningsområden ingår: 

– Flow i undervisning på grundskolan 
– Gruppflow och team flow 
– Flow i musikundervisning 

Följande tre frågeställningar ringar in syftet: 

– Vilka förutsättningar behövs för att flow ska kunna infinna sig i undervisning och lärande? 
– Hur kan individuell flow bli gruppflow? 
– Vilka särskilda förutsättningar behövs just i ämnet musik för att skapa flow?  
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1.2.1 Avgränsningar 
Denna litteraturstudie är avsedd att återspegla den senaste forskningen om flow i 
musikundervisning på grundskolan. Eriksson Barajas et al (2013) skriver att en litteraturstudie 
”bör fokusera på aktuell forskning inom det valda området” (ibid., s. 31). All forskning före 
2000 valdes bort därför att det finns tillräckligt med nyare forskning som refererar till äldre 
forskning med reviserade och uppdaterade kunskaper som resultat. Forskare har under de 
senaste åren börjat använda nya mätinstrument där flow kan mätas i kroppen (Frans Ørsted 
Andersen, personlig kommunikation, 2018–04–09) därför blev det självklart att välja bort 
forskning som gjordes innan 2000.  

Forskning kring flow har under lång tid varit ett smalt forskningsområde i USA. Det var inte 
förrän 2008 som forskningen om flow i Europa började växa, men på tio år har mängden av 
olika akademiska studier kring flow blivit enorm och i föreliggande studie begränsades därför 
forskningsområdet till studier som bara handlar om flow i musikundervisning, gruppflow och 
flow i undervisning generellt. Eftersom sökning på ämnet flow i undervisning fortfarande 
resulterade i stora mängder material, begränsades sökningarna vidare till flow i 
musikundervisning och gruppflow för att slutligen komma fram till ett val av tre 
forskningsartiklar om gruppflow och team flow, flow i skolan och flow i musikundervisning. 
Studentarbeten, C-uppsatser, examensarbeten och uppsatser på basnivå exkluderas från 
studien. Uppsatser inom utbildningar håller ojämn kvalitet och har därför inte tillräckligt hög 
tillförlitlighet som underlag i en litteraturstudie. (Eriksson Barajas et al, 2013, s. 63). Även 
alla språk som inte är svenska, engelska eller nederländska är exkluderade från studien. I 
intervjuerna begränsades antalet informanter till två eftersom de var tillgängliga och resultaten 
från intervjuerna fungerar som ett kompletterande material som höjer litteraturstudiens 
tillförlitlighet.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs de valda metoderna allmän litteraturstudie med systematisk ansats och 
informell intervju samt föreliggande studies sökprocess och urval. Därefter presenteras de 
utvalda texterna och en beskrivning av intervjuns utformning, följt av denna studies 
forskningsetiska överväganden där fyra olika problem identifierades. Slutligen nämns 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande som föreliggande studies vetenskapliga 
ansats där Csikszentmihalyis flow-modell och Vygotskijs Zone of Proximal Development 
(ZPD) jämförs.  

2.1 Allmän litteraturstudie med systematisk ansats 

I denna studie har metoden systematisk litteratursökning som ansats använts. Valet av just 
denna metod gjordes för att utifrån min frågeställning få reda på vad tidigare forskning har 
kommit fram till angående flow-upplevelse i undervisning och musicerande generellt och 
mera specifikt vad den säger om flow-upplevelse i musikundervisning på grundskolan. Det är 
viktigt att observera att denna studie handlar om flowupplevelse i gruppundervisning i ämnet 
musik på grundskolan och inte individuell instrumentalundervisning på exempelvis 
kulturskolan eller gymnasiet där ämnet musik inte är obligatoriskt. Systematisk 
litteraturstudie innebär att svar på frågorna har sökts systematiskt med hjälp av tidigare 
forskning som är relevant för frågeställningen i detta arbete. En problemformulering har 
skrivits där det motiveras varför denna studie genomförts. Frågor har formulerats och sökord 
har bestämts för att på så sätt hitta den litteratur som var relevant för studien. Litteraturen 
granskades genom att värdera och kvalitetsbedöma dess innehåll. Resultatet har analyserats 
och diskuterats samt följs av en sammanställning och slutsatser av det som hittats (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

2.1.1 Metod för datainsamling 
För att kunna göra en litteraturstudie krävs att man hittar flera relevanta artiklar om forskning 
som gjorts för att besvara studiens frågeställningar. (Eriksson Barajas et al., 2013) Artiklarna 
ska ha publicerats tidigast år 2000 vilket innebär att artiklar från tidigare år inte togs hänsyn 
till i sökresultaten. Det förekommer tidigare forskning från före år 2000 i denna studies 
referenser, då använda i kapitlet bakgrund, men inte bland de utvalda artiklarna som 
analyserades. Vid urvalsprocessen undersöktes till en början endast titlarna på artiklarna och 
om titeln verkade relevant för studien lästes artiklarnas sammanfattning. Detta sätt att filtrera 
sökresultaten kan möjligen ha resulterat i att artiklar uteslutits trots att de kunde ha varit 
användbara. Detta arbetssätt valdes ändå eftersom forskning om flow är väldigt omfattande. 
Tre artiklar har valts ut för att besvara syftesfrågorna i föreliggande studie.  

Denna studie är en allmän litteraturstudie med systematisk ansats då syftesfrågorna främst har 
sökt besvaras genom systematisk genomgång av befintlig litteratur. Enligt Hartman (2003) är 
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litteratursökningen en viktig del av ett forskningsarbete. Processen utförs genom att 
författaren formulerar sökord som utgör en grund för litteratursökningen (Eriksson Barajas 
m.fl., 2013). Sökningen kan sedan gå till på olika sätt genom en manuell sökning eller en 
databassökning.  

Sökning bland referenser (vilket är en form av manuell sökning) användes regelbundet i de 
senaste forskningsartiklarna om flow och sedan etablederas skriftlig och telefonisk kontakt 
med dr. J. van den Hout resp. professor F. Ørsted Andersen, två forskare inom gruppflow och 
flow i undervisning. Deras rådgivning har varit avgörande för föreliggande litteraturstudies 
resultat. Sökorden som nämns i kapitel 3.1.2 användes systematiskt på databaserna DIVA, 
ERIC, Research Gate och allmän sökning gjordes på Google Scholar. För att analysera 
mängden av träffar men även för att kunna avgränsa träffarna.  

Det finns sex steg i urvalsprocessen enligt Eriksson Barajas et al. (2013) och dessa användes 
vid sökning av artiklarna:  

Steg 1 – Identifiera intresseområde och definiera sökord.  
Steg 2 – Bestäm kriterier (tidsperiod och språk) för vilka studier som ska väljas.  
Steg 3 – Genomför sökning i lämpliga databaser.  
Steg 4 – Sök på egen hand efter ej publicerade artiklar för att finna pågående forskning   inom området.  
Steg 5 – Välj relevanta titlar och läs sammanfattningar (abstracts). Gör ett första urval av litteratur som 

ska bli föremål för fortsatt granskning.  
Steg 6 – Läs artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering.  
(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 83) 

I denna litteraturstudie har fyra databaser använts för att söka efter relevanta artiklar och 
studier inom ämnet. Databaserna valdes ut för att få ett brett urvalsområde. Följande databaser 
användes: 

1. DIVA, en söktjänst för forskningspublikationer och uppsatser från 34 lärosäten i Norden. 
2. ERIC, söktjänst som främst behandlar fakta fokuserat på pedagogik på engelska. 
3. Google Scholar, en världsomspännande sökmotor som behandlar akademiska uppsatser, 
avhandlingar och böcker. 
4. ResearchGate, en söktjänst för forskningspublikationer där medlemskap krävs, men inga 
avgifter. Lätt att komma i kontakt med artikelns författare. 

Friberg (2012, s. 63) menar att sökningen inom litteraturstudier inleds utifrån ett lokalt 
perspektiv och därefter successivt utökas sökningen till att slutligen omfatta det globala 
perspektivet. Sökningen i föreliggande studie började med användning av DIVA som 
sökmotor eftersom den täcker ett nordiskt perspektiv men sökmotorn gav inga sökresultat 
beträffande forskning om flow i undervisning, skola eller musikundervisning generellt. 
Däremot finns det flera studentuppsatser om flow som fungerade som inspirationsmaterial 
eller användbara referenslistor för vidare sökning bland referenser. I denna litteraturstudie 
används dock inte C-uppsatser som referens.  

Sedan användes sökmotorn ERIC som behandlar forskning från ett mer världsomspännande 
perspektiv och där språket är övervägande engelska. Det står tydligt markerat om artiklarna är 
peer-viewed.  



 9 

Google Scholar och Google Books valdes därefter för att omfatta det globala perspektivet då 
Google är en av de världsledande sökmotorerna. Google Books ger dessutom tillgång till 
vetenskapliga böcker och (delar av) deras innehåll utan att man behöver köpa böckerna. 
Slutligen lästes olika referenslistor i relevanta peer viewed avhandlingar, forskningsartiklar, 
böcker och vetenskapliga tidskrifter. Det visade sig att just det sättet att söka relevanta artiklar 
var mest effektivt. Användning av Google Scholar och Google Books som sökmotor 
resulterade i en stor mängd tidigare forskning som inte visades på ERIC eller DIVA.  

Andra vetenskapliga databaser har inte gett några lämpliga resultat inom flow och 
undervisning och därför utelämnades övriga databaser från ovanstående lista. DIVA nämns 
däremot som sökmotor för att poängtera att det inte finns någon forskning i eller från svenska 
forskare kring flow som ämne i undervisning eller i musikundervisning på grundskolan. Den 
enda flowforskaren i Sverige är Fredrik Ullén, pianist och därtill hjärnforskare vid Karolinska 
Institutet i Stockholm (Ørsted Andersen, personlig kommunikation, 2018–04–10). 

2.1.2 Sökord och sökstrategi 
Då syftet med litteraturstudien är att belysa hur flow i gruppundervisning på grundskolan kan 
infinna sig och hur det beskrivs i aktuell forskning har valet av sökord utgått ifrån detta tema. 
Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) handlar konsten att söka fakta i databaser om att 
formulera rätt frågor, avgöra hur gamla arbeten som ska ingå och på vilket språk samt vilka 
studietyper som är intressanta. Ett vanligt sätt att välja sökbegrepp är att utgå från ord i 
frågeställningen och söka på enstaka ord eller ordkombinationer med hjälp av logiska 
sökoperatorer. 

De så kallade booleska operatorerna ”AND”, ”OR” samt ”NOT” användes (Eriksson barajas 
et al., 2013, s. 78). Efter prövning av olika ordkombinationer och användning av ordet 
”NOT”, visade det sig att ordet ”NOT” inte tillförde något nytt jämfört med resultaten av 
olika ordkombinationer som söktes med ”AND” eller ”OR”. De booleska operatorarna 
”AND” och ”OR” har varit de mest effektiva av de tre. Detta syns även i sökvägstabellen (se 
bilaga 2) som visar sökträffar per sökmotor och olika kombinationer av sökord. Nedan finns 
sökorden som har använts i denna studie. Sökningen baserades på ord och olika 
kombinationer av dessa ord på tre olika språk, som jag själv talar flytande: 

Sökord på nederländska: 
1. Muziekonderwijs 4. Middelbare school 7. Team flow 
2. Flow 5. Intrinsieke motivatie 8. Groepsflow 
3. Basisschool 6. Muziek  
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Sökord på svenska: 
1. Musikundervisning 3. Grundskola 5. Musik 
2. Flow 4. Gruppflow 6. Intrinsisk Motivation 

Sökord på engelska: 
1. Music Education 5. Public School 9. Flow-theory 
2. Flow 6. Optimal Learning Environments 10. Music making 
3. Elementary School 7. Intrinsic motivation  
4. Middle School 8. Engagement  

Utöver de svenska sökorden och synonymerna har även orden och kombinationerna sedan 
översatts till engelska och nederländska (vilket är mitt modersmål) för att få ett bredare 
resultat som kan täcka fler länder än Sverige. Sökorden användes systematiskt på respektive 
databas för att analysera mängden av träffar men även för att kunna avgränsa träffarna. 
Sökorden på engelska och nederländska är fler på grund av den begränsade mängden av 
forskningslitteratur om flow i Sverige. Kombinationen av till exempel ”flow” ”AND” 
”undervisning” ”OR” ”skola” resulterade i noll relevanta sökträffar som inte var C-uppsatser. 

2.1.3 Urval och validitet 
För att kunna garantera validitet ska det som är tänkt att undersökas verkligen vara det som 
undersöks (Kihlström, 2007). I denna litteraturstudie har syftet varit att analysera tidigare 
forskning om flowupplevelser hos elever i undervisning på grundskolan generellt och mera 
specifikt i musikundervisning med fokus på gruppflow. Kihlström (2007) menar att syftet 
med studien ska vara att få fram den kunskap som var avsikten med undersökningen. Detta 
genomfördes och i resultat- och diskussionsdelen redovisas svaren på studiens 
frågeställningar med hjälp av litteraturen som hittats genom den systematiska 
litteratursökningen. Sökning med databaser som ERIC, Google Scholar och Researchgate var 
en tidskonsumerande aktivitet. I många fall handlade det om (för denna studie) irrelevanta 
sökträffar. Det finns enorma mängder sökträffar på ’flow’ och ’education’, särskilt faktatexter 
i vetenskapliga böcker om flow i undervisning eller skola. Däremot minskades antal sökträffar 
vid sökning av flow och musikundervisning på olika språk.  

Musikundervisning eller music education är dessutom inte specifikt nog: musikundervisning 
skilljer sig åt på grundskolan, gymnasiet och kulturskolan. Artiklarna i sökresultaten behövde 
läsas igenom noggrant för att kunna fastställa om de handlade om musikundervisning på 
grundskola, gymnasium eller kulturskola. Många författare och forskare specificerade inte 
heller tydligt vilken slags undervisning det handlade om i sammanfattningen, syftet eller 
resultatet i artikeln. På grund av den otydligheten valdes en del artiklar som handlade om flow 
i musikundervisning bort, även om en del av artikeln kanske hade varit relevant. Vissa 
vetenskapliga artiklar på engelska av Lori Custodero valdes bort på grund av risk för 
misstolkning: språket var för svår för att kunna göra en tillförlitlig analys.  

Den personliga kommunikationen med de två tidigare nämnda forskarna inom gruppflow och 
flow i undervisning var mest betydelsefull för denna studie. De var båda uppdaterade inom 
ämnet och dessutom medlemmar i the European Flow Research Network 
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(http://efrn.webs.com) där de senaste artiklarna om flow analyseras och delas. En annan faktor 
som spelade en roll i mitt urval är den begränsade tillgängligheten till vissa sökmotorer som 
kräver medlemskap och avgifter. Även andra sökmotorer som GUPEA har prövats – antal 
relevanta sökträffar var dock noll. Därför nämns inte GUPEA som en sökmotor som 
användes.  

Begreppet peer-reviewed, sakkunnig kvalitetsgranskning som främsta bedömningskriterium, 
innebär att bedömningen görs av forskare som är kunniga inom det gällande forskningsfältet 
(Vetenskapsrådet, 2017). Sökmotorn ERIC visar tydligt om artiklarna är peer-viewed vilket 
underlättar sökningen. Vid sökning på Google Scholar eller ResearchGate var detta mycket 
svårare. Jag har varit tvungen att kontakta artikelns författare för att säkerställa att artikeln var 
peer-reviewed. Möjlighet och tid att kontakta författare finns oftast inte och därför valdes 
vissa artikelar bort när det var otydligt om artikeln var peer-reviewed. 

2.1.4 Presentation av utvald litteratur 
Efter sammanställning av sökresultaten visade det sig att det finns mycket forskning kring tre 
olika "gränsområden", nämligen flow i undervisning, gruppflow och team flow samt flow i 
musik men däremot väldigt lite forskning om flow i musikundervisning på grundskolan. Detta 
bekräftas även av andra forskare som Bernard (2009): 

While there has been little research in this area (Freer, 2006), a few scholars in music education 
have written about transcendent music making experiences and music education using slightly 
different frames and terminology. Anthony Palmer (1995; 2006) has discussed music education 
and spirituality, Bennett Reimer (1995) has probed into the experience of profundity in music, and 
Krista Riggs (2006) and Lori Custodero (2002) have examined different ways that flow might 
relate to music education – in private studios in the case of the former, and in classrooms with 
young children in the case of the latter. (Bernard, 2009, s. 17) 

En litteraturmatris skapades (se bilaga 1) som tydligt redovisar vilka texter var mest relevanta 
inom de tre områdena och varför en del texter valdes bort. Det handlar om tolv olika texter 
varav tre ansågs mest relevanta för studiens syfte. Följande texter som färgades gröna i 
matrisen valdes ut för kunskapskritisk innehållsanalys: 

– Custodero, L. A. (2002) Seeking challenge, finding skill: flow experience and music 
education. Arts Education Policy Review, volume 103, nr. 3.  
– Shernoff, D.J. & Csikszentmihalyi, M. et al. (2014). Flow in schools revisited: Cultivating 
engaged learners and optimal learning environments. Handbook of positive psychology in 
schools. (s. 211–226) New York: Routledge. 
– Van den Hout, J.J.J. David, O.C., Weggeman, M.C.D.P. (2018). The conceptualization of 
Team Flow. The journal of psychology, vol. 0, NO. 0, 1–36. In press 2018-04-21. New York: 
Routledge. 

2.2 Intervju 
Under sökprocessen hittades flera relevanta artiklar om bland annat flow i undervisning på 
grundskolan av professor Ørsted Andersen. Redan under ett tidigare skede hade det visat sig 
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att originalforskningen på området flow i musikundervisning på grundskolan har en mycket 
liten omfattning, särskilt när det gäller svensk eller nordisk forskning. Jag var minst sagt 
förvånad över hur lite forskning om flow i musikundervisning som finns i Sverige. Frans 
Ørsted Andersen, en dansk professor, har betytt mycket för den danska skolan med sin 
forskning om flow i skolan (Ørsted Andersen, 2004) men det har varit omöjligt att få tag i 
hans artiklar på engelska. Jag bestämde mig därför att ta kontakt med honom och bad om 
rådgivning och möjligheten att intervjua honom. Han vidarebefordrade i sin tur mina mail till 
en nederländsk forskare inom gruppflow och teamflow: dr. Jef van den Hout. Både han och 
professor Ørsted Andersen bidrog mycket till uppsatsens kvalité, både med skriftliga och 
muntliga tips och råd om de nyaste flowstudierna och med en informell intervju via telefon i 
april 2018. Intervjuerna gjordes i avsikt att öka både studiens validitet och reliabilitet med 
tanke på att litteratursökningens resultat visade att det inte finns någon forskning om flow i 
musikundervisning på grundskolan. 

2.2.1 Intervjuns utformning 
Intervjuerna utgjordes av personliga mail till två forskare inom flow i undervisning samt 
gruppflow och teamflow och genomfördes muntligt genom ett telefonsamtal som spelades in. 
Individerna valdes ut på grund av den kompetens de besitter (Patel & Davidson, 2003, s. 70). 
Det visade sig att informanterna var väldigt engagerade och kunde frigöra tid för brevväxling 
via mail samt intervjuer på telefon under två olika kvällar. Följande frågor ställdes under 
intervjun: 

1. Finns det specifik forskning om flow i musikundervisning på grundskolan? 
2. Går det att tillämpa almänna flowmodeller på musikundervisning på grundskolan? 
3. Vilka förutsättningar behövs för att skapa flow i musikundervisningen på grundskolan? 
4. Hur kan individuell flow bli gruppflow och team flow? 
5. Kan begreppen gruppflow och team flow bytas ut eller användas för samma ändamål? 

Båda informanterna har fått läsa, anpassa och godkänna sina svar innan denna uppsats 
skickades till examinator. Här följer en kort presentation av dem: 

– Dr. Jef van den Hout PDEng är forskare inom flow och speciliserade sig på gruppflow och 
team flow vid Tekniska Universitetet i Eindhoven, Department of Industrial Engineering and 
Innovation Sciences. Han arbetade tidigare som lektor och flow researcher vid Fonteys HRM 
och psychologi. Van den Hout har specialiserat sig på team flow och ger masterclasses, bland 
annat på psykologiutbildningen vid Aarhus Universitetet, Danmark.  

– Professor Frans Ørsted Andersen forskar inom flow i undervisning vid Aarhus Universitetet 
i Danmark och har editerat och publicerat boken Flow Experience (2016). Boken har 400 
sidor och ungefär 40 deltagande forskare, som refererar till nuvarande europeisk 
flowforskning. I boken finns även en artikel av dr. Van den Hout.  

2.3 Forskningsetiska överväganden 
Det finns vissa etiska överväganden som bör göras innan urval och presentation av resultat 
genomförs i en systematisk litteraturstudie. Endast avhandlingar och studier som funnits med 
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i vetenskapliga tidskrifter får finnas med i en litteraturstudie. (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s.61, 69).  

Ett etiskt övervägande som gjordes i föreliggande litteraturstudie är att all litteratur som 
analyserades och redovisades i litteraturmatrisen (bilaga 1) är avhandlingar, artiklar och 
kapitel ur vetenskapliga böcker som är ”peer reviewed”. Det är viktigt att endast studier som 
fått tillstånd från en etisk kommitté eller där det genomförts etiska övervägande har använts. 
Artiklarna ska finnas tillgängliga att hitta på olika databaser och presentationen ska vara 
tillförlitlig (Eriksson Barajas et al., 2013).  

Det sistnämnda stämmer bara delvis när det kommer till urvalet av artiklar för analys; en 
artikel blev tillgänglig genom personlig kommunikation med artikelns författare. Artikeln 
skickades via mail efter personlig kommunikation med dr. Van den Hout och är i skrivande 
stund, 2018–02–24 inte tillgänglig för allmänheten. Artikeln kommer att vara tillgänglig på 
olika databaser när denna uppsats ska ventileras den 28e maj 2018. Alla artiklar och 
avhandlingar som finns med i denna studie har hittats med hjälp av systematisk sökning i 
olika databaser, referenser i andra relevanta (peer reviewed) artiklar eller via personlig 
kommunikation med två olika forskare som skickade material privat via mail. På grund av den 
personliga kontakten med dessa forskare har denna uppsats blivit som den är idag men utan 
den hade uppsatsen sett annorlunda ut beroende på bristen på tillgång till en forskningsartikel 
som användes för analys.  

2.3.1 Problematik 
Fyra problem identifierades under studiens gång: 

1. Olika skolsystem i olika länder  
2. Flow i musikundervisning – grundskola eller kulturskola? 
3. Ingen forskning om flow i musikundervisning på grundskolan i Sverige eller utomlands   
4. Det engelska språket – utrymme för tolkning vid översättning. 

Vid översättning av ordet musikundervisning och grundskola till engelska och nederländska 
uppstod följande problem: skolsystemen utomlands är annorlunda än det svenska 
skolsystemet. Grundskola i Sverige går från klass 1 till klass 9. I Nederländerna är detta inte 
fallet. Där börjar grundskolan i förskoleåldern fram till klass 6. Dessutom nämns public 
schools i flera artiklar om flow i undervisning (Shernoff & Csikszentmihalyi et al., 2014) där 
även high school-elever omfattas av studien. Vid granskning var det otydligt vilka åldrar det 
handlade om när det kom till studiens målgrupp. Ett annat problem är att elevernas ålder eller 
årskurs inte alltid nämns i artiklar om flow i undervisning. Detta gör skillnad när det kommer 
till obligatorisk eller icke-obligatorisk undervisning. I föreliggande litteraturstudie är det 
viktigt att det handlar om flow i obligatorisk musikundervisning.  

Ett annat problem som uppstod var att flera relevanta artiklar om flow i musikundervisning 
var otydliga över vilken form av musikundervisning det handlade om. Ibland nämdes inte alls 
om studien hade genomförts på en musikskola, kulturskola eller grundskola – exempelvis i 
artiklar skrivna av professor Custodero (2002, 2005, 2011) – eller så nämdes det bara flyktigt 
vilket gjorde det svårt att hitta information om studiens målgrupp. Detta specificeras inte 
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alltid och det kräver stor uppmärksamhet och noggranhet från läsaren för att bedöma artikelns 
relevans för denna litteraturstudie. Konsekvensen av detta problem är att vissa artiklar uteslöts 
på grund av oklarheter kring studiens målgrupp: studerade eleverna i grundskola eller på 
kulturskola? 

Det tredje problemet handlade om sökning av vetenskapliga artiklar kring flow i 
musikundervisning i grundskolan på svenska, där resultatet var noll. Det visade sig att det inte 
finns någon peer reviewed forskning om flow i musikundervisning på grundskolan i Sverige. 
Därför har denna studie fått tre olika forskningsområden: flow i undervisning generellt, 
gruppflow och teamflow samt flow i musikundervisning utanför Sveriges gränser. 
Konsekvensen av att det inte finns någon forskning generellt om flow i musikundervisning på 
grundskolan har gjort att denna litteraturstudies fokus ligger på de tre olika forsknings-
områden där jag själv i kapitlet diskussion resonerar och applicerar kunskaper och nya insikter 
kring musikundervisning i grundskolan.  

Slutligen uppstod ett fjärde problem vid översättning av artiklar på olika språk, till exempel 
det engelska språket. De flesta artiklar jag läste var på engelska och det finns en risk för 
feltolkning vid översättning, särskilt när det handlar om svårtolkade akademiska och 
vetenskapliga texter. Det finns mycket forskning om flowupplevelser hos elever på 
grundskolan i Danmark av professor Ørsted Andersen men det mesta är tyvärr på danska 
vilket jag inte behärskar. Konsekvensen blev att jag valde bort forskningsartiklar på danska 
om flow i skolan. 

2.4 Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv går ut på att människor aldrig är bara individer utan de 
är individer i grupper och sociala sammanhang. Människan är i grunden ett flockdjur och 
alltså sociala varelser och det är först tillsammans med andra som vi verkligen blir människor. 
Människor är en del av ett samhälle. Vi behöver titta på hela strukturen och inte bara på delar 
av den för att förstå hur de enskilda individerna fungerar. Däremot har vi alla egna 
erfarenheter, även om vi alla är delar av ett socialt sammanhang. Människor är inte bara delar 
av en grupp, de är unika individer. Vi fungerar inte alla på samma sätt. Det finns alltid 
individer som skiljer ut sig ifrån gruppen (Aroseus, 2013). 

Csikszentmihalyi, Shernoff, Abdi & Anderson (2014) menar att Csikszentmihalyis 
flowmodell är inherent relaterad till lärande. När vi utvecklar nya förmågor så kan 
utmaningen i en enkel uppgift vara för hög för en nybörjare. För att uppnå flow ska 
förmågornas nivå höjas tills de matchar utmaningen, liksom Vygotskijs Zone of Proximal 
Development (Vygotskij, 1978); nivån där lärande sker ligger ett steg högre än den nuvarande 
förmågan. I detta fall behövs adekvat övning tills stycket behärskas. Enbart när sången kan 
spelas med flyt utan större ansträngnar (som orsakar en avslappnad kännsla) kan en ny 
inlärningskurva sättas igång med ett nytt stycke där utmaningsnivån ligger lite högre så att 
förmågan utvecklas. Utmaningen blir större vilket leder till att färdigheterna och förmågorna 
växer.  
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2.4.1 Vygotiskijs ZPD och Csikszentmihalyis flow-modell  

Både Csikszentmihalyis flow-modell och Vygotskijs Zone of Proximal Development (ZPD) 
talar om vikten av att identifiera rätt nivå för utmaning hos eleven. Czikszentmihalyis 
flowmodell är dynamisk och utformad för att redogöra för förändringar i förmåga och 
omständigheter; när en person blir mer skicklig blir en viss aktivitet mindre utmanande vilket 
resulterar i att personen inte längre upplever flow. För att upprätthålla flowupplevelsen, måste 
utmaningarna i arbetet ökas genom att välja en svårare uppgift, sätta ett högre mål eller på 
annat sätt manipulera sina omständigheter för att återställa balansen mellan utmaningar och 
färdigheter. I ett pedagogiskt sammanhang liknar den dynamiska karaktären av flowmodellen 
Vygotskijs Zone of Proximal Development (Vygotskij, 1962, Gray & Feldman, 2004 i 
Schmidt, 2010).  

Som tidigare nämnts, talar Vygotskij om den proximala utvecklingszonen. Han menar att barn 
följer vuxnas exempel och utvecklar förmågan att göra vissa uppgifter utan hjälp. Det eleven 
klarar av nu tillsammans med en vuxen eller en lärare, blir gjort själv nästa gång. Eleverna 
blir därmed mer delaktiga i sitt eget lärande och pedagogernas uppgift blir att lägga upp 
arbetet så att eleverna får användning för sina kunskaper, tar hjälp av varandra och utmanas i 
att ta nya steg för att utveckla nya erfarenheter och kunskaper – det vill säga nå den 
närliggande utvecklingszonen.  

Enligt Roger Säljö (2000) har det sociokulturella perspektivet konsekvenser för hur lärandet 
bedöms. En god bedömning av elevens kunskaper bör, enligt ett sociokulturellt perspektiv, 
inte endast grunda sig i den nuvarande faktiska kunskapen, utan även se till den potentiella 
utveckling eleven kan göra med rätt assistans. Det viktiga är att definiera elevernas vidare 
potential, för det är denna potential som ska bestämma undervisningens inriktning. Säljö 
menar att barnets aktuella färdigheter alltid ska relateras till de färdigheter som det är på väg 
att behärska och att det är ett socialt samspel som fungerar som drivkraft i denna process 
(Vygotskij, 1978, s. 90–91).  

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande anses som lämpligt som föreliggande 
litteraturstudies teoretiska ansats eftersom flowmodellen handlar om att eleven med hjälp av 
pedagogen ska hitta och upprätthålla balansen mellan utmaning och förmåga för att uppleva 
flow i undervisning och lärande. Det är pedagogens uppdrag att hjälpa eleven med att erbjuda 
material eller utmaningar som matchar elevens förmåga eller att erbjuda eleven möjligheten 
att hitta utmaningar på egen hand som passar elevens förmåga och kunskapsnivå.  
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3 Litteraturstudiens resultat  
I detta kapitel presenteras studiens sökresultat där texternas styrkor och svagheter inkluderas. 
Valet av sökträffarna motiveras och värderas kvalitétsmässigt och en strukturering av 
resultaten redovisas i en litteraturmatris (bilaga 1). Sedan presenteras tre utvalda texter för 
granskning och analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av litteraturstudiens resultat 
där studiens frågeställningar besvaras. En kunskapskritisk analys av de utvalda texterna 
genomfördes med stöd av Hellspongs (2001) 26 kunskapskritiska frågor (bilaga 6).  

3.1 Värdering och val av sökträffar 
Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) ska urvalsstrategin generera relevant information 
relaterad till studiens syfte och vara motiverad och tydligt beskriven. I detta kapitel redovisar 
jag hur denna studies urvalsstrategi möter de ovanstående kraven.  

Det fanns flera relevanta texter som kunde blivit utvalda för analys, särskilt artiklar som 
handlar om gruppflow och flow i undervising. Mängden av forskningslitteratur om gruppflow 
och teamflow samt flow i undervisning och flow i musicerande är enorm. Som tidigare 
nämnts, finns det ingen forskning om flow i musikundervisning i grundskolan och därför har 
jag valt tre olika högst relevanta texter i tre närliggande områden som sammanlagt 
förhoppningvis kan besvara mina syftesfrågor. I bilaga 1 redovisar jag i en litteraturmatris 12 
olika relevanta peer reviewed texter som samtliga har potential att kunna besvara 
syftesfrågorna. I matrisen synliggörs på ett detaljerat sätt typen av text, syfte, metod, resultat, 
evidens, mina egna anteckningar och funderingar samt relevans för denna studies syfte. Jag är 
fullt medveten om att detta inte krävs inom denna litteraturstudies ramar men jag anser att det 
ändå är relevant med tanke på studiens frågeställningar och den icke-befintliga forskningen 
om flow i musikundervisning på grundskolan.  

De tre utvalda texter som hade relevans för syftesfrågorna behandlade rätt målgrupp (barn i 
grundskolan) eller gick att tillämpa på rätt målgrupp enligt team flow forskare dr. J. van den 
Hout (personlig kommunikation 2018–04–21). Texterna handlar om flow i skolan, gruppflow 
och team flow samt flow i musikundervisning. De är publicerade eller i publikation mellan 
2002 och 2018, tillhör den senaste flow forskningen (Ørsted Andersen, personlig 
kommunikation 2018–04–18) och texterna är originalartiklar. Texterna är skrivna på engelska 
2002, 2014 och 2018 och har skivits i USA och Nederländerna. De består av två artiklar i 
vetenskapliga tidningar och den tredje texten är ett kapitel i en vetenskaplig bok. Den första 
av studierna är en forskningsrapport om samlade kvalitativa empiriska studier om unga barns 
flowupplevelser och musikinlärningsmiljöer som genomfördes av forskaren själv. Den andra 
studien är en litteraturstudie där all litteratur om individuell flow, gruppflow och team flow 
jämförs och redovisas. Den tredje artikeln är ett kapitel i en vetenskaplig bok som ger en 
översikt över tidigare forskning om flow i skolan i löpande text.  
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L. Custodero är professor i musik och musikundervisning vid Columbia University, New 
York, USA. Både D.J. Shernoff och M. Csikszentmihalyi, författare av kapitlet Flow in 
schools revisited ur Handbook of positive psychology in the schools, är professorer i 
psykologi och anställda vid Rutgers University, Northern Illinois University respektive 
Claremont Graduate University, University of Chicago. M. Csikszentmihalyi är även 
ordförande vid Department of Sociology and Anthropology vid Lake Forest College, USA. 
Författare J. van den Hout är doktor och anställd forskare vid Eindhoven tekniska 
universitetet, Nederländerna.     

3.1.1 Den utvalda litteraturens kvalitet: en kunskapskritisk innehållsanalys  
Till hjälp för värdering av texternas kvalitet och analys av datamaterial har det funnits två 
lämpliga och användbara metoder: komparativ analys och kunskapskritisk analys. Enligt 
Hellspong (2001, s. 78–81) är syftet med den komparativa analysen att jämföra olika texter 
eller genrer för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan mellan dem. Vid jämförande 
av texterna tas då hänsyn till sammanhanget, språket, innehållet, den sociala tonen och stilen. 
Jag är dock mindre intresserad av att analysera hur texternas yttre förutsättningar liknar och 
skiljer sig åt eller att beskriva vilka verksamheter texterna hör till, vilka typer av aktivitet 
kommunikationen ingår i och vilken funktion de fyller i dessa. Jag är desto mer intresserad av 
den kunskapskritiska analysen som syftar till att se efter vad för slags kunskap en text ger och 
pröva den kritiskt. (Hellspong, 2001, s. 143) Denna form av analys ger en bättre uppfattning 
om textens kvalitet och innehåll. Den utvalda litteraturen har granskats och analyserats med 
hjälp av Hellspongs 26 kunskapskritiska frågor (Hellspong, 2001, s. 143–146). Resultatet av 
den fullständiga kunskapskritiska innehållsanalysen finns i löpande text (se bilaga 3–5) och 
syftar till att ge en helhetsbild av artiklarnas kvalitet, validitet och reliabilitet samt det 
kunskapskritiska innehållet.  

3.1.2 Den utvalda litteraturens etiska dilemman 
Enligt Eriksson Barjas (2013) ska forskaren i sin etiska avvägning visa omsorg för att inte 
orsaka deltagarna skada eller dylikt. Forskaren ska även vara noggrann i sina slutsatser samt 
göra en välgrundad redovisning av resultaten. Ett krav på alla vetenskapliga studier är att det 
görs etiska överväganden. Den utvalda litteraturen granskades noggrant men någon omsorg 
för att inte orsaka deltagarna skada har inte hittats. Anledningen är att texterna består av en 
litteraturstudie, ett kapitel ur en vetenskaplig bok samt en rapport om författarens (Custodero, 
2002) egna publicerade studier. Det är alltså inte självklart att etiska avvägningar nämns av 
författarna. Däremot har alla tre forskarna varit noggranna i sina slutsatser och resultaten 
redovisades tydligt. Tillförlitligheten hos olika mätmetoder ifrågasattes, dock nämndes inte 
subjektiviteten i mätningsmetoden eller användning av begrepp som kan interpreteras på olika 
sätt i kvalitativa intervjumetoder (Custodero, 2002) som ett problem som påverkar studiernas 
resultat i texternas slutsatser. Vidare nämns subjektiviteten i Shernoff & Csikszentmihalyi et 
al. (2014) i mätningsmetoden Experience Sampling Method (ESM) som har använts i 
flowforskning i över 25 år. Texten hänvisar dock till Hektner och kollegor (2007, ibid., s. 
241) för validitet och reliabilitet och går inte själv in på den eventuella svaga reliabiliteten. 
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Detta nämns även av Harmat, Ørsted Andersen, Wright & Sadlo (2016) när en ny metod (The 
EduFlow Model) för mätning av flowupplevelser i undervisning presenteras:  

The intrusive nature and the time expenditure associated with using the ESM put the flow process 
itself at risk of being interrupted. (s. 130) 

 

3.1.3 Presentation av utvald litteratur 
Shernoff & Csikszentmihalyi et al. (2014). Flow in schools revisited: Cultivating engaged 
learners and optimal learning environments.  

Kapitlet Flow in schools revisited: Cultivating engaged learners and optimal learning 
environments är en uppföljning och en revidering av samma kapitel i en tidigare utgåva som 
publicerades 2009. Kapitlet i den tidigare utgåvan heter Flow in schools. 

Grundskolor och högre utbildning kännetecknas av uttråkade elever (Yazzie-Mintz, 2010 i 
Shernoff & Csikszentmihalyi et al., 2014, s. 211) och tristess och apati leder till oengagerade 
elever och hög frånvaro (Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky & Perry, 2010, i ibid.); ett 
internationellt problem för 20–25 % av alla elever i 28 OECD länder (Willms, 2003, i ibid.). 
Hur kan optimal experiences, eller flow och dess centrala fenomenologiska komponenter som 
är grunden för meningsfullt lärande, användas praktiskt för att främja studentengagemang i 
lärande?  

Flow är en användbar modell för att konceptualisera studentengagemang i klassrummet. Som 
flowteorin förutspår, är studentengagemanget högst när utmaningen hos aktiviteten upplevs 
vara hög samtidigt som studenterna bedömer att deras förmågor matchar utmaningen. 
Engagemang hos elever i skolan är sällsynt, däremot underlättar en del förutsättningar för 
studentengagemang: 

1. Hög nivå av utmaning och elevens motsvarande förmåga.  
2. Relevans och tydliga mål. 
3. Eleven känner kontroll över lärande och material. 
4. Läraren anpassar instruktionerna efter elevernas individuella behov.  
5. Möjligheten att visa sin prestationsförmåga genom bedömning. 
6. Positiv relation med lärare och klasskamrater.  
7. Stöd för utveckling av särskilda, individuella kompetenser och utrymme för autonomi. 
8. Konstruktiv återkoppling efter genomföring av en aktivitet, redovisning eller prov.  
9. Möjligheter att vara aktiv och interaktiv under lektionstid.  

Ett stort engagemang hos elever där ovannämnda förutsättningarna är närvarande har bevisats 
ge positiva resultat där lärandet blir både lekfullt och utmanande, spontant och viktigt. Detta 
leder till utveckling, framgångsrik skolgång, starkare relationer människor emellan och 
sociala kompetenser. Detta framkommer tydligast på Montessoriskolor, under väl 
organiserade fritidsaktiviteter och vid användning av pedagogiska digitala verktyg och 
datorspel där elever utmanas att lösa komplexa inlärningsuppgifter. Användning av datorspel 
som till exempel EduTorcs som utvecklades av Coller (Shernoff & Coller, 2013, i ibid.) 
visade att studenter som arbetade med detta datorspel hade mycket högre studieresultat än 
kontrollgruppen som arbetade med problemlösning i textböcker. 
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Flowupplevelser hos lärare är minst lika viktiga, men vilka omständigheter behöver lärare för 
att kunna uppleva flow? Lärare rapporterade att flow triggades av engagerade studenter 
(Basom and Frase, 2004 i ibid.). Elever rapporterade i sin tur att de upplevde flow när läraren 
var engagerad och entusiastisk, särskilt när det togs hänsyn till de enskilda elevernas olika 
intressen och kompetenser och vid användning av anpassade, individuella instruktioner. Ju 
mer flow en lärare upplever desto mer flow upplevs av elever; flowupplevelser smittar av sig. 
(Bakker, 2005 i ibid.) När både lärare och elever upplever flow samtidigt kan 
klassrumsdynamiken upplevas som gruppflow (Custodero, 2005, Shernoff & 
Csikszentmihalyi 2009, i ibid.). 

Van den Hout, J.J.J. David, O.C., Weggeman, M.C.D.P. (2018). The conceptualization of 
Team Flow. 
Dr. J. van den Hout har specialiserat sig på forskning om gruppflow och utvecklat den så 
kallade team-flow-modellen samt specialiserat sig i forskning och praktisk användning av 
team flow. Hans avhandling opponerades av bland annat professor M. Csikszentmihalyi. The 
conceptualization of team flow är i publikation i skrivande stund 2018–04–21.  

Kollektiv flow borde studeras mer extensivt och ur ett bredare perspektiv (Chen & Kanfer, 
2006 i Van den Hout et al. 2018, s. 2). Därför valde författaren att genomföra en 
litteraturstudie om flow, gruppflow och team flow. Forskningsämnena inkluderar både 
enskilda flowupplevelser och sammanhanget i vilka de förekommer (Fisher, 2010; Salova, 
Rodrıguez-Sanchez, Schaufeli, & Cifre, 2014; Sawyer, 2006; Walker, 2010 i Van den Hout et 
al., 2018)  

En definiering av gruppflow gjordes av gruppflowforskaren Sawyer (2006 i ibid., s.6): 

Group flow is not the same thing as the psychological state of flow. It depends on interaction 
among performers and it emerges from this process. The group can be in flow even when the 
members are not [emphasis added]; or the group might not be in flow even when the members are. 
The study of group flow thus requires a fundamentally social psychology and must proceed by 
examining the interactional dynamics among members during performance. (Sawyer, s. 159 i ibid., 
s. 6)  

Van den Hout et al. (2018) håller inte med Sawyer. Medan Van den Hout et al. erkänner att en 
grupp kan uppnå ett "kollektivt sinnestillstånd", håller han inte med Sawyer om att gruppflow 
kan upplevas även om individerna i en grupp inte gör det. Studier om idrottare som upplever 
flow i gruppsport (Jackson & Eklund, 2004; Jackson, Kimiecik, Ford & Marsh, 1998; Jackson 
& Csikszentmihalyi, 1999; Russell, 2001 i Van den Hout et al., 2018, s. 6) samt en rapport om 
flow på motorcykelbanor i Japan (Sato, 1988, i ibid., s. 6) visar att individer upplever flow på 
grund av deltagandet i en gruppaktivitet och att flow upplevs kollektivt när alla individer delar 
denna flowupplevelse. Van den hout et al. (2018, s. 28) ställer följande fråga för fortsatt 
forskning: är det teoretiskt möjligt (även om Van den Hout et al. hävdar att det är osannolikt) 
att alla individer kan uppleva flow – som ett resultat av gruppens dynamik – utan gruppflow? 
Vad händer om de flesta i gruppen upplever flow, men inte alla; är det fortfarande team flow? 
Eller blir detta då partiellt team flow? Fortsatt forskning behövs för att pröva detta empiriskt. 
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Van den Hout et al. ger en tydlig översikt om hur individuell flow kan utvecklas till 
gruppflow och vidare till team flow. Översikten återges nedan i löpande text: 

För en individuell flowupplevelse behövs intrinsisk motivation. Den behöver utvecklas vidare 
så att gruppflow kan uppstå där utmaningarna och målen måste vara meningsfulla för hela 
gruppen. Glädje och entusiasm ska upplevas av hela gruppen. När team flow uppnås, 
förvandlas förutsättningarna till en kollektiv ambition. Därmed har en intrinsisk motivation 
utvecklats till en kollektiv ambition. Även klara mål samt utmaningar som matchar individens 
förmågor behövs för individuell flow. Gruppflow kan uppstå när individuella mål förvandlas 
till gemensamma mål där alla deltar lika mycket. För att team flow ska uppstå, ska personliga 
mål tydliggöras och sedan få en plats i gruppens gemensamma mål. Alla har sitt eget uppdrag 
och sina individuella mål och tillsammans arbetas mot ett gemensamt mål utan att de 
individuella målen är i konflikt med varandra. Tydlig och direkt feedback är en tredje 
förutsättning för individuell flow och kan utvecklas till en dialog mellan gruppmedlemmar i 
en trygg miljö där alla känner sig hörda och sedda. I team flow blir feedback istället öppen 
kommunikation. För individuell flow behövs även en känsla av kontroll utan rädslor för 
misslyckande där djup koncentration utan avbrott är möjligt.  

I gruppflow behövs detta utvecklas till ett fokus på varandra och på aktiviteten för att ta emot 
feedback utan oro för utomstående personers värderingar och åsikter. I teamflow behövs 
trygghet och ett gemensamt engagemang. När individuell flow upplevs släpper vi vårt 
reflekterande självmedvetande. I grupper upplevs det som en gemensam absorbering i 
aktivitetens utförande där individens ego sammansmälter med gruppens identitet. I team flow 
behövs det en känsla av sammanhållning där alla rör sig mot samma mål genom en gemensam 
utveckling.   

Essensen av team flow är ett delat engagemang. Utan team flow delas gruppen upp i en 
samling individer; medan när team flow infinner sig blir individerna starka enheter av 
kollektiv prestanda. De bästa teamen investerar mycket tid i att forma ett gemensamt mål som 
de kan äga. Den grundläggande skillnaden mellan ett team och andra former av arbetsgrupper 
handlar om möjligheten att uppnå hög prestanda. En grupp bygger på medlemmarnas 
individuella bidrag till gruppprestanda, medan ett team strävar efter något större än vad 
medlemmarna kan uppnå individuellt. 

Custodero, L. A. (2002) Seeking challenge, finding skill: flow experience and music 
education.  

För att engagemang och flow ska kunna uppstå i musicerande och musikundervisning menar 
Custodero (2002) att det finns en rad förutsättningar:  

1. Målen måste vara tillgängliga och klara. Det ska även finnas en medvetenhet om musikaliska mål.  
2. Ordningen av aktiviteter måste vara tydlig och självklar.  
3. Omedelbar återkoppling under aktiviteten är avgörande.  
4. Utmaningsnivån ska ständigt anpassas efter förmågan för att upprätthålla flow.  
5. Handling och självmedvetenhet förenas och flödar ihop.  
6. En djup koncentration utan störningsmoment uppstår.  
7. Känslan av kontroll och autonomi hos eleven bidrar till flowupplevelser.   
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Dessa förutsättningar för att bli absorberad och engagerad i aktiviteten och därmed uppleva 
flow är kongruenta med Csikszentmihalyis flowmodell. Custodero (2002, s. 5) hävdar att det 
finns brist på forskning om flowupplevelser hos barn i musikundervisning och har därför 
genomfört djupanalyser av flowupplevelser hos elva stycken fyra- och femåriga elever som 
blev instruerade i musikundervisning i grupp. Denna studie skiljer sig från tidigare forskning 
där Custodero anpassade det konventionella protokollet till en studie som grundades på 
observationer. (1998, 1999 i ibid.) Vad som menas med ”det konventionella protokollet” 
förklaras dock inte vidare i texten. Sedan följdes fem av de undersökta barnen igen när de 
hade fyllt elva och tolv år. (Custodero 2000b i ibid.).  

Studien resulterade i en rad flowindikatorer för att kunna indikera och känna igen flow hos 
barn. Sedan genomfördes en uppföljningsstudie (Custodero 2000a i ibid.) där åtta småbarn, 
tio förskolebarn och två grupper av unga skolbarn i instrumentalundervisning och 
rytmiklektioner observerades. I en studie som gjordes därefter (2002) jämfördes förskolebarns 
flowupplevelser i musikundervisningskontexter där barnen instruerades. I studierna redovisas 
undersökningsgrupperna: barn i förskoleålder och unga skolbarn upp till tolv år. Studien där 
fem stycken elva- och tolvåringar observerades är dock den enda studien av barn i denna 
ålder. Alla andra studier som genomfördes av Custodero handlar om observationer av yngre 
barn med särskilt tyngd på förskolebarn och unga skolbarn.  

Studiernas resultat visar att musikundervisning kan utvecklas genom att tillämpa en rad 
grundläggande principer som främjar flow, för vilka det finns empiriska bevis (2002, s. 6):  

– Föräldrarnas eller klasskameraternas inblandning är avgörande för en etablering av lämpliga 
utmaningar. Custoderos longitudinala studie (ibid.) visade att utmaningar som definierades av 
föräldrar påverkade kvaliteten på barnens upplevelse. Inom musikundervisningskontexter kan 
det vara klassrumskulturen tillsammans med familjkulturen som avgör hur musikaliska 
utmaningar upplevs. Därför är det viktigt att musikpedagoger samarbetar med föräldrar. 
Klasskamraternas närvaro användes däremot alltid positivt. När utmaningen blev för liten 
inspirerade och motiverade efterhärmning av klasskamrater så att utmaningens nivå höjdes. 
Om utmaningen var för hög kunde klasskamraterna anpassa uppgiftens svårighetsgrad då 
aktiviteter kunde fördelas sinsemellan.  

– När material eller aktiviteternas svårighetsgrad har anpassats efter elevens förmåga ska 
elevens autonomi erkännas och bekräftas. Custodero menar att acceptans av flow-upplevelse 
som grund för musikundervisning betyder att studenternas deltagande och autonomi ska 
värdesättas. Människor är som mest motiverade när möjligheten finns att påverka kvaliteten 
på det egna engagemanget.  

– Material som används ska vara anpassat efter elevernas egen kultur i allmänhet och 
barndomskulturen i synnerhet. I repertoaren ska till exempel barnsånger vara med som barnen 
känner igen från tidigare.  

– Slutligen nämns engagemang som en grundläggande princip och en avgörande faktor för 
flowupplevelser. Uppgifternas kvalitet är viktig; uppgifter som skapar glädjefulla aktiviteter 
som instrumentspel och spelande av kända låtar fungerar bättre än att spela övningar och 
okänt material. Engagemang var starkast i följande situationer:  
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1. Möjligheter till elevernas egna bidrag. Aktiviteter som bjuder in studenternas deltagande och 
assimilerar deras förslag i instruktionskontexter där det skapas ett fokuserat engagemang. Ett öppet 
tillvägagångssätt, som värdesätter barnens egna val, stöder tanken att den enskilda handlingen har 
konsekvenser och underlättar kritiskt tänkande. De långsiktiga effekterna av en sådan undervisning skulle 
optimalt leda till en benägenhet att musicera och utvecklas musikalt livet ut. (ibid., s. 7). Studien som 
genomfördes i 2000 (Custodero 2000b i ibid.) visade att barn som aldrig blev inblandade i beslutstagandet 
riskerade att aldrig uppleva spontant och personligt relevant musicerande.  
2. Tidsdisponering så att barn får tid att förstå övningen på djupet. Kvalitativ övning istället för ett försök 
att täcka in så mycket material som möjligt. Nya idéer får möjlighet att prövas. 
3. Material som erbjuds ska passa barnets ålder och utvecklingsfas. 
4. Fysisk inblandning; vikten av kinestetisk återkoppling genom rörelser eller instrumentspel. Barnens 
egna initiativ blandade med lärarens initiativ ger större möjligheter till flowupplevelser. När barnens 
rörelsebehov inte blev tillgodosett uppstod frustration och ångest hos elever.  

Ett problemområde som påverkar resultatens reliabilitet i Custoderos studier är begreppet 
”utmaning” när det används i intervjuer. "Utmaning" kan betyda olika saker för olika personer 
och kan upplevas både negativt och positivt. Utmaning är en kulturspecifik term (Whalen 
1997 i ibid., s. 6). I studier som grundades på intervjuer kom detta problem fram som något 
som hänger ihop med personens sociala kontext: utmaning kan upplevas som en öppning för 
möjligheter eller som något hotfullt eller riskabelt. Detta blev tydligt när elva- och tolvåringar 
intervjuades (Custodero 2000b i ibid.).  

En viktig fråga som ställs i Custoderos text som framförs som ett problem runt begreppet 
"utmaning" är hur aktiviteten kan bli mer komplex så att utmaningsnivån höjs. Custoderos 
observationsstudier (1998, 1999, 2000a, 2000b i ibid.) gav inblick i hur observerade elever 
löste problemet: genom antecipation där det demonstrerades, verbalt eller fysiskt, vilket steg i 
aktiviteten som skulle komma näst. Eleverna deltog då aktivt och ägde sitt eget lärande.  
En annan lösning var expansion: med hjälp av rytmiska rörelser, gester eller användning av 
nya instrument eller föremål expanderades materialet eller aktiviteten. En tredje lösning var 
förlängning; med egen fantasi skapas nytt material, nya övningar och nya utmaningar. Denna 
lösning används oftast av förskolebarn. Äldre skolbarn som har lärt sig att hålla sig inom 
gränserna som etablerats av läraren, använder knappast denna lösning. Detta är ett problem 
som även nämns av Csikszentmihalyi; när barn börjar gå i skolan begränsas flowupplevelser 
till fritids- eller hobbyaktiviter före eller efter skoltid (1993, i ibid.).  

Sammanfattningsvis stöder undervisningsmetoder baserade på flow utmanande och glädjefull 
musikundervisning för studenter. Barn söker aktivt efter utmaningar och guidar därmed 
läraren i skapandet av passande undervisningsstrategier. Custoderos forskningsmetod är även 
ett pedagogiskt redskap för att förstå barnens tecken på sökande efter nya utmaningar och 
därmed utvecklingen av nya färdigheter och förmågor. De tecknen visar oss pedagoger hur vi 
bäst kan undervisa barn.   

Custodero menar att skolor borde implementera och stödja denna kunskap genom att blanda 
in familjer och värdesätta samarbete med klasskamrater samt förse lärare och studenter med 
tillräckligt med tid för grundlig utforskning av idéer.  
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3.2 Sammanfattning av litteraturstudiens resultat  
I sammanfattningen används föreliggande studies syftesfrågor: 

1. Vilka förutsättningar behövs för att flow ska kunna infinna sig i undervisning och lärande? 
2. Hur kan individuell flow bli gruppflow? 
3. Vilka särskilda förutsättningar behövs just för ämnet musik för att skapa flow?  

 
För att flow ska kunna infinna sig i undervisning och lärande behöver studenten utmaningar 
på en nivå som matchar dess förmågor. Om utmaningen är för stor uppstår stress och ångest 
men om materialet är för lätt blir elever uttråkade. Det är viktigt att pedagogen erbjuder 
aktiviteter som är svåra nog att utmana studenterna utan att överväldiga dem. Elever kan även 
själva skapa nya utmaningar genom antecipation, expansion och förlängning. Material och 
aktiviteter ska vara relevanta för elevernas liv och relateras till deras egen barndoms- och 
musikkultur. När studenterna förstår betydelsen av en klassrumsaktivitet, är de mer benägna 
att delta. Lärare kan påpeka hur en aktivitet kan kopplas till elevernas egna liv eller 
uppmuntra eleverna att upptäcka relevansen för sig själva. Ett större intresse för ämnet är 
grundläggande i flow. 

Pedagogen ska dessutom ge utrymme för autonomi hos elever. När eleverna får möjlighet att 
välja aktiviteter eller material själva och arbeta självständigt, kommer de att engagera sig mer 
i uppgiften. Studenter som känner mer utrymme för autonomi medan läraren tar en coachande 
roll och anpassar instruktionerna efter den enskilda elevens förmågor, känner sig mer 
kompetenta; de upplever mer intresse och glädje i att producera högkvalitativt arbete. I 
undervisningen ska klara, tydliga mål förmedlas och omedelbar feedback erbjudas. Tydliga 
mål ger struktur och riktning, särskilt när eleverna hjälper till att definiera sina egna mål. 
Eftersom eleverna själva arbetar vidare mot dessa mål är kontinuerlig feedback under vägen 
avgörande. Positiva relationer behövs etableras mellan lärare och elever för att öka flow. 
Trygghet är en av de grundläggande förutsättningarna för flow.  

Djup koncentration ska främjas. Det kan vara svårt att uppnå i ett klassrum, särskilt i 
grundskolan där lektionerna är relativt korta. Flow förekommer oftare i Montessoriskolor än i 
traditionella skolor.  

Praktiska övningar ska erbjudas; flowforskning har visat att praktiska aktiviteter ofta får 
barnen att känna sig mer engagerade i sitt lärande. Att vara aktiv och interaktiv främjar flow. 
Däremot uppstår flow sällan vid passivt lyssnande på föreläsningar eller filmtittande. 
Flow är smittsamt; när lärare upplever mer engagemang och flow, gör eleverna det också – 
och vice versa.  

Individuell flow kan bli gruppflow och team flow när följande förutsättningar finns: 
utmaningarna och målen ska vara meningsfulla för hela gruppen. Glädje och entusiasm ska 
upplevas av hela gruppen så att en kollektiv ambition skapas. Individuella mål förvandlas till 
gemensamma mål där alla deltar lika mycket. Personliga mål ska tydliggöras och utvecklas 
sedan till gruppens gemensamma mål; alla har sitt eget uppdrag och sina individuella mål och 
tillsammans arbetar eleverna mot ett gemensamt mål utan att de individuella målen skapar 
konflikter sinsemellan. 
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En dialog mellan gruppmedlemmarna där elever kan ge feedback till varandra i en trygg miljö 
är viktigt så att alla känner sig hörda och sedda. Alla är lika värda och lika viktiga. Det ska 
finnas ett fokus på varandra där feedback kan ges och tas emot utan oro för utomstående 
personers värderingar och åsikter – detta skapar trygghet och ett gemensamt engagemang. 
Alla absorberas i aktivitetens utförande där individens ego sammansmälter med gruppens 
identitet vilket ger en känsla av sammanhållning där alla rör sig mot samma mål i en 
gemensam utveckling. En grupp bygger på medlemmarnas individuella bidrag till 
gruppprestanda medan ett team strävar efter något större än vad medlemmarna kan uppnå 
individuellt. 

Förutsättningarna för flow i musikundervisning på grundskolan är följande: Barnens 
engagemang i en aktivitet förutsätter att målen måste vara tillgängliga och klara. Det ska även 
finnas en medvetenhet om musikaliska mål. Ordningen på aktiviteter måste vara tydlig och 
självklar. Omedelbar återkoppling under aktiviteten är avgörande och utmaningsnivån ska 
ständigt anpassas efter förmåga för att upprätthålla flow. Handling och medvetenhet förenas 
och flödar ihop, djup koncentration utan störningsmoment ihop med en känsla av kontroll 
medan självmedvetenheten försvinner, bäddar för flowupplevelser.  

Kortfattat identifierade Lori Custodero grundläggande principer för ett tillvägagångssätt för 
musikutbildning som ger studenterna möjlighet att uppleva flow:  

1. Föräldrarnas eller klasskameraternas inblandning är avgörande för en etablering av lämpliga 
utmaningar.  
2. Material ska anpassas efter elevens förmåga varefter elevens autonomi ska erkännas och bekräftas.  
3. Material som används ska vara anpassade efter elevernas egen kultur i allmänhet och barndomskulturen 
i synnerhet.  
4. Utrymme för elevernas egna bidrag ska ges. Barnens egna initiativ blandade med lärarens initiativ ger 
större möjligheter till flowupplevelser.  
5. Undervisningstillfällen ska inte vara för korta utan barn behöver tid att förstå övningen på djupet.  
6. Fysisk inblandning är viktig; kinestetisk återkoppling genom rörelser eller instrumentspel främjar flow. 
När barnens rörelsebehov inte blir tillgodosedda kan frustration och ångest uppstå hos elever.  
7. Barn söker aktivt efter utmaningar och guidar därmed läraren i skapandet av passande 
undervisningsstrategier.  
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4 Intervjuerna   
Forskning inom det specifika området flow i musikundervisning på grundskolan är väldigt 
begränsad. För att höja denna studies tillförlitlighet söktes kontakt med två forskare där 
målsättningen var att få svar på studiens syftesfrågor, få bekräftelse på sökresultaten samt 
verifiera att hantering och tillämpning av begreppen gruppflow och team flow är korrekt. De 
två forskarna – J. van den Hout och F. Ørsted Andersen – kontaktades via mail och telefon i 
april 2018. 

Ett svar på frågan om hur flow kan skapas i musikundervisning på grundskolan måste vara 
generellt. Professor Ørsted Andersen säger att så vitt han vet finns det ingen forskning inom 
detta specifika område. Det finns däremot mycket kunskap och forskning både om flow i 
musik och om flow i undervisning och kunskap om dessa två olika områden låter sig gott 
kombineras. När det gäller flow i musikundervisning i grundskolan går det att tillämpa den 
allmänna flowteorin. Det finns en speciell term som kallas flow-triggers. All forskning om 
flow som har publicerats under de senaste decennierna kom fram till att flow-triggers 
underlättar flowupplevelser, även i musikundervisning i grundskolan. Det kan naturligtvis 
finnas lokala omständigheter som kan hindra flow men i allmänhet fungerar flow-triggers för 
alla och i alla möjliga sammanhang. Denna kunskap är baserad på statistik. Viktigast och 
avgörande flowtriggers är matchningsaspekten – elevens förmåga ska matcha utmaningsnivån 
och endast då kan flow upplevas. I musik innebär det att flowupplevelser kan uppstå när man 
är engagerad i en musikalisk aktivitet som matchar ens högsta kapacitetsnivå. 

Att skapa flow i obligatorisk (musik-)undervisning är en stor utmaning. Lärare som vill 
främja flow i undervisningen behöver dela upp klassen i mindre grupper där kompetensnivån 
inom gruppen är homogen. Det här är förstås svårt, säger Ørsted Andersen, eftersom 
pedagogen behöver testa eleverna och ta reda på vilken individuell nivå de är på för att 
slutligen nivågruppera. Det är väldigt svårt som lärare att åstadkomma förutsättningar för flow 
på grund av undervisningsomständigheterna; flow uppstår genom intrinsisk motivation. Utan 
den motivationen kan flow inte upplevas. När en elev deltar i en musiklektion utan att vara 
motiverad eller intresserad är det svårt att uppleva flow. Därför ska först och främst ett 
intresse väckas. Det är det grundläggande problemet med obligatorisk undervisning; eleverna 
deltar inte frivilligt. Flow uppnås inte så ofta inom obligatorisk utbildning – även om det är 
just där det behövs mest – därför att flow bygger på intrinsisk motivation. Studier om 
flowupplevelser hos barn har visat att flow oftast upplevs på fritiden. Vuxna kan uppleva flow 
i sitt arbete, men gör det sällan i utbildningssammanhang. 

En annan viktig faktor som främjar flow är omedelbar feedback. Även känslan av att behärska 
en aktivitet är en form av feedback. Direkt feedback kan också ges av pedagogen men det är 
en utmaning eftersom alla elever har olika nivåer. Elever kan ge feedback till varandra men 
aktiviteter kan även ha en inbyggd feedback.  

En tredje förutsättning för flow är koncentration. Koncentration utan avbrott är mycket 
viktigt. Buller kan till exempel störa koncentrationen. För barn i grupp är det mycket svårt 
eftersom de lätt stör varandra. Undervisningsmiljöer som främjar koncentration och 
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engagemang kan också trigga flow. Vilken typ av arbets- eller undervisningsmiljö som kan 
trigga flow är dock individuell. Traditionella klassrum triggar sällan flow. 
Undervisningsmiljön ska inriktas på ett sätt som främjar engagemang för elever. 
Undervisning i historia som exempelvis ges på ett museum triggar flow mycket lättare än 
samma undervisningsstoff förmedlat i ett klassrum. Skolmiljö med stora klassrum och dito 
skärmar och whiteboards, stöds inte av flowforskning. Tillgång till olika grupprum så klassen 
kan delas upp för arbete i mindre grupper underlättar för flow. 

En annan viktig flowtrigger är tid; för de flesta elever tar det tid att komma in i flow. 
Tidsdisponeringen i de flesta skolor stöder dock inte denna flowtrigger utan lektionerna är för 
korta. Forskning har visat att det oftast tar trettio till sextio minuter för människor att uppleva 
flow samt att flow ofta uppstår efter en paus. I musikundervisning bör klassen börja med en 
uppvärmning eller introduktion och några kortare övningar följt av en paus. Efter pausen 
fortsätter lektionen och då har eleverna en mycket större chans att uppleva flow. Flow uppstår 
oftare när människor tar en paus efter en uppvärmningsperiod och fortsätter efter en paus. 
Csikszentmihalyi har forskat om flow i montessoriskolor. Montessoripedagogiken och Reggio 
Emilia använder flowteorin i sina verksamheter och den senare lägger stor vikt vid 
skolmiljön.  

Team-flow-modellen kan användas i musikundervisning i grundskolan för att stimulera flow 
som en kollektiv upplevelse och går alldeles utmärkt att tillämpa i klassrummet, säger dr. Van 
den Hout. Skillnaden mellan grupp och team är att team-medlemmarna är ömsesidigt 
beroende av varandra. I ett team ingår dessutom ofta färre personer än i en grupp eller en 
klass. När pedagogen delar upp klassen i mindre grupper kan grupperna anses som olika lag. 
När uppgiften är mer komplex behöver gruppens storlek minskas för att skapa trygghet – en 
viktig faktor i inom grupp- och team flow – för att flow ska kunna infinna sig.  
Gruppen behöver dessutom hitta ett gemensamt intresse och mål. Det är viktigt att låta 
eleverna musicera och uppleva flow och sedan få dem att ta paus för att komma ur flow. Detta 
görs för att skapa tillfälle för reflektion och därmed utveckling. I ensemblespel kan gruppflow 
endast infinna sig när eleverna först upplever individuell flow. När individuell flow är 
etablerad kan varje individ rikta sin uppmärksamhet och fokus utåt på sina klasskamrater. På 
så sätt kan gruppflow uppstå; elevernas fokus förflyttas från individen till gruppen. Elevens 
reflektion och medvetenhet om sina individuella flowtriggers är viktig, menar dr. Van den 
Hout, eftersom de är olika för alla.  
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5 Diskussion  
Diskussionen inleds med en metoddiskussion där föreliggande studies resultat samt likheter 
och olikheter i de utvalda texternas resultat belyses. Föreliggande studies styrkor och 
svagheter nämns samt för- och nackdelar med urvalet av texterna. Även inkluderings- och 
exkluderingskriterier tas upp och vilken typ av studier som inte togs med redovisas. Efter 
metoddiskussionen följer en diskussion om studiens resultat jämfört med dess syfte och 
frågeställningar. Resultaten sätts sedan in i ett större sammanhang och en redovisning görs 
över hur mycket forskning som finns publicerat i förhållande till det slutgiltiga urvalet av 
artiklar i föreliggande studie. Därefter behandlas urval av artiklar och hur väl de har täckt in 
forskningen inom flow i musikundervisning på grundskolan, följt av objektiva slutsatser. 
Slutligen avslutas diskussionen med förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion  
Resultaten i samtliga utvalda texter förmedlar samma budskap och grundas på samma 
koncept: flow främjar barnens engagemang och lust till lärande i musikundervisning på 
grundskolan. Det som lyfts fram i samtliga texter är vilka förutsättningar som behövs för att 
främja flow – individuellt eller i grupp. 

Skillnaderna mellan texterna ligger i de olika synvinklar de är skrivna ifrån. Van den Hout et 
al. (2018) har undersökt flow utifrån ett team flow perspektiv, Custodero (2002) har 
undersökt flow i musikundervisning hos unga barn och Shernoff & Csikszentmihalyi (2014) 
undersöker flow utifrån ett undervisningsperspektiv där public schools och high schools i 
USA ofta nämns när det refereras till tidigare forskning. Detta gör att läsaren kan tro att 
Shernoff & Csikszentmihalyis text främst handlar om flow i amerikanska skolor vilket är en 
svaghet hos texten i relation till föreliggande studies syftesfrågor. Custodero (ibid.) nämner 
inte tydligt vilka slags undervisningsmiljöer eller -situationer hennes text handlar om: 
kulturskola, fritidsaktiviter eller grundskola? Endast barnens ålder nämns och att 
rytmikmetoden samt instrumentspel har använts i undervisningen där barnen observerades. 
Därför blir det oklart för läsaren i vilken slags undervisningssituation barnen instruerades. 
Detta är anledningen till att jag har varit tveksam kring textens användbarhet i föreliggande 
studie. Custodero är dock den enda forskaren som har genomfört och publicerat studier om 
flow hos barn i musikundervisning i grundskoleåldern varför jag ändå ansåg att hennes text är 
relevant för denna studies syftesfrågor.  

Föreliggande studies styrkor är följande:  
– Samtliga utvalda texter håller bra kvalitet och är samstämmiga att flow främjar barnens 
engagemang och lust till lärande i musikundervisning på grundskolan. 
– Ett tydligt forskningsglapp har konstaterats inom ämnet flow i musikundervisning på 
grundskolan. Så vitt jag vet (och det bekräftas av professor Ørsted Andersen och dr. Van den 
Hout i interjuerna som genomfördes april 2018) finns det ingen forskning om flow i 
musikundervisning på grundskolan som täcker in alla årskurser.  
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– Kunskapstillskottet från framstående forskare inom flow genom 120 minuters intervju per 
person samt etableringen av personlig kommunikation med dem båda via mail har höjt 
föreliggande studies tillförlitlighet och kvalitet.  

Föreliggande studies svagheter är följande: 
– Denna studies styrka är samtidigt en svaghet. Eftersom det inte finns någon forskning som 
kan svara direkt på syftesfrågorna söktes forskningslitteratur inom föreliggande studies 
delämnen; flow i musikundervisning, gruppflow och flow i undervisning generellt. 
Det innebär att de utvalda texternas resultat inte i någon empirisk studie har beprövats vara 
tillämpbara i en skolmusikkontext.  
– Vid översättning av forskningsartiklar från engelska till svenska finns det risk för tolkning 
och felaktiga översättningar. Mitt modersmål är nederländska och vid översättning av 
engelska texter till svenska, behövdes oftast hjälp av google translate. Detta har påverkat 
föreliggande studies tillförlitlighet.   

Angående exkluderings- och inkluderingskriterier så anser jag att jag har fått goda resultat; 
de valda artiklarna har kunnat besvara föreliggande studiens syftesfrågor. Mina svårigheter 
med det engelska akademiska språket spelade däremot en roll i mitt urval. Särskilt artiklar 
skrivna av professor Custodero var så pass svårförståeliga att jag inte fick någon bra 
uppfattning om vad texten handlade om, vad forskningsresultaten handlade om och hur jag 
skulle kunna använda hennes texter för analys och praktisk tillämning i föreliggande studie. 
Efter personlig kommunikation med team-flow-forskaren Jef van den Hout den 15 april 2018 
och doktor Frits Evelein, lektor samt ämnesdidaktiker inom musikpedagogik vid universitet i 
Utrecht och musikhögskolan i Rotterdam, Nederländerna, bestämde jag mig för att inte gå 
vidare med analys av en del av Custodero’s (förmodligen relevanta) artiklar. Endast en text av 
Custodero valdes där det engelska språket var begripligt.  

Flow in schools revisited: Cultivating engaged learners and optimal learning environments är 
en uppföljning och en revidering av en tidigare utgåva som publicerades 2009. Den tidigare 
utgåvan heter Flow in schools. Den senare utgåvan som publicerades 2014 valdes istället för 
den som publicerades 2009 eftersom jag och Eriksson Barajas et al (2013) anser att forskning 
ska vara så uppdaterad som möjligt. Det finns en nackdel; den äldre texten är mer omfattande 
och textens innehåll delvis annorlunda. Den äldre versionen av Shernoff & Csikszentmihalyis 
text handlar om olika skolor som tillämpar flow i sin pedagogik. De kunskaperna hade varit 
relevanta för föreliggande studies syftesfrågor. 

Andra studier av professor Ørsted Andersen som exkluderades för analys var (relevanta) 
studier på danska som handlar om flow i undervisning på danska skolor. Språket var en 
avgörande faktor för exkludering eftersom jag inte behärskar danska tillräckligt väl för att 
kunna analysera texten. En annan studie av professor Ørsted Andersen (2016) som handlar 
om nya mätningsmetoder för mätning av flow i undervisning exkluderades därför att artikelns 
syfte inte stämmer överens med föreliggande studies syfte. Däremot hade artikeln kunnat 
bidra med kunskaper om flow i undervisning. För att få en inblick i andra artiklar som 
exkluderades hänvisar jag till litteraturmatrisen i bilaga 1.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Som tidigare nämnts förmedlar resultaten i samtliga texter samma budskap: flow främjar 
barns engagemang och lust till lärande i musikundervisning på grundskolan. Hur flowteorin 
kan tillämpas i musikundervisning på grundskolan beskrivs i Custoderos (2002) text; barn 
söker aktivt och ständigt efter nya utmaningar som främjar flow och vägleder därmed läraren i 
skapandet av passande undervisningsstrategier. Mer konkret rådgivning om praktisk 
tillämpning av flowteorin i musikundervisning på grundskolan erbjöds av professor Ørsted 
Andersen (2004, personlig kommunikation 2018–04–10) där exempelvis grupp- och 
klassrumanpassningar som förbättrar inlärningsmiljön föreslås för att främja flow i 
undervisning. Att arbeta aktivt och interaktivt i mindre, nivåindelade grupper främjar 
exempelvis elevernas koncentration, autonomi och engagemang, vilket i sin tur triggar flow. 
Även svårigheter att uppnå flow i obligatorisk undervisning på grund av exempelvis 
störningsmoment, stora klasser, korta lektioner, ofrivilligt deltagande och extrinsisk 
motivation nämndes av Ørsted Andersen, vilket inte framfördes i de utvalda texterna som 
analyserades. Intervjuerna har varit ett komplement tilllitteraturstudien i denna uppsats. 
Texterna som analyserades gav vägledning kring förutsättningarna för flow i 
musikundervisning medan intervjuerna kompletterade informationen om flowteorin med 
praktisk tillämpning.  

För att besvara föreliggande studies syftesfrågor anser både professor Ørsted Andersen 
(personlig kommunikation 2018–04–10) och dr. Van den Hout (personlig kommunikation 
2018–04–11) att egna slutsatser kan och bör dras utifrån föreliggande studies resultat om 
gruppflow och team flow samt flow i (musik-)undervisning. Custoderos forskning om flow i 
musikundervisning är inte heltäckande för denna studies syftesfrågor eftersom barnen som 
undersöktes var unga barn upp till tolv år. Att dra egna slutsatser utifrån texternas resultat och 
min egen yrkeserfarenhet som musiklärare på en grundskola innebär risk för spekulation. För 
att ta reda på möjligheterna för praktisk tillämpning av flow i musikundervisning på 
grundskolan föreslår jag fortsatt empirisk forskning.  

Van den Houts litteraturstudie om team flow (2018) anser jag vara högst relevant för 
gruppflow och team flow i musikundervisning på grundskolan. Team-flow-modellen skulle 
kunna användas för ensembleundervisning där eleverna spelar i band. Även denna teori är 
något som kvarstår att bepröva empiriskt i fortsatt forskning. Van den Hout bekräftade i 
intervjun att team-flow-modellen går att tillämpa i musikundervisning och att både gruppflow 
och teamflow kan användas i musikundervisning, beroende på gruppens storlek.  

5.3 Slutsatser  
Föreliggande studie kom fram till följande huvudsakliga resultat: 

Flow främjar barns engagemang och lust till lärande i musikundervisning på grundskolan, 
även om flow är svårt att uppnå i obligatorisk undervisning. 
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Elevens reflektion och medvetenhet om sina egna individuella flowtriggers är viktig eftersom 
de är olika för alla. Barn söker aktivt och ständigt efter nya utmaningar som främjar flow och 
vägleder därmed läraren i skapandet av passande undervisningsstrategier. 

De yttre omständigheterna är avgörande för om flow kan upplevas; tid, tidsdisponering 
(pauser), rummets karaktär och storlek kan trigga eller kullkasta flowupplevelsen. Interaktiv 
undervisning med utrymme för barns autonomi, material som är anpassat efter elevernas 
individuella förmågor och deras egen barndoms- och musikkultur samt möjligheter till 
kinestetisk återkoppling genom rörelser eller instrumentspel främjar flow. 

Gruppflow kan uppstå när aktivitetens utmaningar och mål upplevs som meningsfulla för hela 
gruppen. Glädje och entusiasm upplevs av hela gruppen när en kollektiv ambition skapas. 
Individuell flow blir gruppflow när enskilda mål förvandlas till gemensamma mål där alla 
deltar lika mycket. 

Forskning inom det specifika området flow i musikundervisning på grundskolan är väldigt 
begränsad enligt föreliggande litteraturstudies sökresultat. Fortsatt empirisk forskning om hur 
flowmodellen ska tillämpas praktiskt i musikundervisning på grundskolan behövs för att 
fånga upp forskningsglappet. 

Det finns däremot mycket kunskap och forskning om flow i musik, gruppflow och team flow 
samt flow i undervisning, alltså kan kunskap om de olika områdena kombineras.  

5.3.1 Fortsatt forskning  
Föreliggande litteraturstudies resultat visar på ett forskningsglapp på området flow i 
musikundervisning på grundskolan. Empirisk forskning skulle kunna fylla detta glapp genom 
att använda sig av följande frågor: 

– Vilka verktyg behöver elever för att själva skapa flow i musikundervisning på grundskolan?  
Flowforskning inriktat på undervisning och skola har lagt mycket fokus på hur lärare aktivt 
ska kunna främja flowupplevelser hos elever. Även jag har (omedvetet) gjort det. Jag insåg 
dock under processen att ett intressant område sällan har berörts, nämligen: vilka verktyg 
behöver elever för att själva skapa flow i musikundervisning på grundskolan?  

– Hur kan flow tillämpas praktiskt i musikundervisning på grundskolan, finns det olika 
metoder för lärare för att främja flow hos elever? Nya mätmetoder med högre reliabilitet och 
validitet än i äldre studier där ESM användes skulle kunna användas i sådana studier. Då 
kunde man undvika att provpersonen störs i flowupplevelsen eller att resultaten beror på 
provpersonens eget minne som var fallet vid användning av ESM. (Shernoff & 
Csikszentmihalyi, 2014) Mätapparater som används i pågående forskning mäter hjärtslag och 
signaler i hjärnan. (Ørsted Andersen, personlig kommunikation 2018–04–10) 



 31 

Referenser 
Arnegård, J. (2006). Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola. Stockholm: Intellecta 

DocuSys.  

Aroseus, F. (2013). Sociokulturellt perspektiv. Hämtad 20180417 från 
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/ 

Bakker, A. B. (2004). Flow among music teachers and their students: The crossover of peak 
experiences. Jourrnal of Vocational Behavior, 66 (s. 26–44). Hämtad 20180420 från 
https://www.isonderhouden.nl/doc/pdf/arnoldbakker/articles/articles_arnold_bakker_120.pdf 

 
Bernard, R. (2009). Music making, transcendence, flow, and music education. International Journal 

of Education & the Arts, 10(14). Hämtad 20180420 från http://www.ijea.org/v10n14/.  

Carr, A. (2014). Positive psychology – the science of happiness and human strengths. (s. 47) Hove: 
Brunner Routledge.  

 
Custodero, L. A. (2002). Seeking challenge, finding skill: flow experience and music education. 

Arts Education Policy Review, vol. 103, nr. 3. (s. 3–9) Hämtad 20180429 från 
https://www.researchgate.net/publication/249038300_Seeking_Challenge_Finding_Skill_Flo
w_Experience_and_Music_Education 

 
Custodero, L. A. (2005). Observable indicators of flow experience: a developmental perspective on 

musical engagement in young children from infancy to school age. Music education research 
Vol. 7, no. 2 (s. 185, 209). New York: Routledge. 

 
Custodero, L. A. (2011). Musical imaginations. Multidisciplinary perspectives on creativity, 

performance and perception. The call to create: flow experience in music learning and 
teaching. (s. 369–384) Oxford: University Press. 

 
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: den optimala upplevelsens psykologi. Stockholm: Natur & 

Kultur.  
Csikzsentmihalyi, M. (1996). Creativity: flow and the psychology of discovery and invention. New 

York: Harper Collins Edition. 
 
Csikszentmihalyi, M. (1997). Finna flow: den vardagliga entusiasmens psykologi. Stockholm: 

Natur & Kultur.  
Csikszentmihalyi, M. (2014). Applications of flow in human development and education: the 

collected works of Mihaly Csikszentmihalyi. New York: Springer.  
 
Csikszentmihalyi, M. (2014). Flow and the foundations of positive psychology: the collected works 

of Mihaly Csikszentmihalyi. New York: Springer. 
 
Delle Fave, A., Massimini, F., & Bassi, M. (2011). Psychological selection and optimal experience 

across cultures: social empowerment through personal growth. Dordrecht: Springer.� 



 32 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap – vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 
Stockholm: Natur & kultur.  

 
Friberg, F. (2012). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur. 
 
Harmat, L., Ørsted Andersen, F. Wright, J. & Sadlo, G. (2016). Flow Experience: empirical 

research and applications. Dordrecht/ New York: Springer.  
 
Hartman, S. G. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur & 

kultur.  
 
Heutte, J. et al. (2016). The EduFlow Model: a contribution toward the study of optimal learning 

environments. Flow experiences. Empirical research and applications (s. 127–143). New 
York: Springer.  

 
Hellspong, L. (2001). Metoder för brukstextanalys. Studentlitteratur, Lund.  
 
Håman, L., Prell, H., Lindgren, E - C. (2015). Riktlinjer för litteraturstudier vid IKI, Göteborgs 

Universitet. Hämtad 20171120 från http://gu.se/digitalAssets/1509/1509977_riktlinjer-f--r-
litteraturstudier-iki-2015.pdf 

 
Kihlström, S. (2007). Att undersöka. I Lära till lärare. (s. 226–257) Stockholm: Liber. Hämtad 

20180421 från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-4783�
�
Korhonen, J., Lindström, K. (2016–2017). Litteraturstudie. Hämtad 20180421 från 

https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/Hemsida%20dokument%202016- 
17/Litteraturstudie%205.9%2016.pdf  

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Rathunde, K. (2003). A comparison of montessori and traditional middle schools: motivation, 
quality of experience, and social context. The Natma Journal, Vol. 28, No.3.� 

Resultat PISA – Internationellt. Hämtad 20171121 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-
och-forskning/Provresultat/Resultat-PISA/�

Schmidt, J. A., Shernoff, D. J., & Csikszentmihalyi, M. (2007). Individual and situational factors 
related to the experience of flow in adolescence: A multilevel approach. The handbook of 
methods in positive psychology (s. 542–558). Oxford: Oxford University Press. �

Schmidt, J. A., (2010). Flow in education. Social and emotional aspects of learning. (s. 28–34) 
Oxford: Elsevier. 

 
Shernoff, D. J., Csikszentmihalyi, M., Schneider, B., & Steele- Shernoff, E. (2003). Student 

engagement in high school classrooms from the perspective of flow theory. School 
Psychology Quarterly, vol. 18, (s. 158–176). 

 



 33 

Shernoff, D. J., (2013). Optimal learning environments to promote student engagement. New York: 
Springer.  

 
Shernoff, D. J., & Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow in schools: cultivating engaged learners and 

optimal learning environments. Handbook of positive psychology in the schools. (s. 131–145) 
New York: Routledge. 

 
Shernoff, D. J., Csikszentmihalyi, M. et al. (2014). Flow in schools revisited: Cultivating engaged 

learners and optimal learning environments. Handbook of positive psychology in schools. (s. 
211–226) New York: Routledge. 

 
Skolverket. Lozic, V. (2015). Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång. Hämtad 

20180421 från skolverket.se  
 
Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 

Skolverket. Hämtad 20171121 från www.skolverket.se  
 
Van den Hout, J. J. J. (2016). Team flow: from concept to application. Eindhoven: Technische 

Universiteit Eindhoven.  
 
Van den Hout, J. J. J. et al. (2016). Flow experiences. Empirical research and applications. The 

application of team flow theory (s. 233–247). New York: Springer. 
 
Van den Hout, J. J. J., David, O. C., Weggeman, M. C. D. P. (2018). The conceptualization of team 

flow. The journal of psychology, vol. 0, NO. 0 (s. 1–36). In press 20180421. 
 
Vetenskapsrådet (2017). Oredlighet i forskningen. Hämtad 180420 från   

https://www.vr.se/etik/oredlighetiforskningen.4.9232df81081e742f7e800049.html 
 
Vygotskij, L. S. (1987). Interaction between learning and development. In Gauvain & Cole (Eds). 

Readings on the development of children. (s. 34–40) New York: Scientific American Books. 
  
 Vygotskij, L. S. (1978). Mind in society: The developement of higher psychlogical processes. 

London: Harvard University Press. 
 
Whalen, S. P. & Csikszentmihalyi, M. (1991). Putting flow theory into educational practice: the 

Key school’s flow activities room. Report to the benton center for curriculum and instruction. 
Chicago: University of Chicago.  

 
Ørsted Andersen, F. (2004). Optimal learning environments at Danish primary schools. Danish 

University of Education, LEGO Learning Institute. Hämtad 20171121 från 
optimallearningenvironments_downloadpdf-4.pdf   



 34 

Bilaga 1. Litteraturmatris  
titel, författare år typ av text syfte design/metod resultat evidens/vetenskaplig 

kvalitet 
mina funderingar och 

anteckningar 
användbart för 

mitt syfte? 

Flow among music 
teachers and their 
students: The 
crossover of peak 
experiences. Bakker, 
A. B. 

2005 Artikel i 
vetenskaplig 
tidning: Journal of 
vocational behavior. 

Smittsamhet av 'peak 
experience' (flow) 
mellan lärare och 
elever undersöks 

Enkätundersökning där 178 
musiklärare och 605 elever 
från 16 olika musikskolor 
deltog. 

Flowupplevelser hos musiklärare 
var relativt frekventa och det 
fanns en stor smittsamhet av flow 
mellan lärare och studenter, ett 
ömsesidigt utbyte av flow. 

Peer reviewed. 
Eric.ed.gov.   

Denna undersökning gäller 
musiklärare och elever på 
olika musikskolor i 
Nederländerna i 2005.  
Kan undersöka om 
resultaten går att tillämpa i 
undervisning på 
grundskolan 

Ja, men fel 
undersökningsgrupp
. Deltagarna är 
elever och 
pedagoger på 
kulturskolan. 

Music making, 
transcendence, flow, 
and music education. 
Bernard, R. 

2009 Journal i 
vetenskaplig 
tidning: 
International journal 
of education & the 
arts. 

Artikel om peak 
experience, 
transcendens och flow 
i musicerandet och 
undervisning på 
grundskolan. 

Berättelser från föredetta 
musikpedagoger används 
som data för denna studie 
samt Bernards egna elevers 
skriftliga arbeten 

Läraren behöver utforska sina 
egna flow-upplevelser och 
upplevelser av transcendens och 
mindfullness innan man kan skapa 
flowupplevelser hos sina elever 
och flow i undervisningen. 

Peer reviewed. 
Eric.ed.gov. 

Denna studie handlar om 
flera olika upplevelser: 
transcendens, mindfullness 
och flow. Jag har bara 
användning av den delen i 
artikeln där Bernard 
specificerar flow i 
gruppundervisning. Största 
delen av artikeln handlar 
om flow i individuell 
musicerande eller 
undervisning. 

Ja, delvis 

Intrinsic motivation 
and flow condition on 
the music teacher's 
performance. Torres 
Delgado, G. 

2017 Artikel i 
Vetenskaplig 
tidning: Research in 
pedagogy. 

Forskning om 
förutsättningar av 
flowupplevelse och 
intrinsisk motivation 
av musiklärare på 
gymnasiet och högre 
utbildning. 

Deltagande personer i 
studien: 738 anställda lärare 
på gymnasiet mellan 18 och 
68 år gammal varav 411 
kvinnor och 327 män. 
Studien genomfördes i 
Mexico.  

Elever som får regelbunden och 
omedelbar feedback, tydliga och 
väldefinierade uppnåbara mål med 
en balans mellan utmaning och 
förmåga upplever oftare flow. 
"Musiklärarna som upplever flow 
visar en högre grad av 
tillfredsställelse utan en extern 
belöning. Det finns ett statistiskt 
signifikant positivt samband för 
intrinsisk motivation och 
flowstatus hos lärare och 
musiklärare." (s. 155) 

Peer reviewed. 
Eric.ed.gov. 

Studien handlar om 
intrinsisk motivation vid 
flow-upplevelsen hos 
musiklärare och lärare i 
andra ämnen. Dålig 
engelska, både 
grammatiken och 
ordförrådet är bristfalliga. 

Nej. Nivån i det 
engelska språket är 
för ojämn och ger 
risk för tolkning. 
Läraren som deltog i 
studien undervisar 
på gymnasiet. 
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titel, författare år typ av text syfte design/metod resultat evidens/vetenskaplig 
kvalitet 

mina funderingar och 
anteckningar 

användbart för 
mitt syfte? 

Flow in schools 
revisited: cultivating 
engaged learners and 
optimal learning 
environments. 
Shernoff, D. J., & 
Csikszentmihalyi, M. 
et al. 

2014 Kapitel i bok: 
Handbook of 
positive psychology 
in schools. 2nd 
edition. 

Analys om flow 
relaterad till student-
engagemang och 
lärande i skolan. En av 
de senaste forsknings-
resultaten om flow-
upplevelse i skolan 
och flow-teorin 
tillämpad i skolan. 
Elevernas engagemang 
i grundskolan 
beskrivs. 

Faktatext Flow främjar studentengagemang 
i klassrummet. Perception och 
målorientering, instruktions-
format, inlärningsmiljö och 
lärarbeteenden påverkar elevens 
engagemang. Optimal Learning 
Environments kan uppnås när 
lärare stöder studentens 
självständighet och initiativ och 
låter studenter interagera med 
kamrater och vuxna för att skapa 
en känsla av tillhörighet. I sådana 
miljöer tillhandahåller läraren 
aktiviteter som är utmanande och 
relevanta och gör det också 
möjligt för eleverna att känna sig 
trygga och i kontroll. (s. 221) 

Peer Reviewed I artikeln beskrivs vilka 
förutsättningar behövs för 
att uppnå flow i 
undervisning på 
grundskolan i alla ämnen. 
Undervisning behandlas 
alltså som generell 
undervisning och ej 
specifik 
musikundervisning. Jag 
anser dock att resultaten är 
högst tillämpbara för 
musikundervisning. 

Ja 

Flow in education.      
Schmidt, J. A. 

2010 Artikel i bok. 
International 
encyclopedia of 
education 

I artikeln beskrivs 
aktuella och 
potentiella 
tillämpningar av 
flowmodellen i 
undervisning. 

Faktatext Det har identifierats flera villkor 
under vilka flowupplevelser 
tenderar att infinna sig. En av 
dessa villkor - höga utmaningar 
som matchar individens 
kompetens - finns ofta i 
utbildningsmiljöer, men andra 
viktiga förutsättningar är i stor 
utsträckning frånvarande i 
klassrummet, vilket innebär att 
eleverna inte upplever flow i 
skolan så ofta som man skulle 
förvänta sig. 

Peer Reviewed. Flow i undervisnings-
sammanhang där 
undervisning i grupper och 
flow anges vara 
paradoxalt. 

Ja 
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titel, författare år typ av text syfte design/metod resultat evidens/vetenskaplig 
kvalitet 

mina funderingar och 
anteckningar 

användbart för 
mitt syfte? 

Putting flow theory 
into educational 
practice: the Key 
school’s flow activities 
room. Whalen, S. P. & 
Csikszentmihalyi, M. 

1991 Forskningsrapport Tillämpa 
flowmodellen i 
praktiken. the Key 
school i USA är 
testskolan 

Rapportering empirisk studie "(1) intensified play can be a 
learning experience; (2) the 
opportunity for choice helps 
students clarify their interests; (3) 
game playing provides 
opportunities for practicing 
process-oriented skills and 
developing sustained attention." 
(s. 2). Flowmodellen kan 
tillämpas på elever i grundskolan 
med positiva resultat. 

Peer reviewed. 
Eric.ed.gov. 

En viktig studie som 
används än idag som 
referens för flow i 
praktiken på grundskolan. 
Tack vare denna studie vet 
forskare idag att det går att 
tillämpa flowmodellen i 
praktiken på skolor och 
elever. 

Nej, även om 
innehållet är 
relevant. Texten 
publicerades innan 
år 2000. 

Seeking challenge, 
finding skill: flow 
experience and music 
education. Custodero, 
L.A. 

2002 Artikel i Arts 
Education Policy 
Review. 103, 3. 
Research Library. 

Upplysa om vilka 
förutsättningar behövs 
för att elever ska 
kunna uppleva flow i 
musikundervisning 

Forskningsrapport av 
författarens egna empiriska 
studier 

Pedagogen ska lära sig att läsa och 
förstå tecken på barnets sätt att 
söka utmaningar och hitta 
färdigheter genom självtilldelning, 
självkorrigering, förutseende, 
utvidgning och utveckling av 
musikaliskt material i olika 
inlärningsmiljöer. 

Peer reviewed. 
Eric.ed.gov. 

Rapport av empirisk 
forskning om flow hos 
unga barn som relaterar till 
implikationer för övning 
och utformning av 
musikundervisning. Senare 
vetenskapliga studier om 
flow i undervisning 
refererar till denna artikel. 
 

Ja, senare studier om 
flow i undervisning 
som boken Flow 
Experience, 2011, 
refererar till denna 
studie. 

Observable indicators 
of flow experience: a 
developmental 
perspective on musical 
engagement in young 
children from infancy 
to school age.  
Custodero, L. A. 

2005 Artikel i Music 
education research 
Vol. 7, No. 2, 2005, 
s. 185 – 209 

Unga barns 
flowupplevelser i 
musikundervisning 
undersöks. Syfte: att 
fastställa vilka 
indikatorer triggar 
flowupplevelser. 

Beskrivande observationer 
av unga barns 
flowupplevelser undersöktes 
i fyra naturligt 
förekommande 
musikinlärningsmiljöer: 
spädbarn och tvååringar i 
barnomsorgsinställningar 
och skolbarn i Suzuki fiolin 
och Dalcroze-klasser. 

Flow indikatorer fungerar utöver 
den studerade åldersgruppen med 
varierande intensitetsnivåer och 
frekvenser. Åldersrelaterad ökning 
av barnens engagemang, vilket 
minskades hos barn i skolåldern. 
Resultaten berör vidare: 
tillgänglighet och svar på 
musikalisk struktur hos spädbarn 
och småbarn, gestens roll för att 
hjälpa barnens fokus, 
vuxennärvaro och de förändrade 
rollerna hos klasskamrater. 

Peer reviewed. 
Eric.ed.gov. 

Undersökningsgruppen 
gäller barn i förskoleåldern 
och barn i grundskolan 
som får musikundervisning 
med Suzuki och Dalcroze 
metoder. 

Nej.   
Undersöknings-
personer är för unga 
och metodiken som 
användes (Suzuki 
och Dalcroze) kan 
färga studiens 
resultat. 
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titel, författare år typ av text syfte design/metod resultat evidens/vetenskaplig 
kvalitet 

mina funderingar och 
anteckningar 

användbart för 
mitt syfte? 

The call to create: flow 
experience in music 
learning and teaching.  
Custodero, L.A. 

2011 Kapitel ur 
vetenskaplig bok:  
Musical 
imaginations. 
Multidisciplinary 
perspectives on 
creativity, 
performance and 
perception. 

Ge en överblick av 
tidigare publicerade 
studier om flow i 
musikundervisning. 

Experience Sampling 
Methodology (ESM) 
observerade och filmade 
lektioner med 12 barn i 
åldern 4 - 5 och letade efter 
exempel på barn som kände 
sig högkvalificerade och 
utmanade. Frågeformulär för 
lärare. Studierna utfördes i 
USA, Grekland (Custodero 
& Stamou, 2006; Stamou & 
Custodero, 2007a, 2007b) 
och Korea (Bae, 2010). 

Resultaten är specifikt relevanta 
för relationen mellan barnens 
musikinlärning, kreativitet och 
flowupplevelse: funktionen av 
efterhärmning. "The reciprocal 
influences of our bodies as both 
why we know and how we know 
can support and/or inhibit 
perceptions of high skill and chal 
lenge as we engage in musical 
action" (Custodero, 2011, s. 382) 

Peer Reviewed. Målgruppen i studien är 
barn i förskoleåldern.  
Otydligt om det handlar 
om musikämnet i skolan 
eller musikskolan. 
Resultaten är 
svårformulerade. 

Ja, delvis. 
Nackdelar: Inte hela 
kapitlet är relevant. 
Svårförståelig och 
teknisk engelska. 
Risk för feltolkning. 

The EduFlow Model: 
A contribution toward 
the study of optimal 
learning environments.  
Heutte, J. et al. 

2016 Flow Experience, 
empirical research 
and applications. 
Kapitel 9.  

Informera om primära 
faktorer som spelar en 
roll i definieraring av 
optimal inlärnings-
miljö, en miljö som 
stöttar flowupplevelser 
hos elever 

En longitudinell studie om 
flowupplevelser hos 
studenter som gör en 
Massive Open Online 
Course (MOOC) beskrivs. 
The Flow in Education scale 
(EduFlow Scale) som 
användes i en annan studie 
beskrivs och resultaten 
presenteras. 

Vikten av användning av en Flow 
in Education Model som EduFlow 
för att komma vidare i forskning 
om Optimal Learning 
Environments. EduFlow modellen 
har tre fördelar: det passar utmärkt 
för flowmätning i olika 
undervisningscontexter, 
den är kort, den visar skillnader 
mellan fyra dimensioner av flow 
som are relaterade till cognitiva 
processer. 

Peer Reviewed Den mest uppdaterade 
studie om flow i 
undervisning som referar 
till de flesta tidigare studier 
om flow i skolan, inclusive 
Custodero 2002. De 
senaste forskningsmetoder 
beskrivs och resultaten 
inkluderas. Resultaten 
nämns att kunna tillämpas i 
olika undervisnings-
contexter: värdefull 
information. 

Ja, delvis. Fokus 
ligger dock på en ny 
metod för att mäta 
flow i undervisning 

Conceptualizing group 
flow: a framework. 
Duncan, J. & West, R. 
E. 

2018 Vetenskaplig artikel 
i Academic 
Journals, vol. 13, s. 
1–11. 

Litteraturrecension där 
likheterna diskuteras 
mellan 
Csikszentmihailyis 
flowteori och Sawyers 
teori om gruppflow. 
Sawyers teori jämnförs 
med befintliga begrepp 
i litteraturen om 
grupparbete inom 
undervisning och 
näringslivet. 

Faktatext där olika studier 
med olika metoder 
redovisas. 

En förklaring och redovisning 
kring hur individuell flow kan bli 
gruppflow i (scen-)konstnärliga 
sammanhang. 

Peer Reviewed Relevant text med tydliga 
tabeller om skillnader och 
likheter mellan individuell 
flow och gruppflow. I 
resultat framgår dock att 
många frågor om 
gruppflow i undervisning 
är fortfarande obesvarade. 

Ja, delvis. Täcker 
studiens syfte men 
ger inga klara svar 
på frågan hur 
gruppflow kan 
uppnås. 



 38 

titel, författare år typ av text syfte design/metod resultat evidens/vetenskaplig 
kvalitet 

mina funderingar och 
anteckningar 

användbart för 
mitt syfte? 

The conceptualization 
of team flow. Van den 
Hout, J. et al. 

2018 Vetenskaplig artikel 
i The Journal of 
Psychology, volume 
0, no 0, s. 1 - 36.  In 
press 21 april 2018 

Belysa gruppflow mer 
extensiv och ur ett 
bredare perspektiv.  
forskningsämnen 
inkluderar både de 
enskilda (aggregerade 
eller annorlunda) 
erfarenheterna och det 
sammanhang där de 
förekommer 

Faktatext där olika studier 
med olika metoder redovisas 

Utvidga aktuella teorier till en 
testbar multilevelmodell av 
teamflow 

Peer Reviewed En pedagogisk upplagt 
faktatext med tydliga 
jämnförelser mellan 
individuell, grupp- och 
teamflow. Senaste artikeln 
om flow i grupper där 
tidigare studier om 
gruppflow inkluderas och 
jämförs. 

Ja, täcker studiens 
syfte där alla 
variationer av 
gruppflow belysas 
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Bilaga 2. Sökvägstabell 
 

 
 

Databas och 
datum 

Sökord Exkluderings-
kriterier 

Antal 
relevanta 

träffar 

Antal artiklar 
som inkluderades 

i studien för 
djupanalys 

ERIC 180408 “music education” 
AND flow 

Alla språk utom 
svenska, 
engelska, 

nederländska 
och danska 

36 0 

Google Scholar 
180408 

“music education” 
AND flowAND 
“public school” 
OR “optimal 
learning 
environment” 
 

Ej peer 
reviewed,   

Alla språk utom 
svenska, 
engelska, 

nederländska 
och danska 

15 
 

1 

(Shernoff & 
Csikszentmihalyi 
et al., 2014) 

Google Scholar 
180408 

“music education” 
AND “group flow” 

OR “team flow”  

Ej peer reviewed 
Alla språk utom 

svenska, 
engelska, 

nederländska 
och danska 

27 
 

0 

Research Gate 
180410 

“music education” 
AND flow OR 

“group flow” AND 
“public school” 

OR “middle 
school”   

Ej peer reviewed 
Alla språk utom 

svenska, 
engelska, 

nederländska 
och danska 

6 
 

1 

(Custodero, 2002) 

 

Summa   84 2 



 40 

Bilaga 3. Kunskapskritisk innehållsanalys 
Custodero (2002) 

Custodero, L. A. (2002) Seeking challenge, finding skill: flow experience and music 
education. Arts Education Policy Review, volume 103, nr. 3.  
 
En forskningsrapport som redovisar empiriska studier som har genomförts av författaren 
själv. Texten finns på ERIC och är peer-reviewed. Texten refererar till forskning som tog 
plats i USA.  
 
Frågorna som texten tar upp är viktiga för musikundervisningens utforming och 
implementering av flowteorin samt hantering av inlärningsmiljöer. Sökresultaten i denna 
studie visade att Custodero är en av de få forskare som publicerar empiriska studier om flow i 
musikundervisning och hennes texter är av stor vikt för att kunna besvara denna 
litterutstudiens syftesfrågor. Denna vetenskapliga text grundas i musikpedagogik och positiv 
psychologi. Artikeln ger en översikt av tidigare empirisk forskning om flow och hur 
flowmodellen kan relateras till musicerande och musikundervisning för förskolebarn och 
skolbarn. Vikten av tillämpning av flowmodellen i musicerande och musikundervisning 
bekräftas. Den kunskap som texten vill förmedla gör anspråk på att vara både objektiv och 
subjektiv. En del av Custoderos studier byggs på intervjuer med musiklärare och deras 
upplevelse av flow i undervisning. Andra studier grundas på observattioner av barn i 
förskoleåldern och barn på låg- och mellanstadiet. Custoderos observatorioner är subjektiva: 
studien grundas på den observerande personens synvinkel. Upplevelser av flow är 
personernas egna subjektiva upplevelser. Även begreppet utmaning upplevs olika och är 
subjektiv. Custodero påpekar att detta är ett problem i hennes empiriska studier. Textens 
kunskap anser jag som problematisk: öppen för argumentation, tolkning och diskussion.  
Texten är relevant för flowforskning inom musikundervisning på förskolan och låg- och 
mellanstdiet och för undervisning generellt. Däremot är det oklart om texten är relevant för 
musikundervisning på högstadiet eftersom det inte näms i texten att högstadieelever har varit 
inblandade som deltagare i Custoderos empiriska studier. I texten nämns flera empiriska 
studier som har genomförts av Custodero själv 1998–2002 som består av interjuer med 
grundskolebarn och musiklärare samt observationer av förskolebarn till elva- och tolvåringar. 
En studie var en longitudinell studie där barn följdes från förskoleålder till årskurs sex. 
Custodero påpekar att hennes kvalitativa metod (observation) var ny på 90-talet inom 
flowforskning och hade aldrig använts tidigare som forskningsmetod inom flowforskning. 
Senare vetenskapliga studier och böcker (Harmat, Ørsted Andersen, Wright, Sadlo, 2016) 
refererar till denna text när ämnet flow i musikundervisning tas upp och därmed anser jag 
texten som beprövat. Texten argumenterar övertygande för sin uppfattning och de iakttagelser 
som texten redovisar kan inte tolkas annorlunda än den själv gör. Texten är dessutom benägen 
att självkritiskt pröva sina egna resultat. Textens innehåll ger värdefull kunskap inom ämnet 
flow i musikundervisning och är en av de få texter som specifikt riktar sig på flowupplevelser 
hos barn i musikundervisningssituationer.  
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Bilaga 4. Kunskapskritisk innehållsanalys 
Shernoff & Csikszentmihalyi (2014) 
Shernoff, D.J. & Csikszentmihalyi, M. et al. (2014). Flow in schools revisited: Cultivating 
engaged learners and optimal learning environments. Handbook of positive psychology in 
schools. (s. 211–226) New York: Routledge. 
 
Ett kapitel ur en vetenskaplig bok av två prominenta vetenskapare inom flowforskning. I 
texten analyseras forskning om flow hos elever och lärare i undervisningssituationer. Den 
centrala frågan i texten handlar om hur optimala (inlärnings-)upplevelser som grundas i 
Csikszentmihalyis flowteori kan tillämpas direkt och betydelsefullt för att främja student-
engagemang och flow i skolan. Texten finns på Google Scholar och är peer-reviewed.  
 
Undersökningsfrågan handlar om hur optimala (inlärnings-)upplevelser som grundas i 
Csikszentmihalyis flowteori kan tillämpas direkt och betydelsefullt på student-engagemang i 
skolan. Undersökningsfrågan är viktig för skolväsandet och studiens resultat är praktiskt 
användbar i skolan. Texten refererar till flowforskning som har publicerats i över 25 år där 
olika (subjektiva) mätningsmetoder, gamla som nya, nämns och utvärderas. Tidigare 
kunskaper bekräftas och nya kunskaper samt nya bidrag till teorier och tankemodeller 
framförs. Texten är vetenskaplig, refererar till peer-reviewed forskning och publicerades i den 
vetenskapliga boken Handbook of Positive Psychology in Schools. Författare är anställda på 
Educational Psychology linjen vid Northern Illinois University respektive distinguished 
professor vid Claremont Graduate University, USA. Alltså hör texten hemma i psychologin 
och utbildningsvetenskap. I texten behandlas både almänna som specifika kunskaper som kan 
prövas empiriskt. Kunskapen är objektiv eftersom den analyserar och redovisar tidigare 
forskning. Det är enkelt att sammanfatta texten och författaren hjälper läsare med tydliga 
slutsatser och en sammanfattning. Texten framställer sin kunskap som både assertorisk och 
problematisk. Texten kan ge olika kunskap till olika läsare: personer i utbildnings- och 
skolväsandet kan anpassa läroplanen eller lektionersplanering. Psychologer kan bidra till 
bättre fungerade skolor där elevernas hälsa prioriteras (s. 212). Textens undersökningsmetod 
bygger på en bestämd teori, nämligen Csikszentmihalyis flowteori (2009) och texten styrs av 
kunskapsbildning av centrala begrepp och tankemodeller, till exempel flowteorin, optimal 
learning experience, engagemang, intrinsisk motivation och optimal learning environments. 
Texten är inte direkt benägen att pröva sina egna resultat men hävdar att texten själv är en 
analys av beprövade kunskaper. Däremot ifrågasätter texten metoden ESM (Experience 
Sampling Method) som har använts inom flowforskning i 25 år och som ger subjektiva 
resultat men hänvisar sedan till information om reliabilitet och validitet i en studie av Hektner 
och kollegor (2007, i Shernoff & Csikszentmihalyi, 2014, s. 214). De iakttagelser som texten 
redovisar kan inte tolkas annorlunda än den själv gör och argumenten för textens uppfattning 
är övertygande. Textens innehåll ger värdefull kunskap om metoder för förbättring av elevens 
engagemang och välmående i skolan som kan användas av skolväsandet, forskare, 
beslutsfattare och andra intressenter.  
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Bilaga 5. Kunskapskritisk innehållsanalys 
Van den Hout et al. (2018) 
Van den Hout, J.J.J. David, O.C., Weggeman, M.C.D.P. (2018). The conceptualization of 
Team Flow. The journal of psychology, vol. 0, NO. 0, 1–36. In press 2018-04-21. 
 
En litteraturstudie där Van den Hout et al. beskriver all litteratur om flow, social flow, 
gruppflow, grupp- och lagdynamik samt team flow som är av betydelse för att komma fram 
till en definition och formulering av team flow. Sedan föreslår författaren en modell med 
förslag som kan användas av forskare för framtida studier. Studien genomfördes i 
Nederländerna och USA. Texten skickades via mail av dr. Van den Hout själv och är i 
skrivande stund 2018–04–21 i publikation.  
 
Frågorna som texten tar upp handlar om skillnader och likheter mellan individuell flow, social 
flow, gruppflow, gruppdynamik och teamdynamik och slutligen team flow samt hur de olika 
begreppen kan förhålla sig till varandra. Sedan redovisas hur individiuell flow kan utvecklas 
till gruppflow när flera personer är inblandade och hur social flow och gruppflow samt 
gruppdynamik kan utvecklas till teamdynamik och slutligen till team flow i syftet att definiera 
och formulera begreppet team flow. 
Frågorna är relevanta för alla situationer där flow kan användas i en aktivitet eller i 
gruppsaktiviteter. Team flow är dock det centrala ämnet som behandlas och följande frågan 
ringar in syftet: hur kan medlemmar i ett företag skapa team flow. Jag anser frågorna som 
viktiga eftersom all litteratur om olika kontexter där flow kan infinnas sig behandlas och 
jämförs. Musikundervisning är en gruppaktivitet, en klass är en grupp och ett band kan 
behandlas som en grupp eller ett team.  
Texten är vetenskaplig och publicerades i The journal of psychology, en vetenskaplig tidning 
om forskning inom psykologi och ger nya kunskaper om tillämpning av gruppflow- och team-
flow-modellen och även nya bidrag till tidigare teorier av Sawyer (2006, i Van den Hout 
2018, s. 2) om förutsättningar för gruppflow. Van den Hout et al. ifrågasätter även Sawyers 
teori om gruppflow (ibid). och föreslår en annan teori om gruppflow och team flow än 
Sawyers modell. I texten möter vi kunskaper med anspråk på att gälla allmänt, alltså en 
generell kunskap (individuella flowupplevelser) och även specifika kunskaper 
(flowupplevelser i ett team). Kunskapen i texten är däremot inte fast eller exakt och den 
kunskap som texten vill förmedla gör anspråk på att vara både objektiv och subjektiv: i 
diskussionsdelen och forsatt forskning tas upp frågor som påpekar att en hel del forskning 
fortfarande behövs göras, särskilt när det kommer till Sawyers gruppflow modell som 
ifrågasätts och begreppen partial team flow samt full team flow. Däremot kan kunskapen som 
kommer fram i texten kunna prövas empirisk eftersom den grundas på bland annat empirisk 
forskning. Jag anser vidare att textens kunskap är problematisk: öppen för argumentation, 
tolkning och diskussion. Detta framkommer i diskussionsdelen och fortsatt forskning. Textens 
styrka är att den ger olika kunskaper till olika läsare. Även om textens fokus inte ligger på 
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gruppflow i undervisning, så anser jag att det går att tillämpa textens kunskaper alldeles 
utmärkt i andra områden än de som nämns av författaren, särskilt gruppundervisning. 
Textens metod är en allmän litteraturstudie. Både kvalitativa och kvantitativa studier 
granskades i texten. Textens undersökningsmetod bygger på en bestämd teori, nämligen 
Csikszentmihalyis flowteori (2009) och ifrågasätter Sawyers gruppflowteori (2006, i Van den 
Hout et al. 2018). Texten styrs av kunskapsbildning av centrala begrepp och tankemodeller: 
flow, social flow, gruppflow, grupp- och lagdynamik samt team flow. Textens resultat kan 
prövas praktiskt i olika sammanhang där flow kan upplevas både individuellt och i grupper 
eller lag; texten erbjuder läsaren tydliga och pedagogiska modeller och praktisk tillämpning 
av teorerisk kunskap. Jag anser denna text som den mest pedagogiska av alla andra texter om 
gruppflow eller team flow där det är enklast att pröva textens resultat i olika sammanhang. 
Texten är däremot självkritisk och ställer den med övertygande argument mot andra teorin 
som Sawyers teori om gruppflow.  
Texten ger ytterst värdefull kunskap om tillämpning av flowteorin i olika sammanhang och är 
även praktisk tillämpbar för att uppnå gruppflow- och team flow i musikundervisning på 
grundskolan tack vare textens pedagogiska upplägg med tydliga och användbara tabeller. 
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Bilaga 6. Hellspongs 26 kunskapskritiska 
frågor (Hellspong, 2001, s. 143–146) 
Frågeställning 
1. Vad är det för fråga eller frågor som texten tar upp? Handlar det om något problem? Belyser texten 
någon fråga som vi sällan tänker på? Eller har vi redan mycket kunskap om den? Är den rent av 
uttröskad eller har texten funnit någon ny infallsvinkel? 
2. Anser du att de frågor som texten sysslar med är viktiga? På vilka sätt och för vem? 
Kunskap 
3. Vad för sorts kunskaper ger texten? Hör de hemma i en bestämd vetenskap? Vilken? Eller i flera? 
Eller ger texten kunskaper av ett annat slag, kanske från religiös erfarenhet, vardagslivets iakttagelser 
eller den kollektiva klokhet som ett kulturarv förmedlar? Vad gör att du uppfattar textens innehåll som 
exempelvis vetenskapligt, religiöst, vardagligt eller traditionellt? 
4. Ger texten nya kunskaper – nya fakta, nya iakttagelser, nya tolkningar av gamla iakttagelser, nya 
förklaringar, nya begrepp, nya bidrag till teorier och tankemodeller? Eller rör det sig om bekräftelser 
av tidigare kunskaper? Eller ifrågasättanden av dem? 
5. Möter vi en kunskap med anspråk på att gälla allmänt, för allt och alla av ett visst slag, alltså en 
generell kunskap (”Alla kroppar utövar gravitation”)? Eller handlar det om kunskap om något enskilt 
– en viss individ, en viss händelse, ett visst konstverk (”Rubens målade den här tavlan”)? Då är det en 
specifik kunskap. 
6. Hur fast och exakt är den kunskap som texten vill ge? Skulle den kunna prövas empiriskt – genom 
olika typer av systematisk observation? Eller är den mer poetisk, mångtydig, lös och öppen, av den 
sort som vi möter i skönlitteraturen? 
7. Handlar det om en kunskap som framträder genom att texten gestaltar olika förhållanden, alltså 
visar upp hur de är, som en pjäs eller en roman, snarare än att den beskriver dem, alltså direkt påstår 
att något är si eller så? 
8. En fråga som är besläktad med den förra är följande: Vad är det intressanta med texten som 
kunskapsmodell? Är det att den presenterar ett antal fakta och idéer? Eller är det hur den utvecklar sitt 
ämne – att den visar på ett fruktbart sätt att tänka och resonera? 
9. Gör den kunskap som texten vill förmedla anspråk på att vara objektiv, så att alla kan dela och 
bekräfta den? Eller tillåter den sig att vara subjektiv, så att den bara gäller ur en viss persons 
synvinkel? 
10. Går det att sammanfatta den kunskap som texten ger – ange det viktigaste i den? Vad försvinner 
när man gör det? Ligger kunskapen kanske på ett plan där varje försök at dra ihop den förfuskar den? 
Är orsaken att texten inte utsäger vad den vet utan gestaltar det, som en berättelse? 
11. Aristoteles talar om tre sorters omdömen. Här ska vi använda hans distinktion för att formulera en 
fråga om textens kunskap. Framställer den sin kunskap som 1) apodiktisk – helt säker och omöjlig att 
betvivla, som de logiska sanningar vi möter i matematiken; 2) assertorisk – som ett resultat av 
verklighetsiakttagelser som antingen gäller eller inte och som därför inte kan diskuteras. Ta påståendet 
”Det regnar ute”. Eftersom vi lätt kan se efter hur det är, tvistar vi inte om saken; 3) problematisk - 
öppen för argumentation, tolkning och diskussion, som en överlagd åsikt i en omstridd fråga, till 
exempel hur Sverige ska föra sin utrikespolitik? 
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12. Tror du att texten ger olika kunskap till olika läsare? Uppstår det alltså sen dialog mellan texten 
och läsarens förkunskaper och intressen? Kan du ge exempel på hur kunskapsutbytet skulle kunna 
skifta med vad läsaren vill veta och kan förstå? 
Relevans 
13. Skulle man kunna dra fler och kanske ännu intressantare slutsatser av det texten säger än 
författaren själv gör? Hur skulle de se ut? 
14. Har de fakta, tankar och resonemang som du möter i texten intresse inom ett vidare fält än den 
själv täcker? Var och hur skulle du kunna använda dem? Kan man säga att du också på det viset 
utvinner kunskaper ur texten som den inte själv har förutsett, och alltså berikar den? 
Metod 
15. Vilka metoder har författaren använt sig av för att komma fram till sina resultat? a) Har hon gjort 
omfattande verklighetsstudier? Har de varit systematiska? Har det skett experiment? Har det 
förekommit intervjuer? b) Har författaren varit en utomstående iakttagare? Eller har hon själv tagit del 
av och levt med i det som texten redogör för? c) Har hon hämtat idéer och insikter från andras texter? 
d) Har hon spekulerat sig fram – genom logiska resonemang eller visionärt tänkande? Har hon låtit 
fantasin spela? e) Är metoderna vetenskapligt etablerade? Eller hör de hemma i någon annan 
kunskapsform?  
16. Bygger textens undersökningsmetod och sätt att resonera på någon bestämd teori? Vilken? Hur 
visar det sig? Har författaren utgått från någon annan form av förutfattad mening? 
17. Styrs textens kunskapsbildning av vissa centrala begrepp och tankemodeller? Hur ser de ut? 
18. Finns det några grundläggande bilder eller berättelser som strukturerar textens budskap? 
Prövning 
19. Hur bör man gå till väga för att pröva det texten säger? Kan man göra kontrollerade iakttagelser 
för att se om det stämmer? Vilka i så fall? Kan man jämföra med sin egen livserfarenhet? Vad kunde 
då vara relevant? Kan man dra in andra framställningar och se om de hävdar en liknande mening? 
Vilka kunde då vara intressanta? 
20. Har du redan kunskaper som du kan pröva texten mot? Vari består de? Hur säkra och pålitliga 
anser du dem vara?  
21. Får texten dig att ompröva något som du tänkt tidigare? Vad betyder den revisionen för din 
samlade verklighetsbild? Är den helt marginell eller mer central? 
22. Hur benägen är texten att självkritiskt pröva sina egna resultat? Ställer den dem mot andra möjliga 
sakförhållanden, tolkningar, förklaringar eller teorier? 
23. Kan de iakttagelser som texten redovisar tolkas annorlunda än den själv gör? Skulle det ändra det 
teoretiska perspektivet? 
24. Hur argumenterar texten för sin uppfattning? Är argumenten övertygande? Går det att finna bra 
motargument? 
Värdering 
25. Ger texten värdefull kunskap? På vilket sätt?  
26. Vad lärde du dig mest av hos texten – vad den hade att säga eller hur den sade det? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Bilaga 7. Figur 1 
 
 
 

 
 

Figur 1. The experience Fluctuation Model (Delle Fave et al. 2011, s. 73 i Harmat et al., 2016, s. 186) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


