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Sammanfattning av uppsatsen: 

Syftet med studien är att undersöka hur trumsetspedagoger i kulturskolan använder flow som 

verktyg för övnings- och undervisningsmetodik. Metoden som användes var semistrukturerade 

intervjuer med tre stycken informanter.  

Resultatet visade att det fanns likheter mellan vad pedagogerna uppfattade som bra övning och 

undervisning och det som krävs för att uppnå ett flowstadie.  
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INLEDNING  

Det finns något som alla musiker jag personligen ser upp till har gemensamt. Det kan 

förklaras som ett lugn som finns runt dem som får tiden att sakta ner eller snabba på. 

Musikerna i fråga drar med mig på en musikalisk resa. Uppträdandet ligger i luften, och alla 

som är där bjuds in till att njuta fullt ut.  

Som pedagog och musiker så ställer jag mig ofta frågan hur jag själv ska öva och 

undervisa på bästa sätt. Hur ska eleverna kunna ta till sig materialet? Hur ska jag få eleverna 

att vilja öva? Hur ser deras övningsrutiner ut? Därför vill jag utveckla kunskap inom ämnet. 

Det behövs mer forskning för att skapa en klarare bild av hur övning bör vara utformad för att 

främja ett tillfredsställande resultat samt en ökad spelglädje.  

Psykologen Csikszentmihalyi (1975, 2012) skriver i sina texter om ett stadie och dess 

indikatorer. Han kallar stadiet för flow och han menar att detta stadie skapar det han kallar 

optimala upplevelser. Det går att försättas i flow i alla typer av aktiviteter. Vare sig det 

handlar om sport, dans, måleri, matematik eller musik så verkar de som inom sin disciplin 

kallas mästare utföra aktiviteten med ett slags lugn. Processen verkar ske per automatik. Helt 

obesvärat. Ibland kan individen i detta stadie till och med bli helt frånkopplad allt som inte är 

själva aktiviteten.  

Vad är det då egentligen som gör en bra pedagog? Jag tror att det kan ligga något i 

begreppet flow som jag skrivit om ovan. De gånger jag själv lyckats hamna i detta stadie så 

öppnas jag upp för vad som händer i stunden. Jag blir djupt koncentrerad men ändå lyhörd 

och reaktiv. Så vill jag känna oftare. Det är så jag vill undervisa och det är så jag vill att mina 

elever ska kunna känna. 

Förförståelse 

Studien är gjord om ett begrepp som jag tycker är väldigt intressant, Flow. Dessutom har jag 

en positiv bild av begreppet sedan tidigare. Jag har läst en del populär-vetenskapliga böcker i 

ämnet innan detta arbete och funderar ofta och mycket på flow inom området trummor och 

pedagogik. Detta får jag ha i åtanke då det skulle kunna göra mig partisk samt påvisa mina 

redan satta antaganden om ämnet. För att undvika detta har jag gått in i studien med en stor 

nyfikenhet, jag vill veta hur det ser ut hos trumsets-pedagoger idag. Det är deras uppfattning 

jag vill ha till undersökningen och för att försöka minimera risken att min egen åsikt tar över 

försöker jag gå in i resultatanalysen med vetskapen om min egen förförståelse och min egen 

åsikt.  

Som utövare själv så går jag också in med en hel del förförståelse inom ämnet trummor, 

under studiens gång så förklarar jag de specifika uttryck som nämns i intervjuerna som vi som 

trummisar använder oss av. Detta för att underlätta förståelsen av resultatet. Jag har även gått 

in till intervjuerna med detta i åtanke och försökt att undvika dessa termer eller i vissa fall bett 

informanterna att förklara dem.  
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TIDIGARE FORSKNING 

Nedan följer ett urval av tidigare forskning som är relevant för arbetet. Forskningen tar upp 

begreppet flow och idéer som innefattar flow, dels för instrumental/sång-övning och dels för 

framförande av musik. Andra ämnen som var relevanta för arbetet var annan forskning om 

övningsmetodik och övningsstrategier därför finns även forskning av denna typ med. 

Flow 

Denna studie handlar till stor del om begreppet flow. Flow är ett engelskt begrepp som går att 

översätta till flöde, ström eller flyt. Men till den här studien har jag valt att inte översätta ordet 

alls för att undvika förväxling mellan begreppet flow och ordet flöde eller flyt som kan betyda 

andra saker än det jag vill undersöka i studien samt ge ordet samma mening även på svenska.  

Begreppet användes först 1975 då Mihaly Csikszentmihalyi i sin bok Beyond boredom and 

anxiety använde det för att förklara det han kallar optimala upplevelser eller erfarenheter 

(optimal experience).  Detta flowstadie går enligt Csikszentmihalyi (1975) att uppnå i alla 

typer av aktiviteter. Det kan handla om matlagning, sport, musiklyssning, musicerande eller 

vilken aktivitet som helst. Han utvecklade senare begreppet i sin bok, Flow, den optimala 

upplevelsens psykologi (2012) som ofta används som referens för flowbegreppet. Han 

beskriver stadiet som njutning via aktiviteter, alltså en glädje av själva aktiviteten i sig. I 

boken presenterar han åtta teman eller indikatorer som tillsammans bildar flowstadiet som han 

menar är så njutbart att vi som människor lägger mer mycket energi för att få uppleva det. 

Detta gav upphov till de nio indikatorer som enligt honom tillsammans bildar begreppet och 

det mentala flowtillståndet. Den nionde indikatorn är enligt honom baserad på att uppnå de 

andra åtta. 

1. En balans mellan den upplevda utmaningen och förmågan att kunna överkomma 

denna. En uppgift ska vara utmanande nog för att hålla intresset men inte för svårt då 

det kan skapa ångest och en vilja att sluta försöka. 

2. Spontanitet och automatik vid utförande av en aktivitet. Med automatik menas en 

slags autopilotskänsla, aktiviteten utförs nästintill av sig själv. Detta ger sedan upphov 

till spontanitet i aktiviteten då den inte längre kräver all hjärnaktivitet. 

3. En stark känsla av vad som ska göras eller utföras. Csikszentmihalyi använder  

tennisspelare som exempel och skriver att tennisspelarens mål är att slå över bollen 

över nätet.  

4. En god uppfattning av hur bra en aktivitet utförs av en själv. 

5. Djup koncentration under aktiviteten. Aktiviteten frambringar sådan koncentration att  

den som utför den varken kan tänka framåt eller bakåt. Istället befinner sig individen 

enbart i nuet med aktiviteten. 

6. En känsla av kontroll över situationen och aktiviteten. Den som utför aktiviteten  

känner sig i kontroll av situationen och vad som händer under tiden av aktiviteten. 

7. Förlorat självmedvetande. Den som utför aktiviteten är så uppslukad av aktiviteten i  
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sig att denne varken bryr sig om vad en själv eller vad andra tycker. Det enda som 

finns kvar är aktiviteten, och den sker med automatiska rörelser och kräver ingen 

självbedömning i sig. 

8. Förändrad tidsuppfattning. Tiden verkar flyta annorlunda än vanligt. Känslan när  

minuter kan kännas som timmar eller timmar känns som minuter. 

9. Aktiviteten eller upplevelsen känns väldigt givande i sig. Detta är enligt  

Csikszentmihalyi det slutgiltiga målet som i sig uppnås när de andra åtta indikatorerna 

ovan uppnåtts. Det är detta positiva egenvärde i aktiviteten som får individer att 

fortsätta utmana sig själva trots att det är svårt och fysiskt krävande.  

 

Flowbegreppet som forskningsämne är välanvänt inom idrottsforskning där det används för 

att se hur professionella idrottare upplever sin sport (Jackson, 1992; Jackson & 

Csikszentmihalyi, 1999). Detta för att undersöka hur de själva och andra ska kunna prestera 

bättre i sin idrott. På senare tid har flow även tagits upp i forskning inom musik (Wrigley & 

Emmerson, 2013), samt inom musikpedagogik (Araújo & Hein, 2019). 

Som nämnts tidigare så tar Csikszentmihalyi även upp musiklyssning som en flowaktivitet 

som sker om lyssnaren koncentrerar sig tillräckligt på den. “Det är inte hörandet som 

förbättrar livet, det är lyssnandet.” (2012, s.138, kursivering i original). Det är alltså den 

aktiva delen av musiklyssningen som är viktig för flow. Hörande går här att ses som en passiv 

aktivitet medans lyssnande är aktivt och engagerande.  

Musikforskarna Araújo och Hein (2019) skriver i sin studie om flow och övning hos 

professionella musiker att flow kan definieras som ett mentalt stadie där individen är totalt 

uppslukad av en aktivitet. Intensivt fokuserad, helt förutsättningslöst frånkopplad från all 

självkritik men hela tiden med en känsla av kontroll. Denna definition ringar in ett antal av 

indikatorerna ovan, de som inte ryms i definitionen är de som inte syns från utsidan, som den 

förändrade tidsuppfattningen och utmaningsgraden.  

Flow och musikundervisning 

Csikszentmihalyi tar inte bara upp musiklyssnande i boken utan även musikutövande. Han 

menar till och med att musikutövandet ger upphov till ännu starkare och mer lättillgängliga 

flowupplevelser (2012, s.140). Han tar även upp ett problem som han själv sett inom 

musikundervisning, nämligen att det är för stort fokus på hur en elev spelar ett instrument och 

inte vad denne upplever vid utövandet.  

Musikforskaren Lori Custodero (2005) skriver i sin studie att flow innebär en ideal 

lärandesituation. Detta då flowstadiet per definition skulle innebära att individens färdigheter 

successivt ökar för att bli utmanande. Detta för att fortsatt befinna sig i flowstadiet. 

 

Defined by this match between an individual’s perceived skill and challenge, such engagement creates an ideal 

learning situation, since in order to sustain flow, skills must improve to meet challenges (Custodero, 2005, 

s.187).  
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Hon menar att flowbegreppet är av största vikt att ta till sig som pedagog för att främja en 

utvecklande lärandesituation för sina elever. Araújo och Hein (2019) skriver likt Custodero 

(2005) om ett begrepp som de väljer att kalla optimal övning (optimal practice). De menar att 

denna optimala övning sker när materialet känns uppnåeligt (achievable), proximalt 

(proximal, närbeläget, känns som att det går att greppa), tydligt (clear) och utmanande 

(challenging, som innan, lagom utmanande). Detta för att som de skriver hamna i det stadie 

där tid verkar passera på ett annorlunda sätt, alltså flow. (Araújo, & Hein, 2019). De menar 

alltså att dessa fyra nya indikatorer ska fungera för att främja flowupplevelsen under övning.  

Araújo och Hein (2019) kom även fram till att musikerna i deras studie oftare än inte 

befann sig i ett stadie av flow enligt Csikszentmihalyis nio indikatorer. Deras studie 

fokuserade på övningssituationen och i deras studie såg de tecken på att alla punkter inte var 

lika viktiga för att hamna i flowstadiet. Istället menar de att fokus bör ligga på att främja de 

andra indikatorerna i första hand då detta enligt dem ändå skapade ett flowstadie. Dessa 

indikatorer var: utmaningsgraden, den starka känslan för vad som ska göras, den djupa 

koncentrationen, en känsla av kontroll, den förändrade tidsuppfattningen samt att aktiviteten i 

sig känns givande. Punkterna: Spontanitet och automatik, god uppfattning om utförandet och 

det förlorade självmedvetandet var enligt dem inte lika viktiga för musikerna i 

övningsrummet. De byggde detta på att deras informanter ej visat på dessa indikatorer fast de 

ändå ansåg sig själva befinna sig i ett stadie av flow. De argumenterade senare för att dessa tre 

indikatorer kunde vara viktigare vid framträdanden för att få en ännu starkare känsla av flow.  

Araújo och Hein (2019) menade att musikerna i deras studie inte hamnade i ett flowstadie 

om materialet enligt musikerna själva var för utmanande. Med fokus på för utmanande. De 

menade att detta kunde härstamma från ett ifrågasättande av den egna förmågan att ta till sig 

det nya materialet. Så återigen så lägger de stor vikt i att ha en lagom nivå på aktiviteten eller 

materialet. 

Sinnamon, Moran och O’Connell (2012) uppmärksammar i sin studie att pedagoger kan 

leta efter tecken på flow och främja dem för att hjälpa sina elever att själva känna igen dem. 

De betonar då att detta inte enbart ska ske med de mest erfarna eleverna, utan även med de 

mindre erfarna eleverna. Detta för att flow är en positiv erfarenhet som kan bidra till att elever 

fortsätter med sitt utövande trots att resultatet kanske inte är vad de vill just nu. Flow ger 

utförandet en inre, egen mening vilket ger erfarenheten av musikutövandet ett positivt 

egenvärde. Inte enbart ett tillfredsställande resultat.  

Psykologiforskaren Arnold B. Bakker (2005) skriver att flow fungerar som ett smittsamt 

beteende. Han menar att musiklärare “smittar” sina elever med flow. Studien genomfördes 

genom ett frågeformulär där lärare samt deras elever fyllde i om de kände av: djup 

koncentration, balans mellan utmaning och egen förmåga samt att om lektionen kändes 

givande. Alltså endast tre av Csikczentmihalyis nio indikatorer (2012). Resultaten i Bakkers 

studie visade att elever till lärare som ofta befann sig i ett stadie av flow var mer angelägna att 

befinna sig i flow (2005). Det Bakkers resultat tyder på är att det pedagoger som vill främja 

flow till sina elever gör det inte bara genom arbete utan även genom att fungera som exempel 

själva.  
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Musikutövande 

Sinnamon et.al (2012) uppmärksammar att två av Czikczentmihalyis indikatorer (2012) av 

flow påvisats oftare hos de professionella musikerna i studien än hos amatörmusikerna. 

Nämligen balansen mellan förmåga och utmaning och klara mål. Detta antyder på ett 

beteende som kan vara av värde för en blivande musiker att ta fasta på om de vill nå en högre 

nivå på sitt musicerande. Sinnamon et.al (2012) påpekar också att alla nio flowindikatorena är 

viktiga för musiker. Detta går emot det som Araújo och Hein (2019) hävdar när de menar att 

enbart sex av dem var de viktigaste, i alla fall i övningsrummet. Detta kan tyda på att målen 

för övning och framförande är så pass olika att det krävs en distinktion mellan dem även i 

begreppet flow. Det kan också visa på skillnaden i situationen. Ett framförande sker ofta 

framför publik och med ett förberett material. Detta till skillnad från övning som ofta sker 

enskilt och med nya utmaningar som individen ska arbeta med och ta till sig.  

Wrigley och Emmerson (2013) såg i sin studie om flow hos musikstudenter svårigheter för 

studenterna att försätta sig i ett stadie av flow i sitt musikutövande. En av deras möjliga 

förklaringar var att studenterna hade för svårt att absorberas av framförandet. Detta då det nu 

handlade om ett framträdande som dessutom bedömdes. De menar alltså att eleverna inte var 

fokuserade eller absorberade på själva aktiviteten, de stördes av yttre faktorer. Wrigley och 

Emmerson (2013) anser att detta kan vara något av värde för pedagoger att ta vara på. De 

påvisar vikten av att arbeta med det positiva egenvärdet av aktiviteten för att främja flow. 

Resultatet kan även tolkas som att materialet som studenterna spelade upp antingen inte var 

engagerande nog eller utanför deras nuvarande kapacitet.  

Övningsmetodik inom musik 

Miksza, Blackwell och Roseth (2018) visar i sin studie på liknande resultat som Sinnamon 

et.al (2012). De använde sig istället av begreppet självreglering (self-regulation, självständig 

problemlösning utan hjälp av någon utomstående) som metod för att undersöka övning hos 

musiker. Deras studie undersökte tre musiker som hade kommit olika långt i sin musikaliska 

utbildning. Resultatet visade att den musiker som de definierat som den mest skickliga var 

den som haft de klaraste målen, tillbringat mest tid med att öva samt använde flest 

övningsstrategier. Detta är enligt dem en del av förklaringen till varför musikern här var den 

mest skickliga. Resultatet antyder likt flow-forskning alltså att klara mål är en viktig del av 

produktiv, väl utförd övning. Araújo och Hein (2019) visade även de ett positivt samband 

mellan övningstid och flow. De som övade mer uttryckte även att de ofta hamnade i ett stadie 

av flow. Miksza et.al (2018) uppmärksammar i studien en möjlig förklaring på detta. 

Nämligen att mindre skickliga utövare löpte en risk att se sin övning som negativ vilket i sin 

tur leder till svårigheter för att komma framåt i den egna övningen. Dock måste det tas i 

åtanke att studien endast är gjord på tre personer, det är därför svårt att generalisera resultaten. 

Resultatet visar trots att de inte använder samma begrepp (flow), att många av indikatorerna 

är viktiga byggstenar i övning. 

Patrik Schlegel (2019) skriver om trumsetspedagogers metoder för att öka motivation och 

främja lärande hos sina elever om vikten av att vara tydlig med syftet kring övningen som ges 
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ut. Detta för att skapa relevans för materialet och göra det tydligt. Han menar att ett sätt att 

skapa relevans kan ske genom att använda materialet till någonting utanför övningsrummet. 

Till detta tar han även upp vikten av att hålla en balanserad svårighetsgrad på materialet. En 

av Schlegels informanter menade att elever gav upp om materialet var för svårt eller tappade 

intresset om materialet var för enkelt. 

I en tidigare studie av Araújo (2016) undersökte han olika självregleringsmetoder hos 

professionella musiker. Han hittade där olika intressanta resultat. Exempelvis så visade 

musikerna här en tendens att inte anse sig vara speciellt organiserade vilket annars ofta är en 

metod som anses stå för långt komna musiker. En förklaring han ger till detta ligger i att 

musikerna i studien har övat och spelat musik så länge att de har internaliserat metoder för 

organisering av sin övning utan att de behöver tänka på dem längre. Han såg även att dessa 

musiker inte använde sig av lika mycket utomstående hjälp och analys av sin övning som han 

först trott. Istället menar han att musikerna återigen kommit så långt i sin övning att de lärt sig 

att själva kunna se och utvärdera sin övning och sina mål.  
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PROBLEMOMRÅDE 

Efter att ha sökt igenom den tidigare forskningen som begreppet flow går det att se tecken på 

att begreppet flow är någonting som kan främja utveckling och lärande. Det jag dock stött på 

är en lucka i den tidigare forskningen. Det finns forskning om flow inom idrott (Jackson, 

1992; Jackson & Csikszentmihalyi, 1999) och en del inom musik (Araújo & Hein, 2019; 

Custodero (2005); Sinnamon et.al, 2012). Mycket av musikforskningen är dock gjord med 

musiker som spelar västerländsk konstmusik och inte trumsetsmusiker. Det finns inte lika 

mycket forskning om flow inom musikpedagogik och minst forskning hittade jag om flow 

inom trumsetsundervisning. Detta vill jag ändra på. Jag hoppas med den här studien kunna 

bidra till ny kunskap hos trumsetspedagogiken om begreppet flow. Detta för att försöka hjälpa 

trumsetspedagoger att utveckla sin förmåga att ge sina elever bästa möjliga förutsättningar för 

lärande och ett långt positivt förhållande till att spela trummor. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur trumsetspedagoger i kulturskolan använder flow som 

verktyg för övnings- och undervisningsmetodik. Detta undersöks genom följande 

frågeställningar: 

 

• Hur ser trumsetspedagoger på sin egen övning och undervisning? 

• Hur förhåller sig trumsetspedagoger till elevers övning i sin undervisning? 

• Hur kan aspekter av flow förstås som metod för övning och övningsmetodik i 

trumsetsundervisning? 
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METOD 

I den här studien undersöks om övning kan förstås i termer av flow. Flow är inte det enda 

sättet att se på övningsmetodik eller kunskapsskapande, men den tidigare forskningen visar att 

det är relevant för ämnet. Därför vill jag med hjälp av den tidigare forskningen samt mina 

informanters uppfattningar och konstruera en sammanflätad bild av flow som utgångspunkt 

för övning. Därför ligger studiens utgångspunkt i en konstruktivistisk kunskapssyn (Bryman, 

2018). 

Då studien utgår i en teori eller idé som styrks av den tidigare forskningen, och som jag 

vill undersöka i ett empiriskt material utgår studien från ett deduktivt angreppssätt (Bryman, 

2018). Den tidigare forskningen ger en uppfattning av att flow är någonting som bör användas 

för att skapa en bra och utvecklande grund för övningsmetodik, såväl för musiker själva som 

för pedagogers undervisning. Då studien applicerar tidigare forskning på de verksamma 

pedagogernas egen konstruerade verklighet intar studien ett tolkningsperspektiv (Bryman, 

2018) Bryman skriver att forskare som intar ett tolkningsperspektiv gör detta för att ta bättre 

kunna studera den sociala verkligheten då det tar hänsyn till det som gör oss människor 

speciella (s.32). 

 

Intervju 

För att svara på frågeställningarna och fånga upp informanternas erfarenheter och egna tankar 

samlades det empiriska materialet in i intervjuform, närmare bestämt med semi-strukturerade 

intervjuer (Bryman, 2018). Denna insamlingsmetod gör målet med studien möjligt då det går 

att fokusera på informanternas världsbild kontra forskarens eller i det här fallet min. Studien 

utgick dessutom från ett tydligt fokusområde vilket semi-strukturerade intervjuer till skillnad 

från ostrukturerade intervjuer gör möjligt (Bryman, 2018). Bryman (2018) pekar ut 

möjligheten att låta intervjun röra sig fritt som en positiv effekt då informanten ges utrymme 

att fokusera på det denne anser vara viktigt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tar även 

upp möjligheten för den intervjuade att ta ut svängarna i sina svar under en intervju. Något 

som är svåråtkomligt vid en strukturerad intervju. Det som bör tas i åtanke vid utformandet av 

en semi-strukturerad intervju är själva utformandet av frågorna och intervjuguiden. Om 

frågorna är alltför otydliga och vaga riskeras svaren bli otydliga och svåranalyserade. Men om 

frågorna istället är för strukturerade så finns det inte utrymme för informanten att uttrycka sin 

syn och världsbild angående frågorna (Bryman, 2018).  

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) finns det en risk att informanterna faktiskt 

inte gör som de säger att de gör. Utan att de vill ”imponera på intervjuaren” (s.54). Detta får 

jag som intervjuare ha i åtanke under utförandet av intervjuerna. 
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Urval 

Till min studie ville jag få tag på verksamma trumsetspedagoger. Därför gjorde jag ett 

målstyrt urval (Bryman, 2018). Urvalet skedde genom online-sökningar för kulturskolor samt 

email till rektorerna för att få tag på emailadresser till de pedagoger jag sökte. Av de som 

kontaktades fick jag klartecken av tre stycken för att genomföra intervjuer.  

Studiens genomförande 

Det empiriska materialet till studien samlades in genom tre intervjuer med trumsetspedagoger 

som alla jobbade på kulturskola. Informanterna hade likheter i vilka skolformer de undervisat 

i mest, men de hade alla olika erfarenheter inom andra skolformer. De har även undervisat 

olika länge vilket tas upp i informantpresentationerna nedan.  

För att fånga upp datan spelades intervjuerna in på en Zoom och en mobiltelefon. Detta för 

att säkra upp riskerna med att använda tekniska hjälpmedel för att spela in det som sägs. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar vikten av att ha säker teknik för att försäkra att 

datan samlas in ordentligt.  

Till intervjuerna användes ett frågeformulär med de frågor som utformats (Bilaga 1). Jag 

utgick från Brymans (2018) checklista för kvalitativa intervjuer för att utforma 

intervjuguiden, men då intervjuerna är av en semi-strukturerad typ frångås guiden om frågor 

jag tänkt ställa redan känns besvarade (Bryman, 2018). Som det går att utläsa i intervjuguiden 

(Bilaga 1) så är frågorna riktade mot att komma åt deras egna uppfattningar och erfarenheter i 

ämnet övning och övningsmetodik. Detta för att svara på frågeställningen om det går att hitta 

samband till flow trots att pedagogerna själva kanske inte tänkt i dessa banor, och för att inte 

färga informanternas uppfattningar och egna idéer de har om övning och övningsmetodik. 

Istället är det upp till mig att analysera och tolka huruvida svaren kan kopplas till ämnet flow 

eller inte. 

För att testa intervjuguiden utfördes en pilotintervju med en musikhögskolestudent som 

studerade till trumsetspedagog. Detta för att testa intervjufrågorna och se vilken typ av svar 

dessa kunde ge. Pilotintervjun gav även indikatorer på att frågorna var begripliga och möjliga 

att svara på.  

Svensson och Ahrne (2015) skriver att det är viktigt att visa sitt tvivel för den valda 

metoden i studien (s.25). Det gör det här. Jag visste inte om metoden skulle ge några relevanta 

resultat. Det som däremot kommer att ske är att resultaten kommer att ställas emot 

forskningen och förhoppningsvis visa att det finns olika vägar att gå för att uppnå samma mål. 

Det kanske är så att forskningen inte tar upp vissa viktiga aspekter, eller att de verksamma 

pedagogerna inte direkt kommit i kontakt med begreppet flow innan. 

Själva intervjuerna utfördes på informanternas respektive arbetsplats. Detta i ett försök att 

göra det bekvämt för informanterna. Innan intervjun startade så ville jag ha en kort stund där 

vi pratade om annat, för att försöka göra stämningen mindre stressig och stel och mer 

bekväm. Intervjuerna var uppdelade i två distinkta delar: Förhållningssätt till den egna 

övningen och Undervisningssituationen. 
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Analysen i studien sker med selektiv kodning (Bryman, 2018) då jag är ute efter vissa 

typer av svar som ska analyseras och jämföras med inom ämnet flow. Resultatdelen har i 

enlighet med detta samt Rennstam och Wästerfors (2015) kortats ned, då det handlar om att 

återskapa den verklighet som skapas av informanterna samt intervjuaren (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, s.228). Jag har alltså valt ut de relevanta delarna av intervjuerna och kodat 

bort de icke relevanta delarna. Det är i sin tur dessa delar som analyseras för att se huruvida 

det går att koppla empirin till forskningsfrågorna.  

Intervjuerna har skett på liknande sätt oberoende av vår tidigare bekantskap. I och med 

detta har jag även vid behov bett dem att klargöra vad de menar med ett visst svar trots att vi 

vid andra tillfällen kanske inte behövt göra detta, exempelvis om vi diskuterat något liknande 

vid ett tidigare möte. Detta för att undvika uttryck som “Du vet.” eller “Kommer du ihåg det 

där eller det där”. Detta för att göra resultaten mer tillförlitliga och återigen transparenta. 

Etiska överväganden  

För de etiska överväganden som gjorts i studien har jag utgått ifrån God forskningssed av 

Vetenskapsrådet (2017). Informanterna informerades i enlighet med detta innan intervjun om 

att de skulle spelas in och att datan sedan skulle analyseras. De blev även informerade om att 

medverkan i studien var helt frivillig och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Alla 

tre gav ett godkännande till detta.  

Informanternas namn har fingerats för att bevara deras kofidentialitet (Vetenskapsrådet, 

2017). Jag var tydlig med detta vid kontakt med respondenterna för att försöka få dem att 

känna sig bekväma att dela med sig av sina tankar mer obehindrat. Namnen är valda baserat 

på deras kön och för att inte associera dem till något speciellt valde jag att använda namn som 

började på en serie bokstäver i alfabetet (C, D, E). 

Då jag till olika grad känner vissa av informanterna har jag valt att beskriva min relation 

till dem i beskrivningarna nedan. Detta för att öka transparensen. 
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RESULTATPRESENTATION  

Nedan följer en redogörelse för vad som sagts under intervjuerna. Presentationen är för 

tydlighet upplagd en informant i taget. Innan redogörelsen för intervjun finns en kort 

presentation av respektive informant.  

Carl  

Carl har arbetat som trumpedagog i 14 år och arbetar på en kulturskola i en större stad samt på 

folkhögskola. Han har även tidigare jobbat tre år på en gymnasieskola som just trumpedagog. 

Han är utbildad musiklärare på högskolenivå där han studerat fyra år till lärare samt ett 

tilläggsår. Förutom jobbet som pedagog spelar han trummor och klassiskt slagverk som 

frilansande musiker. 

Carl har tidigare varit min lärare. Detta skulle kunna ställa till problem vid intervjun då jag 

har en förförståelse av de övningar och metoder som Carl använder sig av och dels för att det 

är väldigt enkelt att slänga ut uttrycket “du vet” till mycket av det vi pratar om. Något positivt 

med det faktum att vi till viss del känner varandra är att samtalet flyter på redan från start.  

Förhållningssätt till den egna övningen 

Carl börjar med att förklara en överliggande struktur där han betonar vikten av att öva eller 

spela varje dag. Han berättar även att han tar en längre paus på ca en till två veckor från 

övning på sommaren där han inte spelar alls.  

På frågan om han separerar uttrycken öva och spela svarar han att det finns en viss 

skillnad. “Ska jag öva in nått specifikt, marimbagrej eller något specifikt trumkomp så. Då 

blir det ju, till en början är det ju övning, sen blir det å spela.” Han anser att det inte finns 

någon direkt gräns för när det var övning eller när det bara var att spela.   

Ett väl utfört övningstillfälle enligt Carl utgår från att ha gott om tid och en uppdelning av 

själva övningspasset. Han börjar med en ordentlig uppvärmning. Uppvärmning är något som 

Carl ser som väldigt viktigt. Han har skadat sig två gånger tidigare och är nu helt inställd på 

att det inte ska hända igen, han använder uppvärmningen likt en, för att lösa upp leder och få 

blodet att cirkulera. Därefter delar Carl upp sin övning i kortare övningspass. “...Jag kanske 

gör teknik en kvart tjugo minuter. Kanske koordination en stund, spela till låtar, tar teknik 

igen. Jag kör ju inte en grej i en timme. Utan jag delar in timmen, i kanske tre bitar liksom.”  

Vad som ska övas under dagen bestäms av Carl beroende på vad som hände under förra 

passet. På så sätt hålls övningen målinriktad vilket är väldigt viktigt för Carl. “...Alltid öva på 

det man inte kan.”  

Vid frågan om hur Carl kände sig under tiden och efter övning svarade han “ren glädje”. 

Jag frågade om det var när det hade gått bra. 

 

Carl: Det spelar ingen roll, har det gått dåligt så vill jag öva mer för att det har gått dåligt och har det gått bra 

vill jag öva mer för att det går så bra. 

Intervjuare: Du har ändå en väldigt god relation till övning då? 
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Carl: Jag tycker att det är så himla kul att sitta vid trumsetet och jobba, och försöka bli bättre. 

 

Carl uttrycker att det var svårt att bedöma själva övningen innan det finns ett resultat. Därför 

anser han att bedömningen sker när han kan spela materialet utan problem. Exempelvis vid en 

konsert där materialet ska visas upp och det fungerar som det ska. Då har övningen varit bra. 

Det som Carl ansåg vara det absolut viktigaste med övning var att ha roligt.  

“Sätter jag mig och övar för att jag måste, om jag inte tycker att det är roligt, då kommer jag 

inte att lära mig någonting.” Han tillade även att saker som han tidigare kunde se som tråkiga 

eller väldigt svåra ofta gick att vrida mentalt till något roligt, antingen i form av målet som 

övningen skulle uppnå eller av utmaningen av att jobba med något som var extra svårt.  

Som nämnts innan är målinriktad övning något Carl håller högt. När det är dags att öva 

koordination så använder han samma material som han har använt i ca åtta år.  

 

Jag kan dom där tolv takterna, utan och innan. Så då blir verkligen fokus på koordinationen. Så gör jag ju 

svårare ostinaton eller så. Eller jag kan dela upp det i två delar eller så… Så då får jag verkligen jobba med 

koordination. 

 

Ett annat sätt att öva målinriktat för Carl är att hela tiden sträva efter att utmana sig själv. Han 

uttrycker att han aldrig övar på något han redan kan utan övning sker på nya utmanande saker. 

Carl använder sig inte riktigt av mål vid sin övning. Det är inte något riktigt definierat 

anser han. Men återigen är målet strävan om att hela tiden utvecklas. Han nämner även att 

fortsätta få chansen att musicera med andra som ett mål. Han anser att klara, tydliga mål är 

svåra att få till på trumset för hans del. En förklaring enligt honom till detta är när han spelade 

trumset spelade han oftast jazz, där behöver han vara närvarande och reagera här och nu och 

då krävs det att ”vara i form” musikaliskt, alltså är målet för övningen att kunna reagera på ett 

musikaliskt sätt. Detta i kontrast till om han spelar klassiskt slagverk där han alltid utgår ifrån 

ett noterat material. 

Undervisningssituationen 

Då Carl undervisar både på kulturskola samt på folkhögskola bad jag honom att förklara 

exempel från båda situationerna. På kulturskolan uttryckte han att målet var enkelt, att ha 

roligt. Strukturen på en typisk lektion är även den enkel.  

 

Vi pratar strunt i tre minuter eller nått. Sen spelar vi det vi gjorde förra veckan. Kollar över om det funkar 

eller inte och nästan alltid, nittio procent så spelar vi till låtar, och funkar det så går vi på en ny övning, 

tittar in ett nytt komp, spelar till en ny låt, så ses vi nästa vecka.  
 

Carl använder sig heller inte av läxor till sina elever på kulturskolan. Han anser att det ställer 

för mycket krav på eleverna vilket resulterar i ångest för dem. 

 

Dom får inga läxor, dom behöver inte öva. Dom får med sig en låt eller ett papper hem, med ett komp på 

som dom gärna får spela på hemma, om dom vill. Gör dom inte det, så är inte det hela världen, då fortsätter 

vi där vi slutade förra veckan. Just för att jag hade så många som kom och hade ångest för att, jag har inte 

gjort läxan, jag kan inte, och så. Och tänkte att, men vi ska komma hit och ha kul, det ska inte vara ångest 



 

   

 

13 

 

att komma och spela trummor på kulturskolan… Så då, slutade jag med det… och efter det så har det 

liksom femtio, sextio procent övar mycket mer, än vad dom gjorde innan, för att det är inget måste. 

 

På folkhögskolan ser det lite annorlunda ut. Där han jobbar går de flesta eleverna två år på 

musiklinjen och undervisningen är uppdelad årsvis. Första året är det fokus på att lära sig 

teknik för att spela instrumentet. Under andra året ligger fokus på den musikaliska biten, här 

pratar Carl mer med sina elever och de lyssnar på musik tillsammans. På folkhögskolan anser 

Carl att övning är viktigare än på kulturskolan. Han sätter sig med sina elever de första 

lektionerna och lägger upp ett slags övningsschema där de först fyller i alla tomma luckor på 

deras schema. Sedan tar de bort en del för att visa hur mycket fritid eleven sedan har kvar. 

Enligt Carl kommer eleverna ofta till folkhögskolan utan någon vidare kunskap i 

övningsmetodik. Så det är viktigt för honom att se till att lära ut detta till dem. 

Carl uttrycker att han tar rollen som kompis och handledare snarare än en auktoritär ledare 

under lektionerna. Detta för att hålla fokus på det roliga. Han menar också att gränsen mellan 

kompis och lärare är väldigt tunn. 

  

Carl: På kulturskolan och även på “folkis” är man en kompis fast man är en lärare. Så det är en väldigt hårfin 

gräns. Vi ska kunna skratta och skoja och busa med varann... fast, jag fortfarande är läraren.  

Intervjuare: Och vad är det som gör dig till läraren? 

Carl: Ja, egentligen för att jag kan mer än dom… Att jag ska visa dom hur man spelar. Det är väl den enda 

definitionen som gör mig till lärare. 

 

Carl anser att det som gör honom till läraren i relationen är baserat på att han kan mer om 

instrumentet och därav är läraren i situationen. Annars ser han sig mer som en kompis. 

Carl berättar sedan att han brukar ”tjata” på sina elever att de inte får glömma bort att 

”leka” och spela. Med leka så menar Carl att sätta sig ned och utforska instrumentet, ”sätt dig 

och öva trumsolo. Spela och se vart det hamnar, lek bara”. Återigen anser han att det är för att 

hålla fokus vid att ha roligt med instrumentet vilket var hans slutord.  

Dan 

Dan har vid intervjutillfället arbetat som trumpedagog i nästan 20 år. Mesta tiden har han 

arbetat på kulturskola i en större stad, men i tre perioder har han även jobbat som 

trumpedagog till de som läser bi-instrument på musikhögskolenivå. Han har likt Carl en 

musiklärarutbildning på fyra år i grunden samt ett påbyggnadsår. Dan är även han frilansande 

musiker, mest spelar han trumset. 

Dan och jag har varit kollegor under en kortare tid. Likt Carl så kan detta eventuellt ställa 

till med en del problem, men då jag gick in i situationen med vetskap om detta så har det 

tagits i åtanke vid frågeställning samt om Dan använder uttryck som kan behövas förklaras. 

Förhållningssätt till den egna övningen 

Dans förhållningssätt till övning handlar framförallt om att öva för specifika mål eller jobb. 

“Jag övar väl när det behövs, när man får nya uppdrag. Inte för att höja själva grundnivån, 
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men specifika saker.” Han tar även upp att han ibland hittar nya saker som han övar på, “sen 

så dyker det ju upp böcker och sånt där och då sitter man ju och övar för att det är skoj, och 

lär sig nya saker.”  

Dan är inte helt säker på vad han tycker om att separera begreppen spela och öva. Han 

menar att gränsen mellan dem finns, men inte så definierat. Det går att spela och öva 

samtidigt, så länge man fokuserar. 

Ett väl utfört övningspass för Dan börjar med en uppvärmning. Även för Dan handlar 

uppvärmningen om att minska skaderisken. Därefter övar Dan så länge han orkar för dagen. 

Innan övningspasset vill Dan veta vad han ska öva på just den dagen. “Ofta blir det att man 

övar mer målinriktat när man har en grej man ska göra, den här grejen ska jag sätta nu.“ Till 

detta tillägger han även att han prioriterar olika delar av sin övning. “Då går det åt så mycket 

timmar som jag istället lägger på någonting annat som jag har mer nytta av.” Han vill vara 

effektiv och inriktad på det som behövs.  

Vid frågan hur Dan bedömer sin övning svarar han att han behöver tid för att processa 

övningsresultatet, men att det viktigaste är att kunna spela materialet avslappnat. 

 

Om man går hem och sover på det och testar igen nästa dag, då upplever jag att om man har lyckats, då 

tycker jag att man kan spela det bättre dagen efter. Och framförallt när man kan göra det avslappnat, när man 

kan göra ändringar, kanske “latja” lite kring det man har lärt sig. 

 

Han menar att materialet har befästs när han kan ”latja” med det och spela materialet med lite 

ändringar utan problem. 

Utmaningen i övningen anser Dan inte vara så stor. Han övar på det som behövs för de 

spelningar som han har. Han anser att han inte har tid att öva på alltför utmanande och svåra 

saker i dagsläget.  

I samma diskussion berättar Dan mer om sin övnings- och undervisningsfilosofi. Han 

uttrycker att han alltid övar på saker som han har nytta av.  

  

Jag har aldrig övat på någonting i hela mitt liv som jag inte har känt att jag kan använda i musik. [...] Sen 

ibland kan det, det finns ju en sån nytta med en sån övning att man lär sig något som är svårare än det man 

använder. Då blir ju kanske det man använder lättare [...]. Det är likadant när jag undervisar… Allt jag lär 

dom har dom användning av. 

 

Han anser alltså att övning behöver ha mening mer än i övningsrummet. Men han tillägger 

också nyttan av att öva upp sin förmåga över det som egentligen krävs för att klara av 

materialet. Detta för att sedan kunna spela materialet utan att behöva använda för mycket 

hjärnkapacitet. 

Vid frågan om mål svarar Dan att han till viss del använder sig av mål, men inte så många. 

Det kan handla om att spela ett svårt virveltrummastycke eller att spela en viss sak i ett visst 

tempo. Oftast är målet med övningen nästa spelning. 
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Undervisningssituationen 

En typisk lektion med Dan är enligt honom uppbyggd av att diskutera och evaluera förra 

veckans övning och sedan beroende på diskussionen antingen fortsätta från samma övning 

eller gå vidare till någonting nytt.  

Vid frågan om vad som är de viktigaste kriterierna för en väl utförd lektion är det två 

kriterier som Dan anser vara allra viktigast: att lära sig något nytt och ha roligt. Att ha roligt 

är enligt honom första prioritet. 

Materialet för lektionerna väljs ut utefter nivå. Nybörjareleverna övar på samma saker för 

att bygga en likadan grund att stå på. Efter några år av grunder så börjar det att bli mer 

personligt.  

 

Hur man väljer ut material det beror helt och hållet på, Då går jag mer lite på vad det är för inriktning, och 

vad eleven behöver liksom. [...]nån kanske, “hookar” på nån genre som dom är intresserade av och kör det ett 

tag… Och sen då när man kommer upp, på gymnasiet, då går jag igenom lite mer stilar. Då blir det lite jazz, 

det blir lite latin, kubanskt, det blir brasiliansk. Det blir lite fusion, svårare taktarter, lite sånt material. 

 

Dan anser det svårt att förhålla sig till sina elevers övning. Speciellt i tidig ålder. “Det är ju 

en konst att lära sig öva. För då är vi inne på det vi pratade om tidigare, vad är spela och vad 

är öva?” Han tillägger även att en av anledningarna till svårigheterna är att eleverna inte har 

något “förråd” att tillgå. Om läraren säger åt eleven att gå hem och öva på något så har de 

flesta inga tekniker för att få till det som ska övas mer än det läraren visar. Dan jobbar med 

detta med sina elever. Han visar dem olika tekniker för att arbeta med material och övningar 

under lektionerna.  

Dan pratar även med sina elever om övningstid. Han menar att det är bättre att öva lite 

varje dag än mycket en gång för att främja utveckling.  

Hans elever får ofta spela till inspelad musik i sin undervisning. Detta för att ge materialet 

en plats och ett värde mer än enbart för teknik. Dan visar tydligt att det ska gå att applicera 

materialet eleverna lär sig till musikaliska situationer. 

 

Det är en sån här grej som jag alltid har kört. Att ofta när jag… Jag har gjort, kanske inte om det är 

teknikövningar, men när vi har kört trumkomp och kanske fill-in då brukar det ofta mynna ut i att kapitlet 

eller vad man nu ska kalla det, det vi har hållit på med mynnar ut i en eller ett par låtar… Så man får prova 

det, så riktigt som man kan så. För man har ju inget band, eller dom flesta har ju inget band att spela med… 

Så då får man ju spela till backtracks eller spotify.” 

 

Dan har tänkt mycket på hur kunskap blir till. Enligt honom handlar det inte om 

memorering. Istället gäller det att kunna applicera det som en lärt sig på något annat för att det 

ska bli mer bestående användbar kunskap. 

 

Folk som anses... vara smarta, dom kanske vet vilka som har varit statsministrar genom åren i Sverige så här, 

och dom kan rabbla upp du vet, metanserien du vet i fysik du vet… Men dom vet inte vad dom ska göra med 

det. Det är inte kunskap… Dom har memorerat saker. Kunskap är om dom vet vad de ska använda 

metanserien till… Och likadant, säg att det här med trumspelandet, om du kan spela, du vet… Koordinera 
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vad som helst jättefort liksom… Men du kan inte, du kan inte applicera det på någonting… Då är det 

egentligen inte så mycket kunskap… Så tänker jag. 

  

Dan ser relationen mellan lärare och elev på så sätt att läraren ska vara en inspiration samt 

att det viktiga är att skapa en god relation mellan lärare och elev. Han menar att det är svårt att 

ha roligt om relationen inte fungerar.  

Dan anser att övning kommer efter syftet att ha roligt. Om eleverna övar eller inte är inte 

så viktigt. Dock pratar han då med dem om att de inte kommer att utvecklas lika snabbt om de 

inte övar. Han menar att vissa elever är nöjda med att inte utvecklas lika snabbt, och då får de 

fortsätta på samma sätt. Han betonar också att vissa elever som inte övar så mycket just nu 

kan komma att börja öva mer när som helst.  

 

Det kan ju vara så att en elev är så i ett par år och sen helt plötsligt så börjar de i högstadiet och får 

andra kompisar och helt plötsligt så börjar dom prata musik och börjar spela musik, och helt plötsligt 

börjar dom öva. 

 

Dan betonar till detta att pedagoger alltid ska agera stöttande till sina elever och försöka vara 

en så bra lärare som möjligt för alla elever.  

Erik 

Erik har vid intervjutillfället arbetat som trumpedagog i nästan 30 år. Han har arbetat i stort 

sett enbart på kulturskola i en mindre ort förutom en kort period på en folkhögskola samt en 

kort period som klasslärare tidigt i karriären. Även Erik är utbildad musiklärare. Han gick fyra 

år och är utbildad klasslärare då det inte fanns en trumsetsinriktning för instrumentallärare när 

han gjorde sin utbildning.  

Erik var den enda personen som jag inte kände till sedan innan. Detta gjorde att samtalet 

först var mer avvaktande jämfört med de två tidigare informanterna. Jag försökte avveckla 

osäkerheten med hjälp av det första korta mer lösa samtalet innan intervjun startade samt en 

ännu större nyfikenhet. Jag gick in med inställningen att om intervjuaren genuint är 

intresserad av att få svar så blir informanten glad att dela med sig. Till fördel så innebär detta 

dock att vi aldrig pratat och därför inte färgat varandras åsikter om de frågor som tas upp 

under intervjun 

Förhållningssätt till den egna övningen 

Eriks förhållningssätt till övning är enligt honom överlag gott. Han tycker om att öva och 

skulle gärna göra det mer om han hade mer tid.  

Erik ser på begreppen spela och öva som separerade. För honom handlar det om huruvida 

han får spela fel eller inte. “När jag spelar får jag spela fel, när jag övar får jag inte spela fel. 

Det är liksom grundregeln.” Han tillade att övning helt enkelt handlar om att ta saker 

långsamt och fokusera för att undvika att just spela fel.  

Struktureringen av ett väl utfört övningstillfälle förklarar Erik i form av en stor 

överliggande struktur som han använt sig av tidigare. Denna struktur sträckte sig terminsvis 
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där han fokuserade på vissa aspekter eller moment. Han hade även en struktur på 

övningspassen i sig med några kortare pass som utgjorde hela passet. På senare tid har det 

ändrats lite då övningen mestadels handlar om att lära sig låtar till nästkommande spelning.  

Själva strukturen på passen har också förändrats med tiden. Han börjar övningspassen med 

det svåraste först. Detta då det var enklare när han var “fräsch i huvudet”. Vilket han också 

anser fungera som en bra uppvärmning då det måste spelas väldigt långsamt och 

kontrollerat. Han tillade även att kan sätta på lite musik att spela till när han är klar med själva 

övningen. Han uttrycker att det finns ett stort värde i att bara få spela då han tycker om att 

spela trummor. Han påpekar även att det går att spela och öva samtidigt. Detta genom att 

fokusera på något specifikt när man spelar. 

 

Det där att spela till musik är ju liksom en gråzon. Där kan jag bestämma att jag vill öva på något komp. Där 

hamnar det lite mitt emellan att spela med andra och att öva. Det kan vara lite av bägge delarna. 

 

Han betonar glädjen i att spela trummor och öva. Han sa även att de enda gångerna det inte 

är ett bra övningspass är när han känner sig splittrad. Han uttrycker då att det är bäst att bara 

gå hem för dagen. 

Diskussionen går sedan tillbaka till hur Erik bedömer sin övning. Han anser detta vara 

svårt efter att ha avslutat sin musikutbildning. Detta då han inte längre har någon lärare som 

säger åt honom vilka övningar han ska göra eller vad han behöver förbättra i sitt musicerande. 

Som alternativ bedömning använder Erik sig till viss del av andra som han spelar musik 

tillsammans med. “Man kan ju tänka att man får kvittot när man spelar med andra. Att man 

får komma tillbaka och spela. Om de verkar se glada ut.”  

När Erik tidigare använde sig av sitt övningsschema så följde han det till punkt och pricka. 

Då var det detta som bestämde när han skulle gå vidare till en ny övning.  

Utmaningsgraden på sin egen övning anser Erik bero mycket på låten som han ska öva på. 

Vissa låtar är enklare medan vissa är mer utmanande, alltså bestäms utmaningsgraden helt av 

materialet som ska övas in. 

Undervisningssituationen 

Eriks lektionsupplägg är enligt honom svårt att förklara. Han har ingen konstant struktur på 

lektionerna. Han använder sig av en överliggande struktur istället där eleverna får jobba med 

ett tema under hela terminen. 

 

Jag har jobbat så länge så jag sitter inte och planerar lektioner utan man vet ju vart man är på väg, ungefär. 

Och den vägen kan ju ta såna svängar som man inte är beredd på [...] Mer och mer försöker jag jobba med 

vad mina elever ska jobba med den här terminen, det kan vara en eller två saker. Och så försöker jag köra den 

grejen på alla nivåer. [...] Då har man en röd tråd.  

 

Han tillade även att målet med undervisningen är att ha roligt.  

Erik uttrycker att 20-minuterslektionerna som är standard på kulturskolan är väldigt kort 

tid. Han har då använt sig av en lösning för vissa av hans elever i form av gruppundervisning 

istället för enskilda lektioner. Detta för att låta eleverna få mer tid med en lärare. De får 
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dessutom tid att öva under lektionen. Han påpekar även en annan positiv effekt i form av den 

sociala sidan, nu får eleverna träffa andra elever och spela tillsammans vilket annars kanske 

inte hade hänt. 

 

Sen blir det också en social grej att dom… Det finns ju elever som kommer hela sin tid på skolan ensam, 

spelar med läraren och inte är med i någon orkester eller något band och åren går och går… Så dennes bild av 

musikskola eller kulturskola är ganska tråkig att man tycker att jag träffar bara läraren. Och det är ju lite 

synd… Så därav, det här grupp-tänket. Att få träffa varandra. 

 

Erik uttrycker att övning är ett problem för många elever. Han menar att eleverna kan få 

läxor men när de väl ska öva så vet de helt enkelt inte hur de ska göra. Så då använder han 

lektionerna till att visa hur de ska ta till sig materialet. Han säger “Jag ska inte lära dom 

trummor utan jag lär dom att öva trummor.” Detta för att förbereda dem för att senare själva 

kunna öva ordentligt om de vill. Han delar inte ut några läxor. Detta då han märkt att eleverna 

ändå inte gör dem. Då slutade han med det. Istället övar de på lektionerna om de inte har gjort 

det hemma. Han menar att det är en frivillig aktivitet. Därför borde det inte finnas allt för 

höga krav på eleverna och de ska öva om de vill, inte för att de måste.  

Relationen mellan lärare och elev menar Erik är beroende på situationen. I de grupper han 

undervisar intar han en mer auktoritär roll för att hålla elevernas fokus. Erik menar att enskild 

undervisning inte kräver samma disciplin. Då kan han ta en mer handledarroll eller kompisroll 

då vissa av eleverna ibland har mer behov av att få prata med någon än att ha lektion. Han 

uttrycker att det finns en ovilja bland andra pedagoger, ”man får inte prata bort lektionen”. De 

vill istället ha fokus på att spela musik. Det han då menar är att just pratandet i vissa fall är 

bättre och viktigare än att spela. 
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RESULTATANALYS 

Under intervjuerna låg fokuset i samtalet på övning och övningsmetodik för pedagogerna 

själva samt deras undervisning. Det som följer nedan är en analys och jämförelse mellan dels 

de olika intervjupersonerna samt de eventuella sambanden med begreppet flow. Analysen 

bygger på resultat av de tre intervjuerna och är uppdelad i olika teman som tar upp aspekter 

som jag ansåg vara viktiga för att besvara forskningsfrågorna. 

Informanterna i relation med flow 

Alla tre informanterna visar mycket överlappning med sina idéer om övning och undervisning 

och flow. De anser att det viktigaste med att spela trummor är att ha roligt. Detta kan tolkas 

som att det slutgiltiga målet med flow, det positiva egenvärdet. Redan där går det att se en 

vilja att sträva mot samma slutgiltiga mål som begreppet flow. Dock var målet lite otydligare 

för dem när det gällde deras egen övning. Carl och Erik är överens om att det roliga 

fortfarande är målet med trumspel medan Dan verkar tycka att mycket av tiden han övar går 

åt till en slags nytto-övning på låtar inför nästa framträdande. Han tillade dock att han ibland 

kunde sätta sig ner och öva för att lära sig något helt nytt vilket han anser vara väldigt roligt. 

En intressant sak är att Dan också är den som talar minst om struktur i relation till sin övning. 

Både Carl och Eriks intervjuer pekar på en tydlig struktur och de menar att de vet precis vad 

som ska göras under ett övningstillfälle. Detta är också en av de nio indikatorerna, en stark 

känsla av vad som ska göras. Så enligt detta är Carl den som visar störst samband mellan sin 

egen övning och flowindikatorerna. Det är då också intressant att Dan och Erik båda uttrycker 

att de inte övar för att utvecklas utan istället fokuserar på att öva för att inte bli sämre medan 

Carl övar för att utvecklas. Det verkar alltså enligt detta som att flow också kan främja lusten 

att utvecklas.  

För att försöka klargöra för den första indikatorn för flow, alltså utmaningsgraden kontra 

den egna förmågan frågas informanterna om hur pass utmanande de anser den egna övningen 

vara. Svaren där är splittrade. Carl lägger stor vikt vid att alltid lära sig något nytt när han 

övar och betonar att en utmaning gör honom mer engagerad att klara av det som han satt upp 

som mål, även om utmaningen då är väldigt svår. Carls svar anser jag ändå peka på en lagom 

utmaningsgrad som inte överstiger den egna förmågan. Han klarar av utmaningarna framför 

sig trots att han ibland sträcker sig extra långt. Dan och Erik uttrycker båda att 

utmaningsgraden på deras egen övning inte är så hög. De båda uttrycker att deras övning 

oftast består av att öva in låtar snarare än att utvecklas. Detta står i kontrast till Carl som hela 

tiden försöker att öka sin förmåga genom att öva på olika slags övningar. En förklaring till 

detta kan vara att Carl är den informant som spelar mest improviserad jazzmusik av 

informanterna. Han påpekar att det då handlar om att vara närvarande och snabbt kunna 

reagera på vad som händer runt om honom musikaliskt. Det är därför viktigt att fokusera på 

att kunna reagera, vara lyhörd och använda andra medel såsom melodisk och rytmisk 

improvisation. Detta i kontrast till annan slags musik som ofta handlar om att spela redan 

bestämda stämmor. Carls vilja att kunna släppa taget och reagera i musikaliska situationer 

tolkar jag som en strategi för att kunna agera spontant och per automatik. Även detta är en av 
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indikatorerna av flow. Det går däremot att se tecken på detta hos Carl och Dan, detta när de 

berättar att de brukar leka eller latja med materialet och instrumentet för att veta att materialet 

har befästs. Carl pratar om att eleverna ska leka med instrumentet och Dan använder 

”latjandet” som ett sätt att bedöma sin egen övning. Även detta tolkar jag som det spontana 

och automatiska som ingår i flow.   

Flow och undervisning 

Den andra delen av intervjun tar upp informanternas undervisning och hur de uppfattar den. 

Något alla tre informanter är överens om är att huvudmålet för undervisning i trumset på 

kulturskolan är att eleverna skulle ha roligt. Det är spännande att då titta närmare på hur 

informanterna skiljer sig i detta svar. De väljer att fokusera på olika saker som gör 

undervisningen rolig för deras elever. Carl anser att en av pusselbitarna för att främja det 

roliga i undervisningen är att inte ge eleverna hemläxor. Detta har i sin tur lett till mindre 

nervositet och bortförklaringar från eleverna och till och med mer egen övning. Det han 

istället gör är att ge eleverna materialet och förklarar att de får spela på det hemma om de vill. 

Detta verkar alltså ha ökat spelglädjen och gett spelandet mer av ett positivt egenvärde hos 

eleverna som nu valt att spela mer än de gjort tidigare. Den uppenbara risken med detta är att 

eleverna inte övar alls, men enligt Carl så övar många av eleverna nu mycket mer än de gjort 

innan. Detta då trumspelandet inte ses som något som måste ske. Istället så sätter sig eleven 

vid trumsetet för att de själva valt det. 

Dan ansåg att något som är väldigt viktigt är att materialet han ger sina elever är 

applicerbart på musik, alltså att övningarna gör det möjligt för eleven att spela nya trumkomp 

till låtar. Detta för att främja spelglädjen. Han menar att det annars kan bli alldeles för stelt 

och tråkigt. Detta kommer från hans egen erfarenhet, som han påpekar så har han alltid 

kunnat använda det han övat på. Annars såg han inte poängen i att lära sig det material som 

läraren gav honom, vilket han tagit med sin till sin undervisning. Detta bidrar till att eleverna 

får en tydligare bild av vad som ska göras och varför, alltså en starkare känsla av vad som ska 

göras samt kontroll över situationen som båda är indikatorer av flow. Erik väljer att lägga vikt 

vid gruppundervisningen som han använder sig av. Det är enligt honom något som gör det 

roligt för många elever. Gruppen ger dem ett sammanhang och kompisar som tycker om 

samma sak. Det gör hela processen mer social och därmed rolig. Det är det svar som mest 

frångår flow då det inte direkt ger upphov till någon av indikatorerna till flow. Dock så kan 

gruppundervisningen om det genomförs på ett bra sätt bidra till en trygg miljö där eleverna får 

chansen att förlora sig själva då de kan fokusera på att följa gruppen vid övningar vilket är en 

av indikatorerna.  

En annan intressant aspekt är att informanterna inte lägger någon vikt vid utmaningen på 

materialet som de ger ut till sina elever. Istället går de tillbaka till att det ska vara roligt och att 

eleverna själva ska bestämma hur mycket de spelar. Jag tror också att detta kan bero på 

erfarenheten hos alla tre informanter. Alla har jobbat över tio år i yrket, två av dem mycket 

längre. Detta gör att besluten om vilket material de använder och vilka steg de tar görs 

automatiskt. Erik uttryckte att det gäller att hänga med i svängarna med sina elever, fokus ska 

ligga på att ge eleven möjlighet att utvecklas, sedan är det elevens uppgift att göra det. Det går 



 

   

 

21 

 

att argumentera för att detta är ett sätt att främja det positiva egenvärdet för att sedan låta 

eleverna själva bedöma hur utmanande material de vill ha. Uttrycker de en stark vilja att 

utmanas så kan dessa elever få mer utmanande material medan de andra eleverna får enklare 

material. Det visar dessutom på en flowindikator i lärarnas yrkesutövning, nämligen det 

spontana och automatiska beteendet. Detta sker när en aktivitet befästs vilket ger individen 

möjlighet att absorberas av aktiviteten på en mer komplett vis. 

Tre av indikatorerna för flow är att veta vad som ska göras, hur bra en utför det som ska 

göras och en känsla av kontroll över situationen. Från intervjuerna tolkar jag det som att 

informanterna jobbar med att hjälpa sina elever att ta sig till ett stadie där dessa tre indikatorer 

finns närvarande. Detta genom att poängtera hur de ska tänka och analysera sin övning, för att 

i ett senare stadie ha lärt sig analysera sin egen övning kontinuerligt, utvärdera resultatet och 

ta egna beslut för att komma framåt. Detta går även in i hur informanterna hanterar sina äldre 

elever. Resultatet pekar på att de äldre eleverna får ett annat bemötande än de yngre. 

Informanterna vill se ett större ansvarstagande från sina äldre elever. Både Carl och Erik 

uttrycker att de äldre eleverna får ett mer vuxet bemötande, dels i form av vilka uttryck och 

begrepp som används, dels i materialet. Återigen ställer informanterna högre krav och 

förväntningar på sina äldre elever och därigenom får eleverna också ett större ansvar att själva 

hitta en god övningsstruktur.  

Skillnaderna mellan egen övning och undervisning 

Det finns många likheter mellan hur informanterna ser på sin egen övning och sin 

undervisning. Men det finns också några skillnader. Alla tre övar i olika grad på material som 

de ska spela på konserter framöver. Både Dans och Eriks övning består enligt dem för det 

mesta av sådan nyttoövning inför olika spelningar. Något som kan vara intressant då är att 

både Dan och Erik antyder att de har nått någon slags topp i sin egen utveckling. Övningen nu 

fokuserar istället på att inte gå nedåt i utvecklingen. Carl däremot övar fortfarande för att bli 

bättre och för att konstant lära sig något nytt. Detta tolkar jag som att Carl är den som har den 

minsta skillnaden mellan sin egen övning och sin undervisning. Han är fortfarande på samma 

resa som sina elever. Detta kan även ses som att Carl i större utsträckning befinner sig i flow 

då han strävar efter att hålla sin egen utmaningsgrad på en nivå som ger utveckling.  

Relationen mellan lärare och elev är också någonting som tas upp. Carl och Erik har en 

tydlig bild av sig själva som handledare snarare än någon slags auktoritär lärare. Carl 

uttryckte att det som gör honom till läraren var att han helt enkelt vet mer än eleverna. Detta 

tolkar jag som en tydlig handledarroll där Carls elever litar och följer honom för att de känner 

sig inspirerade av hans kunskap om och glädje till trumsetet.  

Alla informanter uttrycker också att deras elever sällan har band eller grupper att spela 

med. Fokus hamnar istället på att bygga en stabil grund för dem att kunna spela med andra. 

Det är något som alla tre höll högt. Att spela musik tillsammans med andra musiker. Jag 

tolkade deras svar som att det är det slutgiltiga målet. Att få samspela med andra. Dock 

framkommer det inte någonting om informanterna arbetar för att deras elever ska börja spela i 

band eller liknande i intervjuerna. Det måste påpekas att intervjun är inriktad på övning och 

övningsmetodik och jag vid intervjutillfället betonade det. Det kan vara anledningen till att 
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pedagogerna inte tar upp detta. Att spela med andra kan som informanterna är inne på 

användas för att skapa en stark riktning för övningen, vilket i sin tur kan leda till en stark 

känsla av vad som ska göras som är en av indikatorerna för flow.  
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DISKUSSION 

Syftet med studien är att undersöka hur trumsetspedagoger i kulturskolan använder flow som 

verktyg för övnings- och undervisningsmetodik. Studiens resultat visar att det finns många 

likheter mellan flow och hur informanterna i studien undervisar. Det kanske inte är helt uttalat 

men idéerna är desamma. Så redan nu jobbar dessa pedagoger med flow i sin undervisning 

utan att använda sig av begreppet i sig. Detta visar på att flow redan används i undervisning 

på sätt och vis.  

Nedan följer en diskussion av resultatanalysen ovan i relation till den tidigare forskningen. 

Flow som övningsmetod för musik 

Den tidigare forskningen om flow pekar på att stadiet kan och bör användas som en metod för 

övning. Både Custodero (2005) och Araújo och Hein (2019) går så långt som att kalla det för 

optimal övning då begreppet per definition innebär att personen som befinner sig i flow 

konstant utmanar sig själv och utvecklas för att undvika tristess. Båda dessa studier betonar 

vikten av att ha klara mål och att ha rätt nivå av utmaning på materialet. Studierna menar att 

det kan räcka att jobba mot ett satt mål för att vara målinriktad nog för att främja flow. Detta 

gör informanterna i den här studien också, då alla tre har tydliga mål med sin övning i att de 

arbetar mot ett klart mål i form av utförande. Exempelvis en låt som ska läras eller ett nytt 

ostinato (upprepande mönster) till en koordinationsövning, men ingen av dem uttrycker något 

mer långsiktigt mål med sin övning. Vad gäller utmaningsgraden visar resultatanalysen en 

koppling mellan utmaningsgraden på övningen och en positiv utveckling. Studiens resultat 

och den tidigare forskningen ger tillsammans tecken på att en lagom hög utmaningsgrad på 

övningen, viljan att öva samt att utvecklas är ihopkopplade. I samma spår så visar Araújo och 

Hein (2019) och Miksza et.al (2018) också på en positiv relation mellan flow och övningstid. 

Detta kan vara tecken på en positiv snöbollseffekt som kan uppkomma när kriterierna för flow 

möts.  

Någonting den tidigare forskningen tar upp samt resultatanalysen visar på är hur 

flowindikatorerna verkar vara formulerade på ett sätt så att de går in i varandra och 

samverkar. Positiv utveckling blir som Custodero (2005) oundviklig om individen i fråga 

befinner sig i ett stadie av flow. Detta då individen måste öka utmaningsgraden i takt med 

utvecklingen för att fortsätta att befinna sig i flow. Denna snöbollseffekt fortsätter även i att 

många av indikatorerna inte fungerar utan de andra eller blir till när en annan indikator 

uppfylls. Om en individ planerar sin övning får denne en känsla av kontroll över övningen.  

Det kan i sin tur leda till en stark känsla av vad som ska göras och med det så ökar också 

chansen för en djup koncentration under övningen. Planeringen ger även individen möjlighet 

att ha en god uppfattning om hur bra övningen utförs. Allt detta pekar mot att en så enkel 

metod som att strukturera övningen fungerar främjande för att uppnå ett flowstadie och 

därigenom främja utveckling. Allt detta pekar även på att det finns många olika ingångar till 

flow som övningsmetod. Individen kan börja genom att sätta klara mål för sin övning som är 

lagom utmanande, vilket startar flowcykeln. Eller så strukturerar denne upp sin övningstid på 

ett sätt som skapar kontroll vilket kan främja koncentrationen som i sin tur hjälper individen 
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att bli mer autonom och spontan under sin övning. Bakker (2005) skriver i sin studie att lärare 

som själva befinner sig i ett stadie av flow smittar av detta beteende. Det resultatanalysen 

samt den andra tidigare forskningen pekar på att detsamma skulle kunna gälla för egen 

utveckling.  

             

Flow under undervisning 

Ett annat tema den tidigare forskningen pekar på är hur flowindikatorerna främjar en god 

undervisning. Som Custodero (2005) skriver så handlar flow i mångt och mycket om att 

utvecklas. Den egna förmågan utmanas konstant och för att hålla sig i flow måste därför 

individen utvecklas. Detta är ingenting som informanterna tar upp. Resultatet visar istället upp 

en annan del som det viktigaste, nämligen det positiva egenvärdet. Det är det som 

informanterna anser vara det absolut viktigaste med undervisningen. Detta kan förklaras med 

att forskningen inte tar i åtanke att dessa unga elever som informanterna har inte har samma 

spelrutin och vilja att utvecklas som mer erfarna musiker. De mer erfarna musikerna har redan 

tagit ett beslut att de vill lägga ner mycket tid och energi på sitt instrument, det tror inte jag att 

alla elever som informanterna undervisar har gjort. Speciellt inte de yngsta, de utforskar hela 

tiden nya intressanta aktiviteter. Jag tror att det är viktigt att pedagogerna tar hänsyn till detta. 

Eleverna ska inte pressas till att lägga ner all energi och kraft på trumsetet. Istället bör de ges 

möjlighet att hitta sin passion själva. Det är i mångt och mycket ett främjande av flow då de 

sätter fokus på att skapa ett positivt egenvärde för själva aktiviteten istället för att fokusera på 

den aktivitet som någon utomstående vill. Dessutom så kan Bakkers (2005) smittsamma 

flowbeteende vara till hjälp här. Visar läraren tecken på flow och läraren själv använder sig av 

det så kan detta föras över till eleven. Detta är en viktig del av undervisning. Inte bara i 

trumspel eller musik utan i all sorts aktivitet. Detta då flow som Csikszentmihalyi (2012) 

menar finns i alla typer av aktiviteter. Till den här studien så tolkar jag den ökade spellusten 

hos eleverna efter att Carl och Erik valt att inte använda läxor på samma sätt längre som ett 

tecken på detta. De visar sina elever att det inte handlar om ett krav. De menar att trummor 

ska spelas för att det är roligt och för att en väljer det själv. Eleverna tar då till sig av detta och 

börjar istället att öva mer trots att de inte behöver. Det handlar om en relativt simpel ändrad 

inställning hos eleverna vad gäller övning av ett instrument. 

Som nämnts i resultatanalysen nämner inte informanterna något angående 

utmaningsgraden av undervisningsmaterialet som de ger sina elever. Utmaningsgraden är 

något den tidigare forskningen pekar på kan leda till en optimal övning och utveckling. 

Sinnamon et.al (2012) påpekade att pedagoger bör främja flow i tidigare åldrar. Trots att det 

saknas utmaningsgrad i resultatet så tolkar jag ändå att informanterna främjar flow till sina 

elever, men på andra sätt än med just utmaningsgraden. De försöker skapa ett positivt 

egenvärde för trumspel hos sina elever vilket i sin tur kan leda till att eleverna själva känner 

ett behov av utmaning. Detta kan i sin tur skapa den positiva utvecklingskurvan av att ha 

lagom nivå på materialet. Tack vare fokus på det positiva egenvärdet så kan mycket annat 

falla på plats och den tidigare nämnda snöbollseffekten kan då få verka till full effekt. Detta är 

också det Csikszentmihalyi (2012) kallar resultatet av flow, just det positiva egenvärdet. Men 
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den här studien pekar på att det kan handla om det motsatta, att det positiva egenvärdet skapar 

möjligheter för dessa elever att ta till sig de andra indikatorerna. 

Både mitt resultat samt den tidigare forskningen saknar två flowindikatorer: Den förlorade 

självmedvetenheten och den förändrade tidsuppfattningen Csikszentmihalyi (2012). Dessa två 

indikatorer är en stor del av grunden för uttrycket flow. De utgör känslan som man vill uppnå 

igen och igen efter att ha märkt av den. En möjlig förklaring för frånvaron av dessa kan vara 

ingången till den här studien. Just övning och undervisning verkar enligt mitt resultat samt 

den tidigare forskningen inte uppfylla dessa kriterier. Mina informanter påpekar alla att 

lektionerna de har med sina elever är väldigt korta (20 minuter per lektion på kulturskola). 

Därför är det enligt dem viktigt att snabbt gå igenom det som skulle hinnas med under 

lektionen. Detta tror jag kan orsaka en stress hos både eleverna och läraren. Det blir i sin tur 

inte ett främjande för den förändrade tidsuppfattningen. Dock så tror jag att det kan vara 

någonting som kan vara värt att titta närmre på. Jag tror att det kan handla om att låta eleven 

lära sig att hamna i en djup koncentration. Kanske inte under alla lektioner. Men det kan vara 

en del av undervisningen. Det skulle dessutom i sin tur främja den förändrade tidsuppfattning 

samt det förlorade självmedvetandet i elevens egen övning hemma i det egna övningsrummet. 

Här återkommer jag till Bakkers (2005) idé om det smittsamma beteendet. Visar läraren på en 

djup koncentration under lektionen så tar eleven efter.  

Vad gäller det förlorade självmedvetandet var det en utmaning att få fram något att 

analysera om detta i mitt resultat. En förklaring till detta kan vara att denna indikator faktiskt 

inte i huvudsak handlar om att öva och utvecklas utan snarare om att bemästra materialet och 

sedan använda det i andra situationer. Vilket informanterna tar upp. Dock så saknas även 

indikatorn om att inte bry sig om vad andra tycker. Jag tror att det är av vikt att ta upp detta 

med elever och försöka blanda in övningar som kan främja denna inställning. Jag tolkar dock 

Carls uppmaning till sina elever att bara sätta sig och improvisera som ett steg emot denna 

indikator, alltså bara spela och hitta på saker i stunden. Om det sker på ett autentiskt sätt med 

koncentration så kan detta leda till ett förlorat självmedvetande. Detta då ren improvisation i 

sin natur kräver full koncentration vilket flow tar upp. Till detta handlar det om att ha övat in 

rörelsemönster till den nivå att de sker per automatik, detta för att sedan kunna vara spontan 

nog att improvisera över samma material. Med detta i åtanke så är det möjligt att 

improvisation är en av pelarna för att främja flow hos sina elever. Detta eftersom 

improvisation till sin natur skapar många olika indikatorer för flow. 

Informanterna lägger stor vikt vid att främja sociala aspekter av elevernas musicerande. De 

menar att det är det slutgiltiga målet med att spela ett instrument: att spela med andra. Den 

tidigare forskningen nämner inte detta, dock kan det ses som en självklarhet i de studier där 

deltagarna är utövande musiker. Men det tål ändå att tas upp i relation till flow. Som nämnts 

ovan så skulle den sociala biten av att spela musik, alltså spela med andra musiker kunna 

användas som ett slutgiltigt mål som ger övningen och utövandet en tydlig riktning. Detta 

genom att hela tiden rikta övningen till meningsfulla resultat som går att applicera på den 

musik som eleven spelar. Detta främjar i sin tur flow på flera olika plan. Dels genom det 

tydliga målet, dels genom att ge övningen mening som gör musikskapandet tillsammans med 

andra möjligt och mer njutbart genom att skapa en bredare grund för individen att stå på i sitt 

musicerande, och som sedan kan ge utrymme för spontanitet i musicerandet. 
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Metoddiskussion  

Den metod jag valde att använda för studien gav ett nytt perspektiv på dessa idéer om flow i 

musikundervisningen. Intervjuerna gav en klar och bred bild av informanternas uppfattningar 

vilket var vad jag var efter. Jag ville ha svar på om flow var en metod som användes i 

kulturskolan eller inte. Även om det är väldigt svårt att faktiskt få ett svar på en sådan fråga så 

tycker jag att studien har visat på samband mellan begreppet flow och det pedagogerna i den 

här studiens uppfattat som ”bra” angående sin undervisning samt egen övning. 

Det jag nu funderar över är vad som hade hänt om intervjuerna var mer riktade emot 

begreppet flow. Eller om frågorna i min intervjuguide var uppställda på samma sätt som 

flowindikatorerna. Jag försökte med den intervjuguide som jag använde mig av få svar som 

skulle kunna analyseras till flow vilket jag tycker att jag lyckades med. Dock kände jag en 

avsaknad av vissa bitar. Exempelvis utmaningsgraden hos materialet för deras elever, eller det 

förlorade självmedvetandet, eller den förändrade tidsuppfattningen.  

Jag tror att det hade funnits en poäng i att intervjua fler pedagoger till studien, fler 

informanter och med lite olika inriktningar. Ser det likadant ut för trumsetspedagoger på 

gymnasiet, folkhögskola eller för de pedagoger som enbart arbetar med enskilda elever? Då 

hade det gått att jämföra på ett bredare plan och få fram ett mer grundat resultat för studien. 

Något som jag tog upp vid presentationen av mina informanter var hur min egen relation 

till informanterna skulle kunna påverka resultatet. Det var ingenting som ställde till några 

problem. Det jag själv märkte av var min egen nervositet till att intervjua en helt okänd person 

kontra någon som jag träffat tidigare. Samtalet med Erik skedde från min sida mer trevande i 

starten då jag inte kände mig fullt bekväm. Dock så försvann den känslan mer och mer under 

intervjuns gång. Intervjuerna med Carl och Dan som jag sedan innan hade en relation till flöt 

från min sida bättre redan från start. Det enligt mig viktiga vid en sådan situation är att ha 

kontroll över det som går att ha kontroll över. Jag kände mig säker i att tekniken skulle fånga 

upp intervjun vilket gjorde att jag kunde fokusera på själva intervjun och frågorna utan att 

oroa mig över att tekniken skulle sluta fungera.  

Avslutande reflektion 

Det finns delar i såväl den tidigare forskningen som mitt resultat i den här studien som pekar 

på flow som en positiv metod för övning och undervisning. Detta genom en ökad spelglädje 

samt ett främjande av aktivitetens positiva egenvärde. Flow skapar också förutsättningar som 

får musiker och elever att känna kontroll över sitt musicerande samt en starkare självbild. 

Jag hoppas med denna studie på att visa på vikten av att använda sig av just begreppet flow 

för övning samt undervisning. Jag tror att det är viktigt att få ett fast begrepp för dessa idéer 

att utgå ifrån som pedagog. Detta för att försöka främja spelglädjen och de positiva 

egenskaper som flow innebär. Studien visar också på positiva effekter när fokus för 

undervisning läggs över från hur eleverna utvecklas och presterar till att skapa spelglädje och 

därigenom ett positivt förhållande till trumsetet och övning. Själva ingången till flow är 

däremot inte helt klar. Den tidigare forskningen pekade på utmaningsgraden och klara mål 

som centralt medans mina informanter pekade på att starta i det positiva egenvärdet. Men som 
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diskussionen tar upp så skapar indikatorerna en snöbollseffekt från olika håll så det kan vara 

så att ingången inte är lika viktig. Utan det viktiga är att försöka få med så många indikatorer 

som möjligt för att påbörja övning mot flowstadiet.  

Förslag till trumsetspedagoger 

Studien har påvisat att flow är någonting som trumsetspedagoger bör ta till sig för att främja 

sina elevers spelglädje och därigenom lärande. Det har också med detta uppkommit en del 

konkreta idéer som kan implementeras i den pedagogiska verktygslådan som alla pedagoger 

har med sig från sina erfarenheter. 

• Fokusera det positiva egenvärdet av spelandet och av trumsetet. Gör detta genom 

att själv visa glädje för instrumentet och att spela på det. Mycket finns att inhämta 

från ett gott förhållande till instrumentet. Mer konkret kan det handla om att låta 

eleverna spendera tid med saker som de övat på. Spela tillsammans och ha roligt. 

• Lek mycket med instrumentet på lektionerna. Detta går även till viss del in på den 

förra punkten. Leken är mycket viktig för utveckling. I lek går det också att 

komma åt indikatorer som spontanitet och förlorat självmedvetande. Det som kan 

hända när lärare och elev leker med instrumentet och utforskar är att fokus 

försvinner från självkritiska tankar om att det som spelas inte var helt rätt. 

Använd istället detta som artistiska medel för att uttrycka sig. Att reagera på 

något i stunden kräver också koncentration vilket även detta främjar flowstadiet. 

• Till sist så vill jag rekommendera att lägga fokus på utmaningsgraden under 

lektionerna och lärandematerialet. Detta kan likt det positiva egenvärdet bidra till 

spelglädje och en vilja att fortsätta. Är lektionerna för enkla så finns risken att 

eleven tappar intresse och blir uttråkad och är det för svårt så händer samma sak. 

Detta kan vara en riktig utmaning för pedagogen. Att hitta lagom nivå. Den nivå 

som utmanar utan att skrämma. Detta kan även främja pedagogens egna 

flowstadie då utmaningen i att hitta material som passar kan användas som mål. 

Det gäller att hela tiden vara närvarande under lektionen och följa elevens 

reaktioner.  

Med hjälp av en kunskap om flow och med idéerna ovan kan pedagoger främja elevens 

spelglädje och utveckling på samma gång vilket är vad instrumentalpedagoger bör sträva efter 

med sin undervisning. Jag hoppas att studien har gett nya idéer till läsaren och hoppas att 

detta arbete har öppnat upp för en djupare diskurs om flow inom undervisnings- och 

övningsmetodik. 

Framtida forskning 

Från den forskning jag sett så finns nu möjligheterna för att skapa upplägg där flow sätts in 

som grundpelare. Dock saknas forskning kring vilken typ av lektionsmaterial som främjar 
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flow eller inte. Kan detta vara något att se på ur ett kulturellt perspektiv? Hur uppfattas flow 

inom t.ex den Brasilianska slagverksundervisningen där kulturen är mer inriktad på slagverk, 

eller finns det tecken på flow i Indisk tabla undervisning? Det vore intressant att se om flow 

används tydligare som metod i olika musikkulturer. 

Intervjuformen och formulär där frågorna innefattar flow är väl använt inom ämnet. Detta 

är intressant då informanterna får chansen att fundera och visa upp idéer. Men att göra en 

observerande studie och följa med lärarna på lektioner och studera vad som faktiskt händer 

under dem vore också väldigt intressant. Här skulle andra sidor och aspekter av flow kunna 

utforskas och studeras. Exempelvis den förändrade tidsuppfattningen. Den kanske visar sig 

under lektionstillfället? Jag tror därför att en studie om själva lektionstillfället vore intressant. 

Det skulle då även gå att se olika strategier som pedagogerna använder för att hjälpa eleverna 

att uppnå flow. En sådan studie skulle heller inte vara baserad på hur lärarna uppfattar sina 

metoder och situationer utan istället blir det upp till forskaren att tolka det som händer på 

lektionerna.  

En gren av forskning som saknas inom ämnet flow i musik är hur själva musicerandet 

tillsammans med andra kan ses i relation till begreppet. Som jag nämnde i inledningen så går 

det att befinna sig i flow på många sätt. Men hur ser det ut musiker emellan? Kan flow vara 

viktigt för att skapa meningsfulla framträdanden? Är stadiet något som sker i grupp eller 

handlar det om den enskilda individens uppfattning av musicerandet? Går det ens att försätta 

sig i ett stadie av flow om alla i gruppen inte gör det? Detta kan även ses ur en pedagogisk 

vinkel. Går det att se skillnad på de elever som spelar med andra och de som inte gör det i 

relation till flow? Kan detta vara en stark motivation för eleven att vilja fortsätta med 

musicerandet samt främja utvecklingen? Kan det vara så att det positiva egenvärdet av att 

musicera i grupp blir starkare än det av egen övning genom den sociala delen? Människan är 

en social varelse, så det är inte en omöjlig hypotes att det positiva egenvärdet kan bli starkare 

om det sker hos en grupp snarare än hos en enskild individ. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide: 

• Hur skulle du förklara ditt eget förhållningssätt till övning? 

o Vilka känslor associerar du med övning? 

• Kan du beskriva ett väl utfört övningstillfälle?  

o Kan du förklara din tankegång innan du går in i övningsrummet?  

o Hur känns det under tiden?  

▪ vilka känslor känner du? 

o Hur känns det när du går hem efter övningen? 

o Kan du förklara hur du bedömer resultaten av övningen? 

o Vad anser du vara viktigast vid egen övning? Får gärna vara flera saker. 

• Hur strukturerar du din övning? Utveckla gärna. 

o Kan du Förklara den överliggande strukturen? 

o Kan du förklara vad du fokuserar på under en viss övning? Ge gärna exempel. 

o Överlag hur utmanande är övningarna du ger dig själv? Känns de som att du 

kan nå dem relativt enkelt eller måste du klura och knåpa för att få ihop dem? 

o När går du vidare med en ny övning eller ett nytt material? Hur bedömer du 

det?  

o Använder du dig av mål? 

▪ Kan du ge exempel på ett sådant? Har du kriterier för olika slags mål 

(långsiktigt, kortsiktigt, tydligt)? 

o Kan du förklara varför din övningsstruktur ser ut så? 

• Nu vill jag rikta fokus mot din egen undervisning.  

• Kan du beskriva ditt pedagogiska förhållningsätt när det kommer till dina elevers 

övning? 

o Hur anser du att kunskap blir till? 

o Beskriv hur du ser relationen mellan lärare och elev med tanke på övning. 

• Kan du beskriva hur du vill att dina elever ska öva?  

o Hur gör du för att försöka få dem att öva på detta vis? 

o Varför då? 

• Kan du förklara hur en av dina lektioner ser ut? 

o Hur är den uppbyggd?  

o Tidsplanering, beståndsdelar 

o Vad är de viktigaste kriterierna för en väl utförd lektion? 

• Kan du beskriva hur du väljer material till dina elever?  

o Vad tänker du på? 

o Har du några kriterier för materialet? 

o Använder du samma process till alla elever? 


