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ABSTRAKT  
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i en vanlig svensk mellanstadieklass 

upplever flow i sitt lärande och vilka faktorer som påverkar upplevelsen av flow.  

För studien valdes en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer. Tre pojkar och tre 

flickor i en klass 4 på mellanstadiet fick berätta vilket deras favoritämne var, och sedan 

besvara frågor om hur de upplevde sitt favoritämne och hur de upplevde de övriga 

ämnena. Frågorna var skapade utifrån de olika faktorerna som påverkar flow enligt 

Mihaly Csíkszentmihályis flowteori (Csíkszentmihályi, 1993).  

Resultatet av min undersökning visar att eleverna som intervjuades upplever flow i 

skolan, och då mest i favoritämnet. Det finns även exempel på motsatsen där entusiasm 

och flow saknats i skolarbetet. Faktorer som har betydelse för att flow ska uppkomma är 

bland annat rätt svårighetsgrad på uppgiften så att utmaningen anpassas efter individen, 

rätt tid och arbetstakt för genomförandet av uppgiften, möjlighet till medbestämmande 

och inflytande för den som utför uppgiften samt eliminerandet av störmoment under 

arbetet med uppgiften. 

Undersökningens resultat visar att flow har betydelse för elevens motivation och i 

förlängningen sannolikt också för elevens lärande. Den kunskapen kan möjligen vara till 

hjälp för den enskilde läraren vid planering av undervisningen. En konsekvens som ökad 

medvetenhet om flow kan få för eleverna är att de blir mer entusiastiska i skolan samt att 

själva lärandet förbättras. 
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1 INTRODUKTION 
Flow är ett sinnestillstånd i vilket man är uppslukad, då man koncentrerar sig 

fullständigt, där man tappar känslan för tiden samt känner sig glad och upprymd 

(Csíkszentmihályi, 1993). Visst vore det härligt för eleven att känna så i sitt lärande! 

Jämför den positiva bilden av lärandet med en studie av skolan där många elever inte 

tycker skolan är meningsfull, där de tycker att skolan är tråkig och enahanda samt att 

ingenting av det de sysslar med i skolan är intressant. Vore det inte för kamraterna 

hade de inte stått ut (Andersson, 1999). 

Jag blev tipsad om att läsa en bok om flow, och när jag gjorde det fick jag en aha-

upplevelse, och sedan dess har jag alltmer insett flows värde för lärandet. Min studie 

undersöker hur elever i en vanlig svensk mellanstadieklass upplever flow i sitt 

lärande och vilka faktorer som påverkar upplevelsen av flow. 

Jag har valt ämnet för att jag anser att elever borde kunna vara entusiastiska i sitt 

lärande i skolan, och att det är forskningens uppgift att förstå hur lärande, entusiasm 

och flow förhåller sig till varandra. Jag hoppas att arbetet ska ge inspiration till mer 

forskning i ämnet och att skolan alltmer kommer underlätta för eleverna att uppleva 

flow. 

Flowupplevelsen myntades som koncept på nittiotalet och har sedan dess blivit allt 

mer känt. Kanske har flow alltid funnits inom pedagogiken, helt eller delvis, men att 

fenomenet då varit känt under andra namn. Flowteorin erbjuder en användbar strategi 

för att uppnå entusiastiskt och optimalt lärande. Dess förespråkare 

(Csíkszentmihályi, 1993) menar att den som har flow i livet har högre livskvalitet 

och finner livet mer meningsfullt samt att det förbättrar prestationen. 
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2 BAKGRUND 
I den teoretiska bakgrunden ges först en förklaring av fenomenet flow som ligger till 

grund för undersökningen. Sedan beskrivs hur viktig entusiasm är för lärandet. Sist 

beskrivs ett antal faktorer som påverkar flow. 

2.1 En förklaring av flow 

Sedan 1975 har Csikszentmihályi studerat upplevelsen som han myntat ”flow”. Efter 

årtionden av forskning skrev han 1990 ”Flow: The Psychology of Optimal 

Experience” som gjorde begreppet allmänt känt, och sedan dess har det blivit alltmer 

använt (Csikszentmihalyi, 1996). 

Flow är ett sinnestillstånd i vilket man är uppslukad, då man koncentrerar sig 

fullständigt, där medvetandet ändras dramatiskt, man tappar känslan för tiden samt 

känner sig glad och upprymd. Flowtillståndet infinner sig när man har goda 

förutsättningar att klara av en utmanande uppgift (Abuhamdeh & Csíkszentmihály, 

2012). I artikeln ”Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and 

Play” (Csikszentmihalyi, 1975) finns tre viktiga upplevelser med i titeln, det vill 

säga: leda, oro och flow. Dessa tre tillstånd finns med i flowdiagrammet nedan där 

jag med en egen bild illustrerat Csikszentmihalyis teori om utmaning och förmåga 

som jag förstår den. 

 

Flowdiagram 

Överstiger uppgiftens svårighet ens 

förmåga väldigt mycket blir man orolig. 

Ligger uppgiften långt under ens 

kapacitet blir man uttråkad. När man 

utmanas något upplever man spänning 

och när förmågan är något större än 

svårigheten upplever man en känsla av 

kontroll. Helt absorberad i utmaningen, 

i gränslandet mellan spänning och 

kontroll, upplever man flowtillståndets 

eufori. Motsatsen apati är likgiltighet 

och känslolöshet, som upplevs då både 

förmåga och utmaning är minimal. 

(Csíkszentmihály, 1999). 

Flowupplevelsen består enligt Csíkszentmihályi (1993) av följande komponenter: 

 Tydliga mål; en meningsfylld målbild är tydligt definierad. 

 En känsla av kontroll. 

 Utmaningen är väl anpassad till personens förmågor, dvs man arbetar i egen takt 

och uppgiften är inte oroande för svår och inte heller tråkigt lätt. 

 Omedelbar återkoppling; man vet omedelbart hur bra det går. 

 Handling och medvetande sammansmälts; fokuserat medvetande. Man 

koncentrerar sig på uppgiften. Irrelevant stimuli försvinner och allmän oro och 

bekymmer försvinner. 

 Man förlorar generande självmedvetande och upplever att man transcenderar 

egot och blir del av något större än en själv. 

 Förändrad känsla för tiden, vilken vanligtvis tycks gå snabbare. 

(Csíkszentmihályi , 1993:178-179) 
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2.2 Entusiasm 

Entusiasm definieras som iver och glöd (SAOL12), så en person som arbetar 

entusiastiskt med en uppgift, går med andra ord in för uppgiften med iver och glöd. 

Skolan upplevs sällan som särskilt rolig av elever och det kan inte urskiljas någon 

större skillnad mellan högmotiverade och lågmotiverade elever, förutom då de får 

mer kontroll och får göra saker på sitt eget sätt. Då blir skolan roligare (Arnegård, 

2006). Motivation är dock svårt att definiera eftersom det har blivit tolkat och 

behandlat på väldigt många olika sätt (Giota, 2002). 

Om en elev känner oro inför en utmaning eller obehag efter upprepade 

misslyckanden behöver den ha tillräckligt mycket entusiasm för att den ska fortsätta 

försöka tills förmågan kommer ifatt utmaningens svårighetsgrad vilket gör att oron 

vänds till positiv spänning, som efter ytterligare arbete närmar sig ett tillstånd av 

större kontroll och en känsla av flow (Seligman, 1998). 

Genom att sätta entusiasm på den pedagogiska dagordningen skapar man optimala 

betingelser för lärande och utveckling (Linder, 2008). 

Anspråksnivå ger uttryck för vad man anser sig kunna klara av (Hoppe enligt Jenner, 

2004), och den nivån är inte statisk utan påverkas uppåt eller nedåt beroende på hur 

personen i fråga lyckas. Medan upprepade framgångar leder till att individen får ökat 

självförtroende, kan i stället upprepade misslyckanden leda till att personen sätter 

anspråksnivån så lågt som möjligt för att inte bli besviken. Anspråksnivån har 

därigenom betydelse för hur uppgiften kommer att klaras av. Realistiska anspråk har 

en positiv inverkan på elevens fortsatta utveckling, medan yttre belöningar kan vara 

kontraproduktiva genom att eleven då kanske låter bli att sätta upp en egen 

anspråksnivå (Jenner, 2004). 

Tonvikten på yttre belöningar i vår kultur gör att den inre motivationen och den inre 

belöningen lätt kommer i bakgrunden. Den allmänna föreställningen hos oss är att 

arbetet på arbetsplatser och skolor, där vi tillbringar den största delen av vår tid, ofta 

uppfattas som tråkigt och otillfredsställande, jämfört med fritiden, då vi gör sådant 

som vi själva bestämmer och tycker är roligt (Arnegård, 2006). 

För barn och unga är glädjen en viktig komponent i den mänskliga läromiljön. De 

behöver trygghet, bekräftelse och stabilitet samt en känsla av att ha tillräcklig 

kontroll över sin situation. Därutöver behöver de  en god balans mellan frihet och 

gränser (Knoop, 2002). 

2.3 Faktorer som påverkar flow 

Enligt Vygotskijs teori, Zone of Proximal Development, bör en utmaning nätt och 

jämt klaras av och uppgiftens lösande sker med fördel i kommunikation med andra 

elever eller läraren, där pedagogens uppgift är att identifiera och uppmärksamma 

möjligheterna mot närmaste utvecklingszon (Jerlang, 1992).  

Elever som har tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra 

söka och forma ny kunskap känner en stor glädje när de får en aha-upplevelse då de 

äntligen förstår ett matematikproblem (Skolverket, 2003). 

Det är viktigt att elever kommer i kontakt med utmanande uppgifter för att kunna 

utveckla sina färdigheter, men möjligheterna till flow-toppupplevelser i skolan är 

begränsade (Borell & Brenner, 1997). Skolan bör enligt dem vara:  
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en harmonisk, till sin sammansättning väl avvägd verksamhet, där 

uppmärksamheten koncentreras på meningsfulla aktiviteter som motsvarar och 

utmanar elevers förmåga: eleverna måste få pröva sina krafter genom att ständigt 

ställa sig själva inför nya spännande utmaningar, vilket får dem att växa 

(Borell & Brenner, 1997:21). 

Tiden är en faktor som påverkar elevens möjlighet att klara av de krav och 

förväntningar som ställs på dem. Eleven upplever ofta stress i skolarbetet i och med 

att arbetstakten är hög samt att flera ämnesbyten på samma dag med korta raster 

kräver ständigt bytande av fokus. Stress skapas då eleven känner att tiden inte räcker 

till, speciellt vid anhopning av för många läxor och prov under vissa speciella 

perioder (Woxberg, 2005). Skolan har alltmer blivit ”en plats där man ska lära sig så 

mycket som möjligt så tidigt som möjligt och så snabbt som möjligt” (Imsen, 

2006:193). 

En alltför strukturerad undervisning kan hämma elevernas kreativitet. Även om 

läraren själv tycker att allt fungerar blir manöverutrymmet för eleverna begränsat. 

Genom att vara mer lyhörd inför elevernas önskemål och ge dem mer kontroll, 

underlättar läraren för eleverna att finna sin optimala utmaning och därmed öka 

möjligheten till fler flowupplevelser i skolarbetet (Arnegård, 2006). 

Miljön i skolan har stor betydelse för elevernas trivsel och välbefinnande. Om det är 

alltför stökigt och högljutt, hämmas barnens utveckling (Ellneby, 1999). 

Gruppstorleken kan inverka på om elever upplever skolsituationen som stressande. 

Med alltför många elever samtidigt i samma rum blir det lätt stökigt, och då finns det 

också risk att läraren inte hinner med att tillgodose elevernas individuella behov. I 

intervjuer har elever berättat att de inte får den hjälp de behöver på grund av för stora 

klasser (SOU, 2006). 

Elever på högstadiet anser att det är småpratet på lektionerna som är mest störande. 

Bullret som uppmätts i olika ämnen skiljer sig inte nämnvärt från varandra, men man 

uppskattar att det finns ett samband mellan antal elever och ljudnivå. Ljudnivån 

stiger med antalet elever (Lundqvist, 2003). Även lärare upplever att ljudnivån under 

en viss del av arbetstiden är så hög att de inte kan samtala i normal samtalston. De 

tycker småprat och skrapande med stolar är mest störande (Tesarz och Kjellberg, 

1998). 
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3 SYFTE 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur elever upplever flow och vilka 

faktorer som påverkar flow i en svensk skola. Frågeställningarna jag utgår ifrån är 

följande: 

* På vilket sätt upplever eleverna flow? 

* Vilka faktorer påverkar upplevelsen av flow i skolarbetet? 
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4 METOD 
I den här delen beskriver jag hur jag valde ut de elever som skulle ingå i 

undersökningen och vilka överväganden som då gjordes. Jag redogör för mitt val av 

instrument, som var en kvalitativ intervju, och jag beskriver sedan hur intervjuerna 

genomfördes. Därefter redogör jag för hur jag bearbetat det material jag fått fram, 

och avslutningsvis diskuterar jag metodkritik. 

4.1 Val av undersökningsgrupp 

Som undersökningsgrupp valde jag elever på en mellanstadieskola, där jag tidigare 

varit på VFU i en klass fyra. Jag kontaktade läraren och bad att få intervjua eleverna 

två veckor senare. Han samtyckte, och jag tog då kontakt med eleverna och frågade 

vilka som skulle kunna tänkas låta sig intervjuas. Av de elever som verkligen ville 

delta valde jag dem som jag visste var mest verbala och som vid en intervju troligen 

inte skulle låsa sig på grund av till exempel blyghet. Det slutliga urvalet blev tre 

flickor och tre pojkar. De var väldigt nyfikna och ville gärna vara med och prata. 

4.2 Intervjuns genomförande 

Jag hade förberett en kvalitativ intervju som instrument för undersökningen, i vilken 

jag ställde tio frågor som skulle besvaras av respondenterna. Intervjun hade 

genomgående en huvudfråga plus en följdfråga, som båda skulle besvaras med 

elevernas egna ord (se Bilaga 1). 

Intervjuerna gjordes i en informell miljö där elev efter elev fick gå från klassrummet 

in till ett litet studierum där jag väntade. Jag spelade in varje intervju med en MP3-

spelare. Samtliga intervjuer genomfördes efter varandra vid ett och samma tillfälle 

utan några inlagda pauser eller oplanerade avbrott. Eleverna svarade beredvilligt på 

frågorna, men svaren på en och samma fråga varierade genomgående både i fråga om 

längd och innehåll, beroende på den enskilda elevens språkliga uttrycksförmåga och 

ordförråd. 

4.3 Databearbetning 

De inspelade intervjuerna avlyssnades och transkriberades i ett separat word-

dokument som skrevs ut på papper. Varje delfråga med medföljande svar klipptes 

sedan ut, och de olika svaren på varje fråga granskades noggrant och jämfördes med 

varandra. Lapparna sorterades i olika omgångar i olika högar tills tydliga mönster 

kunde ses. Det var ett mycket tidsödande arbete, eftersom det inte bara gällde att 

uttolka rent bokstavligen vad varje elev uttryckt, utan att också försöka tolka det 

outsagda i samband med varje intervjusvar, särskilt när intervjusvaren var något 

otydliga. Genom upprepad närläsning har jag ändå försökt skapa en bild av hur 

eleverna känt och tänkt för att på så vis ge en relevant tolkning. Varje elev har sitt 

sätt att formulera sig på, både vad det gäller uttrycksförmåga och ordförråd, men 

även personligheten spelar in, det vill säga om individen i fråga är mer utåtriktad 

eller mer tystlåten. En sådan aspekt framkommer inte vid en inspelning. Tonfall 

framgår möjligen till viss del, när man lyssnar på de inspelade intervjuerna, men 

ansiktsuttryck och kroppsspråk dokumenteras däremot inte. Jag försökte ändå 

komma ihåg sådana detaljer som jag lagt märke till under inspelningen, när jag sedan 

tolkade de utskrivna utsagorna, och där tror jag att tolkningen blev säkrare av att jag 

kände eleverna. 
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4.4 Etiska hänsynstaganden 

En vecka innan intervjun skickades ett fredagsbrev ut till föräldrarna, där de hade 

tillfälle att neka till att deras barn intervjuades, och dagen innan intervjudagen hade 

jag sedan en kort genomgång med eleverna om vad intervjun handlade om och 

vilken deras roll var. De fick veta att de skulle vara anonyma i uppsatsen och att den 

insamlade informationen bara skulle användas i detta arbete. De fick även förklarat 

för sig att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta om de ville. 

4.5 Metodkritik 

Man kan möjligen ifrågasätta bekvämlighetsurvalet, det vill säga valet av 

respondenter bland personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren, 

men för den här studien bedömde jag att jag förmodligen inte skulle kunna få fram 

en mer relevant grupp, om jag gjort undersökningen i en annan klass eller på en 

annan skola. 

Kanske kan man också ifrågasätta att det var de minst blyga eleverna som valdes ut, 

då det skulle kunna föreligga ett dolt förhållande mellan oblyghet och förekomst av 

flow i skolarbetet. Men tidsaspekten för arbetets genomförande gjorde i det här fallet 

att jag ändå medvetet valde ut de elever som jag visste var någorlunda talföra. 

Intervjuerna filmades inte utan spelades bara in, varför sådana aspekter som 

ansiktsuttryck och kroppsspråk inte finns med i den gjorda dokumentationen. Det 

försvårar förstås bedömningen, men mina personliga iakttagelser och vad jag 

kommer ihåg från varje intervjutillfälle är ändå till hjälp vid tolkningen av de olika 

utsagorna. Det faktum att jag kände eleverna sedan tidigare gjorde det lättare för mig 

att komma ihåg sådana detaljer för varje indvid än om det hade varit helt okända 

personer som jag intervjuat. Det i sig gör tolkningen säkrare. 

Man skulle kunna argumentera att intervjufrågorna borde varit ännu mer öppna och 

att fler följdfrågor borde ha gjorts, eftersom svaren blev så varierande och därmed 

ibland svårtolkade. Jag övervägde det alternativet till en början, men då jag inte fann 

tillräckligt goda argument för det, höll jag fast vid att ha en huvudfråga plus en 

följdfråga. 

Elevgruppen som intervjuades var känd av mig sedan tidigare, och det kan möjligen 

hävdas att reliabiliteten hade varit bättre om jag inte känt eleverna. Man skulle kunna 

hävda att de ville svara så bra som möjligt för att göra mig glad, men jag upplevde 

deras svar som rakt igenom snabba, spontana och ärliga. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Vid kvalitativa intervjuer skiljer sig språket åt för varje respondent, och både det 

outsagda och det som sagts mer eller mindre tydligt ska sedan tolkas in av 

intervjuaren. Trost (2010) gör gällande att reliabilitet är ett av de större problemen 

vid kvalitativa intervjuer. Det är ju inte bara den nedtecknade utsagan som skall 

tolkas utan även tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk som skall vägas in om 

möjligt. De aspekterna kan ibland vara svårbedömda. Genom upprepad närläsning 

har jag ändå försökt skapa en bild av hur eleverna känt och tänkt för att på så vis ge 

en relevant tolkning. 
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5 RESULTAT 
Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på hur elever upplever flow i 

skolan och vilka faktorer som ligger till grund för den upplevelsen. I den här delen 

redogör jag för vad jag kommit fram till genom att granska och jämföra 

respondenternas svar på de intervjufrågor jag ställt. Svaren visar att varje elev hade 

åtminstone ett favoritämne, och det var ofta där de hade upplevt flow. Likaså visade 

resultatet av undersökningen att nästan alla elever hade ett ämne som de verkligen 

inte tyckte om. För dessa ämnen saknades flowupplevelser. 

5.1 Elevernas upplevelser av flow 

Den första frågeställningen gick ut på att undersöka hur eleverna upplever flow i 

skolan. Några av flowupplevelserna beskrivs i första underavdelningen nedan, och på 

samma sätt visas också exempel på avsaknaden av flow i andra underavdelningen. 

5.1.1 Alla eleverna beskrev flowupplevelser 
Varje elev som intervjuades hade ett ämne som de tyckte särskilt mycket om, och det 

var just i dessa favoritämnen som de hade haft flowupplevelser. Här följer några 

exempel på hur eleverna beskrivit sina upplevelser i ämnena matematik, bild och 

svenska: 

Någon elev uttryckte det som att ”Det känns rätt och det känns roligt. Man svävar 

fram typ. Man svävar fram på mattetalen.” och en annan elev fortsätter i samma spår: 

”Det känns som man glider fram.” Ytterligare ett par elever menade att ”Man känner 

sig väldigt glad på nåt sätt och man känner /… / ungefär som man flyger fram, att det 

går enkelt och nästan av sig självt.” och ”Ibland när jag ritar på bilden så känns det 

som att penseln går av sig själv. Att den bara ritar.” I de två sista exemplen, där 

respondenterna beskriver att det går nästan av sig självt, är upplevelsen starkare än i 

de två första, men beskrivningarna är ändå mycket lika varandra. Antingen har 

upplevelserna varit olika starka för olika elever eller så är det deras sätt att beskriva 

upplevelserna som tar sig olika uttryck. De två första respondenterna, som inte hade 

så klockrena beskrivningar av sitt flowtillstånd, gav ytterligare förklaringar av 

upplevelserna, och dessa passar in på begreppet flow. Den ena sa: ”Det är jättekul 

när man väl kommer på det. Man blir glad i hela kroppen.” Samma känsla uttrycktes 

också av den andra eleven på ett liknande sätt: ”Det känns som att man bara vill göra 

det igen och igen och igen.” 

En av de intervjuade eleverna verkar ha fångat upp ordet flow från min introduktion 

när jag skulle intervjua dem, där jag nämnde att jag skulle skriva en uppsats om flow. 

I intervjusvaret uttryckte respondenten det på följande sätt: ”När jag väl har kommit 

igång känner jag mig som en poet, det bara flower på”. Upplevelsen som beskrivs 

här är att det känns som om han suttit och jobbat med dikten i en månad och att 

sedan helt plötsligt bara flödar orden fram, helt av sig själva. Det sista exemplet 

uttrycker på liknande sätt vad respondenterna i de föregående exemplen har sagt om 

sin upplevelse även om den sistnämnda lyckats snappa upp just ordet flow och 

använder det i sin beskrivning. 

5.1.2 Vissa ämnen saknade flowupplevelser 
På samma sätt som respondenterna upplevt flow i vissa klassrumssituationer och i 

samband med vissa av sina ämnen, visar undersökningen på motsatt resultat i andra 

situationer och i samband med andra ämnen. Upplevelser som uttryckts i 5.1.1 ovan, 
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det vill säga att det känns som att det går nästan av sig självt eller att eleven liksom 

svävar, när han räknar mattetal, kan i samma ämne av en annan elev upplevas som 

något tråkigt, där tiden går mycket långsamt. Det kan till och med vara så att ett och 

samma ämne kan upplevas på olika sätt för en och samma elev vid olika tillfällen. En 

av respondenterna uttrycker det så här: ”När man jobbar med nåt tråkigt i matte så 

går det långsamt, riktigt långsamt, men ibland så går det jättefort, och då tror man att 

det inte ens gått halva tiden.” 

Engelska och svenska nämndes av några elever som exempel på ämnen, där 

flowupplevelser saknades. Anledningen till de negativa synpunkter som framfördes 

där verkade snarare vara andra faktorer än just ämnet som sådant. En av eleverna, 

som kommenterade engelskan, menade till exempel att det var brist på variation i 

undervisningen samt en ganska så stor styrning av läraren som gjorde ämnet mindre 

tilltalande: ”I engelskan så jobbar vi alla i samma kapitel och sånt, och då känner jag 

nästan inte samma frihet där.” Kritiska synpunkter framförs också av samma elev i 

vissa avseenden när det gäller matten: ”I en mattebok så har de ju skrivit upp vad 

man ska göra, så där får man ju bara jobba efter bästa förmåga. Om det är nåt roligt 

längre bak så får man ju jobba tills man kommer dit.” Även här, precis som för 

engelskan, är upplevelsen en avsaknad av frihet, där de tydliga ramarna sätter stopp 

för elevens kreativitet och möjlighet till inflytande: ”Man jobbar bara med tal efter 

tal.” 

Ett par ämnen där eleverna inte alls redovisade några flowupplevelser var historia 

och geografi, och ett av intervjusvaren lät så här: ”I historian bestämmer man inte så 

mycket. Han bestämmer vad vi ska jobba med. Han lär oss vad han tycker att vi ska 

veta och så.” Läraren i historia låter tydligen inte eleverna vara med och bestämma i 

någon större utsträckning. Den elev som uttalat sig tycker också att ämnet är svårt, 

och hon säger vidare att ”jag fattar ingenting. Där har jag inte lärt mig någonting.” 

Hon fortsätter i samma spår och förklarar att en förutsättning för att det ska gå bra är 

att man känner glädje under arbetets gång: ”Jag tycker inte om historia. Man arbetar 

inte lika bra om man inte tycker det är roligt.” I ämnet geografi, där flowupplevelser 

också saknas, formulerar en av respondenterna sin inställning så här: ”I geografin är 

det långsammare. Då sitter man och kollar på klockan hela tiden och allting går inte 

så snabbt då.” 

5.2 Faktorer som påverkar upplevelsen av flow 

Den andra frågeställningen gick ut på att undersöka vilka faktorer som påverkar 

uppkomsten av flow i skolarbetet. I det här avsnittet redogör jag för vad som gynnar 

uppkomsten av flow enligt Csíkszentmihályi (1993), och vad som i stället är ett 

hinder för att flow ska kunna utvecklas. Olika faktorer som påverkar positivt eller 

negativt är uppgiftens svårighetsgrad, den möjliga tiden för genomförande och 

graden av eget bestämmande. 

5.2.1 Lagom svår uppgift gynnar flow 
Alla tyckte att favoritämnet var roligt och fem beskrev att det roliga bestod i att klara 

av utmaningar, att lyckas med något som är ”ganska svårt” som ett par uttryckte sig. 

I de andra ämnena ansåg tre av eleverna att det fanns ämnen som var för lätta, så lätta 

att de blev tråkiga. Hälften hade även ämnen som de ansåg var för svåra och därmed 

tråkiga. 

En av respondenterna säger att svenskan ofta är så lätt att det blir tråkigt och att 

matten ibland kan vara för svår. Då känns det att det går segt och det är också tråkigt. 
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I elevens favoritämne är dock svårighet något positivt, vilket kommer till uttryck på 

följande sätt:” Ibland kanske man får en uppgift att måla en ganska svår sak men det 

är ändå roligt”. Däremot upplevs inte en svårighet i matematiken som en positiv 

utmaning utan i stället såsom något jobbigt. Vad det gäller bild, anser eleven det är 

roligt när uppgiften är ”ganska svår”. 

Hur en svårighet upplevs varierar, vilket också framkommer i intervjusvaren. Det 

som eleven finner vara alltför svårt eller alltför lätt upplevs inte som något roligt, 

medan en lagom svår uppgift kan framkalla en positiv upplevelse. ”Ganska svår” 

verkar vara dessa elevers sätt att beskriva lagom svår. Det var så jag tolkade det, när 

utmaningen matchar förmågan, vilket gynnar uppkomsten av flow. 

5.2.2 Tid och takt har betydelse för flow 
I intervjusvaren framkom att tiden som avsatts för uppgiften och likaså själva 

arbetstakten påverkade upplevelsen. En av respondenterna svarade till exempel att de 

får tillräckligt med tid för att kunna måla på bilden. Upplevelsen där är positiv: det 

känns kul, hon lär sig hela tiden och lektionen går lagom fort. I matematiken däremot 

var upplevelsen av motsatt slag. Där kändes det som om de måste jobba på när någon 

annan kommer om dem i matteboken. Det är nästan som en tävling med de andra att 

de ska hålla samma takt. 

En uppgift kan också vara så uppslukande och rolig att eleven inte vill sluta arbeta, 

när lektionen egentligen är slut. En respondent ansåg att när han är sugen på att 

skriva på svenskan, ”så bara rullar det fram”. Orden bara kommer. Då kan tiden gå 

mycket snabbt, och då skulle han också vilja ha mer tid. I det fallet är den positiva 

upplevelsen så stark att han inte alls vill avbryta det han håller på med bara därför att 

lektionen slutar. I stället vill han fortsätta med samma uppgift på de lektioner som 

kommer därefter. Här tycker eleven alltså att lektionen går för snabbt, och han säger: 

”Ibland kan det vara så att man kommer på något jättebra. Sen om man inte hinner 

skriva det, då minns man inte vad det var nästa lektion”. Enligt eleven händer detta 

ofta, och då brukar han försöka sitta kvar och skriva lite mer på rasten. 

Här kan man se att avbrotten, det vill säga rasterna och för korta lektioner, saboterar 

flytet i skrivandet. Andra gånger, säger samma elev, att han inte kommer på något att 

skriva och då går det långsamt. För honom saboterar bestämda lektionstimmar helt 

klart skrivandet. 

Ett annat exempel på hur tiden kan upplevas är, när tiden känns alldeles för lång. En 

av respondenterna menar att det nästan alltid är roligt med matte, förutom när de 

gjort samma sak för länge. Och ytterligare en elev talar om vilken betydelse 

arbetstakten har för henne. Hon svarar på frågan om hon själv bestämmer i vilken 

takt hon lär sig: ”Ja, man behöver inte lära sig för snabbt så man får ta det i den 

takten man gillar och så.” Den eleven tycker också att tiden kan gå snabbt på ett 

positivt sätt och beskriver det så här: ”Det är roligt så tiden flyger oftast förbi.” 

5.2.3 Mindre eget bestämmande kan minska flow 
Det framkom att mindre möjlighet för eleverna att vara med och bestämma kan 

påverka arbetssituationen negativt. I ämnet historia ansåg till exempel en av 

respondenterna, vilket också framgår av 5.1.2, att eleverna inte fick bestämma så 

mycket. Hon förklarade att läraren bestämde vad eleverna skulle jobba med och att 

han också lärde eleverna vad han ansåg att de skulle veta. Att inte få bestämma något 

själv upplevde den här eleven som mycket jobbigt, och hon säger att hon inte fattade 
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någonting, och hon kände dessutom att hon inte hade lärt sig någonting. För henne 

vara historia ett svårt ämne, och därför tyckte hon inte om historia, vilket hon 

uttryckte på följande sätt: ”Man arbetar inte lika bra om man inte tycker det är roligt. 

På historia tar det jättelång tid.” Just denna känsla av att något tar väldigt lång tid 

tillsammans med att eleven saknar kontroll är två tydliga tecken på avsaknad av 

flow. Det bryter mot två komponenter av flow. Däremot blev samma elev piggare 

och glad i hela kroppen då hon räknade matte. På matematiken fick hon vara med 

och bestämma i viss utsträckning, vilket hon upplevde som positivt. Hon berättade 

att om hon vill jobba med något som hon behöver i matte, brukar hon få det. Ibland 

bestämde läraren, och ibland fick hon själv bestämma vad hon ville räkna på. I 

motsats till historian upplevde hon att det gick snabbt på mattelektionerna. 

En av eleverna anser att det tråkigaste är att sitta och läsa men att man måste göra det 

ändå. Han anser att när man går upp i högstadiet, är det mycket läsning, så därför är 

det bättre att redan nu börja lära sig grunden. Han säger: ”Man tänker bara, snälla nu 

är det slut. Det är när vi typ läser i grupper, när man läser, så kollar man på klockan, 

snälla kan inte klockan gå fort, fast jag läser ändå, fastän jag inte tycker att det är så 

kul att läsa, för det är nyttigt att läsa.” Detta är ett exempel på att eleven drivs av 

yttre motivation, det vill säga att man gör något för att få en yttre belöning, till 

exempel för att få det lättare på högstadiet. Den här eleven verkar klara av tanken på 

att någon annan bestämmer vad han ska lära sig. Han är inte entusiastisk och 

upplever inte flow, men han är motiverad. 

Ytterligare en elev yttrar sig om hur bristen på medbestämmande påverkar 

studiesituationen i olika ämnen. Han menar att han inte känner frihet i engelskan när 

alla jobbar i samma kapitel. Om historian säger han sedan: ”I historia då gör vi ju 

vad han säger, vad vi ska göra och så. Jag skulle vilja läsa om, så här, typ riddare och 

kungar, från medeltiden upp till kungariken och sånt. Men han har ju planerat och 

skrivit upp vad vi ska göra och så”. I båda fallen upplever eleven att ämnet blir 

mindre roligt, när han själv inte får vara med och bestämma. Här finns inte heller 

någon flowupplevelse.   

5.2.4 Störmoment saboterar flow mer i vissa ämnen 
Möjligheten att uppleva flow påverkas också av om eleverna på något sätt störs, när 

de arbetar med en uppgift. En av eleverna hävdar att han går in för det han gör och 

tänker inte på vad andra tycker. Någon gång per vecka blir han störd och kan inte 

koncentrera sig. På bilden är det som han beskriver ovan, det vill säga att han inte 

tänker på vad andra tänker, men skillnaden är att på bilden kan han bli störd, men då 

kan han fortsätta och det är ändå kul. Bilden är ett ämne som det är lättare att komma 

tillbaka till ett koncentrerat tillstånd än vad det är för matematiken. 

En annan elev gör gällande att hon i bilden oftast bara gör det hon gör, men ibland 

tänker hon på vad andra tycker, och om de tittar så känns det lite svårare. Men hon 

blir nästan aldrig störd. På matematiklektionerna är det däremot annorlunda. Där går 

det segare när andra sitter och pratar, och hon tänker på vad de andra säger. Då känns 

matematiken svår. Det är alltså samma förhållande mellan bild och matematik för 

den här eleven som för eleven i exemplet ovan. 

En av respondenterna menar att han alltid brukar bli störd om någon sitter och gör 

något på matten. Då kommer han av sig, och sedan kommer han nästan aldrig igång 

igen förrän nästa lektion. Han har liknande erfarenheter av svenskan, där han säger 

att han har svårt att komma igång igen om han blir avbruten: ”Ibland blir jag 
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avbruten och störd, och det är därför jag inte kommer igång. Jag tänker ju så. Jag 

tänker att jag ska tänka så mycket som möjligt och då blir jag så himla koncentrerad 

att när jag väl kommer av mig så kommer jag nästan aldrig igång igen. Då blir det 

konstigt”. 

En elev slutligen har en helt annan upplevelse av på vilket sätt hon kan bli störd på 

lektionerna och hur det påverkar hennes arbete. Hon uttalar sig om matematiken och 

säger att hon bara räknar och bryr sig inte om vad andra tycker. Hon blir bara 

avbruten ibland.  

5.3 Sammanfattning av resultat 

Jag kan konstatera att flow förekommer hos eleverna i de olika ämnena och då oftast 

i favoritämnet. Det är en väldigt positiv och glad grupp, som på det hela taget tycker 

skolan är rolig. Ett bra exempel på detta är när en av eleverna säger: ”Jag har alltid 

tyckt att det är roligt och skriva dikter med rim och sånt. Svenska är kul med 

berättelser, men allra mest dikter. Det är inte för att ha användning för det, utan det 

är mest för att jag tycker det är kul”. 

Alla eleverna upplevde flow eller flowliknande upplevelser. I stort sett varje elev 

hade dock ett eller två ämnen som var undantaget som bekräftar regeln. Där märkte 

man stor skillnad, då de flowalstrande komponenterna var mycket färre eller helt 

saknades. Historia var det ämnet som oftast var det jobbiga ämnet. 

Vad gäller uppgiftens svårighetsgrad, hade alla eleverna en intuitiv uppfattning om 

flowtillståndets karakteristiska drag där uppgiften matchar förmågan, och de flesta 

hade samma sätt att uttrycka det på, dvs. att uppgiften är ”ganska svår, roligt svår”. 

Den tid eleven har för arbetet och den takt eleven måste jobba i var en avgörande 

faktor för uppkomsten av flow. Lektioner som är för långa, när eleverna inte 

uppvisar någon entusiasm, och lektioner som är för korta, när eleverna är 

entusiastiska.  

Möjligheten till eget bestämmande för eleven påverkade uppkomsten av flow. I de 

ämnen där läraren ej lät eleverna få medinflytande fanns inga flowupplevelser 

redovisade i elevernas intervjusvar. 

Störningar har förekommit under lektionerna i de olika ämnena. Enligt svaren på 

intervjufrågorna ansåg eleverna det olika lätt att komma tillbaka till uppgiften efter 

det att man blivit störd, beroende på vilket ämne och typ av uppgift man höll på med, 

när störningen inträffade. En elev som blivit störd redovisade ingen samtidig 

flowupplevelse. 
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6 DISKUSSION 
I diskussionen relateras resultaten från undersökningen till den tidigare forskning 

som beskrivs i bakgrunden, samt att jag delger mina egna funderingar. Syftet med 

min undersökning var att ta reda på förekomsten av flow i skolan och vilka faktorer 

som påverkade flowupplevelsen. Till sist lägger jag fram några förslag till fortsatt 

forskning inom ämnet. 

6.1 Elevernas upplevelser av flow 

Resultaten i denna undersökning visar att eleverna över lag kände stor entusiasm i de 

ämnen som de själv hade angivit som favoritämnen, men det fanns också vissa 

enstaka ämnen, som de hade en ganska negativ inställning till. Oavsett vilket ämne 

de beskrev, svarade de beredvilligt och ärligt på intervjufrågorna, och det var en god 

och avslappnad stämning under intervjuerna. Anledningen till detta var säkert miljön. 

Det är en liten och lugn skola, som ligger nära naturen, och klassläraren är 

entusiastisk och inkännande. Allt detta sammantaget har säkert påverkat resultaten, 

som jag ser som övervägande positiva. Hade jag gjort undersökningen på en annan 

skola med ett annat klimat och med andra lärare så hade resultatet troligen varit 

annorlunda också. 

När man granskar intervjuerna, hittar man flera flowupplevelser i olika ämnen, 

främst i matematik och bild. Vissa elever har fantastiska beskrivningar av sina 

upplevelser, som är praktexempel på flow. Någon uttryckte det som att nästan sväva 

fram på mattetalen: ”Man känner sig väldigt glad på nåt sätt och man känner att det 

går mycket enklare och ungefär som man flyger fram, att det går enkelt och nästan av 

sig självt.” Här kan man se det Csíkszentmihályi (1993) beskrev som att handling 

och medvetande sammansmälts, där eleven koncentrerar sig på uppgiften och allmän 

oro och bekymmer försvinner.  

Nyttoaspekten framhävs tillsammans med flowupplevelsen som något positivt av en 

elev som beskriver matten, men det är ändå det roliga med ämnet som tar 

överhanden. Även om man kommer att ha nytta av att kunna matematik i vuxenlivet, 

är det glädjen att arbeta med ämnet här och nu som är det viktigaste för eleven: ”Jag 

tycker det är roligt att räkna. Jag tänker inte så mycket på meningen. /…/ Meningen 

med matte är att det är roligt.” 

Förutom i matematik förekom liknande upplevelser i bland annat bild, där en elev 

beskrev flowupplevelsen som att det ibland känns som att penseln går av sig själv 

och bara ritar. Hur många gånger har man inte på filmer hört uttryck som ”be one 

with the sword” och att då personen glider fram, svävar fram och att det nästan går 

av sig självt.  

Alla de här beskrivningarna överensstämmer med Csíkszentmihályis (1993) 

definition av flow, där en person som uppnår det här tillståndet koncentrerar sig så 

till den grad att han tappar känslan för tid och rum, samtidigt som han känner glädje 

och upprymdhet. För eleverna ovan har utmaningen haft lämplig svårighetsgrad, 

vilket också är en förutsättning för att flow ska kunna uppnås. 

Historia och geografi upplevdes av ett flertal elever som jobbigare ämnen. Historia 

upplevdes till exempel som ett svårt ämne av en elev, som påstod att hon inte förstod 

någonting och inte heller hade lärt sig något, och därför var det inte heller roligt att 

arbeta med ämnet: ”Jag tycker inte om historia. Man arbetar inte lika bra om man 

inte tycker det är roligt.” Vidare ansåg hon att läraren inte lät eleverna vara med och 
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bestämma, vilket var ytterligare en anledning till hennes motvilja mot historia. När 

det gällde geografi fanns en liknande negativ inställning hos en annan elev, men det 

framgick inte klart vad som var orsaken. Eleven i fråga ansåg att det för det mesta 

var ganska så roligt i skolan och att tiden oftast bara flyger iväg, men för just 

geografi var det annorlunda: ”I geografin är det långsammare. Där sitter man och 

kollar på klockan hela tiden och allting går inte så snabbt då”. 

I det första exemplet verkar utmaningen ha varit större än vad eleven klarat av. 

Upprepade misslyckanden längre tillbaka har kanske negativt påverkat elevens 

självförtroende och fortsatta utveckling, så att eleven satt sin anspråksnivå alltför 

lågt, och i det pedagogiska mötet i klassrummet har sedan inte läraren och eleven 

kunnat nå varandra (Jenner, 2004). Elevens avsaknad av inflytande och möjlighet att 

påverka undervisningssituationen har förmodligen varit ytterligare ett hinder för att 

motivationen skulle infinna sig. Varför eleven i det andra exemplet ej var särskilt 

entusiastisk inför ämnet geografi framgår ej av intervjusvaret, men det är möjligt att 

det finns en liknande anledning till att flow inte upplevts där. 

6.2 Faktorer som påverkar upplevelsen av flow 

Flow förekommer i klassen, vilket klart framgått av intervjusvaren. Med 

utgångspunkt från Csíkszentmihályis (1993) definition av flow redogör jag för vilka 

faktorer som jag anser haft betydelse för uppkomsten av flow. Faktorerna är 

uppgiftens svårighetsgrad, tidens och arbetstaktens betydelse, elevens 

medbestämmande samt störningar under arbetets gång. 

Enligt Csíkszentmihályi (1993) har uppgiftens svårighetsgrad betydelse vid 

uppkomsten av flow, vilket stämmer väl överens med Vygotskijs teori, Zone of 

Proximal Development, som går ut på att en utmaning nätt och jämt bör klaras av, 

och att det är pedagogens uppgift är att identifiera och uppmärksamma möjligheterna 

mot närmaste utvecklingszon (Jerlang, 1992). I resultaten ser man, enligt 

ovannämnda två teorier, att utmaningen varken ska vara för svår eller för lätt utan 

anpassas efter respektive person för att ett flowtillstånd ska infinna sig. Om 

uppgiften är alldeles för lätt, blir det tråkigt, vilket också kom fram i intervjuerna. En 

elev upplevde att kraven i engelskan ofta var för låga. En hemläxa där bara hälften av 

20 glosor var nya kändes inte som en utmaning. En annan elev ansåg att svenskan 

ofta var så lätt att det blev tråkigt. I ingendera fallet upplevde eleverna en utmaning 

och entusiasmen i inlärningssituationen uteblev därför. Vid alltför stor 

svårighetsgrad, som den elev mötte som inte sa sig förstå historia, uteblev också 

entusiasmen, sannolikt för att anspråksnivån satts för högt från början.  

Avsaknaden av entusiasm påverkar inlärningssituationen negativt, vilket också 

konstaterats av både Seligman (1998) och Linder (2008). På något sätt behöver det 

pedagogiska mötet mellan läraren och eleven förbättras i sådana här situationer för 

att eleven ska kunna nå rätt anspråksnivå och där påbörja en positiv utveckling. 

Många gånger kan motivationen hos en elev också härledas till bemötandet i 

klassrummet, dvs. hur kommunikationen med läraren fungerar (Jenner 2004). 

I flera av intervjusvaren framkom att lagom svårighetsgrad sporrade eleverna. De 

ansåg att favoritämnet var roligt, och det roliga bestod i att klara utmaningar, att 

klara av det som var ganska svårt, eller med elevens ord: ”Roligt svårt att sitta och 

klura ut vad man ska ha.” Även en annan elev uttrycker det som ”roligt svårt” och 

säger vidare: ”Ibland är det svårt och ibland är det mellansvårt men det är alltid 

roligt. Nästan alltid, utom om det är något man gjort jättelänge.” Det verkar, när man 
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granskar deras svar, som om ett roligt ämne är roligt så länge som utmaningen finns 

där. När den försvinner är det inte lika roligt längre. Samma elev uttalar sig också om 

repetition, till exempel när man ska läsa på inför prov. Även om det är viktigt för att 

det ska bli bra resultat på provet, känner inte eleven samma motivation och 

entusiasm som inför en mer utmanande uppgift. Kanske kan eleven redan det mesta 

och därför uteblir utmaningen: ”Det är därför att man ska bli ännu säkrare och så där, 

men jag känner att jag redan kan det.” Slutsatsen man kan dra här är att skolan bör 

erbjuda eleverna meningsfulla och lagom svåra aktiviteter, så att de hela tiden ställs 

inför nya utmaningar och därmed utvecklas i sitt lärande (Borell & Brenner 1997). 

Detta bekräftas också av Skolverkets rapport (2003) om undervisningen i matematik, 

där man kommit fram till att elever som kan söka och forma ny kunskap erfar stor 

och djup glädje och får aha-upplevelser, när de äntligen klarar av en svårare 

matteuppgift. Som eleverna sa: ”Det är jättekul när man väl kommer på det. Man blir 

glad i hela kroppen.” Bättre kan knappast en flowupplevelse beskrivas. 

Tiden har också betydelse för hur uppgiften upplevs. Alltför gott om tid kan göra att 

utmaningen blir mindre och entusiasmen därmed mindre. En elev uttryckte det så 

här: ”När man jobbar med nåt tråkigt i matte så går det långsamt, riktigt långsamt, 

men ibland så går det jättefort, och då tror man att det inte ens gått halva tiden.” En 

elev, som var ganska nöjd med sin arbetssituation kände att det var lagom arbetstakt 

över lag, vilket gjorde att tiden inte medförde några problem. För det mesta ansågs 

lektionerna flyta på ganska så snabbt, och det mesta kändes roligt. Undantaget var 

ämnet geografi: ”I geografin är det långsammare. Då sitter man och kollar på 

klockan hela tiden och allting går inte så snabbt då.” Ytterligare en elev, som hade 

bild som favoritämne, kände att det var lagom arbetstakt där, men däremot upplevdes 

matematiken mer stressande: ”I matte känns det som att om någon annan kommer 

om en i matteboken så måste man jobba på igen. Det är nästan som en tävling med 

de andra att man ska hålla samma takt.” Förmodligen har den här eleven inte lika lätt 

för matematik och skulle kanske därför behöva mer tid för att klara av uppgifterna 

utan att behöva stressa. När eleven uttalar sig om lektionernas längd, framgår det att 

de flesta lektioner upplevs som lagom långa, medan mattelektionen är ett undantag: 

”Det är bara på matte som jag sitter och tänker liksom, ööö det är en minut kvar.” 

Tiden är en faktor som helt klart påverkar hur eleven kan klara av de krav och 

förväntningar som ställs på dem. Hög arbetstakt, många ämnen att växla mellan och 

korta raster mellan lektionerna skapar lätt stress (Woxberg 2005). Av exemplen ovan 

framgår att tiden eleven har till sitt förfogande har betydelse för hur ämnet upplevs. 

Både för kort tid och för lång tid för en uppgift kan ge negativa upplevelser. Är tiden 

för kort, blir eleven stressad, och är tiden för lång blir eleven uttråkad. För en elev 

som upplever flow och blir helt uppslukad av uppgiften, är tiden just då inte något 

problem. Under själva flowtillståndet finns inte tanken på hur lång tid som är kvar 

eller hur lång tid som förflutit, utan fokus är helt och hållet på uppgiften. Med stor 

entusiasm och glädje går eleven in för uppgiften, och tiden bara rusar iväg. En av 

eleverna som brukar skriva dikter beskriver det här som att ”när man verkligen vill 

skriva, när man längtat så mycket, då kan det vara så att det nästan går av sig själv, 

så att det bara rullar fram, att orden bara kommer. Då kan det gå rätt snabbt. Då 

skulle jag vilja ha mer.” Här kan man se att avbrotten, dvs. rasterna, och för korta 

lektioner saboterar flytet i skrivandet. Andra gånger säger samma elev att han inte 

kommer på något att skriva och då går tiden långsamt. För honom är bestämda 

lektionstimmar ofta ett hinder för hans skrivande, och han skulle behöva få fortsätta 

när han är inspirerad och har flow utan att behöva avbryta skrivandet därför att 
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lektionen slutar. På samma sätt skulle han få slippa skrivandet, när det går trögt och 

han saknar entusiasm. En större anpassning till hur den eleven fungerar skulle säkert 

underlätta för honom att göra ännu bättre ifrån sig i ämnet. Det inrutade schemat är 

helt klart negativt här. 

Av intervjusvaren kan man utläsa i vilken utsträckning eleverna upplever att de har 

inflytande, när det gäller att utforma sin arbetssituation. Upplevelserna varierar från 

elev till elev, men det framgår också att det generellt finns större medbestämmande i 

vissa ämnen än i andra. Som Arnegård (2006) visat, kan en alltför strukturerad 

undervisning hämma elevernas kreativitet. När läraren bestämmer allt utan att ta till 

sig elevernas synpunkter, blir elevernas manöverutrymme starkt begränsat, och det 

blir svårare för dem att finna sin egen optimala utmaning. Följden blir att det blir 

färre flowupplevelser. Exempel på en sådan mycket styrd arbetssituation finns det i 

ämnet historia, där en elev gör gällande att läraren bestämmer allt, så att det inte 

finns något utrymme för elevernas egna synpunkter och önskemål. Eleven tycker att 

ämnet är både svårt och tråkigt. 

En annan variant på mindre eget bestämmande som det fanns exempel på i 

undersökningen var uppgifter som gjordes med en nyttoaspekt som grund, bland 

annat att träna läsning för att klara sig bättre på högstadiet. Eleven som nämnde detta 

var klart motiverad att sitta och läsa trots att han var helt ointresserad. Han visste att 

det skulle gynna hans fortsatta studier, dvs. han hade yttre motivation. Men han hade 

ingen inre motivation; entusiasmen saknades. Därför upplevde han inget 

flowtillstånd under läsningen. Enligt Arnegård (2006) har materiella målsättningar en 

stor betydelse för oss i vår västerländska kultur, vilket gör att den inre motivationen 

ibland kommer i bakgrunden. 

Flera av eleverna i undersökningen upplevde att det fanns medbestämmande i skolan, 

mer i vissa ämnen än i andra, och det var också individuellt i vilken omfattning var 

och en ansåg att de hade något inflytande. En elev som hade matematik som 

favoritämne ansåg sig få bestämma en hel del: ”Ja, ofta får jag det. Om jag vill lära 

mig mer typ multiplikation eller nåt sånt så kan jag få extrapapper.” Förmodligen är 

detta en elev som har relativt lätt för matematik och därför hunnit lite längre än de 

flesta klasskamrater. I det fallet är det ju lättare för läraren att gå med på att eleven 

själv får välja arbetsuppgifter. Vid en jämförelse mellan svenskan och engelskan 

ansåg en elev att det fanns ett större mått medbestämmande i svenskan, till exempel 

när eleverna skulle skriva en berättelse. Då fick de ramarna av läraren, men sedan var 

det upp till eleverna själva att bestämma detaljerna. När det gällde engelskan 

upplevde eleven inte samma frihet. Där arbetade alla i samma kapitel samtidigt, och 

det var läraren som bestämde allt. 

Flow upplevs i elevernas favoritämnen, ämnen de behärskar väl, vilket 

överensstämmer med vad Csíkszentmihályi (1993) säger, det vill säga att en känsla 

av kontroll är en komponent i flowupplevelsen. Det stämmer också väl med vad 

Arnegård (2006) hävdar, nämligen att skolan blir roligare om eleverna får mer 

kontroll och får göra saker på sitt eget sätt. Även Seligman (1998) har uppfattningen 

att elever som kommer ifatt utmaningens svårighetsgrad och därmed upplever större 

kontroll har större möjlighet att närma sig en känsla av flow. En tidigare känsla av 

oro inför en uppgift har hos dem i stället vänts till positiv spänning, vilket gör att 

deras utgångsläge för att klara av uppgiften förbättrats. För läraren gäller det alltså att 

försöka möta eleven på rätt nivå, där elevens egen kontroll kan tas i anspråk. 
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Flera exempel på flowupplevelser har redovisats i den här uppsatsen, men det finns 

också exempel på arbetssituationer, som inte gynnat uppkomsten av flow. Skolan är 

en liten och lugn landsortsskola, där eleverna trivs och kommer väl överens med sin 

lärare, så miljön är förhållandevis bra. Ändå har det funnits störmoment som negativt 

inverkat på motivationen och entusiasmen hos vissa elever. 

Enligt Ellneby (1999) hämmar en alltför stökig och högljudd miljö barnens 

utveckling. För vissa elever kan det räcka med att några elever pratar eller gör något 

som drar till sig klasskamraternas uppmärksamhet, och därefter kan det vara svårt för 

dem att återgå till den verksamhet de höll på med. En av eleverna i undersökningen 

berättar att hon blir störd på bildlektionerna, när de andra eleverna går runt och tittar 

på vad klasskamraterna håller på med: ”På bilden så brukar vissa gå runt och titta 

och det tycker inte jag är så kul. Det gör inte så mycket men jag vill hellre måla klart 

så får de se sen. Om de tittar så skulle jag slut rita för jag vill sitta i fred.” Många 

elever blir hämmade av att kamraterna blir för närgångna när de håller på att arbeta. I 

vissa fall tar det en bra stund innan en elev kommer igång igen och i andra fall 

kanske eleven inte kommer igång alls igen. 

Även småprat kan vara störande. Det kan irritera minst lika mycket som när eleverna 

är högljudda och bullriga. En elev berättar: ”På matten, om det är några som sitter 

och pratar och så, då kan man fortsätta att räkna, men det kanske går lite segare. Och 

man tänker på vad de andra säger och så lite till.” Den här eleven blir uppenbarligen 

störd av surret i klassen, medan andra har lättare att slå dövörat till. För vissa elever 

kan det vara väldigt svårt att finna tillräcklig entusiasm och motivation för att 

komma igång igen, om de blivit avbrutna när de som bäst håller på med en uppgift. 

Andra kanske inte alls kommer igång mer den lektionen, och med alltför stora 

elevgrupper kan det vara svårt för läraren att finnas till hands för de elever som 

skulle behöva ha igångsättningshjälp. Enligt Lundqvist (2003) har det i 

undersökningar framkommit att det finns ett samband mellan antal elever och 

ljudnivå. 

6.3 Sammanfattning och slutsats 

Sex elever ur en mellanstadieklass intervjuades hurvidare de upplevde flow i 

skolarbetet och vilka faktorer som påverkade flowupplevelsen. Eleverna hade en 

positiv inställning och besvarade frågorna som ställdes. 

Resultatet av min undersökning visar att eleverna som intervjuades upplever flow i 

skolan. De flowupplevelser som redovisas i min uppsats har eleverna till största 

delen haft när de arbetat med sina favoritämnen under gynnsamma förutsättningar, 

då flowskapande faktorer varit tillgängliga. Det finns också exempel på motsatsen, 

där både motivation och entusiasm saknats i skolarbetet. 

Faktorer som har betydelse för att flow ska uppkomma är bland annat rätt 

svårighetsgrad på uppgiften så att utmaningen anpassas efter individen, rätt tid och 

arbetstakt för genomförandet av uppgiften, möjlighet till medbestämmande och 

inflytande för den som utför uppgiften samt eliminerandet av störmoment under 

arbetet med uppgiften. 

Miljön i skolan har stor betydelse för elevernas trivsel och välbefinnande. Flera 

faktorer måste finnas med och samverka för att en god miljö ska kunna skapas. Om 

man arbetar för att dessa faktorer finns med som en förutsättning, kan säkert en 

bättre skolmiljö utvecklas än den vi har idag. I en sådan miljö skulle bättre 

förutsättningar kunna skapas för flowupplevelser. 
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Kan man som lärare befrämja möjligheten att flow uppstår? Min uppfattning är att 

varje lärare bör sätta sig in i vad flow innebär och sedan aktivt arbeta för att skapa 

större förutsättningar för flow än vad som finns idag. Att ge eleverna större 

medbestämmande och samtidigt lära dem att skapa inre motivation inför en uppgift 

är några steg på vägen. 

6.4 Förslag till ytterligare forskning 

Jag har i mitt arbete undersökt om flow finns i en mellanstadieklass. Det vore 

intressant att göra ytterligare undersökningar, där olika åldersklasser jämförs. Kan 

det vara så att skolan är bättre på att gynna flow i de lägre stadierna och att skolan 

saboterar flow mer desto högre upp eleverna kommer i klasserna och desto mer 

resultatorienterad skolan blir, det vill säga när motivationen går från inre entusiasm 

till yttre ”krav”, till exempel bra betyg. 

Det vore även intressant att göra en undersökning där man jämför olika miljöer, till 

exempel en lugn liten skola med små klasser, som var fallet i min undersökning, och 

exempelvis kontrastera det med en centralt belägen storstadsskola där klasserna är 

stora och där tempot är högre. Även andra liknande miljöskillnader vore intressant 

att undersöka. 

Som ett sista förslag vore det intressant att se skillnaden mellan mer ”vanliga” skolor 

och skolor som har längre block av undervisning, där eleverna har hela förmiddagar 

där de arbetar med till exempel matematik, och andra förmiddagar där de jobbar med 

något annat projekt. Man kan tänka sig olika typer av lösningar, men där skillnaden 

är att undervisningen inte är indelad i 40-minuterslektioner. 
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Bilagor 

BILAGA 1 

1. Vilket är det roligaste ämnet? 

2. a) Tycker du att det är det bra att du lär dig matte, och om svaret är ja, beskriv vad 

du tycker är meningen med matte? 

2. b) Är det samma sak med de andra ämnena? 

3. a) Känner du att du får bestämma själv över vad du lär dig? 

3. b) Är det samma sak med de andra ämnena? 

4. a) Känner du att du bestämmer över i vilken takt du lär dig? 

4. b) Är det samma sak med de andra ämnena? 

5. a) Är det för svårt, roligt svårt eller tråkigt för lätt, eller hur skulle du beskriva 

ämnet? 

5. b) Är det samma sak med de andra ämnena? 

6. a) Tycker du att det går bra, och hur ofta känner du att du får veta hur bra du är? 

6. b) Är det samma sak med de andra ämnena? 

7. a) Hur känns det när du tycker det går riktigt bra? 

7. b) Är det samma sak med de andra ämnena? 

8. a) Tänker du på om andra tycker du är bra eller går du bara in för det du gör? 

8. b) Är det samma sak med de andra ämnena? 

9. a) Blir du avbruten eller störd så att du tänker på annat eller kan du gå in för ämnet 

helt? 

9. b) Är det samma sak med de andra ämnena? 

10. a) Tycker du tiden går snabbt eller är lektionerna långsamma? 

10. b) Är det samma sak med de andra ämnena?   


