
EXAMENSARBETE
2008:02 MUH

Universitetstryckeriet, Luleå

Musiklärarutbildningen

Luleå tekniska universitet 
Musikhögskolan i Piteå 

 
2008:02 • ISSN: 1402 - 182X • ISRN: LTU - MUH - - 08/02 - - SE

Linnea Tibell

Ljud och kropp hänger ihop – 
en studie om att tänka skadeförebyggande 

inom instrumentalundervisning på nybörjarnivå



 
 

 
 
 
 

�LJUD OCH KROPP HÄNGER IHOP� 
 

- en studie om att tänka skadeförebyggande inom 
instrumentalundervisning på nybörjarnivå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Examensarbete 
Linnea Tibell 

Musikhögskolan i Piteå 
Handledare: Joakim Hellgren



 
 

ABSTRAKT 
 
Många musiker drabbas av skador på grund av sitt spelande, och många redan under sin 
utbildningstid. Skulle man som lärare, genom att tänka skadeförebyggande redan från början, 
kunna undvika att ens elever i framtiden drabbas av skador? Mitt syfte med det här arbetet var att 
ta reda på hur tre lärare ser på att införa skadeförebyggande åtgärder på nybörjarnivå och hur man 
skulle kunna göra för att införa det. Eftersom jag själv ska bli tvärflöjtslärare inriktade jag mig på 
just tvärflöjtslärare, men det mesta som sägs är allmänt och kan appliceras på vilket instrument 
som helst. Att tänka skadeförebyggande eller ergonomiskt handlar inte bara om det fysiska utan 
en stor del är psykiskt därför inriktades en stor del av arbetet till att handla om psykiska och 
psykosociala frågor. Det blev snabbt klart för mig att det fysiska och det psykiska hänger ihop, att 
man måste se till hela människan när man närmar sig det här problemet. Intervjuerna behandlade 
inte bara frågan om man ska tänka ergonomiskt från början utan också hur man ska göra om man 
bestämt sig för att jobba på det här sättet. De tre lärarna var ense om att man bör införa ett 
ergonomiskt tänkande i sin undervisning redan från början, inte bara för att förebygga skador 
utan för att främja flöjtspelet och elevens välmående överlag. Det verkar som flöjtspelet, om man 
tänker ergonomiskt och kroppsmedvetet, kan vara till en hjälp om man till exempel mår psykiskt 
dåligt eller har en dålig självkänsla.  
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BAKGRUND 

INLEDNING 
 
Jag började spela flöjt i årskurs fyra och redan på gymnasiet led jag av skador på grund av mitt 
spelande. Detta ska inte behöva hända och jag vet att jag tyvärr inte är ensam om det. Jag har 
funderat mycket på vad det berodde på, varför fick just jag ont? Varför fick inte jag veta något 
om att man kan få skador av att spela? Varför fick jag inte veta hur man gör för att inte få skador 
av spelandet? Jag hade en väldigt bra och entusiasmerande lärare de första åren men det var en 
viktig del jag gick miste om. 
 
Allt fler musiker lider av skador, och det är inte ovanligt att de dyker upp redan när man går på 
musikhögskolan eller ännu tidigare. En undersökning som gjordes av studentkåren vid 
Musikhögskolan i Piteå i samarbete med studenthälsan kallad "Hur mår musikstudenten?" (2001) 
visar på just detta. En av frågorna tog upp om studenten i fråga någon gång under sin studietid på 
musikhögskolan drabbats av sjukdom eller mått så dåligt att han/hon haft svårt att klara av sina 
studier. Nära hälften, av de som svarade, svarade att de haft problem. Problemen var inte bara 
fysiska utan vissa led, eller hade lidit, även av psykiska problem. 
 
Tyvärr tror jag att inom musikervärlden ska man stå ut med att man har ont när man spelar, att 
det är en del av den "lidande konstnären", det är nästan lite fult att prata om att man får ont av sitt 
musicerande. Ett bra tecken är dock att det uppmärksammas mer och mer, men då handlar det 
oftast om rehabilitering när man redan råkat ut för sin skada. Jag saknar det förebyggande 
tänkandet.  
 
Historiskt sett har relationen musiker - instrument varit ensidig. Musikern har fått anpassa sig till 
instrumentet. Instrumentet tillverkas/tillverkades enbart utefter akustiska och musikaliska faktorer 
och inte ur ergonomisk synvinkel. Detta leder nog tyvärr till att många lärare inte tar upp 
problemen med sina elever innan det är för sent. Jag har själv känt att jag har saknat kunskaper 
inom ergonomi och kroppssyn fram till det att jag började gymnasiet. Då var det för sent, jag led 
redan av smärtor i axlar och nacke för att jag fram till dess haft helt fel ställning när jag stått och 
spelat.  
 
Jag är övertygad om att det är viktigt att man får kunskaper om problemet innan det uppstår så att 
man har tillfälle att förebygga, och det ansvaret måste ligga på läraren. 
Inför man skadeförebyggande moment redan på nybörjarnivå tror jag att det dessutom krävs 
kunskaper från läraren i hur barn har det i de åldrarna. Många växer fortfarande och börjar närma 
sig puberteten när vid den ålder man börjar spela flöjt. Runt den åldern händer det väldigt mycket 
hos ett barn både fysiskt och psykiskt. 
 
Jag har tyvärr inte hittat något skrivet om hur barns kroppar reagerar på fysisk belastning när de 
växer vilket jag hade tyckt vara intressant att veta, och dessutom tror jag att det är en sak man ska 
ta hänsyn till när man sätter upp ett träningsprogram för ett barn oberoende om det gäller idrott 
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eller musicerande. Det finns dock lite mer skrivet gällande barn och idrott så därför kommer jag 
med jämna mellanrum att jämföra med idrotten. 
 
Psykiskt händer det ju också mycket och även det kommer jag att ta upp, för som de flesta nog 
fått känna på så hänger kroppen och sinnet ihop. Är man till exempel stressad har man mycket 
lättare för att bli stel och få ont i kroppen. Har man mycket att tänka på utöver utövandet av ett 
instrument kan det vara svårt att bara koncentrera sig på spelandet och känna efter hur kroppen 
mår, inte förrän det är för sent märker man att man kanske skulle tagit det lite lugnare. 
 

ANATOMI 
 

BENVÄVNAD 
 
Benvävnad består till största delen av oorganiska ämnen, t.ex. kalcium som ger benet dess 
hårdhet, och av organiska substanser, vilka ger benet dess elasticitet. För en gynnsam utveckling 
krävs bland annat rörelser med omväxlande belastning. Benet blir starkt i belastningsriktningen, 
rör man sig ojämnt kommer benet att utvecklas ojämnt. Som allt i kroppen förändras benet 
ständigt. Som fortast går det när man är ung och sen går det långsammare ju äldre man blir. Detta 
är en viktig kunskap när man har att göra med barn (Lindén, 1991). 
 

SENOR, LIGAMENT OCH LEDKAPSLAR 
 
Ligamenten fungerar stödjande, stabiliserande och sammanhållande för leder och har stor 
betydelse för vissa leders rörelseomfång. Speciellt utsatta är fotens, bäckenets, ryggens och 
axelledens ligament för de har postural (hållnings-) funktion. Långvarig passivitet liksom 
långvarig belastning kan lätt få en destruktiv verkan. En växling mellan spänt och avslappnat läge 
är en förutsättning för ligamentens funktion. En normal funktion i leder och muskler är viktigt, 
såväl stelhet som överrörlighet är av ondo. Därför är det viktigt att veta om man behöver stretcha 
innan man gör det. Har man redan en normalt fungerande led kan man riskera att den blir 
överrörlig om man stretchar. Som lärare är det viktigt att veta så att man inte gör med sina elever 
som med sig själv bara för att man själv behöver stretcha. Friska barn har i princip aldrig sjukligt 
förkortade muskler, och skall således inte stretcha musklerna för att få dem längre (Andrén-
Sandberg ). Behöver man stretcha ska man göra det när eleven är väl uppvärmd i slutet av ett 
träningspass eller en lektion. Uppvärmning och uppmjukning i början av ett övningspass behövs 
för att ge vävnaderna den optimala längden, som är möjlig just då för fortsatt aktivitet (Lindén, 
1991). 
 

LEDVÄTSKA 
 
Ledvätskans uppgift är att smörja leden och att ge näring till brosket. Viskositeten (hur trög eller 
lättflytande ledvätskan är) hos ledvätskan ändras, den är högre i vila och blir mer och mer 
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lättflytande ju mer vi rör oss. Viskositeten ökar dessutom vid kyla med cirka en procent per grad 
temperaturen sjunker. Det är alltså viktigt att vara uppvärmd innan man börjar spela och se till att 
man har en bra temperatur i rummet (Lindén, 1991). 
 

 

MUSKELVÄVNAD 
 
Muskeln är rikt försedd med blodkärl och vid rörelse dirigeras blodet till de muskler som arbetar. 
Blodflödet och därmed energiförsörjningen stryps helt eller delvis vid statiskt arbete, vilket också 
hindrar borttransport av avfallsprodukter. Det leder även till sämre uthållighet och precision. Vid 
perioder av lägre aktivitet eller vila ökar blodgenomströmningen genom muskeln. Vid lång 
statisk belastning, till exempel när man håller ett verktyg högt eller sitter med huvudet vridet, 
uppstår trötthet och muskelns förmåga till kontraktion avtar. Symtom på muskeltrötthet uppträder 
redan efter ett tiotal sekunder vid en statisk muskelkontraktion som ligger åtta procent eller 
däröver av maximal kontraktionsförmåga. 
 
För att rörelsen ska bli ändamålsenlig och väl anpassad krävs ett avvägt samspel mellan 
musklerna. För att förstå detta är det viktigt att man har klart för sig att muskler har olika funktion 
i en rörelse: 
 
muskler som skapar, åstadkommer rörelsen (accelererar en kroppsdel - koncentriska 
kontraktioner). 
Muskler som stabiliserar, statisk kontraktion. 
Muskler som "styr" rörelsen (bromsar en kroppsdel - excentrisk kontraktion) 
(Lindén, 1991) 
 
En fras som många lärare använder ofta är "slappna av", vilket är lite motsägelsefullt om man har 
klart för sig att alla muskler hänger ihop och att det krävs alla tre typer av muskler för att kunna 
utföra en rörelse. Slappnar man av i en muskel som ligger mitt i kedjan av muskler som krävs för 
en rörelse är kroppen tvungen att göra en omkoppling och kompensera någon annanstans i 
kroppen. Detta kan leda till fler belastningsskador eftersom en annan muskelgrupp måste ta på sig 
ett jobb de inte alls är ämnade för.   
 

NACKE - AXEL - SKULDERREGIONEN 
 
Armen är upphängd till kroppen med skuldergördeln. Den enda direkta ledförbindelsen med 
bålen är den inre nyckelbensleden, mellan nyckel- och bröstben. Arrangemanget gör skuldran och 
armen mycket rörliga, till nackdel för stabiliteten. Det är muskler som håller det hela på plats, 
med ursprung från bakhuvud och halsryggrad. Överarmen fixeras till skulderbladet med hjälp av 
fyra muskler den så kallade rotatorkuffen. Rörelser och belastningar med/i armen kan alltså föras 
över även till skuldran och därifrån till halsryggen. Orsaker till besvär kan vara tungt arbete med 
armarna, statisk ställning med huvudet, arbete med huvudet framåtböjt eller arbete med lyfta 
armar. Alla rörelser med armen utgör belastning på axelledmuskulaturen. Mental stress under 
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arbete kan också ge en ökad belastning på såväl nack- som skuldermuskulatur. Förebyggande och 
lindrande aktiviteter kan till exempel vara pauser med rörelser som avviker från arbetets 
rörelsebanor. Påbörjas "reparationen" för sent riskerar man att få en bindvävsomvandlad och 
mindre effektiv muskel. Detta är kunskap man behöver få innan man får ont (Lindén, 1991). 
 

ERGONOMI 
 
Ordet ergonomi kommer ifrån grekiskans "ergon" - arbete och "nomia" - kunskap, vetenskap. 
Ergonomi handlar om samspelet mellan människan och dess arbetsredskap, inom musik alltså 
mellan människan och dess instrument. Dess praktiska mål är att anpassa arbetet till den 
arbetande människans anatomiska, fysiologiska och psykologiska förutsättningar (NE). Ergonomi 
kan man alltså säga omfattar alla aspekter på människan i arbetet även de emotionella. 
 
Ergonomi är en ung tvärvetenskap, termen tillkom först på 1950-talet, och kombinerar kunskaper 
inom biologi, teknik och psykologi. Man kan dela upp ergonomi i tre olika delar. Det som man 
mest tänker på när man hör ordet ergonomi är nog det som kallas kraftergonomi vilket behandlar 
de kroppsliga belastningarna. Det finns även synergonomi som behandlar delar som att förhindra 
olämpliga belysningsförhållanden, fixerade huvudställningar och svårläst text. Den tredje delen 
är kognitiv ergonomi som handlar om den mentala delen i samarbetet mellan människan och 
arbetsredskapet. 
 
Man kan även lägga ytterligare en dimension på hur man ser på ergonomi. Infallsvinkeln blir 
annorlunda beroende på om an sätter människan eller redskapet i centrum. Sätter man människan 
i centrum spelar den sociala delen en in och man lägger stor vikt på den psykosociala miljön. En 
dålig psykosocial miljö kan leda till psykosomatiska besvär (sambandet mellan kroppsliga och 
psykiska reaktioner). Psykosomatiska faktorer kan vara yttre missförhållanden, påfrestningar i 
arbetet och familjen, individens fysiska, psykiska, sociala resurser eller individens "program" för 
att handskas med problemet eller det totala relationsmönstret. Psykosomatiska orsaker i ett 
musikaliskt sammanhang kan vara stress, rampfeber, ångest, ängslan, oro eller rädsla.  
 
Undersökningar av psykosomatiska sjukdomsprocesser har påvisat att fysiologiska reaktioner på 
en psykisk ansträngning kan pågå under en lång tid utan att vederbörande lägger märke till dem. 
Under tiden kan vårt beteende, till exempel kroppshållningen, ändras och vävnader kan bli 
sårbara utan att man riktigt förstår de psykosomatiska sammanhangen. Oro, stress och ångest kan 
alltså sätta spår i kroppen och påverka välmåendet på ett sätt liknande det som fysisk ohälsa 
orsakar.  
 
känslomässig stress eller ångest kan öka smärtupplevelsen genom en psykofysiologisk aktivering 
som liknar smärtstimulering från en vävnadsskada (Kaladjev, 2000, s.66). 
 
Man kan dela upp orsakerna till skador och besvär i fem olika punkter: 
 
1. Fysisk karaktär: kropps-, arbetsställning, rörelsemönster utifrån instrumentets specifika 
utformning eller allmän kondition. 
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2. Psykisk karaktär: psykisk stress, rädsla, ångest, emotionella störningar vilka beror på 
psykosociala miljöfaktorer som trycket att prestera eller individualitet kontra anpassning. 
3. Vissa konstitutionella faktorer: ledrörlighet, oberoende fingerrörelser, smalare hand, trånga 
senskidor eller trånga nervkanaler. 
4. Tidsfaktorn. 
5. Spelandets intensitet. (Kaladjev, 2000, s.60) 
 
Statisk belastning kan leda till skada med symtom som smärta, trötthet och ömhet. Enligt 
Kvarnström är statisk belastning ett resultat av en mängd faktorer med fysisk, social och 
psykologisk grund (Kaladjev, 2000, s. 63). Det går inte att bara förklara det på ett fysiologiskt 
sätt, det är viktigt att hela tiden ha i tanken att människan är väldigt komplex i allt och då även 
när det gäller utövandet av musik och konsekvenserna av det. Statisk belastning är alltså en 
möjlig följd av både fysisk och psykisk stress var för sig eller tillsammans. Denna komplexitet 
hos människan kan vara förklaringen till den höga frekvensen av yrkesrelaterade skador hos 
musikutövare. 
 

KROPPSHÅLLNING 
 
Av en god kroppshållning ska man i första hand kräva en god balans det vill säga att de skilda 
kroppssegmenten, huvud, hals, bål och nedre extremiteter ska ligga så orienterade över varandra 
att de förorsakar så små vridmoment och glidkrafter som möjligt och därmed belasta de posturala 
(de kroppsbalanserande) musklerna så lite som möjligt. De olika kroppssegmentens tyngdpunkter 
bör följaktligen ligga mitt över respektive segments stödyta. 
Minst energi går åt om vi håller kroppen i lodlinjen, avviker vi från lodlinjen måste vi 
kompensera för att inte falla. 
 
Ser man på ryggradens skelett har den en konstruktion likt Eiffeltornet eller en pyramid. Denna 
konstruktion är anpassad för en upprätt ställning. De lägsta och kraftigaste ryggkotorna tjänar 
som bas och stöd för det kotor som vilar ovanpå dem. Styrkan och stabiliteten hör också hemma 
här, i kroppens centrum, i trakten av länd- och korsrygg. Utan den rätta koordineringen och 
balansen mellan kroppsdelarna blir användningen inte effektiv. Sammantryckningar och 
spänningar på ett ställe leder lätt till kompensatoriska spänningar på andra ställen. Det kan även 
ge en mekanisk svaghet och en för tidig nötning av kroppen (Lindén, 1991) 
 

FLÖJTHÅLLNING 
 
En bra hållning får inte vara statisk, men som flöjtist kan man knappast hitta en riktigt gynnsam 
hållning för kroppen. Olyckligtvis leder också det sätt vi håller flöjten på lätt till höjda axlar. 
Detta gäller speciellt för nybörjare. Relationen mellan kroppen och flöjten spelar stor roll. Man 
ska försöka att så mycket som möjligt utgå från en normal kroppshållning. 
 
Ett bra sätt att hitta en bra hållning är att börja med att ta ett hopp upp i luften och låta fötterna 
hamna på ett bra avstånd från varandra. Släpp sedan ner överkroppen mot golvet och rulla sakta 
upp överkroppen genom att stapla kota för kota på varandra. Avsluta med att föra axlarna uppåt, 
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bakåt och neråt. Nu har man bra balans på fötterna, ryggen rakt staplad över stödpunkten och 
axlarna lite lätt bakåt. Sen tillkommer problemet att försöka behålla en rak kroppshållning 
samtidigt som man ska spela på tvärflöjten. Detta är helt enkelt omöjligt men man kan försöka 
komma så nära som möjligt, och det gäller att hela tiden ha i bakhuvudet hur det kändes att stå 
upprätt utan flöjt. När man tar upp flöjten måste man ha en lätt vridning någonstans i kroppen och 
det bästa är att lägga den i huvudet, vilket ger att man måste ha det lätt vridet mot vänster. 
Huvudet ska staplas i en vertikal linje rakt ovanpå halsen, då får halsmusklerna vila. Nacken 
sträcks så att hakan blir lätt indragen, en bra liknelse är att tänka att man har huvudet fäst i en lina 
i taket. Flöjten riktas något framåt - utåt kroppen, rakt ut eller lätt neråtlutad. Lyft inte armarna 
mer än nödvändigt. Låt dem istället avspänt bära upp flöjten. Att dra in bäckenet lite under sig så 
att svanken sträcks ut ger en lätt fjädrande balans. Det gör det lättare att också hitta kontakten 
med utandningsmusklerna, bäckenbotten och muskelaktiviteten där. Man kan få en upplevelse av 
att hämta kraft från golvet. För att inte sjunka ihop med bröstkorgen kan man tänka sig en punkt 
på bröstet som strävar uppåt. 
 
Det viktiga gällande hållningen när man spelar flöjt är att man hela tiden går tillbaka till hur en 
normal hållning känns. Det går inte att säga att ett sätt fungerar för alla eftersom vi alla ser olika 
ut, men flöjten ser ju likadan ut för alla. 
När man har med barn att göra måste man dessutom tänka på att de inte är färdigväxta än men att 
de ändå ska spela på ett instrument i samma storlek som vuxna spelar på. Det finns vissa 
hjälpmedel att ta till om man får en elev som är väldigt kortvuxen. Till exempel kan man använda 
sig av ett böjt munstycke vilket gör att flöjten blir "kortare" och man behöver inte sträcka 
armarna lika långt. Dessutom hjälper det till att hålla nacken i rätt position. Tyvärr känner många 
flöjtister att det inverkar negativt på deras spelande, men det kan som sagt vara till bra hjälp för 
småväxta barn. Har man små händer eller svårt för att få en bra handställning kan man ta hjälp av 
en Bo-Pep, en liten plastskiva man sätter där höger tumme eller vänstra pekfingret ska vara 
positionerat (Paull & Harrison, 1997, s. 101). 
 
Du kan själv testa din hållning (om du inte redan har ont) genom att helt enkelt iaktta dig själv, 
som hjälp kommer du antingen behöva en vän, lärare eller en videokamera. Frågan är om det är 
du eller ditt instrument som anpassar sig. Börja med att hitta en korrekt hållning utan ditt 
instrument och se på hur du ser ut, axlarna ska vara fyrkantiga så att du inte vrider ryggraden. 
Lägg märke till nivån på axlarna, de ska vara jämna. Se från sidan, öronen ska vara i linje med 
axlarna, se sedan framifrån och se till att näsan pekar framåt. Ta upp instrumentet och spela lite, 
stanna upp och se på dig själv, fortfarande med instrumentet uppe. Gör om proceduren några 
gånger och se om det är du som anpassar dig efter ditt instrument. Man ska hela tiden sträva efter 
att ligga så nära utgångshållningen som möjligt. Är det så att du anpassar dig efter instrumentet, 
att axlarna åker upp eller att ryggen blir sned, så måste du arbeta för att få bort de negativa 
impulserna att placera kroppen fel. Kanske är det så att du på något sätt måste förändra ditt 
instrument? (Paull & Harrison, 1997, s. 99) 
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SPELTEKNIK 
 
Arbetsställningar med lyfta armar är ett ofrånkomligt moment i allt instrumentalspel, men man 
kan genom att kontrollera sig själv se till att man inte lyfter mer än nödvändigt. Instrumentets 
form, vikt, spelsätt och de egna kroppsliga förutsättningarna har också stor betydelse för 
utformandet av spelrörelserna. Man kommer alltså hela tiden tillbaka till komplexiteten i 
musikutövandet, det är många faktorer som spelar roll i hur man utövar sitt instrument och om 
man gör det på ett sätt som kommer att förhindra skador. En musikers spelteknik ska vara så gott 
som automatiserad. Om det under inlärning och utövning av tekniska och motoriska uppgifter 
sker tillfälliga avvikelser från ett optimalt rörelsemönster befästes dessa avvikelser om 
grundorsakerna inte förbättras i tid (Kaladjev, 2000, s. 66). 
 

DEN MENTAL-FYSISKA HELHETSFUNKTIONEN 
 
Ratkje (1989) skriver i sin bok "Den mental-fysiske helhetsfunksjon" att målet för 
instrumentalundervisning bör vara att få eleven att tolka musik utan att möta fysiska hinder. Om 
man jämför med idrotten så är irrationella muskel- och senanvändningar bannlysta medan i 
musiklivet tas inget vidare hänsyn till det. Läraren lär eleverna veckla in sig i de mest onaturliga 
ställningar och grepp och följderna är katastrofala. 
 
Korrekta fysiska disponeringar är det första man ska gå på. Den anatomiska feldisponeringen 
måste bort innan vi kan tillgodogöra oss kommunikationen mellan kropp och sinne till fullo. 
Enligt Ratkje  kan man inte skilja på sinne och kropp, de jobbar ihop intimt och att det är i 
förståelsen av det lösningen till belastningsskador ligger. 
 
En rörelse startar som en impuls från hjärnan, går genom nerverna till den del som ska utföra 
rörelsen, detta sker genom en medfödd automatik. För att automatiken ska fungera krävs det att vi 
respekterar de medfödda anatomiska förhållandena. Det betyder att de grepp och ställningar vi 
använder när vi spelar ett instrument måste accepteras av kroppen. Kroppen accepterar dock inte 
en rörelse som står emot dess naturliga funktion. I förebyggande sammanhang bör vi prova att 
utveckla en rörelse från "nollpunkten". Nollpunkten är en miniminivå för belastning, en 
utgångspunkt som samtidigt är effektiv för att genomföra rörelsen. 
 
Fysisk rörelse eller aktivitet blir inte effektiv utan synkronisering med hjärnan. Därför bör inte 
elever börja läsa noter förrän hållning och rörelse är på plats, rörelsen måste först automatiseras. 
Musiklärare kräver oftast att elever ska gå fort fram, för stora krav är ett faromoment när grunden 
saknas. Lärare går för sällan tillbaka och rättar till fel. Riktigt farligt blir det när läraren inte vet 
vad som ska justeras. Det är nödvändigt med en aktiv medvetenhet redan från elevens första 
stund med instrumentet. Det är alltså viktigt att man pratar med eleven om spelandet och att ta det 
lugnt i början. 
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Ratkje skriver om hur en lektion som han håller i kan se ut: 
  
Att bli medvetande kan ske på flera sätt, men det är inte ovanligt att mina elever blir kraftigt 
doserade i stora delar av undervisningstiden. Det kan hända att fiolen inte är ur fodralet på flera 
lektioner, utan att vi pratar oss genom lektionen, och går igenom och reder ut de 
problemställningar jag har varit inne på. (Ratkje, 1989, s.7) 
 

FEL FYSISK DISPONERING 
 
När grepp och ställningar är fel bryter vi helhetsfunktionen, orsaken beror oftast på en 
kombination av två problem: stark lokal aktivitet i en led i kombination med inaktivitet i en 
annan led. En sådan oriktig disponering är ofta synlig för ett tränat öga och då kan man ganska 
lätt komma ifrån det genom att ändra den fysiska ställningen och arbetet och bygga upp en 
medvetenhet om helhetsfunktionen. Men det är inte alltid orsaken är synlig. Ratkje berättar om en 
celloelev han stötte på, denna elev hade gått igenom alla steg i en musikutbildning från 
musikskola till Oslo musikkonservatorium och mästarkurser i London. Tillslut gick han in i 
väggen och det var då Ratkje mötte honom. På det yttre såg det ut som om cellisten hade �allt 
med� och det såg även ut som det anatomiskt stod rätt till, trots detta led han av smärtor och hade 
prövat på alla kurer och specialister han stött på. 
 
�Hur skulle jag gripa mig an detta? Jo metoden är densamma: frågeställning 1) Är det anatomsikt 
fel? Här var svaret ganska nära ett klart NEJ! Frågeställning 2) Vad för slags medvetenhet har 
cellisten om sin egen aktivitet?� (Ratkje, 1989, s.13) 
 
 Ratkje frågade om hur cellisten tänkte när han spelade och fick ett ganska intressant svar: han 
tänkte noter, fingrar, grepp. Inte ett ord om resten av rörelsen och kroppens dispositioner, han 
hade ingen helhet i sin tanke. När Ratkje sedan började få honom medveten om helheten blev det 
snabbt bättre.  
 
De flesta som spelar ett instrument är inte medvetna om att de utför en fysisk aktivitet som har 
vissa krav. Man kan ofta när det gäller musikergonomi och musikers belastningsskador relatera 
till idrotten, där är det ju självklart att man ska ha en tränad kropp som klarar av de fysiska 
utmaningar man ställer den inför. Inom idrotten finns det dessutom mycket mer forskning och 
kunskap. Inom idrotten tränar man upp en större fysisk grund än man behöver för att ha lite att ta 
på och det bör man göra även inom musiken. Överdriv alla rörelser i övningssituation, då bygger 
man upp en större fysisk grund än man behöver. 
 
Den mentala biten spelar en stor roll speciellt hos barn i den ålder man börjar spela tvärflöjt. 
Speciellt hos flickor, som börjar komma in i puberteten redan i tio års ålder. Kroppen förändras 
och man börjar fundera mer och mer på livet, många barn kan drabbas av depressioner när de 
kommer in i puberteten. Barn idag känner dessutom mer och mer stress. Barnen har höga krav 
från skola och föräldrar att de ska vara duktiga. De ska även ha många fritidaktiviteter som tar tid 
och energi, trots att de är roliga och stimulerande. Tempot är högt. Många faktorer spelar in i om 
man ska kunna spela ett instrument utan att det ger fysisk smärta, man måste känna sin kropp och 
sambandet mellan det fysiska och det psykiska (Ratkje,1989). 



 
9 

Även Karin Lindén tar upp sambandet mellan kropp och själ, hon nämner i sin bok "Riktiga 
rörelser, ergonomi i skolan"(1991) en undersökning som gjorts av Yrkesmedicinska kliniken i 
Örebro som visar på att riskerna för nackbesvär ökar mellan 1,98 och 2,57 gånger på grund av 
dålig psykosocial miljö. 
När det blir obalans mellan de krav som ställs på oss och vår egen förmåga att motsvara dem 
drabbas vi av en stressreaktion. Då kommer vi återigen in på frågan hur hårt man kan pressa sina 
elever att gå fort fram. 
 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRUKTURERING AV ETT 
MUSIKERGONOMISKT INNEHÅLL 
 
Det finns en del faktorer att ta hänsyn till när man ska föra in ergonomi i musikundervisning. Till 
exempel samverkande faktorer vid utveckling av yrkesrelaterade besvär, samverkande faktorer i 
början av instrumentalundervisning och att struktureringen av det musikergonomiska innehållet 
är förbunden med kontinuerlig, vetenskaplig prövning. Man bör även tänka på att de 
förebyggande åtgärderna är individanpassade eftersom vi alla ser olika ut och lever olika liv. 
 

ÅTGÄRDER 
 
Hagberg talar om olika stadier när det gäller att åtgärda problem: 
 
Primär prevention � besvär förhindras genom att identifiera de faktorer som orsakar besvär och 
förebygga att de uppträder. 
Sekundär prevention � förbättra prognosen av besvär genom tidig diagnostik och medicinska och 
ergonomiska åtgärder mot denna. 
Tertiär prevention � göra besvärens symtom och tecken mindre svåra genom rehabilitering och 
medicinsk behandling (Kaladjev, 2000, s.290). 
 
Som lärare behöver vi god preventiv utbildning så att vi kan koncentrera oss på Hagbergs första 
stadium. Målet måste vara att eleverna inte ska behöva använda sig av medicinsk behandling. 
Lärare måste också skapa positiva och ansvarsfulla attityder till förebyggande moment, lära ut 
spelrörelser med minimal muskelanspänning och känna till förvarningssignalerna. Allt detta ska 
föras vidare till eleverna. Förhållningssättet till eleverna är också av största vikt. Utan elevernas 
egna engagemang kommer inte ett preventivt arbetssätt att fungera, man har som lärare en viktig 
uppgift i att säkra och stödja elevernas frivilliga ansvarstagande för att förebygga ohälsa. 
Zaza har delat upp profylaktiska åtgärder baserade på forskning i två grupper: 
 
Praktik, beteende och modifikation: 
Musik � uppvärmning 
Avbrott (regelbundna pauser) 
Anpassning (spelandet till eventuell övrig fysisk belastning) 
Variation av innehållet 
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Kognitiva övningar 
 
Övrigt: 
Kunskap om kroppens rörelser 
Hållning 
Andning 
Anpassning av instrument 
Fysiska övningar 
Instrumentalspelets anatomi 
Behandling av stress 
Behandling av ångest (Kaladjev, 2000, s.293) 
 
I de föreslagna åtgärderna kan man bena ut ett antal aspekter och nivåer. På individnivå har vi de 
fysiska och fysiologiska aspekterna såsom kondition, hållning, spelteknik och 
spänning/avspänning, de psykologiska aspekterna såsom motivation, trygghet, stress och ångest 
och de konstitutionella faktorerna som till exempel överrörlighet. Man kan även se de 
förebyggande åtgärderna på en strukturell nivå som innefattar fysisk arbets- och studiemiljö, 
arbetsvillkor och psykosocial arbetsmiljö och organisation och utbildning. 
 
En faktor som tål att tryckas på är just det som innefattas på individnivå, att man som lärare har 
kunskaper och vilja att ta hänsyn till de individuella specifika egenskaperna och förutsättningarna 
hos varje enskild elev. En bra förebyggande åtgärd kan vara att röra sig till musiken för att bryta 
en statisk aktivitet, dessutom är det en naturlig reaktion att svara på musik. Försöker man dämpa 
denna reaktion kan det innebära en muskelaktivitet utan rörelse vilket i sig leder till en statisk 
muskelansträngning (Kaladjev, 2000, s.35).  
 
Instrumentalundervisningen har, historiskt sett, varit en skråtradition vilket har lett till en 
överdimensionering av lärarens roll. Lärarens förhållningssätt har överförts till eleverna utan 
reflektion, men även lärare har ofta medvetna eller omedvetna vanor som skaffats i inlärningen. 
Det gäller att även lärare reflekterar över dessa och tar sitt ansvar att känna sitt eget 
förhållningssätt.  Lärarens roll i det förebyggande arbete är att ha teoretisk förståelse för 
samspelet mellan samhällsmiljö och hälsa/ohälsa. Läraren bör även ha en bra arbetsmetod, kunna 
analysera individers behov, sätta mål och ha en egen övertygels om vikten av förebyggande 
åtgärder.  
 

SYFTE 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre tvärflöjtslärare ser på att införa 
skadeförebyggande åtgärder på nybörjarnivå samt hur man som lärare kan införa detta i 
undervisningen. 
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METOD 
  
Jag började med att läsa litteratur inom ämnet ergonomi för att själv sätta mig in i ämnet och för 
att få underlag till min bakgrund, och mina intervjuer. Intervjuer tyckte jag passade bäst eftersom 
mitt ämne handlar övervägande om de olika lärarnas åsikter. Jag var först och främst nyfiken på 
vad som rör sig i deras huvuden rörande ämnet. 
 

URVAL 
 
Lärarna jag valt känner jag sedan tidigare och det var ett medvetet drag, jag tror att jag kunnat få 
mer ur dem just därför att jag känner dem. Den första läraren valde jag ut för att hon är helt ny 
inom yrket och jag var intresserad av hur en person som precis kommit ut från musikhögskolan 
tänker om ämnet. Den andra läraren har jag valt för att hon jobbat länge som lärare och jag tänkte 
att det skulle vara en intressant jämförelse med den första. Den tredje läraren valde jag för att jag 
vet att hon är en tänkare och grubblare och att hon därför skulle kunna komma med intressanta 
infallsvinklar.  
 

MATERIAL 
 
Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer, jag har alltså förberett ett antal huvudfrågor 
som jag sedan kompletterat med följdfrågor under intervjuernas gång (bilaga 1). Alla tre lärare 
har fått samma huvudfrågor men följdfrågorna har varierat beroende på hur intervjun har 
utvecklats. De intervjuade lärarna förfrågades om de ville ha frågorna på förhand men alla 
tackade nej. 

 

GENOMFÖRANDE 
 
Den första och den sista intervjun spelade jag in med en MD-spelare. Den andra intervjun var en 
telefonintervju och spelades in i en radiostudio. De tre intervjuerna låg i tid på cirka 40 minuter 
vardera. Steg två var att ordagrant skriva ut intervjuerna. Efter att ha skrivit ut intervjuerna läste 
jag igenom dem och började bena ut rubriker. Jag bestämde mig för att hantera materialet av de 
tre intervjuerna tillsammans så att man lätt kan göra en jämförelse mellan vad de tre lärarna har 
sagt gällande de olika frågorna. Rubrikerna jag fick fram behandlar de ämnen som fick störst 
utrymme i de tre olika intervjuerna. 
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RESULTAT 
 

BAKGRUND 
 
De tre lärarna, A, B och C, har alla olika bakgrund.  
Lärare A gick ut musikhögskolan våren 2003 och har bara jobbat i fem månader. A har själv haft 
ont till och från, på grund av flöjtspelet, i rygg, axlar och nacke. Under sin utbildning fick A en 
kurs i ergonomi men kommer inte ihåg så mycket av den. 
 
Lärare B har jobbat en längre period, hon blev färdig lärare 1986 och har jobbat sedan dess. B har 
haft problem med skador och då mest i ryggen under den tid hon var aktiv flöjtist. B fick 
dessutom i början av karriären en skada som gjorde att hon knappt kunde spela, denna skada 
visade sig sedan bero på p-piller vilket ledde till en skoliosliknande skada som luckrade upp 
bäckenet. B fick ingen undervisning alls inom ergonomi i sin utbildning till tvärflöjtslärare, vilket 
hon tycker är konstigt eftersom utbildningen, enligt henne själv, var väldigt lång och annars 
innehållsrik. 
 
Lärare C har en lite brokig bakgrund när det gäller läraryrket, hon jobbade två år heltid som 
flöjtlärare innan hon utbildade sig till lärare och efter utbildningen har hon egentligen bara jobbat 
ett år heltid, efter det har hon varvat deltidstjänster som lärare med att frilansa som flöjtist. C har 
aldrig lidit av några skador, och det säger hon beror på att hon började spela flöjt ganska sent. 
Hon började inte på riktigt förrän hon var sexton och så pass vuxen att hon förstod att det kunde 
vara riskabelt att spela. C uttrycker även att hon har en väldigt bra kropp som är i balans. I C:s 
utbildning till lärare ingick ingen kurs i ergonomi men hon gick på eget initiativ en kurs i 
Alexanderteknik. Alexanderteknik är en metod för att förändra rörelsevanor, den lär ut hur man 
ska använda rätt mängd med kraft för en speciell aktivitet för att ha energi över till annat. 
Tekniken är inte en behandling utan snarare en omlärning för sinne och kropp. Det är en metod 
som hjälper en att upptäcka en ny balans i kroppen genom att släppa onödiga spänningar 
(www.alexandertechnique.com). 
 
 

 

NUVARANDE UNDERVISNING 
 
Alla tre anser att de jobbar medvetet för att förebygga skador hos sina elever. Det som kommer 
upp många gånger under intervjuerna är tankar om hållning och rörelse, hur viktigt det är att man 
har en bra hållning och att man inte är statisk i sitt spel. A säger att hon inte tänker medvetet på 
att förebygga skador jämt, men att det ändå är något som genomsyrar hennes undervisning. Hon 
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arbetar mycket med sina elever just med hållning och påpekar hur viktigt det är att man använder 
kroppen på ett bra sätt. 
 
Både B och C tar båda upp hur viktigt det är att inte vara statisk när man spelar, att man hela 
tiden har någon sorts rörelse i kroppen. C rör mycket på sig själv när hon spelar och fick ofta 
under sin utbildning höra att hon skulle stå still, något som hon inte kunde förstå att någon kunde 
säga. 
  
�och jag sa att det gör jag inte, jag vägrar, ska jag stå still? Det är inte jag, jag vill röra mig, det 
känns skönt, jag måste liksom smörja de här gamla lederna! (Lärare C) 
 
Musiken är i sig en rörelse, något som finns i kroppen och det känns fel att stoppa den rörelsen. 
Att hamna i ett statiskt spel är något av det farligaste man kan göra. Det är viktigt att man står fast 
vid det man tror på, känns det bra att röra sig när man spelar ska man definitivt göra det. 
 
Alla tre lärare påpekar vikten om att börja redan på nybörjarnivå med att förebygga skador. Att 
jobba med hållning och kroppen är inte viktigt enbart för att man inte ska få ont i framtiden utan 
det är även viktigt för spelets kvalitet. Står man bra och låter musiken få leva i kroppen avspeglas 
det i spelet. Det är när eleverna märker att det låter bra som de tycker att det är kul att spela. 
 
Enligt A och B hänger även tonens kvalitet på hållningen, står man bra låter det bra. Har man 
dålig hållning blockeras till exempel luftens gång och man kan inte använda stödet till fullo.  
 
 
�ljud och kropp hänger ihop, de flesta som jag märker av eleverna som har dålig hållning, om 
man visar dem på att sträcka på sig och allt det där så låter det bättre också. (Lärare A). 
 
 
Det är jätteviktigt för att kunna spela bra, allting det där hänger ju ihop tänker jag, att du ska få en 
fin ton och spela bra måste hela kroppen vara med (Lärare B). 
 
Enligt lärare C blir man ständigt påmind om att man måste tänka ergonomiskt eftersom eleverna 
säger till om det är något som inte stämmer. Barn tycker om att påpeka saker och att fråga, är det 
så att de får ont någonstans när de spelar uppmärksammar de det och undrar varför.  
Bästa sättet att få eleverna att spela på ett bra och avspänt sätt är att förevisa, det är alla tre lärare 
eniga om. Börjar man prata i för många facktermer kommer barnet till slut att tappa 
koncentrationen och viljan. Det sätt man lär sig på som liten är att se hur föräldrar eller andra 
vuxna i närheten gör och som lärare bör man ta tillvara barnens naturliga sätt att lära. 
 
�så då kan de visuellt se hur jag står och spelar, de uppfattar nog mer än man kan tro, mer än 
man behöver säga (Lärare C). 
 
B anser att mycket ska lekas fram, att alla förmaningar som man har med barn måste tas upp 
lekfullt. Barns liv består i de lägre åldrarna av mycket lek och sagor, som lärare bör man hela 
tiden se till att barnen kan relatera till sin verklighet: 
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�man kan göra som en liten saga eller att man kan likna ett djur, till exempel hur du håller 
flöjten att du har en liten fågelunge i handen och att det ska vara tennisbollar under armarna. Det 
får liksom inte bli för torrt, för det fixar inte ungar, då blir det ointressant (Lärare B). 
 
Det är en balansgång i hur mycket man kan säga rakt ut och hur mycket man bara ska visa eller 
förmedla i sagor och lekar. B anser att man ska vara försiktig så att man inte fördummar barnen, 
de har rätt att få veta varför man gör en speciell sak eller varför man inte får göra si eller så. 
Dessutom är, som sagt, barn nyfikna av naturen och det går inte att undvika att de kommer att 
fråga. 
 

KROPPSMEDVETENHET 
 
När det gäller spelet så är det viktigt att man ser till mer än att det bara är fingrar eller tunga som 
rör sig. För att överhuvudtaget få ljud i en flöjt krävs det att hela kroppen används, allt från 
andningsaparaten till tunga och fingrar. Allt hänger ihop och är det något fel på vägen kommer 
det inte att fungera. Det gäller att man relaterar till flöjten mer som en förlängning av kroppen än 
som något fristående från kroppen. För att få ett fint samspel mellan kropp och instrument bör 
man ha en bra kroppsmedvetenhet.  
 
 Man spelar med hela människan och flöjten är bara en bit av det här�(Lärare B) 
 
Enligt lärare C bör man försöka få unga att förstå hjärnans funktion och att man kan sätta fokus 
på olika saker i kroppen inte bara fingrar eller tunga. Kroppsmedvetenheten är en svår sak 
speciellt för flickor och då främst när det gäller andning. Flickor lever i en värld med ideal som 
säger att man ska vara söt och smal och detta leder ofta till att de förändrar sin andning från att, 
som kroppen naturligt vill, bukandas till att flytta upp andningen till bröstkorgen. 
 
�speciellt flickor, som vi har mycket, som inte kan andas, som har en väldigt stressig 
andning�att man går tillbaka till kroppen och att man försöker andas rätt så blir man lugn. Så det 
har ju inte bara med musik att göra (Lärare B). 
 

PSYKISKA ASPEKTER 
 
Kropp och sinne hänger ihop, det är inte bara viktigt att man har en fungerande kropp. Ibland kan 
orsakerna till att man inte mår bra fysiskt ha en psykisk anledning. Som lärare är det viktigt att 
man är lyhörd och uppmärksammar om eleven inte mår psyksikt bra. Både B och C tar upp hur 
viktigt det är att vi har en personlig kontakt med eleverna. Instrumentlärare träffar sina elever 
ensamma eller i små grupper och det är kanske den enda kontakt med en vuxen, som inte är en 
förälder, barnen har på det sättet. Där har man som lärare en stor roll, ibland kanske man måste ta 
på sig rollen som kurator. B berättar om när hon var på en föreläsning med en metodiklärare 
inom träblås. Han berättade hur viktigt han tyckte det var att man som lärare inte blir en kurator 
för eleverna, detta fick honom att sjunka i B:s ögon. Som lärare ska man enligt lärare B inte bara 
lära ut ett hantverk utan man ska även finnas där som medmänniska. Som lärare måste man 



 
15 

förvalta det ansvar man fått gentemot sina elever och är det så att de mer behöver någon att prata 
med än någon som lär dem att spela så är det just det man ska göra.  
 
Jag tror att vi ska vara medvetna om vår roll, och vara medvetna om att vi kommer att träffa barn 
som inte mår bra, och det ser man på kroppen, det ser man i ögonen (Lärare C). 
 
Att arbeta med kroppen och att vara kreativ kan hjälpa elever som mår psykiskt dåligt. C tar upp 
det faktum att man inom till exempel psykvården faktiskt använder kroppsligt arbete och 
skapande arbete som terapi. Det kanske är så att genom att arbeta med flöjtspelet kan man 
bearbeta det som inte står rätt till i psyket. För C var det på grund av en upprivande händelse som 
hon började spela flöjt �på riktigt�, flöjtspelet blev som terapi för henne. Musik i sig kan verka 
själavårdande. 
 
�en annan vuxen som ser en och känner en, det tycker jag är en av de allra viktigaste uppgifter 
vi har, förutom att lära dem spela förståss, men att det hör så intimt ihop (Lärare B). 
 
C kommer också in på att det är så mycket mer med att vara flöjtlärare än att bara lära ut teknik 
och att få eleven att spela stycken, hon kommer med en liknelse: 
 
Då en elev vill lära sig något kommer de med en verktygslåda. Allt eftersom ger jag den olika 
verktyg och bland de så finns ju inte bara teknik eller att läsa noter.I det så ligger också, och det 
är kanske det viktigaste, att utöka sitt koncentrationsspann, att se att �jag kan lära mig något som 
jag från början trodde var omöjligt�. Att få en möjlighet att lära sig något under en längre tid, att 
få studieteknik och att förstå att ingenting är omöjligt. Eleven får en massa sådana verktyg. Och 
det är klart att eleven blir medveten om sin kropp och att jag som lärare då ger det verktyget att 
vara uppmärksam på sin kropp. Och sen är det så att så fort man fått en hammare så vill man 
börja snickra och det måste de få göra, och det är lite annorlunda från en vanlig verktygslåda, i 
början är verktygen slöa och ju mer man använder dem desto vassare bli de� viktigt det är att 
låta eleven snickra, att göra musik. För det känner man ju när man mår riktigt dåligt då kan jag 
inte sjunga och jag kan inte spela flöjt, och så kommer jag över en viss gräns då jag kan börja 
spela och då mår jag mycket bättre. Man märker hur själavårdande det är med musik (Lärare C). 
 
Barn blir idag mer och mer stressade. För A, som inte arbetat så länge, blev det chock att komma 
ut och se hur stressade barn och ungdomar är idag. Flera gånger har det hänt att någon har brutit 
ihop på hennes lektioner. Alla tre lärare är inne på att flöjtspelet kan hjälpa till när det gäller att 
bygga upp psyket och att få eleverna mindre stressade. Bygger man upp en bra hållning kan det 
även hjälpa självkänslan och säkerheten hos eleven. Att jobba mot en kroppsmedvetenhet är 
alltså bra i båda riktningarna, man förebygger eventuella framtida skador och man kan hjälpa en 
elev som har ett dåligt självförtroende. Inom flöjtspel spelar andning en naturligt stor roll och 
även där kan man se mångfasetterade resultat. En bra andning kan vara till hjälp om man är 
stressad, hittar man till den lugna och djupa andningen kan det lugna ner hela kroppen. Allt 
hänger ihop på ett eller annat sätt. B jobbar mycket med andning och tycker att hon kan se att en 
bra andning hjälper hennes elever i många fler situationer än bara när de ska spela flöjt. 
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IDROTT 
 
Ungdomar och barn idag har allt fler fritidsaktiviteter och en stor del av dessa är någon form av 
idrottsutövande. Som instrumentlärare kan man känna ibland att idrotten tar för mycket tid och att 
eleverna inte hinner öva på sitt instrument. Trots detta tycker alla tre lärare att det också har 
mycket gott i sig. Barn har till exempel ett väldigt stort rörelsebehov, får de inte röra på sig 
utvecklas inte deras kroppar på rätt sätt. Att utöva en idrott har också en social aspekt, man får 
kompisar och man lär sig att interagera med andra. A anser att man ska uppmuntra till att utöva 
idrott för att det ger friskare barn. Hon tar även upp att man kan använda sig av liknelser från 
idrotten i en undervisningssituation att relatera till det barnen känner till. Idrotten spelar en stor 
social roll i många barns liv och det är viktigt för barnens psykiska hälsa. B tycker att man inom 
musikskolans värld har mycket att lära från idrotten just gällande den sociala biten. Att spela ett 
instrument kan lätt bli en isolerande syssla, man har enskilda lektioner och står ensam i ett rum 
och övar.  
 
 �riktigt bra är att de begripit att ungdomar vill vara ihop och göra saker 
tillsammans, och där tror jag att vi som jobbar på musikskolan och håller på med musik har 
oerhört mycket att lära av. Så det har jag försökt att tänka på mycket. Jag har mycket ensemble 
och gör mycket konserter ihop, det är så himla viktigt med den sociala biten (Lärare B). 
 
Att idrotta kan även hjälpa barn med deras kroppsmedvetenhet. Inom idrott är det självklart att 
det är kroppen man arbetar med och att den måste vara i balans för att kunna fungera. A går 
tillbaka till när hon tränade karate och säger att det hjälpte henne att förstå sin kropp, att hitta 
balans och stabilitet: 
 
�för jag tycker att det gav väldigt mycket till flöjtspelet, just för man jobbade ju mycket med 
låga positioner, och där man stod rak i ryggen, och med väldigt böjda knän�och jag tycker att 
man får bättre kontakt med stödet. Om man står så tycker jag att på de flesta elever som jag har 
prövat på så märker man att de spelar stadigare och starkare (Lärare A). 
 
 
Att röra på sig är ett måste för att man ska ha en fungerande kropp, inte minst när det gäller 
andning. C brukar uppmuntra sina elever att ge sig ut och springa för att de ska träna upp 
andningen.  
 

ÖVNINGAR 
 
Lärare kan inte rakt av ta sina egna övningar och applicera på eleven, det måste kännas relevant 
för eleven att göra övningarna. B anser att man ska använda sig av en blandning av sina egna 
övningar och övningar som mer relaterade till barnens verklighet. Läraren måste även 
individanpassa, det kan till och med bli så att man måste arbeta olika med varje elev. Lek gärna 
fram övningarna. C jobbar mycket i stunden, om en elev till exempel nämner något om en häst 
kan hon använda sig av det och komma på en övning. Att vara lyhörd som lärare är ett måste, 
man måste hela tiden vara alert och nappa på saker som kommer upp i stunden   
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TIPS PÅ LITE ÖVNINGAR 
 
Alla lärare fick ge några exempel på några ergonomiska övningar de själva använder sig av.  
 
A: 
 
Stå och luta sig mot en vägg för att känna hur ryggen ligger. 
Slappna av i axlar. 
Sträcka på huvudet. 
För att släppa på spänningar i nacken kan man sitta på en stol mot en vägg, trycka huvudet bakåt 
och räkna till trettio sen vrider man på huvudet mot sidan och gör samma sak och till sist vänder 
man på huvudet åt andra hållet och gör samma sak. 
För avslappning i hela kroppen kan man spela en enkel melodi till exempel �Blinka lilla stjärna� 
men bara en ton i taget och mellan varje ton böjer man sig ned och andas in djupt sen reser man 
sig upp och tar nästa ton. 
 
B: 
 
Försöka sträcka sig upp i taket. 
Böja sig ned och dingla sig lite lös i axlar, och sen rulla upp. 
Rulla på axlar. 
Lugna rörelser med flöjten så att man inte blir statiskt still. 
 
C: 
 
Visa på rörelse i kroppen när man spelar. Låt musiken leva i kroppen 
�Rullande tornet� � tänk att kotpelaren och hela magen är ett torn som man kan rulla från sida till 
sida. Pröva att spela med den rörelsen. 
�Dyka i� � gör en rörelse som om man skulle dyka i vatten, det sträcker ut armar och rygg. Sträck 
även bakåt. 
 

SAMMANFATTNING  
 
För alla tre intervjuade lärare känns det relevant att börja tänka skadeförebyggande redan på 
nybörjarnivå. Allt hänger ju ihop, för att ton och spel ska fungera behöver man en kropp som 
fungerar bra och en hållning som tillåter luften att flöda fritt. Det är när eleverna känner att det 
låter bra och att allt fungerar som det är kul att spela och då krävs det att läraren har lagt en bra 
grund för spelet.  
 
För att det inte ska bli ointressant och tråkigt för ett barn att jobba med kroppen tycker alla tre 
lärarna att man inte ska använda sig av för mycket facktermer när man instruerar sina elever utan 
det är bättre att man leker fram övningar tillsammans med barnen. Ta tillvara barnens naturliga 
sätt att lära sig saker genom lek, sagor och att observera hur vuxna gör. Förevisa mer än prata om 
övningarna. Läraren bör inte använda sig enbart av egna övningar utan det är viktigt att man hela 
tiden relaterar till elevens verklighet. Det bästa man kan göra är att blanda av det man själv gör 
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med saker man ser passar eleven. Detta kan leda till att har man till exempel sextio elever så kan 
det bli sextio olika sätt att arbeta skadeförebyggande. 
 
Den psykiska delen är viktig att man arbetar med som lärare, för sinne och kropp hänger ihop. 
Mår inte psyket bra gör inte kroppen det heller. Som lärare måste man ibland agera kurator 
eftersom det är ett av få tillfällen utanför familjen som eleven får träffa en vuxen på tu man hand. 
Har man en elev som mår psykiskt dåligt eller är stressad tror alla de tre lärarna att flöjtspelet kan 
hjälpa eleven till att må bättre. En bättre hållning kan hjälpa självförtroendet och en korrekt 
andning kan hjälpa en stressad elev till att bli lugnare. Att överhuvudtaget få musicera kan ha en 
själavårdande effekt och det gäller att man verkligen låter sina elever få musicera, spelet kan bli 
som terapi för någon som mår psykiskt dåligt. 
 
Att idrotta vid sidan av musiken kan vara bra för att bygga upp den fysik som behövs för att klara 
av att spela ett instrument utan att råka ut för skador. Alla tre lärare är överens om att man ska 
uppmuntra barnen till att idrotta. Idrott är inte bara bra för fysiken utan också för det 
psykosociala. Utövar man en lagsport träffar man många kompisar och man lära sig att interagera 
med andra människor. Eftersom det är så att de flesta barn idag sysslar med åtminstone en idrott 
kan man som musiklärare även relatera till idrott i sin undervisningssituation. 
Som instrumentallärare måste man hela tiden se till individen, vem är människan jag har framför 
mig nu, och på vilket sätt jobbar jag bäst med just henne/honom? Var ligger problemet, och hur 
kan vi tillsammans lösa det? 
 

DISKUSSION 
 

TILLFÖRLITLIGHET 
 
Min tanke med det här arbetet har aldrig varit att försöka visa på att �så här är det� utan att sätta 
igång lite tankar hos de som läser det. Jag valde att intervjua tre lärare för att få deras synpunkter 
och tankar kring ämnet, men det finns ju många fler lärare ute i landet som mycket väl kan tänka 
annorlunda eller arbeta på ett annat sätt. 
 
Jag valde medvetet att intervjua tre lärare jag känner för att jag trodde att jag lättare skulle kunna 
få ut mer av dem än med lärare jag aldrig träffat förr. Det faktum att jag känner dem kan ha 
påverkat resultatet. De tre lärarna kan ha undanhållit detaljer därför att de vet att jag känner till 
mycket om deras sätt att arbeta. Jag kan även omedvetet ha påverkat dem eller påverkats av dem 
under intervjuerna. 
 

RESULTATDISKUSSION 
 
Orsaken till att jag valde mitt ämne var för att jag själv ganska tidigt fick känna på smärta på 
grund av mitt spelande och i och med det har jag funderat mycket på vad det berodde på. Jag har 
även funderat på om något kunde ha gjorts så jag inte hade behövt få ont. Mina tankar gick 
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mycket tillbaka till när jag började spela och hur undervisningen såg ut från det att jag började 
spela till där jag är nu. Desto mer jag tänkte blev det klart för mig att jag egentligen inte fått 
någon grundläggande undervisning i ergonomi eller hur jag ska gör för att inte få ont. Det var 
först när jag fick ont som jag själv fick komma på lösningar för mina problem. 
  
Jag tror att det är viktigt att man som lärare uppmärksammar det här problemet innan det är för 
sent för eleverna. Rehabiliterande arbete kan vara påfrestande för en musiker och kan dessutom 
kosta en hel del pengar.  
 
Min nyfikenhet inriktades på om det finns lärare där ute som faktiskt tänker skadeförebyggande 
från början eller hur de som inte tänker skadeförebyggande funderar kring ämnet. Till min 
förvåning var alla de tre lärare som jag intervjuade väldigt ense om det mesta och hade egentligen 
liknande tankar fast i skilda ord. 
 
När jag började läsa litteratur inom ämnet ergonomi blev det klart för mig att ämnet innefattar så 
mycket mer än bara det fysiska. Vilken bok jag än läste så kom de alltid in på att sinne och kropp 
hänger ihop. Därför blev den psykiska och den psykosociala biten stor i detta arbete. Men som 
sagt så tror även jag att allt hänger ihop och det har jag fått stöd av i de böcker jag läst. Om man 
ser till litteraturen så är jag inte ensam om mina tankar.  
 
Alla böcker jag läst är inriktade på att det är viktigt att börja på ett ergonomiskt rätt sätt, vilket 
instrument man än spelar. Om nu ergonomer och musiklärare är ense om att man ska tänka 
ergonomiskt från början varför lider ändå så många musiker av skador? Jag tror att det beror på 
att det är ett enormt jobb att få in ett ergonomiskt tänkande i instrumentalundervisningen. Det är 
mycket man ska tänka på och det kanske inte alltid är så kul för lärare eller elev. Det är nog 
väldigt lätt att strunta i den här biten och bara spela på. För eleven är det ju för spelets skull han 
eller hon började, inte för att få föreläsningar om hur man ska stå när man spelar. För läraren 
kanske det krävs att man gör om mycket i sin undervisningsteknik för att få in det ergonomiska 
tänkandet, dessutom måste man hitta nya vägar för att göra det intressant för eleverna. Det är som 
två av de intervjuade lärarna säger: att man ska leka fram sådant här och att det är viktigt att 
relatera till elevernas verklighet utanför flöjtrummet. Det är ju självklart också viktigt att läraren 
ifråga är insatt i ämnet och själv förstår hur viktigt det är med preventivt arbete. 
 
Får man som lärarstuderande rätt kunskaper och har man tillfälle i sin utbildning att sätta sig in i 
problemen? Jag är inte helt säker på att man får det. Av de tre lärare jag intervjuat är det bara en 
som fått en ergonomikurs under sin utbildning och den kommer hon inte ihåg något av. Jag vet 
inte om alla som gick den kursen fick samma dåliga behållning av den men den har klart inte 
gjort ett djupare avtryck i lärare A:s värld. Lärare B fick ingen som helst utbildning och lärare C 
fick det först efter att ha letat upp en själv. För mig känns det som om musikhögskolorna har en 
bit kvar när det gäller att utbilda musiklärare. Man måste som ny lärare få känna att man har alla 
verktygen man behöver för att kunna ge sina elever den bästa möjliga grunden att stå på. 
Musikhögskolorna har även en viktig roll i att ge lärarstuderande förståelse i hur 
belastningsskador uppkommer. 
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KROPP OCH SINNE HÖR IHOP 
 
Alla tre lärarna jag intervjuade är överens om att man ska börja tänka skadeförebyggande från 
början och alla tre säger att de jobbar mer eller mindre medvetet med det för närvarande. De är 
alla tre inriktade på det på olika sätt, lärare A jobbar mest med hållningen, lärare B med andning 
och lärare C är mer helhetstänkande. Att man överhuvudtaget jobbar med problemet är bra men 
det ska finnas ett helhetstänkande med hela tiden, det räcker inte att bara inrikta sig på andning 
med alla sina elever eller enbart på hållning. 
 
Ratkje (1989) uttrycker vikten av att förstå att allt i kroppen hänger ihop. Alla muskler är 
kopplade till varandra och kropp och sinne är kopplade till varandra. Lärare C är inne på detta, 
hon nämner till exempel att man bör få eleverna att förstå hur hjärnan fungerar och med hjälp av 
det få kroppen att arbeta på ett bra sätt. Här tror jag att vi börjar närma oss ett bra tankesätt. 
Undersöker man noga kan man märka att fysiska problem kan vara kopplade till psykiska, att 
problemen alltså kan vara psykosomatiska. Kaladjev skriver i sin bok �Ergonomi i 
musikutbildningen� (2000) om hur till exempel stress, rampfeber och ångest kan sätta spår i 
kroppen och påverka välmåendet på ett sätt liknande det som fysisk ohälsa orsakar. Som lärare 
ska man alltså inte bara se till det fysiska utan det är också viktigt att inrikta sig på elevens 
psykiska hälsa. Detta ger läraryrket en ytterligare dimension, det handlar inte längre enbart om att 
lära eleven att spela ett instrument, det handlar dessutom att finnas där för eleven som en vuxen 
beredd att lyssna och hjälpa. 
 
Hur ställer sig då verksamma lärare till den frågan? Även här verkar det som mina tre intervjuade 
lärare är överens om att det är en stor del av deras yrke att lyssna på eleverna och finnas där som 
medmänniska och vuxen. Lärare B drar det till och med så långt att hon säger att det ibland 
enbart handlar om att vara en �kurator� för barnen. Det verkar som om elever idag är mer 
stressade, hur påverkar det dem? De tre lärarna har alla märkt av tendensen att barn idag blir mer 
stressade och de tror alla att spelet kan vara en hjälp till att koppla av och bli lugnare. En bra 
hållning innebär inte bara att man kan slippa skador i framtiden utan det hjälper också att få ett 
bättre självförtroende, och en bra andning är inte bara en förutsättning för att kunna spela tvärflöjt 
utan kan också användas som ett hjälpmedel till att hitta ett lugn i stressade situationer. 
 
Inom musik ligger det även ett stort stressmoment i viljan att prestera. Prestationsmotivet är i 
många anseenden bra men det kan även vara det som orsakar att en elev mår psykiskt dåligt. Som 
lärare tycker jag att det ligger ett stort ansvar i att inte pressa en elev till att prestera över dess 
kapacitet. Vi måste som lärare se elevens möjligheter och bygga på det och inte på en gång jobba 
utefter att varje elev man får ska bli en framtida musiker. Ratkje (1989) anser att man inte ska 
börja med till exempel notläsning för tidigt, det är viktigt att inpränta rörelsemönstret först. Det 
tekniska måste bli automatiserat innan man kan belasta hjärnan med mer arbete. Jag tror inte att 
det är den enda orsaken till att man inte ska gå för fort fram med nybörjare, för mig är det även 
viktigt för att man ska få tid till att lära känna eleven, att man som lärare får tid till att 
�diagnostisera� eleven. Med att diagnostisera menar jag att man ska se eleven både fysiskt och 
psykiskt och genom det komma fram till elevens individuella behov. Man får inte glömma att det 
är människor och individer vi jobbar med, alla kanske inte passar för samma arbetssätt.   
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STATISKT SPEL 
 
Den största bidragande faktorn till fysiska skador bland musiker är att man hamnar i ett statiskt 
spel, en statisk position. Lärare C beskriver hur hon som student fick höra att hon skulle stå still 
när hon spelade och det tror jag inte är något ovanligt. Jag har också fått höra att jag ska stå stilla 
för att kunna rikta energin på spelet istället, men det tror jag kan vara en stor fara. Kaladjev (200) 
tar upp detta och säger att det är en helt naturlig reaktion att svara på musik med rörelser. Stoppar 
man den naturliga reflexen innebär det att man får en muskelaktivitet utan rörelse och det leder 
till en statisk muskelansträngning.  
 
Sätter vi stopp för elevens naturliga reaktioner bidrar vi inte bara till statisk belastning utan vi 
hämmar elevens skapande och då kan vi inte förvänta oss att eleven kommer tycka att det är kul 
att spela. Barn har en naturlig vilja att skapa och fantisera. Lärare, eller vuxna i allmänhet, borde 
ta tillvara barnens skaparglädje och kanske till och med själva lära sig något av det. Här tror jag 
även att man hittar en av orsakerna till att man som äldre råkar ut för skador. Vi har som barn 
hämmats av vuxna, vi har fått inpräntat i oss ett rörelsemönster som en lärare har tyckt sett bättre 
ut än det vi har naturlig. I och med det har det skapats spänningar i kroppen som inte behövt vara 
där.  
 

ANPASSNING AV INSTRUMENT 
 
Ergonomi handlar om hur människan anpassar sig efter sitt arbetsredskap eller hur människan 
anpassar arbetsredskapet efter sig. När det gäller instrumentalspel är det inte så lätt att anpassa 
instrumentet efter människan eftersom instrument har en historia bakom sig och oftast har sett ut 
på samma sätt i flera hundra år.  
 
I dag kommer det mer och mer hjälpmedel. Tittar vi på just tvärflöjten finns det speciellt två 
saker vi kan göra och det är att byta ut vårt raka munstycke med ett böjt för att få flöjten närmare 
oss och slippa hålla armarna så långt ifrån kroppen. Det andra man kan göra är att använda sig av 
en Bo-Pep, en liten plastplatta som man fäster på flöjten där antingen höger tumme eller vänster 
pekfinger är positionerat för att förbättra handställningen. Tyvärr är vi så fast i hur det alltid har 
varit att vi inte är beredda att förändra våra instrument. Argumenten till att musiker inte vill ändra 
sina instrument är oftast det att det påverkar tonen på ett negativt sätt eller just det att det har ju 
alltid sett ut på ett visst sätt(Paull & Harrison, 1997, s. 101).   
 
Jag tycker inte vi ska vara rädda för att experimentera med våra instrument. Det har i historien 
förekommit förändringar av instrumenten, det är bara det att det oftast har gått så långsamt att det 
knappt har märkts. Till violinen har det till exempel tillkommit ett hakstöd för att förbättra 
förhållandena för violinisten, detta var väldigt kontroversiellt när det kom men nu är det ingen 
som funderar värst mycket på det. Vi får inte fastna i att �så har det alltid sett ut� utan vi måste 
lyssna på våra kroppar och vad de säger till oss. Jag tror att de flesta musikers kroppar protesterar 
över vad som gör med dem när man spelar ett instrument. I alla andra yrken görs försök att 
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förbättra arbetsredskap så att de ska vara bättre lämpade för människokroppen, men inte inom 
musiken. 

IDROTT 
 
Att diskutera idrott med instrumentallärare kan vara väldigt intressant. Musik och idrott 
konkurrerar om barnens uppmärksamhet. Många barn börjar med att både spela ett instrument 
och att utöva en idrott men eftersom båda dessa aktiviteter tillslut kräver mycket tid så brukar 
barnen vara tvungna att välja efter ett par år. Många barn väljer sin idrott framför sitt instrument 
och det skulle kunna få musiklärare avigt inställda till idrottsrörelsen.  
 
I mina samtal med de tre lärarna kom det dock nästan bara upp positiva saker med 
idrottsutövande. Barn har till exempel ett väldigt stort rörelsebehov som de får utlopp för när de 
utövar en idrott. För att kunna spela ett instrument krävs det en väl fungerande fysik och detta får 
de också genom att idrotta. Att röra på sig bygger upp muskler, kondition och är en stor hjälp för 
att få en bra andning. Att idrotta kan även stärka barns kroppsmedvetenhet. Lärare C hade till 
exempel själv tränat karate och tyckte att det hjälpt henne med att hitta balans i kroppen. 
 
Människor har även ett stort behov av att vara tillsammans. Genom idrotten träffar barn kompisar 
och får även öva sig på att interagera med andra barn, det är en viktig del i den psyksociala 
utvecklingen. Jag håller med lärare B när hon säger att där har vi som musiklärare något att lära 
från idrottsrörelsen. Barn mår bra av att göra saker tillsammans, detta borde musikskolan ta efter 
mycket mer än vad som görs idag. Alla barn som spelar ett instrument borde ha ett tillfälle i 
veckan när man spelar i grupp, utöver sin ordinarie lektion.  
 

ÖVNINGAR 
 
Den människa man känner bäst är ju sig själv och därför tror jag att det är lätt att man helt enkelt 
bara låter sina elever göra saker som passar en själv. Detta är inte helt rätt tror jag, självklart går 
det att använda sina egna övningar på sina elever men då måste det vara genomtänkt. Som lärare 
måste man vara medveten om vad man själv gör och varför. Behöver läraren till exempel 
stretchövningar i slutet av ett övningspass beror det på att han eller hon själv har för korta 
muskler. Det är inte nödvändigt att göra stretchövningar med elever som inte har för korta 
muskler. 
 
Alla tre lärarna kom in på att det måste vara relevant för eleven att göra övningarna och att man 
har övningar som eleven kan relatera till sin verklighet. Bästa sättet är att leka fram övningarna 
tillsammans med eleverna. Att jobba som lärare C, i stunden, tror jag är väldigt bra, fånga upp 
saker som eleverna säger eller gör och förvandla det till övningar. För att kunna göra det på bästa 
sätt måste man som lärare vara alert hela tiden och dessutom ha haft tiden att diagnostisera eleven 
på rätt sätt. Läraren måste hela tiden veta vad det är som just den elev man har framför sig 
behöver. 
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SLUTORD 
 
De tre lärare jag har intervjuat har alla varit ense om att det är viktigt att tänka 
skadeförebyggande redan med nybörjare. De tre lärarna gör det mer eller mindre medvetet för 
tillfället och på olika sätt. Mina tankar om att det är viktigt att börja tidigt tycker jag även stärks 
av den litteratur jag läst. Det gläder mig att alla tre lärare var ense om det här för jag är själv 
övertygad om att man måste börja tänka skadeförebyggande på en gång, från det att eleven tar 
första klivet in i flöjtrummet. 
 
Det har varit väldigt intressant att ta upp den psykiska aspekten. Jag tycker att det framstår 
ganska klart att kropp och sinne hänger ihop. Kunskap är ett nyckelord och jag tycker att när man 
går ut i världen som nyutexaminerad lärare bör vi ha större kunskaper om ergonomi, och då även 
de psykiska aspekterna inom ergonomi, än vi får på musikhögskolan. Musikerskador är ett 
problem som får mer och mer uppmärksamhet men vi är långt ifrån ett tillfredställande slut på 
det. 
 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Hur ser musikergonomiutbildningen ut på de olika musikhögskolornas lärarutbildningar? Hur 
förberedda är nyutexaminerade lärare på att handskas med elever med skador? 
 
Långsiktig forskning � hur mår elever till lärare som tänker skadeförebyggande från början 
gentemot elever med lärare som inte tänker skadeförebyggande från början? 
 
Hur uppkommer psykosomatiska problem? 
 
Finns det skillnader i skadefrekvens mellan klassiska musiker och �friare� musiker, till exempel 
folkmusiker? 
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BILAGA 1 � INTERVJUFRÅGOR 
 

• Hur länge har du arbetat som tvärflöjtslärare? 

• Har du några problem med spelrelaterade skador? 

• Har du fått någon undervisning i ergonomi? 

Om ja: 
! På lärarutbildningen eller på eget initiativ? 

! Hur såg den ut? Förebyggande eller rehabiliterande? 

! Har du kunnat använda dig av de kunskaperna i arbetet med barn? 

• Jobbar du medvetet aktivt med elever på lågstadienivå med att förebygga skador? 

Om ja:  
! Hur? 

! När? (I vilken ålder?) 

! Exempel på övningar. 

Om nej:  
! Har du funderat något över det? 

! Hur tror du skulle vara ett bra sätt? 

• Är det relevant att börja tänka skadeförebyggande redan från början? Motivera. 

• Hur pratar man om det med ett barn? 

• Psykiska aspekter � tror du att känslomässiga besvär kan spela en roll i hur man använder 
kroppen? Ska vi som lärare i så fall ta tag i den biten? Hur långt kan vi gå? 

• Ser du tendenser till att varn blir mer och mer stressade idag? Kan det i så fall påverka 
deras synsätt till kroppen och hur de använder den? 

• Kan man använda övningar man själv gör på sina elever? 

 
 
 


