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1. INLEDNING 
 
Jag bestämde mig för att börja spela bas i samband med att jag började högstadiet. Under 
resten av grundskolan, och även under min gymnasietid, tog jag individuella baslektioner 
kontinuerligt. Såvitt jag minns var det först när jag började på folkhögskola (året efter 
studenten) som min medvetenhet väcktes om att musicerande ofta innebär en viss grad av 
fysisk och mental påfrestning. Att värma upp före övning, att ta pauser med jämna 
mellanrum, att inte ignorera smärta, och att helt enkelt lyssna på hur ens kropp svarar mot de 
aktiviteter en utför var allesammans nya aspekter inom mitt musikutövande. Att kroppen i 
själva verket är den viktigaste delen i musicerande – något jag idag betraktar som en 
självklarhet – hade jag överhuvudtaget inte haft en tanke på tidigare.  
 
Fram till och med gymnasietiden var de enskilda instrumentlektionerna i princip helt befriade 
från ergonomiska moment. De instruktioner som i efterhand kan ses ha innehållit en 
ergonomisk vinkel har i första hand varit avsedda att förbättra det rent speltekniska: 
vänsterhandens placering på greppbrädan, högerarmens rörelse vid slapping 1 , etc. Det 
ergonomiska perspektivet har i mitt musicerande aldrig varit en naturlig eller samman-
hängande del av den enskilda instrumentundervisningen.  
 
Det är alltså bara på folkhögskole- och högskolenivå detta område har belysts på ett för mig 
handgripligt sätt. Men inte heller då har det skett i samband med den enskilda instrument-
undervisningen, utan som ett separat moment. Jag skulle kunna räkna på mina tio fingrar de 
tillfällen då ergonomi och hälsa har tagits upp under sammanlagt sex år på folkhögskola och 
musikhögskola. Det innehåll som avhandlats vid dessa tillfällen har dessutom varierat både 
vad gäller omfattning och kvalitet. En detalj jag har uppmärksammat kring detta är hur det 
ergonomiska ansvaret ofta läggs på eleven eller studenten. Efter en kort introduktion till och 
genomgång av ergonomi och hälsa från skolans sida är det upp till eleven själv att 
implementera detta i sitt fortsatta musicerande. 
 
Trots undermålig utbildning inom ergonomi och hälsa har jag tursamt nog klarat mig från 
bestående fysiska problem i samband med mitt musicerande – hittills. Däremot vet jag många 
andra som inte har haft samma tur. Ofta upptäcks problemen först när det är för sent, och 
vägen tillbaka till fullkomlig rehabilitering är längre och svårare än om problemet 
uppmärksammats tidigare. Tyvärr präglas musikutbildning i mitt tycke av en attityd där 
obehag, trötthet och smärta betraktas lite som vardag. Precis som du bara behöver vänta ut 
och slita bort de blåsor du kan få på fingrarna vid exempelvis gitarrspel förväntas du uthärda 
nackproblem eller ryggvärk. Vad mig anbelangar får smärta eller obehag vid musicerande inte 
bli ett accepterat, nödvändigt ont. Som blivande instrumentlärare ser jag det som mitt ansvar 
att förse mina elever med en ergonomisk grund på vilken de kan bygga sitt fortsatta 
musicerande.   
 
För att åstadkomma detta behöver jag ta en närmare titt på hur ämnet hanteras i samtida 
instrumentundervisning. Jag är intresserad av huruvida baselever på gymnasiet idag är 
medvetna om och blir, eller har blivit, undervisade i ergonomi och vikten av att som musiker 
ta hand om sin kropp. Dessutom känner jag ett behov av att skapa ett underlag jag kan utgå 

                                                 
1 När högerhandens tumme används för att slå på basens strängar och på så vis skapa en perkussiv effekt.  
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ifrån för att så småningom tillämpa ett genomgående ergonomiskt perspektiv i min egen 
elbasundervisning. I det här arbetet tänker jag således leda tre enskilda elbaslektioner med 
gymnasieelever där just ergonomiska moment är i fokus, och undersöka hur både jag själv 
och eleverna upplever och svarar mot dessa. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur jag som lärare kan tillämpa ett genomgående 
ergonomi-och-hälsa-perspektiv i min elbasundervisning. Därför genomför jag tre lektioner där 
jag testar eget framtagna, ergonomibaserade undervisningsmoment på gymnasieelever som 
får kontinuerlig instrumentundervisning i elbas.  
 
Frågeställningar: 

 Hur svarar eleverna på ergonomiska moment under lektionen? 
 Vad kan jag upptäcka för svårigheter eller möjligheter med att väva in ergonomiska 

moment i undervisningen? 
 Hur kan jag lägga upp min framtida undervisning för att bedriva en övergripande 

ergonomisk undervisning? 
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2. BAKGRUND 
 
Ergonomi definieras av Svenska Akademien (2006) som ”vetenskapen om metoder för 
människans arbete”. Själva ordet härstammar från grekiskans ergon (arbete) och nomos (lag). 
I Ergonomi i musikutbildningen förklarar Stojan Kaladjev (2000) begreppet som något som 
”inbegriper alla aspekter av förhållandet mellan människa och arbetsmiljö” (s. 1). 
 
Hälsorelaterade besvär beror vanligen på okunskap, slarv och omedvetet dåliga vanor, snarare 
än påverkan av sjukdomar utifrån (Kaladjev 1990). Fysiska besvär är tyvärr en vanlig orsak 
till avbrutet musicerande och/eller bromsad musikalisk utveckling (Schenck 2000), och de 
vanligaste problemområdena bland musikutövare är fokuserade till överkroppen; exempelvis 
nacke, rygg och axlar, men även armar och fingrar (Kaladjev 2000). Särskilt onormal 
belastning, oavsett om den är plötslig eller till följd av påfrestning under längre tid, är en stor 
orsak till besvär i axlar och nacke. Ytterligare orsaker kan vara bl.a. rökning, kondition, 
arbetsförhållanden, kön, och kroppstyp (Kaladjev 2000). 
 
Kaladjev hävdar också att god hälsa hos elever är en viktig förutsättning för att de ska fungera 
i skolan. Tyvärr är enbart kunskap och erfarenhet av ergonomi verkanslös utan korrekt 
tillämpning. Direkt samverkan mellan ergonomi och det berörda ämnet krävs för att den 
ergonomiska kunskapen ska fylla sin funktion (Kaladjev 2000). 
 

2.1 Motverkan av fysiska hinder 
Schenck menar att det är lärarens uppgift att undervisa på ett sätt som möjliggör ett optimalt 
förhållande mellan kropp och spelande. Det innebär dock en annan sorts pedagogisk utmaning 
att försöka motverka existerande hinder än att introducera övergripande förebyggande 
åtgärder. Ett väl fungerande sätt att motverka fysiska hinder är att introducera ett bra 
alternativ. Istället för att enbart sätta stopp för en viss ovana bör läraren med fördel eftersträva 
att ersätta den. Schenck exemplifierar detta på följande vis: ”[Det är] bättre […] att ’stå som 
en fontän’2 än att kämpa med att tvinga ner för höga axlar” (2000, s. 122). Ytterligare en 
utmaning blir att arbeta med en elevs redan existerande svårigheter och ovanor utan att låta 
detta gå ut över dennes entusiasm och engagemang (Schenck 2000).  
 

2.2 Motivation att musicera 
Vidare tar Schenck upp att kroppens välbefinnande har ett symbiosförhållande till musik-
glädjen och tillfredsställelsen. Han poängterar vikten av att alltid låta sin undervisning bygga 
på ”självmotivation, entusiasm och förståelse” (2000, s. 96). Detta, menar han, hjälper till att 
motverka smärta och spänningar hos eleven. Även Kaladjev (2000) hävdar att frivilligt 
deltagande och ansvarstagande förebygger ohälsa, och att det ligger på läraren att införliva 
detta. 
 
Kaladjev (1990) hänvisar till forskning som visar på en negativ attityd gentemot ergonomisk 
undervisning i samband med traditionell musikundervisning. Introduktion av ergonomiska 
moment tenderar att möta motstånd från elever och musiker under ledning av dirigent, oavsett 
nivå. Dessa vill inte prata allvar på bekostnad av sitt spelande. Kaladjev menar att det här 
                                                 
2 Denna metafor används av Schenck för att ge sina elever ett mer påtagligt direktiv kring deras kroppshållning 
än att bara ’stå bättre’. Att stå som en fontän innebär att eleven försöker räta på ryggen och föreställa sig att 
energin i kroppen flödar uppåt och ut genom hjässan. 
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synsättet genomsyrar lärarkårer såväl som elever och studenter. Han hävdar att studenterna 
själva anser att för att skapa förståelse kring den ergonomiska undervisningen krävs ett 
tydliggörande och motiverande av dess innehåll. Även hur läraren väljer att förmedla 
innehållet är av stor vikt (Kaladjev 1990).  
 

2.3 En ergonomisk undervisning 
Vad är det då som krävs av läraren för att kunna bedriva en ergonomisk undervisning? Enligt 
Kaladjev har musikutbildningen länge lidit brist på ”ett systematiskt ergonomiskt innehåll” 
(1990, s. VI), vilket lägger mycket ansvar på den enskilde läraren. Vidare uppmanar han till 
medvetenhet kring de orsaker som kan förorsaka både fysisk och psykisk ohälsa. Fysiska 
besvär kan uppstå som ett resultat av psykiska faktorer, och vice versa. Förebyggande 
åtgärder bör därför genomsyras av ett helhetstänk och en medvetenhet om både fysisk och 
psykisk ohälsa (Kaladjev 1990). 
  
Det ergonomiska tankesättet behöver finnas med redan från början i elevens musikaliska 
process. Kaladjev (2000) förespråkar en kombination av handgripliga metoder och kunskap 
som krävs för att förebygga alla de olika problem som kan uppstå i samband med 
musicerande. Han listar bl.a. följande förebyggande åtgärder: uppvärmning, regelbundna 
pauser, anpassning till individens fysiska förutsättningar, variation av innehåll, andning, 
hållning, fysisk aktivitet, stressbehandling och kunskap om kroppens rörelser (Kaladjev 
2000). På liknande vis listar Schenk (2000) vad han kallar några grundläggande ergonomiska 
principer: muskelekonomi, medvetenhet, balans och symmetri, rörelse, leder, pauser, 
grundkondition, samt att värna om hörseln.  
 
Det räcker dock inte med att bara introducera de olika ergonomiska momenten för att ge 
eleverna den kunskap de behöver. Schenck nämner gång på gång vikten av att som pedagog 
agera förebild för sina elever. Övningarna bör göras till ritualer för att de ska bli en naturlig 
del av spelandet. Han poängterar vidare att den lärare som ämnar undervisa inom ergonomi 
måste ha etablerat egna ergonomiska principer i samband med sitt musicerande och ha god 
kännedom om det aktuella instrumentets eventuella dilemman (Schenck 2000).  
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3. METOD 
 
I den här delen beskriver jag inledningsvis hur jag etablerat kontakt med eleverna, hur jag 
dokumenterat lektionerna, och de etiska förhållningssätt jag tillämpat. Därefter följer en 
presentation av utformandet av min lektionsplanering. 
 

3.1 Urval och genomförande 
För att nå mitt syfte håller jag tre elbaslektioner à 30 minuter vardera där jag testar, av mig 
tidigare obeprövade, ergonomifokuserade moment och övningar. I min undersökning riktar 
jag mig mot elbaselever på gymnasium. Att jag inte inriktar mig på yngre elever beror främst 
på att fördjupningsområdet inom min utbildning är gymnasieundervisning, och att jag i 
huvudsak kommer undervisa på den nivån. Som tidigare nämnt är det viktigt att introducera 
ett ergonomiskt förhållningssätt så tidigt som möjligt i elevens musikaliska process (se 
Kaladjev 2000). Med tanke på det här arbetets omfattning och min inriktning gör jag dock ett 
aktivt val att endast jobba med gymnasieelever. 
 
Genom elbasläraren på ett estetgymnasium fick jag kontakt med tre frivilliga elever och 
bokade in en dag under vilken samtliga tre lektioner genomfördes. Elbasläraren försågs med 
ett informationsblad (se bilaga 1) som jag bad hen vidarebefordra till de tre eleverna. 
Undervisningen skedde på deras ordinarie lektionstid.  
 
Lektionerna dokumenterades via ljudinspelning och mina egna anteckningar. Eftersom 
lektionerna gick i varandra ville jag ha ett inspelat material för att inte tvingas förlita mig 
enbart på mitt eget minne. Anteckningarna använde jag i första hand för att dokumentera egna 
tankar, men också för att skriva ner svaren från en av intervjuerna, då inspelningen av denna 
råkade avbrytas. Jag inledde lektionerna med att försäkra mig om att eleverna blivit 
informerade om inspelningen, och att de var okej med detta. För att bevara de deltagande 
elevernas konfidentialitet nämner jag inte vilken skola de går på och lämnar heller inte ut 
andra personliga detaljer. De ges dessutom fiktiva namn baserat på vilken superhjälte var och 
en har angett som sin favorit, och benämns i det här arbetet med samma pronomen som dessa. 
 

3.2 Lektionsplanering 
Baserat dels på den litteratur jag valt och dels på egna erfarenheter utformade jag en 
lektionsplanering (se bilaga 2) som avhandlar flera viktiga ergonomiska aspekter. De 
specifika momenten beskrivs närmare i resultatavsnittet. Min avsikt var att väva in 
uppvärmning, stretching, muskelekonomi, övningsprinciper och medvetenhetsövningar i 
undervisningsmetoder jag själv stött på och använt genom min utbildning – jag utgick främst 
från Schencks (2000) lista över ergonomiska principer. De enskilda momenten berör olika 
områden, men kan tillsammans verka för ett övergripande ergonomiskt perspektiv.  
 
I slutet av lektionen ställde jag följande frågor till eleverna för att ge dem en chans att delge 
sin upplevelse av undervisningen, samt för att få en uppfattning om deras tidigare kunskap 
och vanor inom ämnet: 
 

 Hur upplever du att jobba på det här sättet?  
 Vad tycker du om/hur känns det att utföra dessa övningar? 
 I vilken form/omfattning har ergonomi varit en del av din tidigare undervisning? 
 Hur brukar du öva? En typisk övningsstund för dig – längd, uppvärmning, pauser? 
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 Känner du av smärta eller fysiskt obehag under ditt musicerande? 
 Vad tänker du att du bör göra om du känner smärta eller obehag? 
 Utövar du någon annan fysisk aktivitet? 
 Använder du öronproppar när du spelar ihop med andra eller går på konsert? Vilken 

sort i så fall? 
 
Diverse oförutsedda variabler fick mig att under lektionernas gång avvika från min 
ursprungliga lektionsplanering. Jag tar upp detta vidare i min reflektion.  
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4. RESULTAT 
 
I denna del redogör jag för utfallet av de lektioner jag hållit. Eftersom jag arbetade utifrån 
samma lektionsplanering på samtliga lektioner kommer jag att referera till de olika 
lektionerna som en och samma, även om de såg olika ut i utförandet. Detta innebär att jag 
skriver om eleverna som om de haft en gemensam lektion. De gånger det förekommer 
specifika avvikelser lektionerna och eleverna emellan lyfter jag fram detta och nämner den 
berörda eleven vid namn. Som tidigare nämnt ges de tre deltagande eleverna fingerade namn: 
 
Bruce går andra året på estetprogrammet och har elbas som huvudinstrument. 
Scott går tredje året på estetprogrammet och har elbas som huvudinstrument. 
Clark går tredje året på estetprogrammet och har elbas som huvudinstrument. 
 

4.1 Lektionsstart och uppvärmning 
Inledningsvis frågar jag eleverna vad de har gjort precis innan lektionen. Eftersom samtliga 
har varit mer eller mindre stillasittande börjar jag lektionen med uppvärmning där jag 
förevisar och ber dem härma. I detta ca 2 minuter långa moment skakar vi på armar och ben, 
rullar axlarna fram och tillbaka, samt stretchar underarmar och nacke. Under uppvärmningen 
passar jag på att fråga vad eleverna känner till om ergonomi. Alla tre har åtminstone någon 
form av kännedom om begreppet sen innan och har liknande uppfattningar om vad det 
innebär. Jag har sammanställt deras beskrivningar enligt följande:  
 

Konsten att sitta, stå och röra sig på ett effektivt och ”rätt” sätt, så att man inte skadar sig, så att 
rörelser är lättare och så att det inte ger några bestående skador på leder och senor. Exempelvis att 
lyfta med benen och inte med ryggen. 

 
Jag upplyser om att den här lektionen kommer fokusera på ergonomi och att den är baserad på 
nyligen framtaget material, och ber eleverna säga till om något verkar underligt eller känns 
obekvämt. 
 
När vi därefter sätter oss och plockar upp instrumenten drar jag uppmärksamheten till hur jag 
och eleverna i fråga sitter på stolen. Jag förklarar att kroppen behöver symmetri och att man 
därför bör eftersträva att placera sig på ett sådant sätt i förhållande till eventuella notställ eller 
medmusiker att kroppen inte är vriden eller vinklad på ett konstigt sätt. Scott sitter vid det här 
laget med korslagda ben och lätt böjd rygg, och jag frågar hur det känns för honom. Han 
menar att han blir väldigt böjd i ryggen av det och att han är medveten om det men att det 
blivit en vana. Jag noterar detta men låter honom behålla sin sittställning tillsvidare.  
 

4.2 Spindeln 
Spindeln är i första hand en uppvärmningsövning för vänsterhanden men används likväl för 
att öva upp individualitet mellan, och koordination i, fingrarna. Övningen spelas på fyra 
närliggande band över två valfria strängar (i det här fallet närliggande) med ett band per 
finger. Vänsterhanden spelar på varannan sträng och växlar fingrar i ordningen pek-, ring-, 
lång-, lill-, ring-, pek-, lill- och långfinger. 
 
Bruce känner till den här övningen sen innan. Jag låter honom fortsätta spela en stund medan 
jag iakttar och instruerar honom att känna efter vilka muskler det är han använder sig av. Jag 
ber honom att dessutom känna efter om det blir obekvämt eller gör ont och i så fall sluta 
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spela. Efter en stund avbryter jag och lyfter fram begreppet muskelekonomi, och förklarar att 
det innebär att man strävar efter att använda musklerna sparsamt och att inte använda muskler 
som inte behövs. I det här fallet ska bara fingermusklerna jobba; man ska inte känna att det 
blir jobbigt någon annanstans. Jag gör därefter bedömningen att jag kan höja svårighetsgraden 
på övningen och byter till tre-strängsvarianten (alltså med en sträng emellan de två strängar 
vänsterhanden spelar över) samt ökar tempot. 
 
Scott och Clark känner inte igen övningen, och jag får ägna ett par minuter åt att instruera 
dem i hur den går till. Vi fortsätter spela en stund och jag uppmanar dem att känna efter om 
det blir obekvämt och att i så fall sluta spela. Jag visar tre-strängsvarianten och vi byter till 
den. Jag förklarar att detta är en bra uppvärmningsövning för att få igång fingermuskler, 
separera fingrarna och öva upp motoriken. Det kan t.ex. vara så att fingrarna spretar, och att 
man med denna övning försöker motarbeta det. 
 
Jag upptäcker under denna övning att Clark spelar på ett sätt så att placeringen av 
vänsterhandens tumme inte är optimal (den ligger ovanpå greppbrädan istället för att pressas 
mot dess baksida). När jag påpekar detta säger han att de har pratat om detta innan i 
undervisningen, men att han inte alltid tänker på det. 
 

4.3 Triolkromatik  
Därefter går vi vidare till att spela trioler kromatiskt på g-strängen från lös sträng till tolfte 
band med ett finger per band, fram och tillbaka. Denna övning fokuserar på lägesväxling i 
vänsterhanden, sömlös vänsterhandsförflyttning, och fungerar också som uppvärmning. 
 
Jag förevisar övningen för eleverna och ber dem att härma när de känner sig redo. Bruce 
hakar på snabbt. Vi utför övningen samtidigt som vi byter ställning mellan sittande och 
stående, och jag ber Bruce känna efter om något sätt är lättare eller svårare. Han menar att han 
är mer van vid att sitta ner, men att han inte märker någon jättetydlig skillnad.  
 
Det tar tid för både Scott och Clark att greppa övningen, så jag förklarar att det viktiga inte är 
rätt toner utan att fokus ligger på finger- och handplacering. Jag sänker tempot, vilket verkar 
fungera bättre för Scott. Clark får dock inte något vidare flyt så jag ber honom spela spindeln 
istället. Därefter ber jag dem ställa sig upp ihop med mig samtidigt som vi spelar. Vi byter 
mellan sittande och stående två gånger. Jag upplyser om att det kan vara bra att vara 
medveten om skillnaden och om hur man ofta har en övningsställning man inte har på scen. 
Scott har t.ex. basen väldigt lågt när han står, vilket får honom att stanna upp lite i bytet 
mellan sittande och stående. Övriga kroppen kan påverka spelet, och helst bör man göra så 
lite skillnad som möjligt på övande och framträdande för att inte ge kroppen en chock.  
 
Under lektionen med Clark börjar jag vid slutet av denna övning känna mig stel så jag ställer 
mig upp och skakar ben och armar och ber honom göra detsamma.  
 

4.4 Medvetenhet 
Denna övning har jag tagit fram själv utifrån litteraturen. Tanken är att spela något mycket 
enkelt och under tiden spänna olika överflödiga muskelgrupper. Övningen utförs genom att 
spela åttondelar på samma ton – i det här fallet tonen d på a-strängens femte band – med två 
fingrar på högerhanden.  
 



 9

Jag ber eleverna spänna musklerna i magen, låren och armarna i turordning och hålla dem 
spända samtidigt som de fortsätter att spela. När jag säger till får de slappna av. Jag upprepar 
processen. Efteråt frågar jag Scott och Clark (inte Bruce) varför de tror att vi gjorde den här 
övningen. Scott svarar ”för att märka av lite vad man gör, och att det blir svårare att hålla 
tempo om man spänner”. ”För att spela lite annorlunda”, säger Clark. Jag förklarar att min 
tanke med övningen återigen är muskelekonomi, samt att medvetandegöra vilka muskler som 
används när man spelar. Genom en sådan här övning kan man lokalisera problemområden i 
kroppen och lära sig att slappna av i muskler som inte behövs. Dessutom kan man bli 
medveten om huruvida man spänner sig genom att tydligt känna skillnaden mellan spänning 
och avslappning. Vi noterar tillsammans att det blev en attack i dynamiken när de adderade en 
ny muskelgrupp. Detta visar att spelandet påverkas när överflödiga muskelgrupper används. 
 

4.5 Kroppens påverkan 
I lektionens sista moment sätter jag igång låten Get Lucky av Daft Punk. Låten har en enkel 
ackordrunda (Bm - D - F#m - E) och möjlighet till varierat spelande och improvisation.  
 
Jag ber dem spela fritt, hur mycket eller lite de vill. Strax innan första refrängen ber jag dem 
att sitta helt still när refrängen sätter igång, och att inte använda några muskler förutom de 
fingermuskler som krävs för att spela. Efter refrängen ber jag dem ”slappna av” och röra sig 
precis som de vill. När andra refrängen kommer vill jag att de istället diggar loss med kroppen 
och överdriver samtliga rörelser, för att sedan slappna av igen efter refrängen. Därefter bryter 
jag och förklarar att jag ämnat belysa skillnaden mellan att spänna och slappna av i muskler, 
och att vara medveten om vad man gör med kroppen när man spelar på t.ex. konsert. Jag 
förklarar att detta kan vara skillnaden mellan att öva och spela med folk, och att det finns både 
bra och dåliga sidor med att röra på sig eller sitta helt still. 
 
I Clarks fall skiljer sig detta moment gentemot Bruce och Scott i och med att jag under hans 
lektion byter ordning på stillasittandet och diggandet då jag tycker att det bättre passar låtens 
dynamik. Clark gör i regel liten skillnad på de olika sätten att röra sig på och spelar med 
väldigt lite övrig rörelse i kroppen. Bruce och Scott har däremot mer rörelse i de fria delarna 
och när de överdriver rörelserna i andra refrängen. 
 

4.6 Intervju – elevernas perspektiv 
Här redogör jag för elevernas vanor, tidigare erfarenhet, åsikter och tankar om 
lektionsmomenten utifrån de frågor jag ställde i slutet av varje lektion. De utskrivna svaren är 
en koncentrerad sammanställning av deras längre svar från lektionerna och alltså inte en 
direkt transkription.  
 
Hur upplever du att jobba på det här sättet?  
Bruce: De två olika sätten känns ju viktiga båda två. En blandning av dem är det bästa tror 
jag. Men det är annorlunda mot tidigare undervisning. 
Scott: Det känns bra, men vi har inte alls jobbat på det här sättet innan. 
Clark: Jo, men det var intressant. Det är ju många saker jag inte har tänkt på förut. 
 
Vad tycker du om/hur känns det att utföra dessa övningar? 
B: De känns ju bra. Jag vet ju att det bästa är att göra det, och jag gjorde det förut men inte nu 
längre. Jag tror att man behöver göra det och att det blir bättre om man gör det. 
 



 10

I vilken form/omfattning har ergonomi varit en del av din tidigare undervisning? 
B: Jag har inte fått nån direkt undervisning i ämnet, jag har mer kollat upp det.  
S: Jag har för mig att vi har haft ergonomi i idrotten, där vi gjorde ett arbete om det. 
C: Det är möjligt att vi har haft det men i så fall minns jag det inte. Så det är rätt nytt för mig.  
 
Hur brukar du öva? En typisk övningsstund för dig – längd, uppvärmning, pauser? 
B: Det är ganska olika. Nu håller vi på med jazz som är ganska nytt för mig, så arpeggion och 
skalor är huvudfokuset nu. Så det är främst det. Jag brukar värma upp innan med att böja 
handlederna och sådär, och lite mer tekniska uppvärmningsövningar. Det brukar inte bli så 
långa pass åt gången. 
S: Det är lite olika. Men det kanske är att jag sitter en halvtimme med nåt, och sen tar paus 
innan jag fortsätter. Men andra gånger, om det är något som är svårt, kan jag sitta och nöta det 
medan jag tittar på en film eller nåt. Då blir det kanske 1-2 timmar där jag bara sitter. Jag 
kanske inte spelar exakt hela tiden, men jag gör det liksom utan att tänka. 
C: Ja, det är ju väldigt olika. Jag försöker sitta lite varenda dag. Förhoppningsvis minst en 
halvtimma, men inte alltid. Jag värmer inte direkt upp men jag brukar sätta igång med om jag 
har nån läxa eller ensemblelåtar så börjar jag väl med att köra dem. Jag brukar sitta hela tiden 
och inte ta pauser. 
 
Känner du av smärta eller fysiskt obehag under ditt musicerande? 
B: Det var lite så förut när jag var överansträngd tror jag, av spelandet. Det satt i handlederna, 
men det är borta sen ganska länge. Det var typ sommaren innan jag skulle börja här. 
S: Jag har haft ont tidigare i handlederna eller fingrarna, men har det inte längre.  
C: Ibland kan det göra ont i tummen ifall jag spelar några svåra låtar. Men då vet jag att om 
jag lägger upp tummen så blir det bättre. 
 
Vad tänker du att du bör göra om du känner smärta eller obehag? 
B: Om det är vissa rörelser som gör ont – t.ex. om vänster handled böjer sig för mycket till 
exempel då får man räta ut den och så. Jag fortsätter inte bara spela som om inget händer. 
S: Ta paus och vänta på att det lägger sig eller försvinner. 
C: Jag tror att jag skulle försöka byta position. För det brukar ju vara så att om man sitter i en 
dålig ställning och får ont i ryggen så brukar det bli bättre om man byter position istället.  
 
Utövar du någon annan fysisk aktivitet? 
B: Ja det gör jag. Styrketräning. 
S: Jag tränar kampsport två gånger i veckan, så jag känner att jag rör mig tillräckligt. 
C: Näe. Och i trean har vi ingen idrott heller. 
 
Använder du öronproppar när du spelar ihop med andra eller går på konsert? Vilken sort? 
B: Ja, det har jag alltid. Det är ganska standard gummiproppar. Vi fick dem av skolan.  
S: Alltid, jag använder ”granar” vid både ensemble och konsert. 
C: Jag har varit bättre på det, men nu i trean har jag nog aldrig använt det. I ettan och tvåan 
hade jag det nästan jämt, men jag har tappat bort mina. Jag tycker det är konstigt att spela med 
öronproppar. Det låter väldigt konstigt och det känns som att man inte riktigt hör hur stark 
man är och så. Det är nog bara en vanesak. Eftersom jag tappat bort mina brukar jag köpa på 
stället om jag går på konsert. Det brukar vara skönt att ha tycker jag.   
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5. REFLEKTION 
 
I detta avsnitt analyserar jag de genomförda lektionerna och kopplar dem till litteraturen. 
Vidare redogör jag för den avvikelse jag gjorde från min ursprungliga lektionsplanering. Jag 
drar sedan slutsatser kring hur jag kan använda mig av mitt resultat i framtida undervisning. 
Avslutningsvis lyfter jag fram den problematik jag stött på, samt ger en avslutande reflektion 
kring arbetet. 
 
Frågeställningar: 

 Hur svarar eleverna på ergonomiska moment under lektionen? 
 Vad kan jag upptäcka för svårigheter eller möjligheter med att väva in ergonomiska 

moment i undervisningen? 
 Hur kan jag lägga upp min framtida undervisning för att bedriva en övergripande 

ergonomisk undervisning? 
 

5.1 Att uppmärksamma och motverka hinder 
Eftersom de flesta fysiska besvär enligt Kaladjev (1990) uppstår som en effekt av 
omedvetenhet och dåliga vanor ville jag först och främst ta reda på elevernas nuvarande 
kunskap om ergonomi, samt deras vanor och förhållande till ämnet. Medan alla tre har 
kännedom om begreppet sen innan med liknande uppfattningar om vad det innebär, och 
dessutom är eniga i att de inte haft någon ordentlig ergonomiutbildning i samband med 
musikämnet, är deras kunskap i mitt tycke begränsad. Samtliga elever lyfter fram vila och 
pauser som åtgärd när jag frågar dem hur de skulle hantera eventuell smärta eller besvär. 
Medan detta givetvis inte är att förringa gör jag bedömningen att de saknar ytterligare 
kunskap för att på egen hand tillämpa ett ergonomiskt perspektiv i sitt musicerande.  
 
Min ursprungliga tanke var att fråga samtliga elever om de sen tidigare upplever besvär eller 
smärta vid musicerande, för att på så vis kunna göra eventuella justeringar i min 
lektionsplanering på plats därefter. Trots att det är tydligt inskrivet i lektionsplaneringen 
glömmer jag olyckligtvis att fråga två av dem om detta. Allteftersom deras lektioner 
fortskrider framgår det dock att ingen upplever smärta eller några problem för närvarande, 
och därmed krävs heller ingen direkt anpassning av planeringen.  
 
Däremot dyker det upp ett par saker jag personligen lägger märke till hos eleverna. I ljuset av 
Schencks (2000) föreslagna sätt att jobba med redan existerande hinder försöker jag dock 
tänka på att inte uppmana eleverna att inte göra på ett specifikt sätt, för att istället söka 
introducera alternativ till eventuell problematik. Därav att jag inte försöker påverka Scotts 
sittställning, vilken jag ser som ogynnsam för kroppen. Denna ändras nämligen till det bättre 
efter att vi växlat mellan sittande och stående under triolkromatikövningen. Clarks 
tumplacering hade jag valt att arbeta mer med om jag haft mer tid, eftersom jag ser även den 
som problematisk.  Han säger att han är medveten om att det är ett problem men har trots det 
bibehållit samma placering. Jag gör antagandet att hans brist på åtgärd beror antingen på 
avsaknad av uppföljning från tidigare/nuvarande lärare eller på dålig motivation. 
 
Jag upplever att triolkromatikmomentet tjänar sitt syfte, vilket är att uppmärksamma kroppens 
ställning vid sittande kontra stående. Jag märker i Scotts fall att jag lyckas komma åt precis 
det problem jag är ute efter, eftersom att han har basen i ett lågt läge när han står upp. Här kan 
jag således visa tydligt på de olika extremerna och vad det kan få för effekt. Bruce har redan 
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från början en, i mitt tycke, optimal höjd på basen och behöver därför inte anpassa sin 
kroppsställning vid byte från stående till sittande och vice versa. 
 
Vad gäller hörselhälsa använder Bruce och Scott öronproppar dagligen i sitt musicerande och 
vid konsertbesök. Clark har tidigare använt öronproppar, trots att han tycker att det påverkar 
hans upplevelse av musiken negativt, men har tappat bort sina i början av läsåret. Dock ser 
han till att köpa engångsproppar på plats om han går på konsert. Skolan har i mitt tycke gjort 
ett bra jobb med att förse eleverna med öronproppar. Däremot har Clarks inställning till 
öronproppar vid spel i grupp fått honom att avstå från att skaffa nya. Det faller mig inte in att 
under lektionen fråga honom om han har försökt att få nya från skolan. Medan hörselhälsa 
kan tyckas frånskilt elbasundervisning anser jag att både jag själv, och instrumentallärare 
överlag, har som plikt att på ett eller annat vis inkludera det. Precis som tinnitus och andra 
former av hörselskador påverkar ens vardag påverkar det musicerandet, och därför bör dessa 
motverkas aktivt även i instrumentundervisning. 
 

5.2 Att motivera eleven 
Kaladjev (1990) kopplar samman fysisk och psykisk hälsa och poängterar att dessa samverkar 
med varandra. Mot denna bakgrund skulle jag vilja dra en parallell även mellan hälsa och 
motivation. Om eleven upplever fysiska svårigheter med att spela kommer motivationen och 
spelglädjen att fallera. Över tid kommer bristen på motivation i sin tur att påverka även den 
psykiska hälsan negativt. Därför ser jag det som viktigt att vara medveten om hur fysisk hälsa, 
psykisk hälsa och spelglädje hela tiden verkar i förhållande till varandra. Vidare nämner 
Schenck (2000) att instrumentalläraren måste känna till sitt instruments problemområden och 
ha etablerat egna ergonomiska principer. Medan jag inte anser att jag på något vis innehar 
absolut kunskap om elbas, ser jag mig däremot som tillräckligt kapabel att hjälpa eleverna 
med eventuella problem. 
 
Enligt Kaladjev (1990) finns det bland musikelever en önskan om tydliggörande från lärarens 
sida vad gäller ergonomiska moment. För att garantera förståelse hos mina tre elever och 
behålla deras motivation ser jag till att noggrant förklara de olika lektionsmomenten, redogöra 
för hur de går till, och vad min tanke med dem är. Eftersom Schenck (2000) poängterar att 
läraren ska vara en förebild för sina elever tänker jag dessutom aktivt på att utföra alla 
övningar och moment tillsammans med dem. Min upplevelse av de förlöpta 
lektionsmomenten och elevernas reaktioner på dessa är mycket positiv. Trots att ergonomi i 
samband med elbasundervisning är något helt nytt för eleverna upplever jag det som att de 
lyssnar, tar in information, och gör sitt bästa för att fullfölja de olika momenten. 
 
Kroppens koppling till motivation och spelglädje, och både Schencks (2000) och Kaladjevs 
(2000) tankar därikring, gjorde mig även intresserad av att höra hur elevernas vanor kring 
fysisk aktivitet ser ut. Bruce och Scott utövar båda två någon form av fysisk aktivitet utanför 
skolan, medan Clark inte alls gör detta. Huruvida deras aktiviteter, eller brist därav, beror på 
hälsomedvetenhet, ergonomisk kännedom, eget intresse eller på något annat föll det mig inte 
in att ta reda på. Clark nämner i samband med denna fråga att det heller inte är någon 
idrottskurs i trean på deras program. I lektionens sista moment (kroppens påverkan) noterar 
jag att Clark i regel gör väldigt liten skillnad på de olika sätten att röra sig på och spelar med 
väldigt lite övrig rörelse i kroppen. Bruce och Scott har däremot generellt mer rörelse under 
denna övning. Utifrån detta drar jag slutsatsen att Bruces och Scotts fysiska utövande har 
hjälpt till att motverka de problem de påstår sig ha haft i handlederna tidigare. Det är min tro 
att precis som en tränad kropp med god kondition underlättar vid musicerande så ger goda 
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övnings- och spelrutiner bra avkastning åt andra hållet. Ergonomisk undervisning är därmed 
lönsamt, inte bara för musikundervisning och musicerande, utan för all övrig utbildning och 
livet i stort. 
 

5.3 Att tillämpa ergonomiska moment 
Vad kan jag då ta med mig i min framtida undervisning? Genom att utgå från Kaladjevs och 
Schencks respektive listade förebyggande åtgärder och ergonomiska principer känner jag att 
jag får relevanta ergonomiska förhållningssätt att planera mina lektioner utifrån.  
 
Uppvärmningsmomentet ser jag som ett bra sätt att kombinera uppvärmning och stretching 
med avstämning tillsammans med eleven. Jag får möjlighet att fråga eleven hur hen mår och 
kan prata lite allmänt om exempelvis vad som hänt i helgen. Personligen har jag själv inte 
stött på något liknande moment i elbasundervisning, utan har istället hämtat inspiration från 
kör-, rytmik- och sångundervisning. Regelbundna pauser, vilket jag anser vara av stor vikt för 
musicerande på individnivå såväl som i grupp, är också något jag tidigare saknat i samband 
med instrumentundervisning. Detta var en av anledningarna till att jag under utformandet av 
intervjun inkluderade frågan om elevernas övningsrutiner. Tyvärr föll pausmomentet bort i 
mitt arbete i och med att jag råkade utelämna det helt vid två av lektionstillfällena. Med detta i 
åtanke kan jag förstå att pauser som moment lätt förbises i instrumentalundervisning i stort, 
även om avsikten från början är att inkludera det. Ett moment jag hittade på helt från grunden 
utifrån Schencks ergonomiska principer (2000) var medvetenhetsövningen. Redan i utform-
andet av lektionsplaneringen kände jag att den skulle komma att bli användbar för att jobba 
med problemområden både hos mig själv och mina elever, och jag tror att jag kommer kunna 
använda mig av övningen i framtiden för att påvisa muskelekonomi och kroppens påverkan.  
 
Överlag anser jag att jag mycket väl kommer kunna tillämpa de ergonomiska moment jag har 
testat i detta arbete. De beprövade momenten inbegriper muskelekonomi, medvetenhet, balans 
och symmetri, samt rörelse i kombination med traditionella övningar. Självklart finns det 
stort utrymme för förändring i själva utförandet av de olika övningarna, då de säkert skulle 
kunna se ut på många olika sätt. Detta ser jag dock enbart som något positivt, eftersom den 
enskilde läraren kan anpassa sin undervisning på det sätt som passar hen bäst. 
 
Värt att nämna är att uppvärmning inte är inkluderat i Schencks (2000) lista över ergonomiska 
principer, utan är något jag hämtat från Kaladjev (2000). På samma sätt tar Schenck upp 
punkter som Kaladjev utelämnar. Detta påvisar att deras kunskap inte nödvändigtvis är 
komplett. Säkerligen finns det ergonomiska aspekter som de båda förbiser, och som jag 
således inte har avhandlat i detta arbete. 
 

5.4 Att anpassa i stunden 
Jag nämnde tidigare att jag av olika anledningar gjorde avvikelser från min ursprungliga 
lektionsplanering under lektionernas gång. Det som slog mig redan under första lektionen var 
att jag hade planerat in för många moment för att rimligen hinna med dem på en 30-
minuterslektion. Detta är inte nödvändigtvis något negativt eftersom jag ändå lyckades 
inkludera de ergonomiska aspekter jag planerat för. Men vetskapen att jag gjort en för stor 
planering kan hjälpa mig vid utformande av framtida lektionsupplägg. 
 
Under det första lektionsmomentet (spindeln) gjorde jag i Scotts och Clarks fall bedömningen 
att det skulle bli för många saker att tänka på om jag bad dem att, likt Bruce, fokusera på vilka 
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muskler de använde sig av. Därför valde jag att istället bara introducera det som en 
uppvärmningsövning. Jag förväntade mig att denna övning skulle orsaka mer spänningar hos 
eleverna, och faktiskt få dem att självmant sluta spela och vila fingrarna, eftersom jag själv 
brukar känna så i samband med övningen. 
  
Jag fick ägna några av momenten längre tid då den speltekniska nivån hos vissa av eleverna 
inte möjliggjorde en lika snabb genomgång som jag tänkt mig. Dessutom kände jag i stunden 
att vissa moment liknande varandra och uteslöt därför några av de efterföljande. Det var heller 
inte förrän efter första lektionen jag kom på att låta eleverna själva fundera på varför vi gjorde 
vissa övningar. Därav att Scott och Clark blev tillfrågade om medvetenhetsövningen, men inte 
Bruce. 
 
Lektionsplaneringen är skriven i punktform snarare än tydligt beskrivna moment. Detta ledde 
till att jag under Bruces och Scotts lektioner råkade utelämna frågan om tidigare besvär. 
Frågan är sammanskriven med momentet där jag tar upp sittställning och på så vis råkade jag 
förbise den. Av samma anledning glömde jag bort pausmomentet under de två första 
lektionerna, trots att det var inkluderat i planeringen. Orsaken till att jag inkluderade en kort 
paus under Clarks lektion där vi ställde oss upp och sträckte på oss berodde mer på att jag 
själv började känna mig stel än på lektionsplaneringen. 
 

5.5 Problematisering 
Jag berörde i inledningen till detta arbete att det ergonomiska ansvaret tenderar att lämpas 
över på eleven. Medan det i grund och botten är var och ens ansvar att ta hand om sig själv 
och sin egen kropp är det, som Schenck (2000) också påpekar, fruktlöst att ta upp ergonomi 
vid ett enskilt tillfälle och inte planera för uppföljning. I det här fallet ger arbetets omfattning 
mig inte möjlighet till uppföljning av lektionerna, och jag får således inte se någon 
progression hos eleverna. En mer ingående ergonomisk studie bör med fördel inkludera 
uppföljning hellre än separata lektioner, då jag anser att de moment jag inkluderat i min 
lektionsplanering är bättre lämpade för just uppföljning. En ytterligare aspekt som talar för 
uppföljning är att alla dessa moment i en enda lektion kan överbelasta eleverna. Hade jag 
planerat för på varandra följande lektioner skulle lektionsplaneringen troligen inte vara lika 
koncentrerad vad gäller ergonomiska moment. Istället hade jag försökt etablera de olika 
momenten som ritualer, och därmed gjort dem till naturliga delar av elbasundervisningen. 
 
Det ergonomiska tankesättet behöver finnas med redan från början i elevens musikaliska 
process. Som jag tidigare förklarat valde jag trots detta att rikta in mig på gymnasieelever i 
det här arbetet. Jag ser såklart ett problem i att undervisa elever i hög ålder (15-18 år) som 
sannolikt har utövat musik och tagit lektioner sen tidigare, och kanske redan har etablerade 
vanor, rutiner och synsätt på sitt musicerande. I de framtida situationer jag finner mig 
undervisa elever i yngre åldrar (9-14 år) kommer jag givetvis också att tillämpa ergonomiska 
moment för att ge dem bättre förutsättningar för fortsatt musicerande. 
 
Även om alla tre eleverna utför samtliga moment under lektionerna utan invändningar är det 
inte helt oproblematiskt att tolka dessa som enbart positiva. I och med den maktstruktur som 
existerar mellan lärare och elev, och i det här fallet även mellan främmande vuxen och 
ungdom, bör jag inte utesluta möjligheten att eleverna gör som jag säger för att de känner att 
de måste. Att jag inledningsvis ber dem att sluta spela om de känner av smärta eller obehag är 
ingen garanti för att de faktiskt kommer göra det. Möjligheten finns att de fortsätter spela för 
att de vill prestera eller undvika att visa sig svaga. Av precis samma anledning går det heller 
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inte att med säkerhet säga huruvida eleverna svarar helt uppriktigt på frågorna i intervjun. 
Eftersom detta varken går att motbevisa eller bekräfta har jag fört mina resonemang i god tro 
att eleverna har varit ärliga i sitt uppförande och sina svar.  
 

5.6 Avslutande reflektion 
Att musikutbildning saknar ett organiserat ergonomiskt innehåll konstaterade Kaladjev redan 
1990. Nästan 30 år senare upplever jag att situationen inte är särskilt annorlunda. Visserligen 
har jag sett utbildningar och institutioner, gymnasium som högskolor, göra ansatser till att 
intro-ducera ergonomi och hälsa för sina elever/studenter. Hittills har jag dock inte hört talas 
om eller sett det ergonomiska momentet sammanvävt med den övriga musikundervisningen, 
utan som ett helt fristående moment. De tre eleverna jag undervisat i det här arbetet bekräftar 
detta. Givet att dessa har samma lärare, och att det kan vara hos just denne som problemet 
ligger, men min erfarenhet säger mig att detta inte är ett undantagsfall. 
 
I det här arbetet har jag med utgångspunkt i tidigare forskning tagit fram och beprövat ett 
antal ergonomiska moment i samband med elbasundervisning. Min förhoppning är att i min 
elbasundervisning kunna inkludera moment som fokuserar på att ge eleven verktyg för fortsatt 
hälsosamt musicerande. Med resultatet av detta arbete som underlag känner jag att jag har en 
god ergonomisk grund att stå på vid utformande av framtida undervisningsmaterial.  
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7. BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Informationsblad 
 
 
Hej! 
 
Jag heter David Nylander och går fjärde året på musiklärarprogrammet med inriktning elbas 
och ensemble på Musikhögskolan i Örebro.  
 
Den här terminen läser jag pedagogik och de sista månaderna innan sommaren kommer jag att 
genomföra ett projektarbete med fokus på den elbasundervisningsprofil jag har på 
lärarprogrammet. Som grund för projektet har jag tänkt genomföra lektioner med elbaselever. 
Därför söker jag nu tre elever från estetprogrammets musikinriktning som skulle vara 
intresserade att ställa upp i min undersökning. 
 
Jag kommer ha ett lektionstillfälle var med de elever som väljer att delta. Dessa lektioner är 
planerade att hålla på ca 30 minuter och kommer bestå i huvudsak av ett undervisnings-
moment, samt en kort frågestund på slutet. Ingen förberedelse krävs från elevens sida. 
 
Lektionerna kommer dokumenteras via ljudinspelning och mina egna anteckningar. Ingen 
förutom jag själv kommer ha tillgång till dessa, och efter att det skriftliga arbetet är slutfört 
kommer de att raderas. Samtliga medverkande kommer också att vara anonyma i det slutliga 
arbetet. 
 
Är du intresserad av att delta, kontakta din ordinarie elbaslärare! 
Hoppas vi ses! 
 
Vänliga hälsingar, 
David 
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Bilaga 2 – Lektionsplanering 
 

Ergonomi och hälsa i elbasundervisning 

 

Börjar lektionen med att stämma av om eleven har fått all information från ordinarie lärare, 

och således är medvetna om att lektionen kommer spelas in. 

 

Uppvärmning – skaka, stretcha, röra på hela kroppen 

 Veva axlar 

 Skaka ben och armar 

 Stretcha nacke 

 Stretcha underarmar 

 

Frågar eleven om hens tidigare relation till begreppet ergonomi. 

 

Tittar hur eleven sitter, hur stolen är vinklad och förklarar varför detta är viktigt. 

Frågar om hen har ont nånstans sen innan? Obekvämligheter? 

 

Spindeln – både över två och tre strängar 

Triolkromatik – känn efter var spänningarna finns, var är det jobbigt? 

Stringskipping övning med double-stops – över ackorden B, C#, D#m och A#m. 

 

Ta en kort paus där jag och eleven ställer oss upp och skakar liv i ben armar. 

 

Stå upp vs sitta ned – testa vilket som känns bäst, vad är skillnaden i kroppen? 

Slapping – muskelekonomi 

Medvetenhetsövningar – spela med två fingrar på samma ton, spänn magen, låren, armen och 

slappna sedan av. 

Rör dig när du musicerar – Spela låtarna Get Lucky och Freak U och testa lite olika extremer i 

rörelse och stillasittande. 
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Avslutande intervju/frågestund för att få elevens perspektiv: 

 Hur upplever du att jobba på det här sättet? Vad tycker du om/hur känns det att utföra 

dessa övningar? 

 I vilken form/omfattning har ergonomi varit en del av din tidigare undervisning? 

 Hur brukar du öva? En typisk övningsstund för dig – längd, uppvärmning, pauser? 

 Känner du av smärta eller fysiskt obehag under ditt musicerande? 

 Vad tänker du att du bör göra om du känner smärta eller obehag? 

 Utövar du någon annan fysisk aktivitet? 

 Använder du öronproppar när du spelar ihop med andra eller går på konsert? Vilken 

sort? 

 
 


