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ABSTRACT 
Examensarbete inom lärarutbildningen 
Titel: “Spänningen är vår värsta fiende” – en kvalitativ studie om hur klarinett- och 
saxofonlärare arbetar med ergonomi. 
Title in English: “The tension is our greatest obstacle” -  a quality study in how clarinet and 
saxophone teachers handles ergonomics. 
Författare: Martin Bondeson och Thomas Haglund. 
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SAMMANFATTNING 
Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter av ergonomi och ergonomiska problem vid 
musicerande på våra instrument klarinett och saxofon har vi valt att genomföra en 
undersökning om olika instrumentallärares arbete med detta i sin undervisning, med fokus på 
klarinett och saxofon. Vi riktar oss mot en högre utbildningsnivå (folkhögskola och 
musikhögskola) där eleverna förväntas ägna mycket tid åt sitt instrument och där ergonomiska 
besvär utvecklas, eller visar sig. Syftet är helt enkelt att höra olika lärares tankar och 
erfarenheter om ämnet och förstå dessa. 
 
Två klarinett- och en saxofonlärare har intervjuats om sina erfarenheter, hur de lär ut och 
arbetar med ergonomi i undervisningen. Informanterna ger alla en liknande bild och menar att 
det är många faktorer som spelar in för att bli ergonomiskt medveten och på så sätt kunna 
arbeta ergonomiskt i sin undervisning. 
 
I arbetet besvarar vi vår frågeställning, Hur är det möjligt att arbeta med ergonomi i 
instrumentalundervisning, med fokus på klarinett och saxofon? med hjälp av tre underfrågor; 
Varför ska man arbeta med ergonomiskt tänkande? Vad kan man göra för att förebygga 
ergonomiska besvär? Hur kan man göra elever ergonomiskt medvetna? 
 
Nyckelord: ergonomi, undervisning, ergonomisk medvetenhet, klarinett, saxofon 
	  
	    



FÖRORD 
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INLEDNING 
Snart är vi färdigutbildade klarinett- respektive saxofonlärare och inom en någorlunda snar 
framtid kommer vi förhoppningsvis även arbeta som detta. Utbildningen har innehållit många 
delar som vi med säkerhet kommer ha nytta av, men ett område som vi tycker har fattats är 
ergonomi kopplat till de instrument vi spelar. Vi har båda haft ergonomiska besvär på grund 
av övning och musicerande, och däri har en medvetenhet om detta väckts hos oss och vi 
förstår att det är ett viktigt område. Eftersom det inte har berörts under vår utbildning, varken 
på folkhögskola eller musikhögskola, kände vi att vi inte hade speciellt mycket kunskap om 
det arbetas med det, och i så fall; hur? 
 
Vi valde att fördjupa oss i detta för att skaffa oss mer kunskap och större erfarenhet för att 
kunna arbeta med detta både förebyggande och om/när problem uppstår. 
	  
PROBLEMOMRÅDE 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och hur, instrumentlärare förhåller sig till och 
arbetar med ergonomi i sin undervisning. Vi har valt att fokusera på hur våra tre informanter 
arbetar med ergonomi i sin undervisning utifrån hur det ser ut just nu och där de arbetar, syftet 
är helt enkelt att höra olika lärares tankar och erfarenheter om ämnet idag. 
 
Frågeställning 
I undersökningen har vi utgått från frågeställningen Hur är det möjligt att arbeta med 
ergonomi i instrumentalundervisning, med fokus på klarinett och saxofon? 
	  
Under arbetets gång har vi kommit fram till tre underfrågor som vi har valt att belysa i 
undersökningen, och som har hjälpt oss att besvara den huvudsakliga frågeställningen här 
ovan: 
	  
- Varför ska man, som musiker och musiklärare, arbeta med ergonomiskt tänkande?  
- Vad kan man, som musiker och musiklärare, göra för att förebygga ergonomiska besvär? 
- Hur kan man, som musiklärare, göra elever ergonomiskt medvetna? 
	  
Definitioner och avgränsningar 
Eftersom ergonomi innefattar många delar; alltifrån fysiska aspekter till hörsel, sömn, 
musikalisk approach, stress och andra psykiska aspekter, men även mer filosofiska frågor som 
hur vi förhåller oss till vår kropp, har vi behövt välja hur vi vill vinkla arbetet och vad vi ska 
fokusera på. Det hade naturligtvis varit spännande att fördjupa sig i fler aspekter och försöka 
hitta samband, men på grund av både tidsaspekten och arbetets begränsade omfattning har vi 
behövt avgränsa arbetet. Det vi har varit mest intresserade av, och därför valt att granska och 
fördjupa oss i, har varit hur lärare som undervisar i klarinett och saxofon arbetar med ämnet i 
olika stadium. Innan vi gjort intervjuerna visste vi inte hur detta arbete ser ut, och därmed inte 
heller vilka aspekter vi skulle komma att belysa. Vårt fokusområde var då att ta reda på hur 
just dessa lärare ser på ergonomi och hur de arbetar med det.  
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning på området som har relevans för vår 
frågeställning. Forskningen som tas upp berör ergonomi både ur ett musiker- och 
musiklärarperspektiv vilket indirekt berör och påverkar de musikstuderande. Vi anser att det 
inte fanns tillräckligt mycket tidigare forskning med fokusering på ergonomi för instrumenten 
klarinett och saxofon. Därför har vi varit tvungna att bredda vårt perspektiv via den litteratur 
som vi använder i detta kapitel, men frågeställningen har vi behållit. 
	  
Vad är ergonomi? 
Ergonomi är av grekiskt ursprung och består av två ord; ergon som betyder verk eller arbete, 
och nomos som betyder lag. 

Ergonomi kan definieras som vetenskapen om (mänskliga) verk eller verksamheter, med 
huvudsaklig anslutning till biologi/fysiologi och psykologi men även andra, framförallt tekniska, 
vetenskapliga discipliner. [...] Utifrån ett perspektiv behandlar ergonomi förhållanden mellan 
människa och arbetsmiljö (Kaladjev 2000, s. 1). 

Karp (2011) definierar ergonomi enligt 2011 års upplaga av Nationalencyklopedin: 

Kunskapsområdet som avser individualiserad anpassning av arbetsmetoder och arbetsmiljö så att 
de i möjligaste mån är i harmoni med människokroppens struktur och funktionssätt och inte har en 
benägenhet att framkalla hälsoproblem (Karp 2011, s. 8). 

Haraldssons (2012) definition av ergonomi: "[...](av grekiskans ergon, arbete och nomos, lag, 
även ett tidigt stadium av japans origami) är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö 
påverkar människan" (s. 2). 
	  
Nationalencyklopedin (2013) definierar ergonomi på följande sätt: 

ergonomi´ (av grekiska e´rgon 'arbete' och -nomi´a '-kunskap', '-vetenskap', ytterst till ne´mō 
'ordna'), läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen. 
Ergonomi är en ung tvärvetenskap; termen tillkom på 1950-talet. Utmärkande för ergonomin är 
den kombinerade kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen av samspelet mellan 
människan och arbetsredskapen.  

Kaladjev (2000) skriver att ergonomiska problem uppmärksammades sig tydligt under 80- 
och 90-talen, och i och med det uppkom ett behov av förebyggande åtgärder. Särskilt hos 
musiker, musiklärare och musikstuderande som utsätts för yrkesrelaterade skador och 
problem i rörelseorganen vid musicerandet. “I flera rapporter har det efterlysts tidiga insatser 
av förebyggande karaktär” (s. 3). Han skriver vidare att analyser av dessa rapporter har lett till 
utvecklad insikt om innehållet i den ergonomiska kunskapen. Studier av direkta ergonomiska 
och observerbara förhållanden har breddats med analyser av inverkan från indirekta, 
bakomliggande faktorer. 
 
Artikeln Om spelrörelser, muskelfunktioner och yrkesrelaterade besvär, bygger Kaladjev 
(2001) på “de hälsoproblem vid musikutövande som har uppmärksammats under de senaste 
c.a. två decennier” (s. 133). 

En stor mängd nordiska och internationella (t.ex. Australien, England, Tyskland och USA) studier 
påvisar en hög frekvens, c.a. 75% i genomsnitt, av yrkesrelaterade besvär i rörelseorganen hos 
yrkesmusiker, musiklärare och musikstuderande (Kaladjev 2001, s. 133). 

Han menar att det finns en mängd bakomliggande orsaker och att det finns en mängd faktorer, 
som bidrar till både fysisk och psykisk stress som får en följd av statisk belastning: 
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Den statiska belastningen i förening med spelandets intensitet, dels exponeringstiden anses vara av 
de mest betydande faktorerna vid utvecklande av muskuloskeletala besvär (s. 133). 

	  
Agonister och antagonister - hur muskler fungerar 
Alla muskler samarbetar med varandra i olika sammandragnings- och rörelsemönster.  
Muskler som samverkar i en rörelse kallas agonister och de som motverkar varandra kallas för 
antagonister. I en rörelse krävs det att antagonisterna till stor del ska vara avslappnade "för att 
inte motverka rörelsen" ( Kaladjev 2001, s. 133). För att minska ostadigheten och stabilisera 
rörelsen så är ett precisionskrävande arbete "beroende av antagonisternas kompensation" 
(ibid.). Vilket innebär att antagonisternas kompensation behövs. "När antagonistens  aktivitet 
ökar minskar ostadigheten" (ibid.).  Detta gäller dock bara i början av en anspänning och till 
en viss nivå för musklerna, vilket kan skilja sig åt mellan dem, "därefter ökar ostadigheten 
igen och man får vanligtvis en skakning, darrning" (s. 134). Det ett precisionskrävande 
muskelarbete kräver är då "en kontinuerlig och avvägd ström av nervimpulser till både 
agonister och antagonister. Effekten av dessa två ger en betydlig reducering av rörelsen" 
(ibid.). Det ändamålsenliga muskelarbetet kan uppnås när antagonisternas aktivitetsnivå är låg 
samtidigt som precisionen i rörelserna behålls. Förhållande mellan agonisterna och 
antagonisterna är i sig beroende på "yttre faktorer, rörelsetyp och variabilitet i motståndet" 
(ibid.). Därför går det inte att ta fram en idealbild eller en sanning av förhållandet mellan 
dessa två. 
	  
Culf (1998) menar att sättet en musiker övar på har stor effekt på hur kroppen kommer 
upplevas efteråt. Hon menar att musiker borde arbeta förebyggande genom att utveckla 
hälsosammare vanor för att förhindra skador. I dessa vanor anser Culf (1998) att detta borde 
ingå;  

uppvärmning på instrumentet, [...] stretcha, ta regelbundna raster, [...] vila musklerna under 
rasterna, [...] bygg upp övandet gradvis efter uppehåll, [...] öva inte för övandets skull [...] läs 
notbilden utan instrument (s. 27-32). 

Under inlärning och utövning av tekniska och motoriska uppgifter kan det ske avvikelser från 
de mest gynnsamma rörelsemönstren. Det kan gå till så att man använder sig av fler muskler 
än vad som behövs för rörelsen och då fastslås avvikelser i rörelsemönstren som kan vara 
svåra att arbeta bort i ett senare skede. Grundorsakerna till avvikelser måste förbättras i tid, 
annars så utformas inte spelrörelserna ändamålsenligt. För att uppnå ett gott resultat i sitt 
musicerande måste man arbeta bort eller minimera denna negativa påverkan eftersom 
avvikelserna påverkar spelrörelsen negativt. Denna ansträngning kan leda till en ny icke 
funktionell aktivitet och den känslomässiga reaktionen på detta kan bidra till ännu mer 
spänning (Kaladjev 2000). 
	  
Uppkomst av smärta 
Culf (1998) anser att varje skada är olika och det är inte möjligt att förutse dess gång/förlopp. 
Nedan presenterar hon fyra steg som smärtan kan visa sig i om man låter en skada fortgå, med 
utgångspunkt i att man är en övande musiker, musiklärare eller musikstuderande. 
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Stage 1. Pain or aching is often experienced in the hands, wrist or forearm while playing one´s 
instrument, sometimes accompanied by some loss of strenght or control. Pain is usually in one site 
only, and disappears when the practice-session ends. 

Stage 2. Similar symptoms to stage 1, but pain may remain for some time after a practice-session. 
Some other activities which involve the hands may produce a similar pain. Pain may be 
experienced in several locations. 

Stage 3. Pain at rest, and on many other activities of the hand. Weakness, and impaired functioning 
at one's instrument. 

Stage 4. Continual pain. Complete loss of function of the hand (s. 13). 

Vidare menar hon att man i vissa fall inte upplever någon smärta men att man istället kan 
förlora kontrollen över koordinationen. Ju mer en skada får utvecklas utan att den behandlas, 
framförallt i ett tidigt stadium, desto längre tid tar den att läka. 
	  
I kartläggningen av ergonomiska besvär menar Kaladjev (2000) att det finns en mängd 
faktorer att lägga märke till, där de övergripande är: 1. Fysiska karaktärer såsom kropps- 
arbetsställning, rörelsemönster utifrån instrumentets utformning och allmän kondition. 2. 
Psykiska karaktärer som stress, rädsla, ångest eller andra emotionella störningar vilket ofta 
samverkar med psykosociala miljöfaktorer t.ex. orkesterns tryck på musikerna att prestera, 
individualitet kontra anpassning. 3. Ärftliga betingelser såsom ledrörlighet, stelhet, 
överrörlighet, oberoende fingerrörelser, smalare hand, trånga senskidor, trånga nervkanaler. 4. 
Tidsfaktorer. 5. Spelandets intensitet. Dessa faktorer kan visa sig enskilt eller bygga på 
varandra, och kan i sin tur kan ligga till grund för skador och besvär. Han menar att figuren 
nedan visar hur den statiska belastningen kan bli “en möjlig följd av fysisk och psykisk stress 
var för sig eller tillsammans” (s. 63). 

	   Fig. 1. Orsaker till statisk belastning 
	  
Enligt Kaladjev (2000) är statisk belastning en viktig och sammansatt orsaksfaktor som ger 
upphov till besvär. Denna figur förklarar ett samspel mellan fysiska, fysiologiska, psykiska 
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och sociala faktorer i ett musikaliskt sammanhang, efter Kvarnströms modell (1983). 
Kaladjev (2000) har utvecklat Kvarnströms figur och lagt till faktorn psykisk stress och ställt 
den i relation till både fysiska och psykiska komponenter: “samtliga komponenter leder till 
slut till den centrala faktorn - statisk belastning” (s. 63). 
	  
En viktig orsaksfaktor för upphov till statisk belastning är enligt Kaladjev (2000) bland annat 
arbetsställning men även utvecklingen av “instrumentala färdigheter, s.k. spelteknik”. (s. 4). 

Behovet av förebyggande åtgärder är förbundet såväl med besvärens förekomster och utbredning 
som med verksamhetens motiv, mål och villkor, vilket till lika delar är en ergonomisk och 
musikpedagogisk fråga. Som följd av allt detta torde relevansen för musiklärarutbildningen vara 
uppenbar (Kaladjev 2000, s. 91). 

Varför är det viktigt att arbeta med ergonomi inom musik och musikundervisning? 
Haraldsson (2012) skriver att han själv fick större problem med överansträngning och skador 
efter påbörjad musikhögskoleutbildning. Eftersom utbildningens ergonomikurs inte hade 
regelbundna lektionstillfällen var det svårt att få en helhet om den kunskap som förmedlades 
under lektionerna. Vidare menar Haraldsson att han inte kan dra några generella slutsatser 
utifrån sin empiri, men han tycker sig se att det är många som har problem och som har fått 
det efter att ha påbörjat sin utbildning på musikhögskolan. Vidare skriver han att höga krav 
från sig själv och från utbildningen kan leda till att stress lätt uppstår. Som musikstuderande 
ska man utvecklas på sitt instrument samtidigt som övriga kurser i utbildningen ska klaras av. 
Detta kan innebära att man som student tvingas öva under stressiga förhållanden vilket kan 
medföra att onödiga spänningar uppstår i kroppen. Det kan i sin tur leda till ett statiskt övande 
vilket kan innebära belastnings- och förslitningsskador. 
	  
Enligt Haraldsson (2012) är ergonomiska besvär inte bara ett problem bland musiklärare och 
musiker utan även ett stort problem i samhället (s. 4). Arbetsmiljöverkets 
arbetsmiljöstatistiska rapport från 2012: Arbetsorsakade besvär 2012, som ges ut vartannat år, 
påvisar att det inte enbart är musiker som berörs av ergonomiska problem: 

Av resultaten från den nittonde undersökningen om Arbetsorsakade besvär framgår att  omkring 
var femte sysselsatt person i Sverige under de senaste 12 månaderna har haft någon  form av 
besvär som de hänför till arbetet. Besvären kan vara av fysisk (kroppslig) eller av annan art (stress, 
psykiska påfrestningar etc.) (s. 10). 

En av anledningarna till varför man ska arbeta med ergonomi är att personer som är 
överrörliga är speciellt utsatta när lederna sträcks till ytterläget. Långvariga kroppsställningar 
som är statiska eller att leden sträcks till ytterläget begränsar “blodcirkulationen i ledbandet 
och det mister förmågan att snabbt återgå till sin ursprungliga form” (Kaladjev 2000, s. 62). 
	  
Den fysiska stressen är enligt Kaladjev (2000) förknippad med handställning, ensidiga 
rörelsemönster och arbetsställning. “Det förknippas med utövandets ensidighet och intensitet 
men också med arbetets utförande och karaktär” (s. 65). Något som påverkar bland annat 
arbetsställningen är inredning och belysning i miljön man befinner sig i. En annan faktor att 
räkna in är hur instrumentet är utformat, såsom dess form, vikt och spelsätt vilket “är av 
största vikt för utformandet av spelrörelser” (ibid.). Något som är ofrånkomligt i 
instrumentalspelet är att armarna är lyfta under tiden man musicerar. “Ett större instrument 
(t.ex. viola) kräver större muskelkraft att hantera” (ibid.). Han skriver vidare att skillnaderna 
mellan instrumentgrupperna ur en fysiologisk aspekt bygger på bland annat instrumentens 
specifika spelrörelser och arbetsställningar. Han resonerar även kring gemensamma 
förutsättningar för alla instrumentgrupper, såsom balans, vila och stabilitet “vilka är 
avgörande för de specifika funktionerna” (s. 66). 
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Hur kan ergonomiarbetet se ut? 
I sin undersökning kommer Karp (2011) fram till att “tillvägagångssättet för 
stråkinstrumentundervisning i ett ergonomiskt perspektiv är att bevaka elevens lust, varierad 
aktivitet av olika muskelrörelser och ha en sund balans i progressionen” (s. 39). Hon skriver 
att ett ergonomiskt perspektiv ska utgå från läraren och dess interaktion med eleven, vilket 
kräver att läraren har kunskap och medvetenhet inom ergonomi, till exempel nödvändiga 
kunskaper om kroppens uppbyggnad, rörelsemönster, vikten av att arbeta i korta pass och hur 
eleven utvecklar en god hållning. 
 
Culf (1998) beskriver en naturlig teknik, där målet är att få total frihet i sitt uttryck med 
minsta fysiska ansträngning. Ju lättare och naturligare rörelserna är desto större chans att 
kroppen inte blir trött och utsatt för skador. Utan de onödiga spänningarna och rörelserna kan 
man fokusera mer på andra aspekter när man spelar musik, till exempel sitt musikaliska 
uttryck. För att utveckla en avspänd spelteknik är det första steget att ha bra kroppshållning, 
det vill säga en teknik som kräver så liten ansträngning som möjligt för att hållningen ska vara 
stabil. En bra kroppshållning innebär: 1. en stabil bas, 2. att kroppen är i balans och 3. när 
skelettet motverkar gravitationen. Vidare skriver Culf (1998) att en balanserad kroppshållning 
låter överkroppen och axlarna vara fria, och låter dem stödja rörelserna av armarna när man 
spelar ett instrument. För att jobba med kroppshållningen föreslår Culf (1998) att man tar 
lektioner i Alexanderteknik, vars syfte är att öka den kroppsliga medvetenheten. 
 
När man betraktar musikutövande, kan man enligt Kaladjev (2000) “[...] tala om bl.a. 
sensomotoriska, psykomotoriska och psykosociala förhållanden, d.v.s. individen i relation till 
den fysiska och sociala omgivningen” (s. 68). Felaktigheter som utvecklas behöver inte endast 
vara ett “resultat av enskilda orsaker utan bör ses som en interaktion av många faktorer” (s. 
68). Utformningen av speltekniken görs utifrån bland annat musikintresset, individens 
rörelsemönster och motivationen. På en högre nivå går det att koppla dessa faktorer till: 

[...] pedagogisk/didaktisk kunskap, läromedel, etc. Här ställs frågorna utifrån villkoren och 
målsättningen med verksamheten vilka i sin tur förutbestämmer val av metod, läromedel, 
arbetsorganisation, o.s.v. (Kaladjev 2000, s. 68). 

Kaladjev (2000) belyser att den teoretiska kunskapen i sig själv inte fyller något syfte, utan att 
den måste tillämpas praktiskt för att få en relevans: 

[ergonomin är] ständigt beroende av kontrollerad erfarenhet grundad på en ömsesidig anpassning 
mellan människa, artefakter och miljö. Enbart teoretisk ergonomisk kunskap, hur bred och riktig 
den än är, fyller ingen funktion utan det nödvändiga tillämpandet. Alltså bör det finnas en 
växelverkan mellan den ergonomiska kunskapen och den funktion som ämnet avser fylla 
(Kaladjev 2000, s. 329). 

Utbildning i Sverige 
Haraldsson (2012) skriver att han inte hittar speciellt mycket om ergonomiskt innehåll i 
musikhögskolornas kursplaner. Vanligast är att ergonomi ingår som ett delmoment i en större 
kurs. Han finner även att det är sällsynt att ha obligatoriska kurser i ergonomi, som har en 
kontinuitet under hela utbildningen. Den enda kursplanen som innehåller 
musikerergonomiämnet finns på Musikhögskolan i Malmö. 
 
Ett musikergonomiskt ämne i musikutbildningen, speciellt i lärarutbildningen, menar 
Kaladjev (2000), kan fylla en viktig funktion och bana väg för ett vetenskapligt 
förhållningssätt till de ergonomiska frågorna. Han definierar musikutbildning som alla former 
av musikundervisning, i alla åldrar, och i olika skolformer inklusive musiklärarutbildningen. 
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Karp (2011) belyser några argument för att inte lyfta in ergonomi i musikundervisning redan i 
yngre åldrar. Ett av dessa argument är att ergonomi inte bör ta upp tid i 
instrumentalundervisningen för att eleverna ägnar så pass liten tid till musicerande att det inte 
hinner utvecklas några skador. Vissa lärare anser att syftet med undervisningen är att eleverna 
ska få musikaliska upplevelser och ha det roligt “och vill därför inte ödsla tid från den knappa 
lektionstiden till att tjata om till exempel hållning” (s. 7). Ett annat argument är att 
ergonomiska problem främst utvecklar sig bland musikstuderande på folk- eller 
musikhögskolor. I och med att det är få elever som fortsätter från musik- och kulturskolorna 
till folk- eller musikhögskola “bör därför inte tid ägnas åt att förebygga musikrelaterade 
hälsobesvär” (s. 7).  
	  
Karp (2011) anser att dessa argument är relevanta och men hon menar samtidigt att det är en 
viktigt fråga att i undervisningssituationen utveckla en förståelse för ergonomin även på 
musik- och kulturskolorna. 
	  
Förebyggande åtgärder 
Under två års tid har Kaladjev (2000) till sin avhandling undersökt den musikaliska och 
fysiska utvecklingen hos barn. Sammanlagt var det cirka 30 barn från två skolklasser och med 
skiftande musikalisk karaktär. Med sin undersökning kom han fram till vikten och ett behov 
av förebyggande åtgärder i musikutbildningen och musikundervisningen. Undersökningen 
lyfter fram olika faktorer som samspelar under utvecklingen av musikaliska och instrumentala 
färdigheter, de är “av fysisk, fysiologisk, psykologisk och social karaktär” (s. 288).  

De förebyggande åtgärderna, och det musikergonomiska innehållet som dessa åtgärder bygger på, 
bör således anpassas till skiftande individuella förmågor och förutsättningar. Detta antyder 
generellt en förbindelse mellan det musikergonomiska innehållet och det sätt som detta innehåll 
förmedlas (Kaladjev 2000, s. 288). 

Culf (1998) är sjukgymnast som är specialiserad på musikers skador. Bakgrunden till boken 
är att flertalet musiker är drabbade av skador som är relaterade till övning och spelande på 
instrumentet. Problematiken enligt henne är att det finns en relativt liten mängd skriven 
information om vad musikerna kan göra för att bli friska och hur problemens uppkomst kan 
förhindras. Hon skriver i förordet att boken först var tänkt som en guide för musiker som 
upplever spelrelaterade problem och som behöver kunskap och praktiska tips på vad man kan 
göra åt problemen, men pågrund av att det är betydligt enklare att förhindra dessa problem än 
att bota dem så utvecklades boken till att informera friska musiker om riskfaktorer och hur 
musiker ska undvika dem. 
	  
Kaladjev (2000) har sammanställt förebyggande åtgärder mot ett felaktigt ergonomiskt 
beteende. På individnivå lyfter han fysiska och fysiologiska aspekter såsom fysisk kondition, 
kropps- och arbetsställningar. Han anser att man kan arbeta med bland annat; fysisk träning, 
paus- och arbetsrörelser, styrketräning, uppvärmning, uthållighetsträning, andning, spelteknik, 
stabilisering av skuldermuskulaturen, spänning och avspänning, variationsmöjligheter. Salvor, 
läkemedel och massage går att använda sig av vid behov i kombination med faktorerna ovan. 
	  
Han kategoriserar faktorer att arbeta med efter faktorernas karaktär. Inom psykologiska 
faktorer tar han upp “motivation, attityder, trygghet, inställning, stressfaktorer, stress och 
ångest, perfektionism” (s. 300). Som sociala faktorer belyser han “social kompetens, 
kommunikation, samarbete, sociala färdigheter” (ibid.), och som konstitutionella faktorer 
nämner han “individuella biomekaniska variationer, överrörlighet” (ibid.).  
På en övergripande, allmän nivå tar han upp följande områden som i sin tur påverkar 
individerna:  
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Fysisk arbets- och studiemiljö: arbetsplatsutformning, undervisningslokaler, utrymme och 
belysning, utrustning, redskap, tekniska hjälpmedel. Arbetsvillkor och psykosocial arbetsmiljö: 
demokratiska styrprocesser, psykosociala skyddsfaktorer, kulturkompetens. 
Organisation/utbildning: tidiga satsningar, långtidsplaneringar, holistiskt perspektiv, arbetspass, 
bred musik- och instrumentalundervisning (bilder, texter, associationer, videofilm, kroppsrytm, 
fantasi-kroppsrörelser), samt verkan mellan elev, föräldrar, klassföreståndare och musiklärare; 
pedagoger, psykologer, läkare, fysioterapeuter och forskare (ibid.). 

Vidare skriver Kaladjev att vid förebyggande åtgärder måste man uppmärksamma tre 
faktorer;  

1. biomedicinsk  ̶	   vilken kräver medicinsk kunskap.  

2. interaktion mellan musiker och instrument  ̶	   kunskap om musik och instrument. 

3. personlighet  ̶	   kunskap om beteende och psykodynamik (s. 295) 
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DIDAKTIK - CENTRALA BEGREPP 
Vad är didaktik? 
”Didaktik handlar om alla de beslut man behöver ta om hur eleverna ska lära och om hur man 
ska gå till väga för att de ska lära sig detta, om de villkor och förutsättningar som ligger 
bakom olika beslut ,och om de överväganden som bör ligga bakom ett beslut” (Hanken & 
Johansen 1998, s. 17, egen översättning). 
	  
Eftersom vårt syfte handlar om en undervisningskontext: “hur kan man arbeta med ergonomi i 
instrumentalundervisning…” lyfter vi här fram några centrala begrepp att planera 
undervisning utifrån. Med ett didaktiskt förhållningssätt ställer sig läraren frågorna hur 
(förmedlingen), vad (innehållet eller målet), och varför (motivet) vid planeringen av 
undervisningen (Uljens 1997, s. 17). Ett didaktiskt förhållningssätt påverkar och styr alltså 
lärarens val av metod för varje specifik undervisningskontext (Uljens 1997, s. 18). Hanken 
och Johansen (1998) ser didaktiken som ett verktyg med fokus på att hjälpa läraren välja 
metod i undervisningssituationen, men även att: 

 [...]den pedagogiska processen måste därför ses i ett relationellt perspektiv. [...] 
Kommunikationen mellan lärare och elev, och mellan elever, kommer att vara avgörande för 
inlärningsprocessen och därmed också för resultatet. Didaktiska kunskaper måste [därför] 
kompletteras med insikter i hur sociala relationer byggs upp och ordnade (s. 18-19). 

Arfwedson (1998) tar upp den didaktiska triangeln som är en vanlig undervisningsmodell. 
Den innehåller förhållandet mellan lärare, elev och innehåll: axeln lärare-innehåll handlar 
vanligtvis om en traditionell lärarledd undervisning, axeln lärare-elev innebär ett lärarlett 
arbete i mindre grupper och i förhållandet elev-innehåll har läraren en mer tillbakadragen och 
hjälpande roll. 
 

  Fig. 2. Den didaktiska triangeln 
	  
Ramfaktorer - andra faktorer som påverkar valet av metod i undervisning 
Utöver lärarens didaktiska val finns det annat som påverkar val av metod och möjligheter i 
undervisningssituationen. Dessa kallas ramfaktorer och Hanken och Johansen (1998) ger 
exempel på några sådana: fysiska ramar, tidsramar, tillgång till läromedel, utrustning och 
instrument, ekonomiska ramar, ramar för innehåll, mål och bedömning, organisatoriska ramar, 
gruppstorlek, med flera (s. 38). 
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METOD 
Kvalitativ intervjustudie 
Vi valde att göra kvalitativa instervjustudier eftersom vi ville fördjupa oss i lärarnas 
förhållningssätt och arbete med ergonomi. Patel & Davidson (2011) skriver att ”Syftet med en 
kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, 
t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenom” (s. 82). Eftersom vårt 
syfte, med frågeställningens hur, är just att ”upptäcka och identifiera” arbetet med ergonomi 
föll det sig naturligt för oss att bygga vår empiri på kvalitativa intervjuer. 
	  
Centrala begrepp: Didaktik 
Eftersom frågeställningen vi utgår från handlar om undervisningskontexter var valet av 
didaktik och dess centrala begrepp naturligt. Det hjälper oss att tolka och förstå resultatet samt 
att sätta begreppen i en undervisningskontext. 
 
Eftersom de didaktiska frågorna: vad, hur och varför, är centrala i både frågeställningen och 
lärarperspektivet har vi låtit dem genomsyra uppsatsens alla delar: 
 
- Varför ska man, som musiker och musiklärare, arbeta med ergonomiskt tänkande? 
- Vad kan man, som musiker och musiklärare, göra för att förebygga ergonomiska besvär? 
- Hur kan man, som musiklärare, göra elever ergonomiskt medvetna? 
	  
Urval 
Vår målsättning för att få ett bra material att arbeta med var att genomföra fyra intervjuer; två 
med klarinettlärare och två med saxofonlärare. Eftersom instrumenten är snarlika undervisar 
många lärare i både och, men de allra flesta är i första hand det ena eller det andra. Vi 
resonerade oss även fram till att det mest relevanta för att få insikt i det ergonomiska arbetet 
skulle vara att göra undersökningarna där problemen troligen finns, och bestämde oss därför 
att begränsa oss till högre utbildningsnivåer (folkhögskola och musikhögskola). Eleverna där 
förväntas ägna mycket tid med sina instrument och problemen borde därför bli större och 
tydligare där. 
 
Enligt våra erfarenheter är det vanligast att klarinettister spelar klassisk musik medan 
saxofonister är afroamerikanskt inriktade, och denna uppdelning är den vanligaste även inom 
musikutbildningarna. Andra genrer förekommer men är helt klart är underrepresenterade på 
dessa instrument. Vi tänkte oss därför två lärare från varje tradition. Genus och mångkultur 
valde vi att inte lägga någon vikt vid då vi i första fasen endast var ute efter att hitta 
informanter som ville ställa upp. Vi började med att kartlägga vilka skolor som fanns inom 
rimligt geografiskt avstånd och vilka av dessa som var relevanta för vår undersökning. 
Därefter försökte vi komma i kontakt med dessa utifrån de kontaktuppgifter vi fick tag i. Det 
var i många fall telefonnummer och mailadress till musiklinjens linjeledare. Då det var svårt 
att få tag i många av dem genom att ringa skickade vi istället ett mail där vi beskrev vilka vi 
var, vårt syfte och frågade om vi kunde få kontaktuppgifter till aktuella lärare (se bilaga 1). 
Patel & Davidson (2011) skriver "Till att börja med skickar vi ett brev där vi informerar om 
syftet med den kommande intervjun och vem som är ansvarig för undersökningen" (s. 74-75). 
Därför presenterade vi även vår etiska hållning och var tydliga med att vi var ute efter att 
undersöka just ergonomi i undervisning. Eftersom definitionen av vad ergonomi innebär kan 
variera valde vi att ställa frågan om lärarnas definition av begreppet och utgå från detta under 
intervjun. Alla har olika erfarenheter av begreppet, och eftersom det är dessa erfarenheter vi 
ville åt resonerade vi oss fram till att det var bättre att utgå från informanternas definition och 
därför vara tydlig redan från början. 



11	  
	  

 
Trots att vi skickade flera påminnelser blev bortfallet på våra förfrågningar stort. Endast ett 
fåtal svarade med kontaktuppgifter till de lärare vi ville intervjua, och att sedan i sin tur få tag 
i dem drog ut på tiden. Två av de linjeledare vi fick svar från var själva saxofon- respektive 
klarinettlärare och ställde upp på att bli intervjuade. Utöver dem fick vi ganska snabbt svar 
från ytterligare en lärare. Efter att ha genomfört de tre intervjuerna ansåg vi dels att vi hade 
mycket data att arbeta med och dels att vi inte hade tid att fortsätta försöka komma i kontakt 
med fler, utan att det var bättre att börja bearbeta det vi hade. Därmed gjorde vi inget aktivt 
urval utan fick utgå vi från det vi hade möjlighet till. Detta råkade vara tre svenskfödda män i 
åldern mellan 50-60 år och med lång utbildningserfarenhet. Någon statistik på hur 
representativ denna grupp är för vår urvalsgrupp har vi inte. 
 
Etik 
Vi byggde vårt etiska förhållningssätt utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1996). Denna rapport bygger på fyra regler: 
“informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” (s. 6). 
 
Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte” (s. 7). 
 
Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan” (s. 9). 
 
Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem.” 
 
Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål.” 
	  
Genomförande av undersökningen 
Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi en så kallad pilotintervju (Patel & Davidson 
2011). Det betyder att vi intervjuade en annan person som låtsades vara en lärare i samma 
situation som våra informanter. Syftet med detta var att pröva frågornas formuleringar och 
ordning, om de täckte in det vi var ute efter, att se hur respondenten reagerade, testa om vår 
inspelningsutrustning fungerade tillräckligt bra och för att vi själva skulle få känna hur det 
kändes att intervjua någon. Även detta menar vi styrker validiteten och reliabiliteten i 
undersökningen. 
 
Under intervjuerna valde vi att fördela rollerna. En av oss hade huvudansvaret för att ställa 
frågor och driva samtalet framåt medan den andra hade en mer passiv roll och reflekterade 
över vad som sades för att komma med utvecklande och fördjupande följdfrågor. Intervjuerna 
spelades in för att vi skulle kunna transkribera och analysera materialet i efterhand. 
 
I och med att vi är två personer och informanten ensam under intervjutillfället satte det oss i 
ett maktförhållande som informanten kunde uppleva som ett underläge. Anledningen till att vi 
delade upp rollerna som vi gjorde var att vi ville komma ifrån detta maktförhållandet.  
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I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal. [...] För att 
underlätta samtalet är det viktigt att intervjuaren kan samtala med intervjupersonen så att denne 
inte blir hämmad. [...] Intervjuaren bör dock vara medveten om sin medverkan i samtalet och hur 
olika roller och förhållningssätt kan bidra till ett samtal där det olika nyanserna i det som studeras 
framträder (Patel & Davidson 2011, s. 82-85).  

I mailet vi skickade skrev vi att vi var ute efter att föra ett samtal om lärarnas syn på 
ergonomi. Vårt syfte med denna formulering var att avdramatisera genomförandet då de flesta 
uppfattar ordet samtal som mer avspänt jämfört med ordet intervju. 
 
Databearbetning till resultatet 
När vi hade genomfört och transkriberat intervjuerna till text började vi arbetet med att 
strukturera materialet. Då många av svaren vi fick i de olika intervjuerna till stor del pekade 
på liknande faktorer bestämde vi oss för att presentera det utifrån en modell där vi kort 
presenterar informanten. Därefter strukturerar vi texten utifrån de didaktiska frågorna hur, vad 
och varför de arbetar med ergonomi. Citaten är behandlade för att hjälpa läsaren att förstå vad 
de handlar om trots att vi lyft ur dem ur ett större sammanhang. Vi har dock varit noggranna 
med att inte påverka betydelsen i det som citeras, utan bara lyft fram och tydliggjort 
betydelsen. 
	  
Reliabilitet och validitet 
Patel & Davidson (2011) menar att begreppen validitet och reliabilitet ligger väldigt nära 
varandra i kvalitativa studier. Validitetens syfte är att "att upptäcka företeelser, att tolka och 
förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Begreppet validitet 
i en kvalitativ studie gäller snarare hela forskningsprocessen." (s. 105). Reliabilitet handlar å 
andra sidan om att se hur yttre faktorer påverkar undersökningen. "Om frågan lyckas fånga 
det unika [i en] situation och detta yttrar sig i variation i svaren så är detta viktigare än att 
samma svar alltid erhålls" (Patel & Davidson 2011, s. 106). 
 
Våra intervjuer var semistrukturerade och höll låg grad av standardisering (Patel & Davidson 
2011). Det innebar att vi hade förberedda frågor att ta upp, men att informanterna fick stort 
utrymme att styra samtalet, och att vi formulerade om våra frågor efter hur samtalet 
utvecklades. Detta anser vi styrker undersökningens validitet och reliabilitet. 
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RESULTATPRESENTATION 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Som vi nämnt tidigare är lärarnas namn här 
fiktiva, för att styrka informanternas anonymitet. Resultatet är behandlat: vi har givetvis 
sovrat i vår data för att välja ut relevanta avsnitt. Detta gjorde vi utifrån vad lärarna sagt om 
de didaktiska frågorna Hur, Vad och Varför. Då vår frågeställning utgår från hur man kan 
arbeta med ergonomi har vi valt att ha störst fokus på denna didaktiska fråga. Vi har även till 
viss del omformulerat meningar för att göra dem mer begripliga och enklare att läsa. Vi har 
varit väldigt noggranna med att förtydliga vad lärarna har sagt, utan att ändra betydelsen av 
vad de menar.  
	  
Erik - Klassisk klarinettist, lärare och linjeledare. 
Ålder: är i 55-årsåldern 
Utbildning: Musikhögskola i slutet på 1970-talet, klassisk musiker och musiklärarlinjen. 
Roll på skolan: Linjeledare för musiklinjen, lärare i klassisk klarinett och fysisk hälsa. Har 
arbetat på skolan i cirka 15 år. 
Har tidigare arbetat som “allt-i-allo-musiklärare” på en mindre ort. Därefter arbetade han 
som rektor på en musikskola. 
När förstod han att ergonomisk medvetenhet i musicerande är viktigt? 

Under min utbildning var det aldrig på tal och jag kan inte påminna mig att det var nåt stort 
problem heller faktiskt. Men redan när jag jobbade på musikskolan märkte jag att problemen kom. 
När jag började jobba här så var det ganska många elever som hade stora problem.[...] Det var när 
jag såg att enskilda elever hade problem som jag började fundera på hur jag kunde hjälpa dem på 
bästa sätt. 

Eriks definition av ergonomibegreppet: “Det tycker jag måste vara hur man ska förhålla sig 
till olika aktiviteter utan att det ska bli negativt för kroppen [...] man ska kunna göra allting 
som man behöver göra utan att det ska bli negativt för kroppen” 
	  
Hur, vad, varför ergonomi 
Ergonomiskt arbete har många aspekter för Erik. Han menar att det finns två huvudfrågor: 
“hur man hanterar sitt spelande och vad man gör när man inte spelar, och jag tror att de är lika 
viktiga [...] för jag tror att det spelar roll hur man tar hand om sin kropp.” 

Jag tror att det är jätteviktigt att de musklerna som man använder när man spelar får jobba med 
andra saker också. Det farligaste, eller det som oftast orsakar problem, det är ju all 
muskelanvändning som är statisk. Det blir ju tyvärr en del statisk muskelanvändning om man 
spelar klarinett eller om man spelar flöjt. Då är det jätteviktigt att de musklerna får träna och arbeta 
dynamiskt på andra sätt än vad de gör när man spelar: att man motionerar och att man tränar och 
bygger upp en muskulatur. För ryggens del så är det centralt att bygga upp bålmuskulaturen, 
ryggmuskulaturen, magmuskulaturen, hela det här partiet. Det mår man väldigt bra av. Jag är 
övertygad om att en god blodcirkulation är oerhört centralt. Har man en god blodcirkulation så 
drabbas man mindre av skador, och får man nån grej så läker det mycket bättre och fortare om man 
har en god blodcirkulation. Och vanlig motion, alltså att träna sin kondition, träna syreupptagning 
och hjärtverksamhet, är jätteviktigt. 

Erik menar att en aktiv livsstil med fysisk träning, rörlighet, god blodcirkulation, och sömn är 
viktiga aspekter att arbeta med i förebyggande syfte. Han är övertygad om att hans generation 
har en bättre grundfysik än de som utbildar sig nu. Detta tror han till stor del beror på att man 
vardagsmotionerade på ett annat sätt än man gör idag. 
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Man fick ju gå och cykla och åka spark flera kilometer varje dag både till skolan, och sen hem, och 
sen tillbaks till nån orkester, och sen hem igen. [...] Nu för tiden så skjutsas ju alla barn, hela tiden. 
Det var ju en helt annan trafiksituation då, naturligtvis, så delvis kan jag förstå de föräldrarna som 
vill beskydda sina barn och skjutsa dem, men samtidigt så tar man ju undan möjligheten till 
vardagsmotion. 

Han upplever att det blir vanligare och vanligare att elever är i dålig fysisk form när de börjar 
på skolan, och det tror han beror på just detta: 

Tyvärr är det ju så att många kommer hit och är fysiska vrak. De är i så dåligt fysiskt skick. Det är 
att be om problem om man är i dåligt fysiskt skick när man är tjugo och sen bara fortsätter, eller 
inte gör nånting åt det, och sen ska man försöka att bli musiker.. det är jättedåliga odds för det. 
Förr eller senare kommer verkligheten ikapp, och sen blir det problem. [...] Ja, alltså att musklerna, 
att de får träna och bli starka och vara flexibla tror jag gör att de pallar med den här statiska 
ansträngningen som det innebär att spela. [...] Många som får problem vill att man bara ska kunna 
ta en tablett och sen blir det bra, så man behöver inte göra nånting själv. Möjligen kan man gå till 
en kiropraktor eller nån som ”fixar” så det blir bra. [...] En del tycker att vi borde ha massör på 
skolan, och det kan vara behagligt med massage och det kan hjälpa till med blodcirkulationen, men 
gör man nånting som är fel och som orsakar problemen så åtgärdar man ju inte det genom 
massage. 

Därför har skolan där han arbetar börjat med att schemalägga fysisk aktivitet; det finns ett 
motionsspår alldeles vid skolan, och de har även en kurs som kallas Rörelse med Erik. Där får 
eleverna göra avslappnings- och rörelseövningar, och han lyfter fram att vissa av dessa är 
extra viktiga för elever som spelar någon viss instrumentgrupp då dessa är mer utsatta. 

Det är ju ganska vanligt att klarinettister får tennisarmbåge [...] för det är ofrånkomligt att det blir 
statiskt. [...] Så den här övningen kör jag med alla elever, då man sträcker muskeln på översidan 
och sen att man sträcker muskeln på undersidan. Men det är ju extra viktigt för klarinettister. Gör 
man det förebyggande så har man goda chanser att slippa tennisarmbåge. 

Han själv utövar yoga och hämtar mycket inspiration därifrån till innehållet i kursen, men 
eftersom namnet yoga fått vissa elever att bli skeptiska har han valt att kalla kursen för 
Rörelse med Erik. 
	  
En viktig del är att väcka elevernas medvetenhet om ergonomi: “För ettorna har vi en kurs, ett 
introduktionsämne, där vi pratar allmänt om övning och där kommer vi in på ergonomi.” 

Jag träffar ju inte så många andra kollegor här på skolan, jag lever ju i den här 
folkhögskolebubblan men jag inbillar mig väl att, det finns en annan medvetenhet idag än vad det 
fanns på 70-talet. Men jag tror också att det finns mycket att jobba vidare med. Jag tror att det är 
många lärare som fortfarande är helt omedvetna och jag ser ju på de eleverna som vi tar emot att 
det är ju många som har tillåtits att använda sina instrument på ett helt vansinnigt sätt ur 
ergonomisk synvinkel, de har inte fått, som det ser ut i alla fall, nån hjälp med det. Och ibland är 
det ganska stora grejer att ta itu med för oss. [...]Vi är med om det varje år, att enskilda elever får 
börja från början. 

Kursernas innehåll är inte exakt formulerat i något styrdokument utan kan anpassas efter 
behov. För några år sen hade många elever till exempel problem med sömn och då 
behandlade de det ämnet, medan detta inte varit något problem i år har de därför inte haft 
behov av att prata om det. 
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Vi hade några besök av sjukgymnast, några studiedagar för personalen och försökte sätta fokus på 
ergonomi, med lite blandat resultat. Sjukgymnasterna sitter ju inne med mycket kunskap men den 
sjukgymnast som inte håller på med musik själv, kan vara ganska besvärliga att ha att göra med 
[skratt]. De tycker ju att ”ja men det där är ju helt vansinnigt, sluta! Så där kan man inte hålla på! 
Det där är helt vidrigt för kroppen! Lägg ner! [skratt]” samtidigt som de kan ha mycket bra att 
tillföra. När jag började här hade vi några besök av en sjukgymnast som [en orkester] anlitade, och 
han var amatörtrummis och hade en helt annan vilja att se ”okej, så här måste man hålla i en fiol, 
vad kan man tänka på, vad kan man göra för att det ska bli så bra som möjligt?”. Och han var 
jättebra. Nu har jag slutat att ta hit sjukgymnaster för jag tycker inte det är nån idé. Det är inte kul 
för eleverna att få höra när en expert säger ”Sluta!”. 

Den andra huvudfrågan som Erik tar upp handlar om vad man gör när man spelar: 

Centralt är att alltid söka avslappningen. Spänningen är ju vår största fiende, det är spänningen 
som orsakar problemen. Så att alltid söka avslappningen. En förutsättning för det är att andningen 
fungerar: att man har en bra andning och att man kan stå eller sitta på ett bra sätt, i perfekt balans, 
är viktigt. Det är liksom grundförutsättningar för att kunna uppnå det avslappnade spelsättet. Jag 
tycker det är viktigt att man använder så lite muskler som möjligt och att man inte är aktiv i såna 
muskler som inte behöver vara aktiva. 

När det gäller instrumentalundervisningen avsätter han inte speciell tid till ergonomi utan 
pratar om det när det finns behov, antingen om någon elev tar upp ett problem eller om han 
ser att någon löper en risk att få problem: “Sen jag började jobba här så har jag intresserat mig 
mycket för det [ergonomi] och försökt hjälpa eleverna på olika vis”. Han menar även att det är 
viktigt att lära sig hantera sitt instrument på rätt sätt från början. En felaktig utgångspunkt kan 
få negativa konsekvenser senare och kräva stor ansträngning att arbeta bort. 

Det är jätteviktigt att barnen lär sig hantera instrumentet på bästa sätt ifrån början. [...] Därför har 
jag alltid vänt emot mig den här synen att folk som inte är specialister på ett instrument, eller 
chefen kan säga ”ja, men några nybörjare kan du väl ta. Så mycket kan du väl?”. Och då tänker jag 
det är precis tvärs om. Den som ska ha hand om nybörjarna ska vara den som är allra mest expert 
på instrumentet och som har insikterna att kunna se ”okej, om ungen håller instrumentet så och 
spelar på det här sättet så kommer det få dom och dom konsekvenserna längre fram” eller “det här 
kommer att funka”. Ska man kunna se det, då måste man verkligen vara expert på sitt instrument. 
[...] När barnen har lärt sig hantera instrumentet på ett bra sätt kan en annan lärare gå in och ha 
mera allmänmusikalisk undervisning. 

Han menar att ett bra sätt att arbeta med ergonomi när man undervisar nybörjare är “[...] att 
leka in bra handgrepp och bra positioner och bra hållningar. Man säger ju inte att det är 
ergonomi man jobbar med” för då ökar risken att eleven tröttnar och slutar spela. 
	  
Kring sin egen undervisning, på folkhögskola, resonerar Erik kring avlastning och 
avspänning: 

För många tror jag det kan vara bra att spela med halsband [sele att hänga klarinetten i]. Jag gör 
inte det själv för att jag har alltid varit ganska kraftfull så jag har aldrig haft några problem med 
det, men jag rekommenderar ofta eleverna att använda halsband för att få lite avlastning. Jag 
jobbar ganska mycket med att över huvud taget undvika onödiga rörelser för det tror jag är 
negativt ur ergonomisk synvinkel. En del människor lägger sig ju till med olika rörelsemanér helt i 
onödan och det belastar ju kroppen och orsakar energiförluster. [...] Det kommer elever som står 
såhär och spelar, står på ett ben och vinglar runt. Vissa har en massa rörelser inövade som stör 
spelandet, musiken och koncentrationen och som inte tillför nånting, som bara är negativt. 

Han tycker att man inte ska spela med förhöjda axlar och när man spelar klarinett är det 
viktigt “att man är avslappnad hela vägen ner [Erik visar utmed armarna]”. Armen ska bara 
vara: “Ett transportsystem för nervimpulserna. Musklerna här behöver inte vara aktiva utan 
det är bara musklerna i fingrarna och musklerna som klarinetten hänger på.” 
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Rasmus - Jazzsaxofonist, lärare och linjeledare. 
Ålder: är mellan 55-60 
Utbildning: Musikhögskola i början på 1980-talet, saxofonlärare med afroinriktning. 
Roll på skolan: Linjeledare på musiklinjen, saxofonlärare och lärare i klarinett som bi-
instrument. Har arbetat på skolan i ungefär 25 år. 
Har tidigare arbetat som: musiklärare på mindre ort på musikskolan. 
När förstod han att ergonomisk medvetenhet i musicerande är viktigt? När han började 
arbeta som lärare på folkhögskola såg han att vissa elever fick problem när de började ägna 
mycket tid med sina instrument. 
Rasmus definition av ergonomibegreppet: “Ergonomi: då tänker jag så här, må bra och 
vara fysiskt i form. Det här med kropp, muskler, och sen att man mår bra härinne, faktiskt, om 
de två funkar då är det bra med ergonomin.” 
	  
Rasmus definition av ergonomi innebär att man mår bra; att vara i god form både fysiskt och 
mentalt. Att må bra fysiskt och psykiskt är alltså en förutsättning för att kunna arbeta 
ergonomiskt. Fysisk träning styrker musklerna som används vid den statiska belastningen som 
övandet innebär och ju bättre tränade musklerna är, desto bättre klarar man av belastningen. 
	  
Hur, vad, varför ergonomi? 
Att arbeta ergonomiskt innebär för Rasmus att vara medveten om risken för ergonomiska 
besvär och hela tiden ha det i medvetandet. För att utveckla sin egen medvetenhet har Rasmus 
tillsammans med en annan lärare besökt Artist och Musikerhälsan i Malmö och Helle Axel-
Nilsson, som driver Ergoakademin i Stockholm och arrangerar kurser i kroppsmedvetenhet 
och ergonomi. Där fick de kunskap och material som de tog med sig till lärarlaget. Det i sin 
tur mynnade ut i att de startade ett projekt för att väcka elevernas medvetenhet om 
ergonomisk betydelse och vilka brister som kan finnas. “Då vi var därnere fick vi mycket 
input[...]". 
	  
Rasmus anser att skolan där han jobbar är priviligerad då eleverna får tillgång till gym och 
löpspår, och lärarna arbetar mycket med att uppmuntra och engagera eleverna för att de ska ta 
tag i sin fysiska träning. 

När vi startade terminen hade vi stationer; jag stod nere i gymmet, en annan lärare hade hand om 
uteverksamheten och nån hade det mentala. Eleverna gick runt i grupper och när de kom till min 
station så pratade vi om vad man gör här nere, hur man använder maskinerna, vad den är bra för 
och så fick de testa lite. Sedan gick de vidare till nästa station och fick en genomgång där. Om man 
inte får med dom här bitarna då blir det väldigt svårt, och det blir ju en påverkan på kroppen 
tillslut. [...] Målet är att inspirera och senare göra regelbundna uppföljningar, och då är det så att vi 
har försökt att dela upp oss. Jag har alla saxofonister och trummisarna, och brasslärarna har 
brassfolket liksom sådär, för att där har man ju mest kunskap eller connection. [...] Så att tanken är 
väl helt enkelt att vi ska göra en uppföljning igen och kanske skulle fräscha upp och att de skulle få 
göra det här systemet igen. Gå runt igen och så tar vi en ny vända för att det är ju liksom att 
påminna lite granna eller gå in och hjälpa till aktivt, att gör såhär eller tänk såhär. 

Rasmus resonerar kring fysisk aktivitet och menar att det finns övningar som eleverna kan 
göra i övningsrummet eller i sina hemmiljöer, eftersom vissa är obekväma med att gå in på ett 
gym, och vissa är känsliga för att bli svettiga om det finns andra runt omkring en. Han menar 
då att det finns övningar som eleverna kan göra enskilt för att stärka de utsatta musklerna. 
Vidare berättar han att de har satt upp instruktioner för stretching, uppvärmning och muskulär 
träning i alla övningsrum. 
	  
De mentala delarna Rasmus syftar på handlar bland annat om hur stress och press påverkar 
kroppen fysiskt. 
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Och sen, det finns en annan aspekt på ergonomi, och det är ju hur stress påverkar kroppen. Känner 
du otillräcklighet eller känner du stora krav och alla såna här saker, då påverkar det också det 
fysiska, och det kanske är så att man känner krav från omvärlden på ett annat sätt... Det pratas ju så 
mycket om att svenska ungdomar mår så dåligt idag. Det kan ju vara en förändring över tid i vårt 
sätt att vara som har gjort att det blir jobbigare, att man upplever en större press och ska lyckas för 
att bli stjärna. [...] Det har inte varit riktigt så tidigare och då om man sätter sig ner och övar 
kanske man får den där extra anspänningen som gör att saker och ting fallerar. 

Skolan försöker att ha minst en föreläsning per läsår om att prestera. Ibland anlitar de 
föreläsare utifrån till detta, men ibland håller de själva i föreläsningen. På senare tid har de 
dock kommit fram till att det är bättre att använda sina egna erfarenheter i form av kunskap 
och medvetenhet om ergonomi istället för att ta in en extern föreläsare. 

Jag har väl ändå lirat sax, klarinett och flöjt så länge, för vi är ju alla aktiva som musiker, så vi vet 
ju precis hur det är att sitta i ett teaterdike i tre timmar en kväll, eller vad det nu kan vara. För att 
klara det så måste man ju tänka på hur man sitter och vad man gör. Därför tänker jag att vi har en 
massa kunskap ändå, så man behöver kanske inte ha hit en sjukgymnast för att titta på hur dom gör 
när dom spelar fiol. [...]Man måste ju relatera till sin musikerroll på nåt sätt, och för att klara av att 
spela länge så måste du ha muskler här och här. 

Han berättar att han under sin utbildning inte kom i kontakt med något uttalat ergonomiskt 
tänkande men att det idag ser annorlunda ut: “För egen del så hade jag då i alla fall inga 
problem [...] Men jag upplever ändå att det inte var så stora problem då, som det är nu.” 
	  
Dels tror han att det beror på att ergonomiska problem tidigare ansågs vara ett tecken på 
svaghet, och dels att ungdomar idag i allmänhet har sämre grundfysik och därmed lättare 
drabbas av problem: 

Kroppen på en ung person idag är alldeles för svag, faktiskt, jag tror det. [...]Till skillnad från 
längre tillbaks i tiden när man tränade kroppen naturligt på ett annat sätt, och man satt inte vid 
datorn eller stilla utan man rörde sig så. [...]Att vara ute och springa, lekar och alltihopa det där 
som finns under uppväxten och hur mycket man rör på sig, att det har minskat så mycket gör att 
kroppen inte riktigt pallar. 

Jag har ju jobbat här såpass länge så att jag ser att under åren så har det blivit fler och fler som får 
ont, och ganska markant ökning på de senaste tio, femton åren. Vi kan ha haft fyra eller fem 
stycken på mellan 50 och 60 elever som har haft riktiga problem, ja, en del har fått sluta spela. 
[...]Problemen dyker oftast upp på riktigt i och med att det här är första gången som du sätter igång 
och övar så mycket. [...] Man kanske har haft lite känningar på musikskolan, och sen kommer man 
hit och så sätter sig, och det är då det händer. 

I instrumentalundervisningen försöker Rasmus att integrera ergonomi under lektionen, han 
avsätter inte fem minuter för just ergonomi, utan istället tycker han att det blir naturligt när 
man tittar på eleverna, hur de står, hur de håller instrumentet och uppmanar dem att säga till 
så fort de känner något. Han tycker det är viktigt att följa upp, särskilt om eleven berättar att 
de har ont eller har känt något. 

Man får gå in egentligen när det behövs, tycker jag. [...]och hela tiden följa upp, naturligtvis.[...] 
Både saxofon och klarinett är ganska snälla instrument därför att vi har en centrerad kropp. Du 
behöver inte vrida dig på nåt sätt och saxofon behöver man inte ha på sidan, man kan ha den mitt 
fram. [...] Du får inte ha saxen så högt eller lågt och du måste stå så här för då slappnar du av. 

Samtidigt som Rasmus framhäver vikten av att arbeta för att göra eleverna medvetna om de 
ergonomiska aspekterna så ser han det inte som sin uppgift att se till att ingen får ergonomiska 
problem: "Det är vårt ansvar att göra dem medvetna och ge dem verktygen, men de måste 
själva använda dem, för det kan vi inte göra åt dem. [...] och då finns det naturligtvis en risk 
att det är en och annan som kommer och få ont, trots allt." 
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Eleverna har ett ämne som kallas Masterclass, där eleverna från skolans olika 
genreinriktningar delar upp sig och arbetar med mer genrespecifika områden. Det är dock 
bara i den klassiska inriktningen som eleverna får spela upp för varandra. Träningen med att 
stå och spela upp för varandra försöker skolan ge sina elever med så många 
uppspelningstillfällen och konserter som går. “[...]och vi tänker mycket såhär att, spela upp så, 
gör så mycket konserter ni kan, gör det här liksom, här är det tryggt och bra, här kan ni 
misslyckas om ni vill det är ingen fara, så att saga”. 
	  
Rasmus har hört från från Artist- och Musikerhälsan i Malmö att de tidigare varit en majoritet 
av klassiska musiker som sökt hjälp, men att det blir vanligare och vanligare att även 
framförallt jazzmusiker nu söker hjälp där: 

Förut var det mera klassiska musiker men nu är det en jättestor andel med framföralt jazzbasister 
och trummisar, och kanske gitarrister, som de får ta hand om, som dom inte har behövt göra 
tidigare.[...] Jazzmusiker har kanske börjat öva nu, dom jävlarna alltså. Jag menar basister och 
trummisar. 
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Peter - Klassisk klarinettist, mest verksam som musiker, undervisar endast ett fåtal elever 
Ålder: i 50-årsåldern 
Utbildning: Musikhögskola i mitten av 1980-talet, musiker och musikpedagog. 
Roll på skolan: Undervisar i klarinett och kammarmusik. Har arbetat på skolan i ungefär 20 
år. 
När förstod han att ergonomisk medvetenhet i musicerande är viktigt? 

Jag har träffat nån ergonom på mitt jobb, jag är ju anställd som musiker på [...], och där har vi haft 
nåt seminarium med nån ergonom från Göteborg, som jag vet jobbar på musikhögskolan där. Men 
nåt liknande hade inte vi i [musikhögskolan] på min tid. [...] har man haft problem ett tag och inser 
att om man inte gör nånting åt det här så kommer man behöva sjukskriva sig, då blir man ju 
fokuserad på det. 

Peters definition av ergonomibegreppet: 

Kroppskontroll. [...] Alltså, har man koll på ergonomin, då tror jag att till exempel det musikaliska 
kroppsspråket blir lättare och mer begripligt. [...] Ja alltså, jag tror ju att det här med kroppsspråket 
i musiken är otroligt musikaliskt viktigt. Och det där hänger ju ihop, använder man sin kropp rätt 
ur ergonomiska aspekter så har man sån kontroll så att då kan man visa de musikaliska grejerna för 
andra medmusikanter på ett vettigt sätt liksom. 

Peters definition av ergonomi är kroppskontroll. Han menar att en ergonomisk medvetenhet 
hänger samman med det musikaliska uttrycket, hur man gestaltar musiken. För honom är 
kroppsspråket en viktig del av musicerandet, och att om man använder sin kropp rätt ur ett 
ergonomisk perspektiv har man sån kontroll att man kan visa de musikaliska attributen på ett 
för andra medmusikanter vettigt sätt. 

Hela kroppsspråket är en del av musicerandet. När man börjar snacka om det eller arbeta med det 
som ett musikaliskt medel så kommer man naturligtvis också in på att man gör en massa tokiga 
grejer med kroppen, som får ergonomiska följder om man inte gör nånting åt dem. I mitt fall 
handlar det ofta om att angripa de musikaliska aspekterna. Om man lyfter på axeln eller om man 
flyttar på höften eller om man står konstigt så blir det dåliga musikaliska signaler till dem man 
spelar med. Ofta handlar det om att man hamnar på rätt position för att kunna göra de där tecknen. 

Hur, vad, varför ergonomi? 
Peter bygger sitt ergonomiska arbete utifrån musikaliska uttryck och kommunikation. Han 
menar att kroppskontroll är en grundläggande aspekt och att en ergonomisk förhållning 
hänger samman med ett musikaliskt uttryck. Detta blir därför naturligt att arbeta med under 
elevernas instrumentlektioner, och därmed väver han även in ett ergonomiskt förhållningsätt i 
undervisningen. Om han ser att någon lägger sig till med oergonomiska rörelser tar han upp 
detta och försöker rätta till det. 

Alltså, om man tar bara klarinett och sax så är klarinetten ett relativt bra instrument att hantera. Det 
kan vara problem med höger arm i och för sig, eftersom vi lutar så mycket på tummen. Saxofonen 
är värre för där får du en vridning, och när jag själv har spelat sax och har sett bilder på det så har 
jag sett hur jag liksom lyfter den ena axeln och såna här knasiga ställningar. [...] På klarinett kan 
man lösa det med sele också om man har problem, men då märker man ofta att man få problem 
med nacke istället. [...] Vad det gäller det här med att sträcka sig efter sitt munstycke, det märker 
jag på väldigt många elever och jag märker på mig själv. Jag kommer ihåg att mina lärare har sagt 
det till mig när man börjar spela, att man inte gör så. Om man står i en position tar man upp 
instrumentet till den. Det är så lätt att hamna i ett ihopsjunket läge. Det märker jag är jättevanligt 
och väldigt svårt att få bort. 

Peter menar att om man varierar sitt övande löper man mindre risk att dra på sig skador av 
den statiska belastningen som det kan innebära att öva på ett instrument under lång tid. 
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Sen tycker jag också att det här med, om man har en sån här [utsatt] punkt, till exempel höger 
underarm för en klarinettist eller nacke för en saxofonist, att man varierar när man sitter och övar, 
så att man varierar belastningen. 

Därför använder han sig ibland av en penna som han klämmer mellan knäna för att ställa 
klarinetten mot och därmed avlasta höger tumme, ibland använder han en sele att hänga 
klarinetten i, och så vidare. Detta uppmanar han även eleverna att göra. 

Jag har till exempel en penna ibland, som jag klämmer mellan knäna, där jag kan sätta klarinetten, 
och så har jag skåror i den pennan så att klarinettklockstycket passar precis. För att om man sitter 
och bara klämmer klarinetten mellan knäna för att avlasta, då påverkar man intonationen på de 
lägsta tonerna så det låter väldigt konstigt. Om man istället tar en penna som du klämmer mellan 
knäna och ställer liksom [ttsch]... förstår ni hur jag menar? 

Medvetenhet om blodcirkulationen är en central del i hans ergonomiska förhållningssätt. För 
egen del tränar han sin fysik för att få en god blodcirkulation genom bland annat simning och 
skidåkning. 

Men sen är ju rent fysisk träning också väldigt bra. Jag simmar till exempel, och ibland kan jag 
känna, när jag hoppar i och simmar att "oj vad det gör ont i högerarmen", och det beror på 
klarinettens tyngd. När jag har simmat en halvtimme så känner jag inte det längre och det är ju att 
göra såna här grejer, att blodet får pumpa, som är bra. Inte gå på gym utan hellre åka skidor eller 
simma eller nåt sånt där. Om man  har problem med armarna, det är ju ofta det för oss musiker, 
flöjtister och sådär, att man liksom får pumpa upp blod från det stora omloppet. Det upplever jag 
väldigt positivt. 

Även om han inte avsätter speciell undervisningstid att ägna åt ergonomi är detta något han 
lyfter fram om han ser att eleverna behöver bli medvetna om, och arbeta med det. Han 
uppmuntrar även eleverna till fysiska aktiviteter som främjar blodcirkulationen i framförallt 
armarna, händerna och ut i fingrarna 

Om jag märker att elever har den här typen av problem så kan jag fråga om de provat såna här 
grejer. Många motionerar ju litegrann idag, men ofta handlar det om att springa eller gymma, men 
jag är inte så positiv till det där med gym. Det kan ju vara bra som en ren sjukgymnastgrej, att man 
får instruktioner så man vet precis vad man ska göra. Annars tror jag väldigt mycket på det här att 
blodet ska pulsera. 

Han menar att om någon har ergonomiska problem och om dessa visar sig under 
lektionstiden, får man ta upp detta och diskutera utifrån de specifika besvär som finns. De 
åtgärder han arbetar med är oftast “utifrån en musikalisk approach” 

Ja, ofta kommer de [eleverna] och säger att de får ont. När jag rättar deras positioner så gör jag det 
ofta utifrån musikaliska aspekter men jag vet ju då att det ofta är bra rent ergonomiskt, att man får 
bort de där manéren. Jag kan ju ingen ergonomi, jag är ju liksom inte utbildad, det är ju 
hemmagjort allting. Jag har ju som sagt inte gått nån enda kurs själv, konstigt nog, men jag har ju 
mycket erfarenhet av att spela och har träffat många musiker. 

Om övning och genrerelaterade skillnader som kan leda till problem resonerar Peter såhär: 
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Jag skulle kunna gissa att på ett sätt så kan klassiska instrumentalister få mer problem för att de 
övar mer. [...] om man ska liksom jobba in vissa jazzidiom så kan man lika gärna göra det på nåt 
annat instrument. Men däremot en klassisk musiker harvar ju timme efter timme. En violinist som 
har mycket orkesterstämmor att öva in, de sätter sig inte vid ett piano för att känna in modusen i 
Tjajkovskijs... så va. Där tror jag det finns en skillnad, det är till nackdel för klassiska musiker.[...] 
i övningsrummet kan man ju använda sunt förnuft. Om man vet om att man ska öva korta pass till 
exempel, då kan man ju liksom bestämma sig för det. Man kan ju skriva det på en lapp framför sig 
och säga ”glöm nu inte att ta paus”. Men i en pressad situation, en tuff repetition eller en konsert så 
kan du inte säga att ”nej, jag måste pausa” [skratt]. Det kan ju vara tuffare på det viset om man 
spelar mycket. Men jag tror ändå att det finns en problematik för klassiska musiker med deras 
övningsdos, just ergonomiskt. Man borde ju kunna hantera det bättre än många gör, alltså att man 
med sunt förnuft tar pauser, gör sina stretchingövningar och så. 
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SAMMANFATTNING AV RESULTATPRESENTATIONEN 
	  
God grundfysik 
Alla tre lärarna vi intervjuat har på olika sätt förespråkat en bra grundfysik och en aktiv 
livsstil för att klara sig undan ergonomiska problem så bra som möjligt. Erik förespråkar 
löpning och konditionsträning medan Rasmus rekommenderar att träna på gym, medan Peter 
tycker att det viktigaste är att få igång blodcirkulationen i armar, händer och fingrar, och att 
man gör med detta bäst genom simning eller skidåkning. Utgångspunkten är alltså densamma 
men formerna skiljer sig åt. Erik och Rasmus arbetar med detta under särskilda lektionspass 
där syftet är att väcka elevernas ergonomiska medvetenhet medan Peter snarare tar upp det på 
individnivå under instrumentlektionerna. Detta beror naturligtvis på att han är timlärare och 
endast har individuella instrumentlektioner medan de andra är linjeledare och därmed har ett 
mer övergripande ansvar om eleverna. 
 
Fler elever har ont idag 
Både Rasmus och Erik har sen de började arbeta upplevt att det blir vanligare och vanligare 
att elever får ergonomiska problem. Alla tre menar att under sin egen utbildning pratades det 
aldrig om detta.  
 
Blodcirkulation 
Peter upplever en god blodcirkulation som något väldigt positivt. Även Erik lyfter fram den 
här aspekten och är övertygad om att en person med god blodcirkulation både drabbas mindre 
av skador och läker fortare om en skada ändå uppstår. 
	  
Väcka elevernas medvetenhet 
En stor del av att väcka elevernas allmänna medvetenhet om ergonomi görs utanför 
instrumentalundervisningen. Eftersom Peters tjänst endast innehåller klarinettundervisning 
och kammarmusik arbetar han inte lika mycket som de andra med detta. De båda andra 
lärarna tar upp detta i speciella kurser för att just väcka deras medvetenhet om sin fysiska 
situation. 
	  
Medvetenhet 
Erik anser att musiklärares medvetenheten om ergonomiska problem har förändrats sedan 
1970-talet då han själv utbildade sig. Han tror att medvetenheten har ökat men att många 
lärare fortfarande är helt omedvetna om riskerna och att det finns mycket att jobba vidare 
med. 
	  
Alla kan bidra 
Rasmus, som driver musiklinjens ergonomiprojekt, tycker det är viktigt att alla skolans lärare 
medverkar och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. Ergonomiarbetet består av många 
delar och det är viktigt att få med så mycket som möjligt, därför är det bra med en bredd bland 
lärarna, samtidigt som det tvingar dem att tänka till och arbeta medvetet med ergonomin. Han 
säger att syftet är att inspirera eleverna och att göra regelbundna uppföljningar. 
 
Ergonomiska problem 
Både Erik och Rasmus har insett vikten av att arbeta med ergonomi eftersom de upplevt att 
många elever får problem när de börjar på folkhögskola, och därmed ägnar mer tid åt sina 
instrument. Erik började intressera sig för ergonomi och att hjälpa elever på bästa sätt när han 
såg att enskilda elever hade problem. Eriks och Rasmus medvetenhet kommer alltså ur ett 
behov de upplevt. 
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Arbetssätt 
Inom instrumentundervisningen arbetar de tre på liknande sätt, de försöker efter bästa 
förmåga rätta till problem de ser eller som eleven själv tar upp. De avsätter alltså inte speciell 
tid till att prata om ergonomi utan går in på det när ämnet kommer upp naturligt. 
	  
Erik försöker få in den ergonomiska medvetenheten i ett naturligt sammanhang. Rasmus 
tycker att man får ta upp aspekterna när man ser på eleverna att det behövs. Om Peter märker 
att eleverna har ergonomiska besvär så frågar han om de provat de olika fysiska aktiviteterna 
han förespråkar. Han menar att eleverna ofta säger till själva om de får besvär. 
	  
Peter talar om manér som man lägger sig till med. Han justerar elevernas positioner utifrån 
musikaliska aspekter eftersom han vet att det ofta är bra rent ergonomiskt att arbeta bort 
manéren. Även Erik säger att en del människor lägger sig till med olika rörelsemanér helt i 
onödan, och att det belastar kroppen fel och kan orsaka ergonomiska besvär. 
 
När startar problemen? 
Rasmus lyfter fram att problemen oftast dyker upp när man börjar på folkhögskolan och 
börjar öva mer än man gjort tidigare. Erik säger att många av eleverna som börjar på hans 
skola har tillåtits att använda sina instrument fel sett ur ergonomisk synvinkel och de inte har 
fått nån hjälp med det innan. Att rätta till detta innebär ett stort arbete, och varje år är det 
enskilda elever som får börja om från början på sina instrument. Peter anser att variation i 
övandet är bra för att förebygga skador man kan få av den statiska belastningen som det kan 
innebära att öva.  
	  
Hur ska man arbeta som lärare? 
Erik menar att det är viktigt att nybörjare först och främst får lära sig hantera sitt instrument, 
och att de därför behöver en lärare som är kunnig inom detta. Därefter kan man börja ta upp 
mer musikaliska aspekter i undervisningen. Peter å andra sidan, menar att det musikaliska 
uttrycket hänger samman med de ergonomiska aspekterna, och att man därför bör utgå ifrån 
ett musikaliskt förhållningssätt. 
	  
Peter diskuterar om övning och skillnader mellan jazz- och klassiska musiker. Han menar att 
klassiska musiker riskerar att drabbas av ergonomiska problem i större utsträckning än 
jazzmusiker eftersom de klassiska musikerna ägnar mer tid åt sitt huvudinstrument och 
därmed inte varierar övningen naturligt lika mycket. 
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RESULTATANALYS 
I detta kapitel analyseras resultatet ovan utifrån litteraturen vi presenterade i 
bakgrundskapitlet. Syftet med analysen är att tolka och förstå resultatet, samt att utveckla en 
bredare förståelse för hur musiklärare, musiker och musikstuderande kan arbeta med 
ergonomi. 
	  
Fysisk aktivitet och förebyggande arbete 
Av Kaladjevs (2000) fem faktorer som kan ligga till grund för ergonomiska problem på 
individnivå, som presenterades i bakgrundskapitlet, behandlar vi här de två första; 1. Fysiska 
karaktärer såsom kropps- arbetsställnig, rörelsemönster utifrån instrumentets utformning och 
allmän kondition. 2. Psykiska karaktärer som stress, rädsla, ångest eller andra emotionella 
problem, vilket kan samverka med psykosociala miljöfaktorer såsom omgivningens 
förväntningar på musikern att prestera. 
 
Precis som våra informanter förespråkar en fysisk aktivitet visar även Haraldssons 
undersökning (2012) detta. Den är visserligen för liten för att dra några generella slutsatser, 
men visar att de som motionerar 4-6 gånger i veckan har minst problem med 
belastningsskador. Här ryms även Kaladjevs (2000) första faktor. Han tar dock resonemanget 
betydligt längre då han även tar hänsyn till fler aspekter. 
 
Peters syn på att arbetsställningen och rörelsemönstren kan vara bidragande faktorer till 
ergonomiska problem styrks av både Karp (2011) och Kaladjev (2000). Peter anser att det är 
viktigt att variera sin övning för att undvika statisk belastning under för lång tid, och på så sätt 
klara sig undan belastningsskador och belyser en problematik med klassiska musikers 
övningsdos ur en ergonomisk synvinkel. Erik, å sin sida, tycker att en central del i att klara sig 
undan belastningsskador är att söka avslappning när man musicerar. 
	  
Även Culf (1998) betonar att hur övningen genomförs har effekt på hur kroppen påverkas av 
övningen. Hon lyfter fram sju aspekter att tänka på i förebyggande syfte; uppvärmning på sitt 
instrument, stretcha, ta regelbundna raster, vila musklerna under pauserna, bygga upp sitt 
övande gradvis efter uppehåll, inte öva för övandets skull och läs notbilden utan instrument. I 
sin text skriver Kaladjev (2001) om agonister och antagonister och menar att alla muskler 
samarbetar i kontraktions- och rörelsemönster. När dessa muskler samverkar på ett så 
effektivt sätt som möjligt minskar rörelsen samtidigt som rörelsens precision bibehålls. 
	  
Peter belyser en problematik med klassiska musikers övningsdos ur en ergonomisk synvinkel. 
Han anser att man genom stretchingövningar kan uppnå bättre rörelseprecision i sitt 
musicerande. 
	  
Undervisning och lärarens roll 
Peter säger sig inte arbeta medvetet med ergonomi utan bygger sin ergonomiska förhållning 
utifrån musikaliska uttryck. Han menar att dessa hänger ihop och att det därför är bättre att 
utgå från det musikaliska uttrycket. Arbetet med ergonomi ser, enligt Haraldsson (2012) 
väldigt olika ut på olika skolor. Vissa lärare arbetar aktivt med olika ergonomiska aspekter 
medan andra knappt tar upp det alls, åtminstone inte om man frågar dem. Peter är alltså en av 
dem som säger att han inte arbetar aktivt med ergonomi, trots att han behandlar det i sin roll 
som lärare. 
 
Erik anser att det är viktigt för barn att de får lära sig hantera sitt instrumentet på bästa sätt 
redan från början. Därefter, när barnen har lärt sig hantera instrumentet på ett riktigt sätt kan 
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man fokusera undervisningen på mer allmänmusikaliska aspekter. Han vänder sig mot att till 
exempel cheferna låter lärare ta nybörjare på ett instrument som läraren kanske inte behärskar.  
	  
Under två år har Kaladjev (2000) undersökt den musikaliska och fysiska utvecklingen hos 
barn. Detta visar att flera olika faktorer i samverkan är betydelsefulla för att eleverna ska 
utvecklas. Han lyfter även fram att det ergonomiska arbetet behöver anpassas efter varje 
enskild elev, utifrån dess förutsättningar. Den didaktiska frågan hur är alltså relevant i detta 
sammanhang, för att förmedla ett innehåll. 
	  
Karp (2011) tar fram några argument om varför ergonomin inte ska få ta tid i undervisningen 
på kultur- musikskolor. Samtidigt tror hon att ergonomi är en viktig fråga i de 
undervisningssituationerna. Med hennes uppsats försöker hon utveckla en förståelse för 
ergonomi och hur man kan arbeta med den på bästa sätt. Rasmus håller med om att det kan 
vara först på folkhögskola som problemen visar sig eftersom det är där eleverna börjar öva 
mycket. 
	  
Hur musikutbildningarna ser ut idag 
Det ergonomiska arbetet ser idag väldigt olika ut på de olika musikhögskolorna i landet. 
Haraldsson (2012) skriver att det vanligaste är att ergonomi ingår som ett delmoment i en 
större kurs. Han hittar även att det är sällsynt att ha obligatoriska kurser i ergonomi, som har 
en kontinuitet under hela utbildningen. På musikhögskolan i Örebro finns det med i 
kursplanerna för instrumentkurserna, och ligger alltså på de olika instrumentlärarna att 
behandla ämnet (Haraldsson 2012). Kaladjev (2000) skriver att en viktig orsaksfaktor för 
upphov till statisk belastning är bland annat arbetsställning men även utvecklingen av 
färdigheter på sitt instrument. 
 
Enligt Haraldsson (2012) går det inte att dra några generella slutsatser utifrån hans småskaliga 
undersökning, men han anser sig se tendensen att många som har problem har fått dessa efter 
att ha påbörjat sin utbildning på musikhögskolan. 
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SAMMANFATTNING AV RESULTATANALYSEN 
Utifrån vår empiri har vi kommit fram till följande svar på de tre underfrågorna, som i sin tur 
hjälper oss att besvara frågeställningen: 
	  
Varför ska man, som musiker och musiklärare, arbeta med ergonomiskt tänkande?  
Det ergonomiska arbetet är viktigt för alla som musicerar mycket, eftersom övning, 
undervisning och framträdanden innebär statisk belastning. Den alltmer stillasittande 
livshållningen i samhället gör att de som börjar sin musikaliska utbildning eller karriär  idag 
generellt är i sämre allmänfysisk form jämfört till exempel när våra informanter började 
utbilda sig, för ungefär 30 år sedan. Sämre allmänfysik ökar risken att drabbas av skador i 
allmänhet och ergonomiska problem i samband med musikutövande. En medvetenhet om 
ergonomiska problem som kan uppkomma löser i sig inte problemen, utan har i första hand en 
förebyggande funktion mot dessa problem och skador. Det är även viktigt att vara observant 
och uppmärksam på om man börjar få känningar någonstans.  
	  
Vad kan man, som musiker och musiklärare, göra för att förebygga ergonomiska 
besvär? Och hur kan man göra elever ergonomiskt medvetna? 
Fysisk aktivitet 
Det är viktigt att vara fysiskt aktiv för att bygga upp kroppens muskulatur, vilket innebär att 
musklerna kan klara av den statiska belastning som det innebär att spela ett instrument. På så 
sätt förebygger man problem och minskar risken för skador. Fysisk aktivitet gynnar även 
kroppens rörlighet, vilket också är bra ur ett förebyggande perspektiv. Därför anser vi att det 
är viktigt att man som lärare uppmuntrar och uppmanar sina elever att röra på sig, och att man 
förklarar de positiva effekterna av detta. 
	  
Psykisk stress 
Psykiska faktorer som stress och press påverkar den fysiska kroppen. Ett sätt att arbeta med 
det här är att man som lärare arrangerar uppspel för sina elever, där publikens storlek är 
anpassad efter elevens tidigare erfarenhet och rutin. Att stå framför en publik, oavsett om man 
är ensam eller i en grupp, kan upplevas som en utsatt position, som ger upphov till stress och 
nervositet. Detta påverkar alltifrån hur man hanterar sitt instrument till hjärtats puls, andning 
och det är lätt gjort att spänna muskler i onödan, vilket bör undvikas. Denna situation är svår, 
för att inte säga omöjlig, att bli bekväm i på annat sätt än att bli van med den genom att utsätta 
sig för den. Därför är det bra om man i början kan kontrollera formerna och anpassa dessa 
efter individernas tidigare vana. 
 
Läraren kan arbeta med att uppmuntra och bygga upp elevernas självförtroende för att styrka 
dem speciellt inför uppspel. Ett annat sätt kan vara att låta eleverna arrangera egna konserter, 
antingen individuellt eller tillsammans i en grupp. På det här sättet stärks elevernas 
självförtroende, självkänsla och ger insikt om vad de faktiskt klarar av. 
 
Grundlig uppvärmning före spel 
En grundläggande aspekt för att klara av långa övningspass är att värma upp ordentligt. Detta 
gäller både muskler, andning och blåsteknik. I undervisningssituationen, även om 
undervisningstiden ofta är för kort för att kunna göra en ordentlig uppvärmning, kan man som 
lärare försöka se till att åtminstone hinna göra något. Till exempel kan man värma upp genom 
att spela igenom en eller ett par skalor tillsammans med eleven. På så sätt märker man om det 
skulle vara något problem med instrumenten och om de stämmer tillsammans. 
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Ergonomiska hjälpmedel 
En viktig del som alla tre informanterna poängterade kring det ergonomiska arbetet är att 
variera sin övning för att minska den statiska belastningen. Under våra intervjuer fick vi några 
olika förslag på vilka verktyg informanterna använder för detta. För många klarinettister är 
det till exempel bra att ibland använda en sele runt nacken som man hänger klarinetten i. 
Detta för att avlasta främst höger tumme där den största delen av instrumentets tyngd vilar. 
När det gäller saxofon är det underförstått att man använder en sådan sele (med undantag för 
de flesta som spelar på en rak sopransaxofon) på grund av instrumentets form och 
lägesposition när man spelar. 
	  
Övningsteknik 
En viktig faktor är att med jämna mellanrum ta vilopauser för att orka med den fortsatta 
statiska belastningen. En annan aspekt som ofta lyfts fram när det gäller övning är att man 
behöver vila ifrån den koncentration som krävs för att spela eller läsa en notbild.  
	  
Våra informanter menar att, framförallt inom den afroamerikanska inriktningen, kan man med 
fördel variera sin övning genom att arbeta med olika moment. Det kan till exempel handla om 
att spela andra instrument än sitt huvudinstrument för att få en tydligare känsla av olika låtars 
musikaliska helhet och sammanhang. Man kan bland annat arbeta med att lyssna in olika 
ackordföljder eller tonaliteter (det vill säga vilket toninnehåll som finns med i melodi och 
harmonik) och vilka känslor man vill förmedla med dessa. 
 
Inom den klassiska traditionen läggs större fokus på huvudinstrument. Det innebär alltifrån 
tekniska färdigheter till arbete med att nå typiska klangfärger för sitt instrument och tolkning 
av en notbild. För många klassiska musiker är det viktigt att spela den nedskrivna musiken 
autentiskt då den är exaktare nedskriven än den musik från den afroamerikanska traditionen. I 
och med att fokuset är mer centrerat på huvudinstrumentet blir övningens variation inte lika 
naturlig på samma sätt som inom den afroamerikanska traditionen. 
 
Genom att vi besvarat de tre underfrågorna har vi nu besvarat uppsatsens huvudfråga, Hur är 
det möjligt att arbeta med ergonomi i instrumentalundervisning, med fokus på klarinett och 
saxofon? med hjälp av våra tre underfrågor. Som en sammanfattning av vårt svar vill vi ta upp 
tre teman som vi såg i informanternas svar: fysik aktivitet, ergonomisk medvetenhet och 
praktiskt musicerande. Vi menar att dessa tre är kärnan i att arbeta med ergonomiska aspekter i 
instrumentalundervisning. 
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DISKUSSION 
Bakgrund 
Eftersom ergonomi för musiklärare, med fokus på klarinett- och saxofonundervisning är ett 
förhållandevis outforskat område har det varit svårt att hitta bakgrundslitteratur att utgå ifrån. 
Därför har vi varit tvungna att granska litteratur på ett bredare plan och välja ut delar som 
varit relevanta för oss och vår undersökning. 
 
Metod 
Vårt sätt att resonera kring att vara tydliga gentemot informanterna med att vi var ute efter att 
fördjupa oss i hur man kan arbeta med ergonomi kanske var fel. En av informanterna vi kom i 
kontakt med kände att hen inte arbetade tillräckligt mycket med ergonomi för att kunna bidra 
till undersökningen, och kanske hade hen haft en annan inställning om vi formulerat om oss 
och inte använt ordet ergonomi. Å andra sidan tror vi att vår tydlighet redan från början gav 
de informanter som deltog, längre tid att förbereda sig och fundera på ämnet. Därmed kunde 
vi få ett djupare och mer heltäckande samtal i intervjusituationen. 
 
Något som vi diskuterade i början av arbetet var om vi även skulle genomföra en 
enkätundersökning bland instrumentallärarnas elever för att även få ett elevperspektiv. Med 
den skulle vi kunna få djupare förståelse för om det som lärarna lär ut under lektionerna, (med 
fokus på ergonomi) anammas av eleverna, eller om eleverna uppfattar att det är ergonomi 
läraren lär ut. Tyvärr blev vi tvungna att stryka denna idé på grund av tidsbrist. Ur ett etiskt 
perspektiv kunde det blivit för lätt att kunna ta reda på vilka eleverna är, och deras åsikter om 
sina egna lärare. I efterhand är vi glada över att vi inte genomförde den undersökningen utan 
istället fokuserade på enbart kvalitativa intervjuundersökningar.  
 
Urval 
Från början hade vi tänkt intervjua fyra lärare men det var svårt att få tag i lärare som ville 
delta i vår undersökning. Majoriteten av de personer vi försökte ta kontakt med via telefon 
och mail svarade inte. Efter tre genomförda intervjuer ansåg vi att vi hade tillräckligt mycket 
material och att tiden inte räckte för att försöka komma i kontakt med någon ytterligare 
informant. Det hade dock varit intressant och givande för undersökningen om vi kunde ha 
lyckats intervjua en till saxofonlärare, för att få en jämn fördelning av informanter och flera 
åsikter. 
	  
Informanter 
Vi anser att de informanter som deltog i undersökningen hade väldigt mycket att bidra med. 
Eftersom två av dem var linjeledare för respektive skolas musiklinje hade de ett stort 
övergripande ansvar för utbildningen, inte bara för instrumentalundervisningen. Dessutom var 
båda två väldigt engagerade i just det ergonomiska arbetet i undervisningen. Den tredje 
informanten hade glömt bort att vi hade bestämt att genomföra intervjun. Han var därför lite 
stressad och ostrukturerad under första delen av intervjun, men han bidrog ändå med mycket 
innehållsrikt material. Hans ergonomiska syn skiljer ganska mycket från de båda andra, och 
på så sätt bidrar hans svar till en större bredd i det insamlade materialet. 
	  
Vi är övertygade om att resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade intervjuat lärare som 
enbart arbetade som instrumentlärare. Från början var vi ute efter just detta då vårt fokus 
skulle ligga på klarinett- och saxofonundervisning, men i efterhand inser vi att vi hade tur som 
fick tag i två informanter som var både linjeledare och klarinett/saxofonlärare. Kanske är det 
så att klarinett- och saxofonlärare är överrepresenterade som linjeledare för musiklinjer på 
folkhögskola, men den frågan fokuserar vi inte på i den här uppsatsen. 
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Resultat 
De ramfaktorer vi ser som mest aktuella i vår studie är tid (undervisningstid) och tillgång till 
utrustning. Dessa hänger samman med- och är beroende av de ekonomiska ramar som skolan 
måste förhålla sig till och skiljer därför, av naturliga skäl, mellan olika skolor. Följaktligen 
påverkas även vilka möjligheter man som lärare har att arbeta med ergonomi. En av våra 
informanter berättade att skolan har ett gym med träningsutrustning, vilket naturligtvis är en 
stor tillgång när det handlar om att bygga upp en god allmänfysik. Många skolor saknar 
resurser för sådan utrustning. Även Haraldsson (2012) beskriver att det ergonomiska innehållet 
ser väldigt olika ut på olika skolor. Erik säger att han lever i en “folkhögskolebubbla” och inte 
träffar så många lärare utanför den egna arbetsplatsen, men tror att många lärare på andra platser 
saknar både kunskap och medvetenhet om ämnet. Ändå tror han att det finns en annan 
medvetenhet idag än det gjorde på 70-talet, när han utbildade sig. Alla våra tre informanter 
utbildade sig under 70- och 80-talen, och under denna tid behandlades ämnet inte över huvud 
taget. De som eventuellt drabbades av problem pratade sällan eller aldrig om det då det ofta 
uppfattades som tecken på svaghet. 
	  
Det verkar rimligt att ökningen av problemen idag beror på att många inte är lika fysiskt 
aktiva idag som under 70- och 80-talen, men hade det inte funnits någon medvetenhet om 
riskerna så hade man ju heller inte uppmärksammat och arbetat med de problem som elever 
får. Väl medvetna om att vår empiri inte på något sätt ger en komplett bild av hur svenska 
musikutbildningar ser ut idag upplever vi att den här ergonomiska medvetenheten har växt 
väldigt mycket på bara några år, sen vi själva började vår musikutbildning. Dock verkar den 
inte ha nått musikhögskolorna än då vår uppfattning om att ämnet inte behandlats under 
utbildningen styrks av Haraldssons uppsats (2012). Detta får naturligtvis konsekvenser då 
många nyutbildade musiklärare, likt oss, kommer sakna verktyg. I många fall kommer 
troligtvis även medvetenheten för att kunna arbeta med ämnet saknas, vilket går ut över både 
deras musicerande och roll som lärare. 
 
Som vi ser det innebär det inga problem i sig att musikhögskolorna hanterar ergonomiämnet 
olika. Faran är när det ska ingå som delmoment i något annat ämne, då är det lätt att tiden 
läggs på andra “roligare” eller “viktigare” moment, och bara tas upp då problem uppstått. På 
så sätt missar man både det förebyggande arbetet och att koppla samman ett ergonomiskt 
förhållningssätt med musicerandet. Om ergonomiarbetet istället hade en naturlig plats i 
undervisningen skulle medvetenheten väckas och kopplas ihop med både musicerande och 
undervisning på ett självklart sätt. 
 
Vi menar också att en medvetenhet innebär att man förstår vilka risker som finns och att man 
behöver vara uppmärksam på om man börjar få känningar. En känning är ofta det första 
varningstecknet på att ett problem eller en skada håller på att uppstå, och precis som Culf 
(1998) skriver så är det bättre att försöka förebygga problemen än att vänta tills smärtan 
uppkommer och därefter sätta in behandling. Det innebär alltså att en känning är ett tecken på 
att man behöver ändra sina vanor och därför anser vi att ergonomisk medvetenhet är ett viktigt 
moment att prioritera i undervisning. 
 
Alla informanterna förespråkade dock att inte ta speciell tid av instrumentalundervisningen till 
att prata om ergonomiska aspekter. Istället tyckte de att det var naturligt att belysa manér som 
riskerar att skapa ergonomiska problem när de ser dem. I detta resonemang finns alltså en 
didaktiskt utgångspunkt där metoden (hur?) väljs utifrån en specifik situation. Informanterna 
menar också att målet är att elevernas ergonomiska medvetenhet även blir en naturlig del av 
det vardagliga livet utanför instrumental- eller musikundervisningen. Det innebär alltså att det 
ergonomiska förhållningssättet appliceras på allt man tar sig för. 
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Detta resonemang behöver nödvändigtvis inte gå emot prioriteringen av ergonomisk 
medvetenhet. Tvärt om tror vi att en medvetenhet i många fall kan förhindra uppkomsten av 
dessa manér. 
 
Vi vill även poängtera vikten av att man faktiskt behöver ändra sina vanor om man får 
problem, och inte tro att problemen försvinner bara för att man får massage, uppsöker 
sjukgymnast, använder mediciner eller liknande. Detta kan naturligtvis vara bra tillfälligt eller 
för att få hjälp med hur man ska arbeta med sina problem, men drabbas man av en 
belastningsskada betyder det att man utsatt sig för felaktig påfrestning. Ändrar man då inte 
upphovet till skadan är risken stor att den blir allvarligare. 
 
Rasmus tror att en stor del av de ergonomiska problem som drabbar elever idag beror på att 
samhället har förändrats när det gäller tempo och förväntningar. Idag är det viktigt “att bli 
någon” och att hitta sin identitet genom att vara känd. Det finns till exempel många tv-
program som bygger på detta, och även om man kan bli känd på många andra sätt än inom 
musik är musiken ett väldigt centralt område för att “slå igenom”. Detta tror vi leder till en 
stress som påverkar både ungdomars krav på sig själva och deras medvetenhet om sin egen 
kropp. För många innebär detta en känsla av otillräcklighet och misslyckande vilket i sin tur 
kan leda till att man “pressar sig själv hårdare” för att uppnå de resultat och den bekräftelse 
man söker. I detta ser vi en klar risk att de ergonomiska aspekterna blir lidande då de kan 
“vara i vägen” för att man ska kunna lyckas. 
 
Som instrumentlärare är det otroligt svårt att arbeta emot dessa samhällesgenererade krav och 
förväntningar, och vi anser inte att det finns en metod som fungerar för alla elever och 
situationer. Ändå vill vi belysa några aspekter som vi anser är viktiga att arbeta med: 
 
Det kanske mest grundläggande arbetet är att eleverna får utveckla en verklighetsförankrad 
självbild, för att motverka att de nervärderar sina prestationer. Detta kan bland annat göras 
genom att de får spela upp för varandra, och att de som lyssnar får lyfta fram vad som varit 
positivt, men även ge konstruktiv kritik. På så sätt får de träna på att göra framträdanden 
under kontrollerade former, de får bekräftat vad de är duktiga på från andra och de tränar sig i 
att utvärdera och berömma andra. I den här övningen är det viktigt att man som lärare är med 
och lyfter fram vad som är positivt då läraren ofta har en mer auktoritär roll än andra elever, 
och att lärarens ord därför värderas högre. 
 
Ett annat sätt att arbeta med självbild kan vara att spela in framträdanden och konserter, och 
lyssna igenom dem tillsammans med eleven och utvärdera tillsammans. Vi är medvetna om 
att alla skolor inte har möjlighet att investera i dyrbar inspelningsutrustning, men idag klarar 
till exempel de flesta mobiltelefoner att göra tillräckligt bra inspelningar för detta ändamål 
och därför blir det ingen ekonomisk fråga. 
	  
Fortsatt forskning 
Som vi tidigare tagit upp är området ergonomi stort och innehåller många olika delar och 
aspekter. Det hade naturligtvis varit intressant att fortsätta utforska dessa; försöka kartlägga 
om det finns samband mellan dem och hur de i så fall ser ut. Det vore naturligtvis även 
intressant att intervjua fler lärare för att få ett större material att arbeta med, och även att 
inkludera lärare i andra instrument för att se om det finns likheter i arbetssätt och 
resonemangen kring dessa. 
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KONKLUSION 
Under bearbetningen av materialet vi samlade in genom intervjuerna så hittade vi tre teman 
som genomsyrade alla tre informanternas svar, om än på olika sätt. Dessa teman har vi utgått 
ifrån och haft som en “röd tråd” genom uppsatsen. Efter att ha analyserat resultatet kom vi 
även fram till att dessa tre teman besvarar vår frågeställning. 
	  
Fysik aktivitet 
Att ha en bra grundfysik är viktigt för att klara av den statiska belastningen som det innebär 
att spela ett instrument. Även blodcirkulationen gynnas av en fysiskt aktiv livsstil, något som 
är eftersträvansvärt. 
	  
Ergonomisk medvetenhet  
Att känna till att man kan få problem är naturligtvis en grundläggande förutsättning för att 
kunna förebygga dem. Bara att ha vetskapen om detta anser vi i många fall kan vara 
tillräckligt för att problem i stor utsträckning ska gå att undvika. Om detta ständigt finns med i 
medvetandet blir man dessutom mer observant för om man börjar få känningar av något slag. 
Ju tidigare dessa känningar upptäcks och hanteras, desto mindre risk att drabbas av problem, 
och de problem som ändå uppkommer blir inte lika allvarliga. 
	  
Praktiskt musicerande 
I instrumentalundervisningen är det viktigt att efter bästa förmåga rätta till problem som det 
går att se hos eleverna, eller som de själva tar upp. Ergonomi måste bli en naturlig del, 
integrerat i ämnet och undervisningen, men även i de enskilda elevernas övning. 
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Figurer 
Figur 1: Orsaker till statisk belastning (s. 4). Hämtad från Kaladjev, Stojan (2000). Ergonomi 
i musikutbildningen: ergonomiska och kognitiva aspekter på instrumentalspel. Diss. 
Stockholm: Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning. KMH Förlaget (s. 63). 
	  
Figur 2: Den didaktiska triangeln (s. 9). Efter Arfwedson, Gerd B. (1998). Undervisningens 
teorier och praktiker. Stockholm: HLS (s. 35-36). 
	    



	  
	  

BILAGOR 
	  
Bilaga 1 – Mail till folkhögskolornas musiklinjer 
	  
Hej! 
Vi är två musiklärarstudenter som läser sista terminen av utbildningen på musikhögskolan i 
Örebro. Vi skriver en uppsats om ergonomi med fokus på klarinett och saxofon; ergonomisk 
medvetenhet och ergonomi i undervisning. 
 
Till detta söker vi klarinett- och saxofonlärare (som antingen undervisar på något av 
instrumenten eller båda) att intervjua och samtala med om detta ämne. Samtalet förväntas ta 
ca 30-45 minuter och kommer spelas in endast i syfte att användas för att komma ihåg vad vi 
pratade om, och för att kunna analysera det i arbetet . Deltagandet är frivilligt och 
informanterna kommer vara anonyma i arbetet.  
Vi hämtar vår etiska hållning för uppsatsen från Vetenskapsrådets publikation 
Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
 
Vi skulle vara tacksamma om ni kunde ge oss kontaktuppgifter till lärare som kan vara 
intresserade att medverka, och relevanta för arbetet. 
Vid frågor, hör gärna av dig till någon av oss: 
 
Martin Bondeson  
E-post: martin@bondeson.eu 
Telefon: 073-816 03 25 
 
Thomas Haglund 
E-post: thomas.klarinett.haglund@gmail.com 
Telefon: 073-524 94 64 
 
Vår uppsatshandledare 
Johanna Österling Brunström 
E-post: johanna.osterling-brunstrom@oru.se 
Telefon: 070-996 77 43 
	  
	   	  



	  
	  

Bilaga 2 – Frågeunderlag till intervjuerna 
 
Intervjufrågor 
	  
Hur länge har du undervisat på den här nivån? 
 
Vad har du för utbildning? 
- Vilka år. 
 
Kom du i kontakt med ergonomi när du utbildade dig? I så fall, på vilket sätt? 
Om inte: hur kom du i kontakt med tänkandet/användandet om/av ergonomi? 
 
Hur ser du på ergonomi i ditt musikutövande? 
 
Vad är din definition av ergonomi?  
 
Tar du upp ergonomi i din klarinett-/saxfonundervisning? 
- Varför/inte? 
- Hur? Metod? 
 
Hur tror du dina elever ser på ergonomi? 
- Medvetenhet? 
- Bryr de sig? 
- Märker du av om eleverna anammar din syn på ergonomi? 
 
Har din syn på ergonomi förändrats under din tid som aktiv musiker/lärare? 
På vilket sätt? 
Vad beror det på? 
Ändrat i undervisningen? 
 
Finns det andra aspekter som gynnas av ergonomisk medvetenhet? 
- Större frihet på sitt instrument t.ex. 
- Prestation 
 
Vad säger kursplanerna om ergonomi? 
- Om det finns några, kan vi få del av dem? 
- Lokala kursplaner? 
 
Vad känner du till för hjälp att få vid ergonomiska problem? 
- Jobbar skolan med detta? 
 
Tror du att det finns skillnader mellan hur man förhåller sig till ergonomi i de olika 
traditionerna? (T.ex. Klassiskt, afro, folkmusik) Beroende på nivå? 
- Hur? 
- Varför? 
- Miljön? 
	  


