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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka och utvärdera kulturella verktyg och metoder som ingående 
komponenter i en strategi för ett ergonomiskt musicerande avseende främst stråkmusiker. Studien är 
metodologiskt genomförd som en fallstudie med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer i 
kombination med observationer och tidigare insamlat datamaterial. Genom det kulturpsykologiska 
perspektivet kartläggs rytmik- och rörelsepedagogen Helle Axel-Nilssons kulturella verktygslåda. 
Axel-Nilsson är verksam vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Yttre (fysiska) 
påverkansfaktorer är kroppsliga besvär som uppstår av repetitiva rörelser, ensidiga och felaktiga 
ställningar i musicerandet. Med rätt metoder medvetandegörs vikten av dynamiken mellan spänning 
och avspänning. Inre (psykiska) påverkansfaktorer är en inre mental process, vi människor har 
möjlighet att förändra, hantera och påverka våra sinnen med tankens kraft. Mental närvaro bidrar 
till att upprätthålla en hållbar kropp. Det yttre och det inre samspelet bildar tillsammans en helhet 
och är beroende av varandra. För att vara en hållbar musiker och/eller pedagog är det viktigt att 
koppla samman den mentala närvaron med ergonomisk medvetenhet och att se hela kroppen som en 
helhet och inte som separata delar. Studiens övergripande resultat är att Axel-Nilsson kombinerar 
kunskaper från flera olika områden inom det yttre och det inre samt samspelet  dem emellan i sin 
undervisning. Samspelet mellan det yttre och det inre utgör den pedagogiska metod Ki-
kommunikation som Axel-Nilsson utformat  och utövar. Hon arbetar med hela kroppens resurser och 
lyckas skapa en varierande undervisning med många sinnen aktiva. Genom att  lära sig grunderna i 
hur man använder sin tyngdkraft i kroppens längd och rörelsemönster finner man sitt kroppsgehör 
för sitt  kinistetiska sinne som tillsammans med mental närvaro ökar förutsättningarna för att 
upprätthålla en hållbar kropp.

Sökord 

Musikergonomi, musikpedagogik, musikterapi, fiol, mental närvaro, mental träning, avspänning, 
Ki-kommunikation.
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Abstract 

The aim of the study was to examine and evaluate cultural tools and methods as components of 
ergonomic strategies for primarily string musicians. Methodologically, this thesis is conducted as a 
case study with semi-structured interviews in combination with observations and collected material. 
A cultural-psychological perspective has been employed to map out cultural tools used by Helle 
Alex-Nilsson, a teacher of music ergonomics at the Royal College of Music in Stockholm. External 
(physical) factors of influence are bodily  discomfort  from repetitive movements and bad 
ergonomics while playing music. With the correct methods and increased awareness of the causes 
of the problems, the teacher helps the students to understand the importance of dynamics between 
tension and relaxation. Internal (psychological) factors of influence are interpreted as an inner 
mental process. Human beings are dynamic and in possession of the power to control, change and 
influence our senses. Mental awareness contributes to sustain a solid body. The combination of the 
external and internal factors creates a bodily wholeness and one of the factors cannot function 
without the other, according to Axel-Nilsson. They contribute to an awareness of psychological 
factors within Ki-communication, a method that Axel-Nilsson has developed. The result of the 
study is that Axel-Nilsson uses various pedagogical tools and combines external and internal factors 
as a method called Ki-communication. By learning the basics of how to use gravity, body length 
and bodily movements, one can discover ones bodily “tonic” (as a musical metaphor used by  Axel-
Nilsson). By  Ki-communication in combination with mental awareness and the kinaesthetic sense, 
the precondition to sustain a solid body increases.     

Keywords 

Music ergonomics, music education, music therapy, violin, mental presence, mental training, 
relaxation, Ki-communication. 
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1. Inledning

När jag var barn drömde jag om att bli musiker. Jag övade på min fiol och nyckelharpa och gick i 
kommunala musikskolan i Trosa, Södermanland. Jag antogs sedan på musikgymnasiet i Nyköping. 
Efter min studentexamen begav jag mig upp  till Malung i västra Dalarna för att spela folkmusik på 
fiol under ett år. Ettårskursen Folkmusik på fiol leddes då av traditionsbäraren, spelmannen och 
fiolpedagogen Jonny Soling. Detta år upplevde jag som väldigt givande och inspirerande. Soling 
har mångsidig erfarenhet av fiolundervisning och använder hela kroppen som ett instrument, något 
jag inte stött på tidigare under mina studieår. Motivationen växte och jag fortsatte att studera vidare 
på skolor som Eric Sahlström Institutet  i Tobo, Musikkonservatoriet i Falun och sökte sedan till 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och antogs på en musikerutbildning. Drömmen blev 
sann. 

I takt med att mitt musicerande ökade och blev mer avancerat kom spänningarna i axlar, handleder 
och nacke. Först när det gjorde för ont för att spela reagerade jag och sökte efter lösningar. Men 
under Malungstiden hade Soling sått  ett frö hos mig som behövde ligga och gro och när jag sedan 
kom i kontakt med ergonomi- och rytmikpedagogen Helle Axel-Nilsson började jag förstå 
samspelet mellan det psykiska och fysiska spänningarna i kroppen. Jag gick alla Axel-Nilssons 
kurser på KMH och när min musikerutbildning var färdig fortsatte jag studera vidare till pedagog. 

Som pedagog vill jag förebygga att mina framtida elever inte ska drabbas av spelrelaterad smärta. 
Därför skrev jag en uppsats som heter Att spela fiol med hela kroppen – En studie i Jonny Solings 
pedagogiska metoder.1  Syftet  med den uppsatsen var att undersöka vilka moment och vilka 
pedagogiska metoder Jonny  Soling använder sig av samt vilka hans inspirationskällor är. Aldrig 
tidigare har jag haft en fiollärare som undervisat i mental träning och ergonomi som ett komplement 
till varandra som Soling gör. Sedan var jag fascinerad över Solings sätt att lära ut hur man spelar 
fiol och hur man förhåller sig till fiolen. Soling ser hela kroppen som ett instrument och han ger 
verktyg till ergonomisk medvetenhet som hjälper musikstudenten att spela hållbart genom att bland 
annat inleda undervisningen varje morgon med en uppvärmning av kroppen och att spela mentalt.

Det finns nästan ingen forskning om folkmusikundervisningens arbetsmetoder och pedagogiska 
förhållningssätt inom vuxenutbildning. Den tidigare forskningen är mest  inriktad på folkmusikens 
existens inom musik- och kulturskolan. Därför valde jag även att fördjupa mig i den grenen.

Efter min pedagogexamen studerar jag nu en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli 
musiklärare. Arbetsprocessen av att finna en hållbarhet i kroppen är en ständig pågående och 
nyfiken process hos mig. När jag hade Axel-Nilsson som pedagog på KMH ställde hon frågor till 
mig om vad jag tänkte på eller höll på med när symtomen gav sig till känna, och hjälpte mig sedan 
att klargöra svaren. Plötsligt blev orsaken till mina symtom tydligt. Jag hade en felaktig 
föreställning om att jag måste spela perfekt genom att kontrollera mig själv och mitt spel på olika 
sätt. Olika lärare förmedlade olika tekniker till hur jag skulle hålla i fiolen inte hur jag skulle ta mig 
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an fiolen. Allt  detta gjorde mig spänd och stressad, men när jag inte längre såg kontroll och 
perfektion som mål kunde jag istället ägna mig åt att musicera och genom olika metoder och en 
process i mig började symtomen tonas ut. Jag har fortfarande spänningar men de kommer inte lika 
fort som tidigare och jag är mitt i processen. 

Genom denna studie vill jag fördjupa mig i Axel-Nilssons Ki-kommunikation som jag upplevt varit 
en stor vändpunkt för mig till hur jag förhåller mig till min kropp, hela jag, och till att jag har fått ett 
mer medvetet kroppsgehör.2  Jag hoppas och tror att  det kommer utveckla mig i min kommande 
lärarroll i hur man spelar fiol och hur man förhåller sig till fiolen ur ett långsiktigt och hållbart 
perspektiv. Jag hoppas att studien ska kunna kartlägga tillvägagångssätt, hjälpmedel och metoder 
för ett ergonomiskt musicerande ur ett musikpedagogisk perspektiv. Min vision är att  ergonomi ska 
vara en lika naturlig del av instrumentalundervisningen som spelglädje är.

1.1. Syfte och frågeställningar

I alla yrken finns det risk för skador av olika slag. Musiker är inget undantag. Att  öva och spela på 
sitt instrument många timmar om dagen och ofta i en onaturlig position sliter på kroppen. Vad kan 
man göra för att förebygga skador?

Syftet med studien var att undersöka och utvärdera kulturella verktyg och metoder som ingående 
komponenter i en strategi för ett ergonomiskt musicerande avseende stråkmusiker. Kombinationen 
av ergonomisk medvetenhet och mental närvaro ökar förutsättningarna för att upprätthålla en 
hållbar kropp

Helle Axel-Nilsson är lärare på kursen Ergonomi vid klassiska institutionen på KMH. Genom 
observation har jag studerat hennes undervisning och pedagogiska metoder för att lära ut sin metod 
Ki-kommunikation. Metoden behandlar både fysiska och psykiska faktorer och samspelet mellan 
dem.

1.1.1 Frågeområden  

• Vilka kulturella och pedagogiska verktyg använder Axel-Nilsson och vilka är hennes 
inspirationskällor?  

• Hur använder Axel-Nilsson sina pedagogiska verktyg?

• På vilka sätt gynnas studenterna?
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1.2. Vetenskapligt perspektiv 

Studien kommer att  utgå från ett kulturpsykologiskt perspektiv, såsom det presenteras av Bruner.3 
Anledningen till att jag har valt  kulturpsykologiskt  teori som vetenskapligt perspektiv är att teorin 
särskilt riktar fokus på relationen mellan individ och kultur. Det är där lärares strategier och 
överväganden står i fokus för kunskapsöverföring och då i relation till den musikutövande eleven 
utifrån allmän kultur och handling som kan påverka lärandet. 

Kulturpsykologiskt perspektiv har sin grund i Vygotskijs kulturhistoriska teori där tanken är att 
kunskap medieras dvs. förmedlas genom kulturella verktyg. Vygotskij menade på att vi är starkt 
påverkade av den kultur vi lever i, så pass att vi ärver den. Lärandet kan därför inte separeras från 
den kultur där det sker. Förutom detta tyckte Vygotskij att varje människa också är bärare av sin 
historia och sin samhällsklass. Han menade att vi aldrig kan bortse från historien och alltid måste se 
en människas handlingar i relation till samhällsklass och historia. Vygotskij skiljer dock på lokala 
situationer – där individerna som ingår i den lokala situationen delar erfarenheter från en starkt 
dominerande kultur. Bruner tycker tvärtom och utgår från att den lokala situationen dominerar 
utifrån individernas olika kulturella erfarenheter. Men Bruner och Vygotskij är ense om att lärande 
aldrig kan skiljas från den lokala situation där det sker. 

Synen på lärande som Bruner representerar i det kulturpsykologiska perspektivet är att lärande alltid 
påverkas av den kultur där lärande och utbildning sker, dock utifrån två olika förhållanden. 
Antingen tillåts eleven fritt nå sin fulla potential och egna värdering eller så tillåts eleven återge/ 
reproducera kulturen. Oavsett vilken pedagogik som används, finns där alltid en underliggande 
elevsyn. Mot denna bakgrund kan aldrig pedagogik vara neutral. Även Vygotskij anser att 
pedagogik och utbildning inte kan vara neutrala, och menar att en människas utbildning är helt 
beroende och bestämd av den sociala miljön där individen växer och utvecklas. Ett resultat av detta 
resonemang blir att  det är viktigt vilken pedagogik som används, med andra ord ur vilken synvinkel 
läraren närmar sig eleven. 

Vidare menar Bruner4  att människors intrapersonella dialog avspeglar hur deras jag initierar 
handlingar. Ett kreativt tänkande möjliggör för människan att reflektera över sitt eget agerande. 
Denna reflektion avspeglar den intrapersonella dialogen. 

Det vetenskapliga perspektivet inom kulturpsykologi har hjälpt till att lyfta fram och strukturera 
olika pedagogiska och kulturella verktyg, dels genom det yttre och inre påverkan och dels genom 
den intrapersonella påverkan (metakognition). 

Metakognition är ett  begrepp som används för att beskriva hur människor reflekterar kring sitt eget 
tänkande. Förmågan att reflektera över sitt eget tänkande är förknippat med kreativitet. 
Enligt Bruner5 avspeglar människors intrapersonella dialog hur deras jag initierar handlingar. Det är 

11

3 Bruner (2002). 

4 Ibid. 

5 Ibid.



visserligen inte möjligt att med vetenskapliga metoder direkt undersöka den intrapersonella 
dialogen, men den kan undersökas indirekt med hjälp av metoder, som i det här fallet under 
observation av lektion. Den intrapersonella dialogen pågår hos Axel-Nilsson under intervjun då hon 
verbalt formulerar sina svar samtidigt som hon mentalt överväger sitt resonemang. 

Den intrapersonella påverkan avspeglar och blir beroende av den interpersonella dialogen eftersom 
uppmärksamhet kan skifta mellan olika aspekter i arbetet. Till exempel förhåller sig en lärare 
ständigt till att sätta mål, att konstruera lösningar och testa dem, eller att beräkna tidsåtgång för 
olika moment. En lärare är sin egen pedagog, men genom den kulturpsykologiska teorin vet man att 
lärande alltid påverkas av den kultur där lärande och utbildning sker och då också ur vilket 
förhållningssätt läraren närmar sig eleven.

1.3. Metod

Denna uppsats är metodologiskt genomförd som en fallstudie med semi-strukturerade kvalitativa 
intervjuer i kombination med observationer och tidigare insamlat datamaterial från när jag själv var 
student hos Helle Axel-Nilsson. Det kulturpsykologiska perspektivet  har hjälpt mig i min 
avgränsning för att kunna kartlägga Axel-Nilssons kulturella verktygslåda.

1.3.1. Fallstudie

I boken Fallstudien som forskningsmetod 6  beskrivs fallstudien som metod som passande inom 
ämnen som antropologi, historia, sociologi, kultur och psykologi. Dessa ämnen berör även 
pedagogik med undervisning och inlärning. Vanliga tillvägagångssätt  för att forska med hjälp  av 
fallstudie som metod är genom intervju, observation eller genom deltagande observation (från 
antropologi) och utföra en källanalys (historia). Resultaten från det insamlade materialet granskas 
och analyseras. När man genomför en fallstudie är det snarare fokus på process än utfallet och fokus 
på att upptäcka snarare än att bevisa.

1.3.2. Intervjuer 

Mina i förväg formulerade intervjufrågor fungerar som en ryggrad till intervjun som i stunden 
anpassas efter de svar och de samtal som jag fört  med intervjupersonen Axel-Nilsson. Kvalitativ 
intervju som metod är induktiv, vilket innebär att den fokuserar på process, förståelse och tolkning. 
Denna metod tillåter uttömmande svar och analys vilket passar då jag behöver beskriva och 
analysera Axel-Nilssons pedagogiska metod. Som komplement till den kvalitativa intervjun har jag 
observerat i Axel-Nilssons klassrum med klassiska musikstudenter som läser sitt  första år på en 
kandidatmusikerutbildning under höstterminen 2016 på kursen Ergonomi, som är en del av kursen 
Huvudinstrument 1 (CG1301) vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.
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Intervjun som är en del av denna kvalitativa studie genomfördes under ständig dialog och 
nyfikenhet med Axel-Nilsson i klassrummet eller efter lektionstid. För att behålla fokus och hålla 
mig inom ramen för denna studie hade mina frågeområden formulerats i förväg. Under 
observationen uppkom det även flera följdfrågor hos mig som jag senare fick svar på. 

1.3.3. Observation 

Jag fick möjligheten att närvara under Axel-Nilssons lektioner med kursdeltagare från klassiska 
institutionen på KMH. Det var studenter som läste första termin på sin treåriga musikerutbildning 
med huvudinstrument fiol, viola och cello. Totalt observerade jag tolv lektioner med undervisning 
från kl 09:00-10:30 och 10:45-12:15 på KMH under HT 2016.

Det jag observerade under lektionerna var ändamål för en ständig inre tyst analys som väckte frågor 
hos mig. Eftersom jag befann mig på plats var det  lätt att finna stunder att samtala med Axel-
Nilsson under pauser och efter lektionerna. Intrycken från observationerna bidrog till att jag kunde 
fylla ut de färdiga intervjufrågorna med följdfrågor för att vidareutveckla Axel-Nilssons svar. 

Jag filmade de flesta moment som utövades i klassrummet för att minnas tillbaka när 
anteckningarna inte räckte till. Filmerna är endast som hjälpmedel för mig att komma ihåg och inget 
som kommer visas offentligt, vilket kursdeltagarna i klassrummet har godkänt. 

Datainsamlingen består av de samtal som Axel-Nillson och jag talade om, det material jag filmade, 
fotograferade och antecknade under observationen.

1.3.4. Om deltagaren i studien

Helle Axel-Nilsson har under minst 20 års tid arbetat med kroppsmedvetenhet, rytmik, scenisk 
gestaltning och ergonomi på Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) och på KMH i 
Stockholm. Sedan 1999 är dessa ämnen obligatoriska vid musikutbildningarna på dessa högskolor. 
Axel-Nilsson är även medarbetare på Artist- och Musikerhälsan i Stockholm. Utöver detta har hon 
frilansat och hållit i kurser runt om i landet för att medvetenhetsgöra kroppens möjligheter till 
lärande och läkande för både ungdomar och vuxna. Axel-Nilsson är själv instrumentalist och har 
spelat klarinett i skolor som kommunala musikskolan, Södra Latins gymnasium och Stockholms 
kommunala musikinstitut. 

1986-1991 gick Axel-Nilsson rytmikpedagogutbildningen på KMH och hade då Anna Sundkvist 
och Kerstin Lindgren som rörelselärare. Under sina studier på KMH upplevde Axel-Nilsson en 
avsaknad av ergonomi och avspänning i utbildningen. Hon tog då kontakt med Birgitta Rudberg,  

lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm, som gav kurser i aktiv avspänning. Axel-Nilsson gick i lära 
hos henne under tre år, 1989–1992, och därefter övertog hon Rudbergs kurser på 
logonomutbildningen på SMI under handledning av Rudberg. 

13



Axel-Nilsson blev dessutom diplomerad massageterapeut 1992 och vidareutbildade sig inom Basal 
kroppskännedom under ledning av Kent Skoglund, leg. sjukgymnast och socionom. 

1997 träffade Axel-Nilsson Tim Finucane som befäste läran om Power Ergonomics, vilket handlar 
till viss del om hur man ska kunna agera avspänt i sitt handlande och inte se avspänning som en 
övning bara för nedvarvning och stillasittande/liggande. Axel-Nilsson gick i lära för Finucane under 
fem år där hon följde och assisterade honom i olika sammanhang som han undervisade, t.ex. 
kampsport, golf, ridning, gym, personal på behandling- och omsorgshem, funktionshindrade och i 
möten med musiker.

Våren 1998 genomfördes ett ergonomisymposium på KMH där David Gorman, Alexanderpedagog 
och skapare av LearningMethods, var gästföreläsare. Han kom att bli en betydelsefull 
inspirationskälla för Axel-Nilsson då han fokuserar på den mentala processen i vårt medvetande.

Axel-Nilsson har inspirerats av de läror som utgår från det som är, och inte från något mer eller 
mindre uppnåeligt ideal. Därför är det en stor kärna till att hon valde att läsa till rytmikpedagog och 
sedan vidare till aktiv avspänning, massageterapeut, Basal kroppskännedom, Powerergonomics, 
LearningMethods och sedan den metod som hon själv lagt grunden för; Ki-kommunikation (se 
vidare s. 25).

1.3.5. Etiska överväganden 

Helle Axel-Nilsson blev i ett tidigt skede informerad om studiens syfte och upplägget för 
datainsamlingen och har gett mig tillåtelse att använda hennes namn i mitt arbete. Hon har även 
accepterat att  studien är autentiskt genomförd. Därför är denna uppsats inte skriven med ett fingerat 
namn. 

För att komma ihåg de ergonomiska övningarna har jag frågat Axel-Nilsson och studenterna om de 
accepterar att jag videofilmar några lektioner eller delar av lektioner. Det är viktigt att både student 
och lärare känner sig bekväm i situationen. Inspelningarna kommer endast användas för studiens 
syfte och kommer inte visas eller publiceras på annat håll.

Studenterna förblir anonymiserade i denna studie. 

Jag har generellt följt Vetenskapsrådets riktlinjer om etik.7

1.3.6. Avgränsning

För att kvalitativt  studera undersökningsobjektet ingående har jag i mina intervjuer och 
observationer endast riktat in mig på en specifik person. Det är relevant  då jag har personlig 
erfarenhet av dennes kompetens i smärthantering. Jag kommer inte att studera flera personer eller 
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hur andra musik- och ergonomipedagoger undervisar av utrymmesskäl med hänsyn till studiens 
omfång.

1.4. Terminologi

I uppsatsen förekommer det några begrepp som behövs förklaras. Här definieras begreppen 
ergonomi och musikergonomi.  

Ergonomi

Ergonomi ”läran om arbete” (från grekiskans ergon + nomos), myntades som begrepp 1857 av 
polacken Wojciech Jastrzebowski. Han föreställde sig en bred vetenskaplig disciplin innefattande 
alla aspekter av mänsklig aktivitet. Jastrzebowski menade att  arbete kan delas upp i två kategorier: 
nyttigt och skadligt arbete. Nyttigt arbete består av fysiskt, artistiskt, rationellt och moraliskt arbete, 
vilket kräver användning av muskulära, sensoriska, mentala och andliga krafter. Jastrzebowski 
menar att meningen med arbete är att finna meningsfullhet i tillvaron och utveckla vårt välmående.8 

Enligt Nationalencyklopedin9  (NE) uppkom den moderna ergonomin på 1950-talet, som ett 
tvärvetenskapligt kunskapsområde där biologi, teknik och psykologi kombineras för att  analysera 
samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Ergonomin kan delas upp i kraftergonomi och 
kognitiv ergonomi. Kraftergonomi handlar om hur människan använder sina krafter och hur yttre 
krafter påverkar kroppen. Kognitiv ergonomi handlar om samspelet och kontakten med andra 
människor. Kunskap om mänskliga relationer, gruppsykologi och ledarskap är därför en viktig del i 
att  skapa optimala ergonomiska förhållanden. Ergonomin omfattar i sin vidaste betydelse alla 
aspekter på människan i arbete – även de emotionella. NE menar alltså det arbete vi utför på vår 
arbetsplats. 

Den svenska ergonomiföreningen Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige (EHSS)10 
beskriver ergonomi som ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett 
helhetsperspektiv behandlar samspelet mellan människa, teknik och organisation i avsikt att 
optimera hälsa och välbefinnande. Meningen med ergonomi är att minska belastningen på 
människan så att hon känner sig mer till freds, kan utföra saker snabbare och enklare och begå färre 
misstag. 

Musikergonomi 

Traditionell musikergonomi har sin grund i en allmän ergonomi i hur man ska sitta och stå då man 
spelar. Detta allmänna synsätt kan utvecklas mycket mer i ett musiksammanhang och analyseras 

15

8 Salvendy (2006).

9 Nationalencyklopedin: ”ergonomi” http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/  (2017-03-13).

10 Ergonomisällskapet. Hemsida: http://www.ergonomisallskapet.se/foreningen.html (2017-03-13).

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
http://www.ergonomisallskapet.se/foreningen.html
http://www.ergonomisallskapet.se/foreningen.html


utifrån musikaktiviteternas speciella villkor för hela kroppen. Behovet av ergonomisk kunskap i 
musikutbildningen har aktualiserats sedan 1980-talet. Trots ergonomisk kunskap finns en stor 
frekvens av skador och besvär i rörelseorganen hos musikutövare och då framförallt hos 
stråkmusiker. Dessa risker medför ett ökat ansvar hos lärare att informera och uppmärksamma den 
ergonomiska aspekten av att spela ergonomiskt hållbart redan från tidig ålder.

Musikergonomi beskrivs av Stojan Kaladjev i avhandlingen Ergonomi i musikutbildningen,11  som 
ett område som grundar sig på en allmän ergonomisk kunskap, vilken utvecklas i ett 
musiksammanhang och analyseras utifrån olika musikaktiviteters specifika villkor.

1.5. Tidigare forskning 

Fokus har lagts på doktorsavhandling, musikpedagogiska, ergonomiska och övriga utgåvor. Jag har 
även gjort en genomlysning för ämnet av relevanta studentuppsatser, men valt att inte tillämpa dem 
i denna studie då de i flesta fall fokuserar på spelrelaterad smärta utan att erbjuda strategier och 
hjälpmedel för att få en ergonomisk musikalisk hållbarhet. De ergonomiska utgåvorna är i synnerhet 
inspirationskällor till Axel-Nilsson.

1.5.1. Doktorsavhandling

Stojan Kaladjevs från Sverige har skrivit avhandlingen Ergonomi i musikutbildningen12  som är en 
studie som inriktar sig på ergonomiska och kognitiva aspekter på instrumentalspel. Han påvisar en 
mängd faktorer av fysisk, fysiologisk, psykologisk och social karaktär som samverkar i början av de 
musikaliska/instrumentala färdigheternas utveckling. Kaladjev har studerat barn i två olika 
musikskoleklasser och studiens resultat visar på ett stort behov av tidigt insatta och förebyggande 
åtgärder i musikundervisning för att skydda förekomsten av yrkesrelaterade skador och besvär 
under instrumentalspel i vuxen ålder. Studien lägger stor vikt i att instrumentala studier med 
ergonomi bör gå hand i hand med individens hela musikaliska utveckling och även med andra 
komponenter i barnets personlighetsutveckling. Kaladjev har även skrivit ett kapitel Om 
spelrörelser, musikfunktioner och yrkesrelaterade besvär13  som ingår i facktidskriften Nordisk 
musikpedagogisk forskning. 

1.5.2. Musikpedagogiska utgåvor

Kato Havas ursprungligen från Ungern blev banbrytare när hennes bok A new approach to violin 
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playing14  gavs ut, då det var ett nytt förhållningssätt att  förhålla sig till fiolen än i tidigare skriven 
litteratur. Havas ser kroppen som ett instrument och att  hela kroppen behöver engageras för att utan 
motstånd på en enda punkt lämna sitt fulla stöd. Havas lägger stort fokus på balansen och 
jämnvikten mellan alla kroppens delar i en enda balanserad och närvarande kropp. Hennes 
undervisningsmetod är väl beskriven i hennes bok och ger läsaren goda förutsättningar för att kunna 
behärska fiolteknik och utöva musik. Havas har även skrivit en bok om hur man kan eliminera 
rampfeber. Båda böckerna finns översatta i en samlad bok på svenska15.

Robert Schenck från Sverige har skrivit boken Spelrum16  som är en metodikbok för sång- och 
instrumentalpedagoger. Schenck poängterar att i musikundervisningen måste finnas ett spelrum eller 
en balans mellan olika sidor; planering och spontanitet, krav och frihet, gammalt och nytt, lätt och 
svårt, spel med och utan noter. Robert Schenck lägger tonvikten på kreativa undervisningsformer 
och betonar projekt, gehörsspel, eget skapande och musikglädje.

1.5.3. Ergonomiska utgåvor

Gerda Alexander, uppväxt i Tyskland verksam i Danmark, är känd för eutonimetoden. Ordet 
eutoni syftar till att uppleva sambandet och balansen mellan kropp och själ. Gerda Alexander hade 
själv problem med kroppen i form av reumatisk feber17 och endokardit18. Detta inspirerade henne 
att hitta andra tillvägagångssätt för att inte förvärra hennes symtom. Hon började reglera hennes 
muskeltonus och genom observation och reflektion av sina egna, men även hennes studenters 
krämpor, började hon se sambandet mellan neuropsykologiska grunderna för mänsklig rörelse och 
hon grundade metoden eutoni. Det syftar till att uppnå en god hållbarhet i kroppen, med så jämn 
tonusvikt som möjligt, för att på ett harmoniskt sätt kunna anpassa sig till olika förhållanden.

Eutoni har definierats som ”ett tillstånd under vilket varje rörelse utförs med ett minimum av energi 
med maximal effekt, medan alla vitala funktioner fortsätter normalt".19  Eutonin syftar inte till att 
lösa upp spänningstillstånd, utan snarare till att skapa en balanserad utjämning av dem. Det handlar 
framför allt om musklernas spänningsbalans. 

Gerda Alexander har skrivit böcker i serier som heter; Eutoni – ein Weg der körperlichen 
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Selbsterfahrung.20 Mellan åren 1984-1992, men de blev sedan omarbetad tillsammans med Karin 
Schaefer år 2012 till en bok som också heter; Eutoni – ein Weg der körperlichen Selbsterfahrung.21 

Thérèse Bertherat, fransk fysioterapeut, har tillsammans med Carol Bernstein skrivit boken The 
body has its reasons: Self-Awareness Through Conscious Movement.22 Bertherat är grundaren för 
metoden antigymnastik som ses som läran om kroppens organiska och mjuka rörelser. Metoden är 
till för att utveckla kroppens räckvidd och rörelsefrihet, släppa begränsningar och få en låg 
grundtonus. 

Jacques Dropsy, fransk rörelsepedagog och psykoterapeut, som har givit kurser bland annat i Tai 
Chi och Zen-meditation i Sverige. Dropsy har haft stor betydelse för sjukgymnastikens utveckling i 
Sverige. En av hans elever, Gertrud Roxendal, skapade en metod av hans lära med namn Basal 
kroppskännedom. Metoden fokuserar på både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet är att 
upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser och på så sätt successivt påverka sin egen 
hälsa. Metoden förespråkar mental närvaro, att vara här och nu. Behandlingen utförs genom lugna 
rörelseövningar och ger även utrymme för reflektion. Förutom Dropsy kom Roxendal att bli en av 
de främsta svenska förespråkarna och utövarna för Basal kroppskännedom i sin roll som 
sjukgymnast, forskare inom sjukgymnastik och doktor i medicinsk vetenskap.23

Tim Finucane, uppväxt i Storbritannien bosatt i Sverige, är upphovsmannen till powerergonomics 
och författare till boken; Den sammanhållna människan. På 1980-talet kallades metoden 
Sammanhållning Teknik Resultat (STR), som sedan kom att utvecklas till powerergonomics. 
Metoden utmanar det traditionella förhållningssättet att kroppen bärs bäst i ett opressat läge d.v.s. då 
man blir uppmanad att sträcka på ryggen eller ställa sig på hälarna. Finucane menar att fokus istället 
ska ligga på en balanserad människa som känner, förnimmer och hör med sina sinnen. När 
människan är i kontakt med sig själv släpper spänningar och man kan läka och må bättre.24

David Gorman från Canada har skapat LearningMethods och genom hans engagemang har han 
givit ut många publikationer i både form av text, video och ljud. Han studerade Alexanderteknik 
och utbildade sig till Alexanderpedagog, så småningom grundade han en skola i London där han 
själv utbildade Alexanderpedagoger. I takt med att han fick egna erfarenheter från olika metoder 
blev det för honom tydligt att den större delen av problemen inte sitter i kroppen. Problemen 
återfinns snarare i vårt medvetande och vårt sätt att förhålla oss till saker och ting (våra 
underliggande trossystem) då vi i vårt dagliga liv missuppfattar omständigheter och reagerar på 
dessa misstolkningar. Gorman identifierade behovet av en ny metod för att hjälpa människor att 
upptäcka och frigöra sig från dessa cirkulära fällor. Han utvecklade LearingMethods som bidrar till 
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att lära människor hur man får kontroll över sina sinnen.25

Ruth Kylberg och Britta Borgström skapade tillsammans Kylberg-Borgström metoden som har 
praktiserats i över 100 år och är en rörelseterapi som uppkom omkring 1910-talet och som bygger 
på en helhetssyn på människan. Ruth Kylberg och hennes systerdotter Britta Borgström skapade 
tillsammans ett praktiskt och teoretiskt arbetssätt att förhindra kroppen från smärta. De såg att olika 
positioner av kroppens delar påverkade varandra beroende på kroppens placering mellan 
muskelkraft, tyngdkraft, rörelsemedvetenhet och balans. Grundtanken i metoden är att smärta 
uppkommer genom att man använder sin kropp på fel sätt. Det gäller därför att hitta tillbaka till ett 
rörelsemönster som är skonsamt och naturligt. Att kroppen är en helhet  och inte olika delar som 
staplas på varandra.26

Britta Borgström har tillsammans med Birgitta Bergström skrivit boken Rör dig till hälsa – lätta 
övningar och avspänning enligt Kylberg/Borgström-metoden.27

Maurice Martenot, också från Frankrike, är författare till boken Se relaxer, pourquoi, comment. 
Kinésophie, forme particulière de relaxation.28  Hans metod heter kinesofi – rörelsevishet. Det  är 
avsedd för att göra oss medvetna om våra spänningar och för att  lära oss hur man släpper dem – 
aktiv avspänning. Detta leder till förmågan att lyssna till kroppen och vara uppmärksam på dess 
signaler. Han betonar vikten av den totala närvaron i allt vad man företar sig, kroppsligt lika väl 
som mentalt, och som till sin djupaste inrikting stämmer i samklang.

Martenot var även musiker, pedagog och skapare av det elektroniska musikinstrumentet Ondes 
Martenot på 1930-talet. Martenots elever hämmades av sina spänningar och saknade den rörliga 
friheten p.g.a spänningar. Han kände behovet av att förmedla att hela kroppen är ett instrument och 
finna aktiv avspänning i musicerandet och förmedlade hans metod kinesofi även inom musiken.

Birgitta Rudberg, tidigare verksam som lektor vid lärarhögskolan i Stockholm, har skrivit boken 
Aktiv avspänning.29 Det är en metodbok som stegvis vägleder hur läsaren ska kunna bli avspänd och 
slippa spänningar i kroppen. När kroppen blir riktigt avspänd, blir också personligheten avspänd. 
Det skapas en trygghet i kroppen som sprider lugn istället för oro och stress. Avspänningsmetoden 
blir ett nytt förhållningssätt till livet med avspändhet. 

Rudberg gick många år hos sjukgymnasten Britta Borgström (nämnd ovan) på behandling men som 
sedan ledde till auskultering och som lärling. Sedan dess har Rudberg undervisat en rad olika vuxna 
yrkesmänniskor och ungdomar med olika spänningsfaktorer i kroppen.
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1.5.4. Övriga utgåvor

Ditte Anderssons från Uppland har skrivit ett forskning och utvecklingsprojekt; Biomekanik och 
ergonomi i samband med spel på nyckelharpa.30 Anderssons studie är inspirerad av Paul Rollands 
studie University of Illinois String Research Project som kom att bli publicerad i boken; The 
Teaching of Action in String Playing (TASP).31 Denna studies hypotes var: 	

Rörelseträning, skapad för att befria eleven från överdriven spänning, kan införas inom en 

organiserad plan för undervisning på stråkinstrument, och en sådan plan kommer, på lång sikt, att 

resultera i snabbare inlärning och bättre utförande inom alla områden av undervisningen. 

Undervisningen rörde först och främst fiol och altfiol. 

(TASP s. 1; översättning Ditte Andersson, sid 4).

Andersson har analyserat rörelsemönstret hos några skickliga spelare och några inte så skickliga 
spelare. Att skickliga spelare inom folkmusikgenren rör sig anser hon inte är någon nyhet, men hur 
de rör sig och i vilken riktning har en betydelse för både det musikaliska och det biomekaniska och 
då visar studien hur viktig helkroppsrörelsen är för ett bra spel. Jämförelsen visar även att det inte 
baseras på någon slags estetik, utan funktion. Om inte instruktören har denna funktion alldeles klart 
för sig blir processen att överföra meningen med hållningen till en elev ”fullständigt urvattnad.” 32

Karin Jensen, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, har skrivit om tankens kraft vid den s.k. 
Placeboeffekten. Placeboeffekten innebär att förändra tankarna till positiva förväntningar som gör 
att  behandlingen lyckas. Tro kan både försätta berg och göra underverk. Åtminstone när det handlar 
om att lindra smärta och må bättre vid vissa sjukdomstillstånd. Det handlar om att försätta sig i det 
tillstånd där man känner trygghet genom att det finns en tydlig förväntan om vad behandlingen kan 
gör för nytta. Om det är mer oklart vilka positiva effekter en behandling kan ge är det mindre troligt 
att de kommer att infrias. 

Motsatsen till placebo kallas nocebo och innebär att våra negativa förväntningar av exempelvis en 
behandling inte får önskad effekt. Studier har genomförts där man har gett två olika grupper av 
patienter samma behandling, fast där den ena gruppen har blivit  informerad om möjliga 
biverkningar och den andra gruppen inte blivit  informerad om möjliga biverkningar. Gruppen som 
förväntat sig besvär upplevde då också mer besvär så som illamående och trötthet, medan de 
patienter som inte informerat om möjliga biverkningar inte kände av någon biverkning. Det visar på 
hur kroppens system anpassar sig efter den information vi tar till oss.33
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Annika Lejonclou och Åse Lindberg har skrivit boken Musik och mental träning.34   Med hjälp av 
mental träning kan vi föreställa oss hur vi når våra mål och uppleva det positiva känslorna som 
sammanhänger dem. Om vi till exempel ska genomföra en konsert kan vi först uppleva hela 
situationen så detaljerat som möjligt; hur vi upplever när vi spelar bra. Vi föreställer alltså under 
avslappning vad som ska ske och informerar kroppen och sinnet om vad vi väntar oss av dem. När 
vi sedan upplever situationen i verkligheten har kroppen genomgått den processen mentalt och det 
lagras i minnet som blir en erfarenhet, vilket leder till att  du blir bättre förberedd. Du måste tro på 
det för att det ska få effekt. Vissa upplever att det fungerar bättre att  mentalt föreställa sig händelser 
i bild- eller film-mässig form. Vårt nervsystem kan inte skilja mellan upplevelsen av en verklig 
situation och en situation som man föreställer sig livligt och intensivt. Detta kan vi använda oss av i 
den mentala träningen, då vi på detta sätt skaffar oss nya artificiella erfarenheter, minnen och 
förväntningar.

Svenska Musikerförbundet gav ut ett häfte år 2007 som heter; Kroppen – ett instrument att vara 
rädd om35 som innehåller tre olika övningsmodeller för musiker. Modellerna syftar till att stärka de 
specifika muskelgrupper som musiker generellt använder.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, de flesta större sjukhus.

Behovet av att lära sig avspänning i alla dess former tyckts öka hela tiden – i alla åldrar och 
yrkeskategorier. De flesta större sjukhus i Sverige har idag ett smärtcentrum, då smärta skapar stora 
konsekvenser och som ofta leder till långvarig smärta och som gör att människor söker sig till 
sjukvården. Smärtbehandlingens viktigaste kärna är just då avspänningsstrategier och med en 
inriktning mot att förändra beteendet. Smärtbehandlingen är en evidensbaserad multimodal 
smärtrehabilitering enligt SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering). Multimodal 
rehablitering innebär en kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning, manuella 
eller fysikaliska metoder. 

Vårdpersonal arbetar i team (team med flera olika typer av specialister) med patienten och 
rehabliteringsprogrammet pågår under en längre tid. Teamet består oftast av en terapeut, 
sjukgymnast, kurator och en läkare. Den psykologiska beteendemedicinska behandlingen bygger på 
att patientens tankar, beteenden och omgivning har betydelse för rehabiliteringen. Första steget är 
att acceptera spänningen/smärtan men att genom teamet få hjälp med strategier för att kunna ta 
kontroll över den. Dessa strategier kombineras med fysisk aktivitet/träning. SBU-rapporten visar att 
de inre psykologiska beteendepåverkande insatserna är lika beroende av den yttre fysiologiska 
aktiviteten/träningen. 
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Slutligen visar SBU-rapporten på att den multimodala rehabiliteringen förbättrar förutsättningarna 
för patienten med minskad sjukskrivning och bättre arbetsförmåga och ork.36

Lars-Eric Uneståhl är en av Sveriges mer erkända inom mental träning. Han är legitimerad 
psykolog och fil.dr. i psykologi och har givit ut många böcker och cd-skivor med inriktning på 
mental träning, de flesta inom området idrottspsykologi. Bland produktionen kan nämnas även ett 
hundratal forskningsrapporter och ett femtiotal träningsprogram. Mental träning används inom 
idrott för att inte slita på kroppen och för att visualisera och förbereda sig inför tävlingar i syfte att 
säkerställa bästa möjliga prestation. Men principen i den mentala träningen går lika bra att använda 
utanför idrotten och rekommenderas för alla som vill fungera och må bättre.37

2. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet  från observationen, tidigare insamlat  datamaterial och de 
kvalitativa intervjuer som jag haft tillsammans med Helle Axel-Nilsson.

Jag har sammanställt  en del av alla de influenser som Axel-Nilsson inspireras av och som utgör 
hennes pedagogiska verktygslåda. Resultatet presenteras genom tre ingångar; yttre, inre och 
samspelet mellan yttre och inre. Det kulturpsykologiska perspektivet bidrar till avgränsningen då 
Axel-Nilssons material är mycket omfattande. 

2.1. Yttre 

Yttre påverkansfaktorer är kroppsliga besvär som uppstår av repetitiva rörelser, ensidiga och 
felaktiga ställningar och dålig ergonomi i musicerandet. Med rätt metoder och ökat medvetande om 
orsaken till dessa problem medvetandegörs vikten av dynamiken mellan spänning och avspänning.

2.1.1. Spänning

Under observationen i klassrummet med Axel-Nilsson tillsammans med studenter från den klassiska 
institutionen på KMH frågar Axel-Nilsson om det är någon student som har någon spänning 
någonstans. Alla nickar jakande med huvudet. 
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37 Uneståhl (1995). 
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Många är spända för att  de har ont, men ännu fler har ont för att de är spända. När kroppens system 
tolkar en situation som hotfull och när vi blir rädda reagerar vi genom att krypa ihop och dra 
samman våra muskler i spänning. Vi gör oss försvarsberedda med nerverna på helspänn. Det 
handlar om att vi ska överleva. När systemet tolkar en situation som hotfull utlöser den spänningar 
från tidigare erfarenheter i livet exempelvis vid ett konsertframträdande. Det är inte farligt att spela 
en konsert, men har vi tidigare erfarenheter av att bli bedömda, eller att inte få vara med, eller om vi 
fått  höra att vi inte är tillräckligt bra, så känner vi att vi måste prestera och bevisa vår färdighet, 
detta aktiverar en spänning. Genom att  analysera det faktum att det finns en spänning kan man bli 
medveten om hur man mår och i vilken situation man mår på detta sätt. Om man blir rädd inför en 
konsert så måste anledningen till detta beaktas och undersökas närmare genom att ställa frågan; vad 
är grundorsaken och vilken är den tidigare erfarenheten? Spänningssymptomet är inte själva 
problemet, utan snarare en stark varningssignal vars avsikt  är att uppmärksamma människan att leta 
efter den verkliga orsaken.

Under observationen uppfattar jag det som att vi har en grundspänning i kroppen. Det är en 
muskelspänning som finns naturligt i kroppen och den kallas för grundtonus. Grundtonusen är 
ingen spänning som blockerar kroppen utan den håller snarare ihop kroppen. Om man släpper 
grundtonus och slappnar av så pass mycket att kroppen kollapsar i exempelvis soffläge framför tv:n, 
får vi en tonus som inte går att behålla, då kollapsar även grundspänningen. Om denna kollaps är 
det inlärda vanemönstret för att  vila krävs det mer energi för kroppen att ta sig tillbaka till dess 
grundtonus, det krävs då fler moment för muskulaturen att aktivera sig och komma tillbaka till 
grundtonus. I längden leder detta till att kroppen till sist säger ifrån och hamnar i utbrändhet. Därför 
är det viktigt att känna till att kroppen har en inneboende och sammanhållen styrka som kräver 
minsta möjliga energi fast med bästa prestation. Detta går att läsa mer om i 2.3. samspelet mellan 
det yttre och inre.

Förutom fysiskt (yttre) muskelspänning så kan spänning också vara en psykisk (inre) spänning 
såsom oro, ångest, rädsla och nervositet. Den fysiska spänningen har anatomiska förutsättningar  
och därmed skapad efter en bestämd struktur i kroppen, medan den psykiska spänningen är mer  
föränderligt utifrån livets alla olika händelser. 

2.1.2. Avspänning

Avspänning är inte detsamma som avslappning. Avspänning kan förknippas med en kropp i rörelse 
som är mitt i vardagen – att i olika situationer vara medveten om hur ens kropp är som mest 
avspänd och därigenom vara medveten om vilken energimängd som behövs för att komma till 
avspänt läge. Att lära sig leva avspänt är att  bli mer medveten i sin kropp, att känna att man är sin 
kropp, inte bara har en kropp, utan det gäller att få en kroppsmedvetenhet om sin egna kropp. 

I den avspänningsövning och metod som lärs ut på de flesta medicinska institut (sjukhus) får 
patienterna lära sig att  avspänning är något fristående. Man övar bland annat på att slappna av i 
kroppen och att  försätta sig i ett tillstånd där de finner lugn och ro, exempelvis genom att tänka på 
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en badstrand. Övningen går alltså ut på att  avspänning är något som ska övas in separat och som ska 
utföras fristående medan Axel-Nilsson menar att avspänning är inget som du gör utan det är något 
som sker naturligt.

Kroppen är du, men genom kroppen kan du bli medveten om din reaktion. Exempelvis kanske du 
känner dig spänd under en sällskapsmiddag fast att det är trevligt. Då får du ställa dig frågan varför 
du är spänd. Kan spänningen bero på att ansträngningen i att upprätthålla en roll under middagen  
istället för att  bara vara här och nu i lugn och ro – att slappna av och finna sig tillrätta i rummet? 
Det är först när jag kan vara mig själv och trygg i det som det blir en naturlig avspänning.

2.2. Inre 

Inre påverkansfaktorer är en inre mental process. Vi människor är dynamiska och har möjlighet att 
förändra, hantera och påverka våra sinnen med tankens kraft. Mental närvaro bidrar till att 
upprätthålla en hållbar kropp. De pedagogiska verktygen bidrar till att öka medvetandet om de 
psykologiska abstrakta påverkansfaktorerna.

2.2.1. Mental närvaro

Genom att lära sig grunderna i hur man använder sin tyngdkraft och hur du engagerar dig och 
fokuserar på det du gör finner du mental närvaro. I avsaknad av mental närvaro kan det kännas 
tungt och jobbigt att behöva kontrollera kroppen, men med mental närvaro går det lätt, vilket leder 
till inre lugn. 

I vår kropp  finns sensorer som kontinuerligt registrerar hudens, musklernas och senors sträckning 
och spänning så att  vårt centrala nervsystem får information om var våra kroppsdelar befinner sig. 
Det viktiga är alltså hur kroppens alla delar koordineras till en helhet som hålls samman och inte är 
en samling separata bitar. Det proprioceptionella och det kinistetiska sinnet har sitt ursprung i dessa 
sensorer. 

Proprioception är vårt  sinne för positionering. Det är vårt balans och lägesinne. Det hjälper oss att 
veta var vi befinner oss i rummet. Utan att  tänka på det så rör vi vår kropp obehindrat så att vi inte 
går in i dörrposter, slår i huvudet etc. Det är även ett sinne som navigerar det stora till det lilla, 
exempelvis hur en fiolist förhåller sig till att veta vart tonerna ligger på fiolhalsen utan hjälplinjer. 
Det är ett sinne som verkar i vårt medvetna och som är kopplat till vår balans. Kroppen vet hur stor 
plats den tar och hur den ska orientera sig.

Kinistetiska sinnet är vår sinne för rörelse. Det  hjälper oss att veta hur vi ska agera för att nå till det 
önskade resultatet, till exempel att utföra strängväxling på fiol och veta exakt hur mycket vi ska röra 
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stråken i förhållande till strängarna. Detta sinne verkar i vårt medvetna. För att utföra en exakt 
strängväxling har vi övat rörelsen.38

I sin undervisning medvetandegör Axel-Nilsson alla sinnenas funktion och fördjupar studenternas 
kunskap i hur de själva kan förändra sina tankemönster och påverka sin upplevelse och prestation 
på ett positivt sätt. Hon medvetandegör hur de kan använda sig av den naturliga kraften med varken 
för mycket eller för lite energi. Genom att medvetandegöra det proprioceptionella och det 
kinistetiska sinnet  skapas en balans och en exakthet i rörelsen som bidrar till att  öva upp sitt 
kroppsgehör. 

2.3. Samspelet mellan yttre och inre 

Det yttre och det  inre samspelet bildar tillsammans en helhet. De är beroende av varandra. Fungerar 
inte det inre fungerar heller inte till viss del det yttre. För att vara en hållbar musiker är det viktigt 
att  koppla samman den mentala närvaron med ergonomisk medvetenhet och att se hela kroppen 
som en helhet och inte i separata delar.

2.3.1. Ki-kommunikation

Termen Ki-kommunikation39  är den metod som Helle Axel-Nilsson utövar och har skapat. Hon har 
valt att  kalla det för Ki-kommunikation då det handlar om att medvetandegöra och få ett bättre 
gehör/kroppsgehör40 för sitt kinistetiska sinne och om att förstå hur jag ska kunna använda min 
rörelseenergi på ett hållbart  sätt. Det handlar om hur jag bäst handskas med min kraft, dvs. är 
avspänd och i balans i mötet med mig själv, min uppgift och i kommunikation med andra. 

Det är viktigt att se kroppen som en helhet och inte en samling separata delar och känna till att det i 
vår kropp finns sensorer som kontinuerligt registrerar hudens, musklernas och senors sträckning och 
spänning så att vårt centrala nervsystem får information om var våra kroppsdelar befinner sig. Inom 
oss har vi också den inre kompassen som styr vårt balans och lägesinne som hjälper till att orientera 
oss i vår rörelse.

Vad som skiljer Ki-kommunikation från andra träningsformer (t.ex. Alexanderteknik, 
Feldenkreismetoden, Osteopati, Qi-gong, Tai-chi, Yoga, Mental träning, Sjukgymnastik) är att 
förändringen är omedelbar så fort en student eller patient fått metoden förklarad för sig. Många 
menar att resan till läkande är viktigare än målet och att  det kan ta lång tid att förstå. Men med Ki-
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39 Axel-Nilsson. Hemsida: http://ergoakademin.se/index.html (2017-03-04).
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kommunikationen ser resan annorlunda ut  då den börjar direkt – så fort du fått kunskap om den och 
kännedom om ditt kroppsgehör så är förändringen igång. 

En annan skillnad mellan Ki-kommunikation och andra träningsformer är synen på människan och 
kroppen. I de andra träningsformerna arbetar man med fokus på att  röra på kroppen, det fysiska, att 
det är kroppen som ska stärkas, lagas, fixas och förändras samtidigt som ens tankar, det psykiska, är 
avgörande och kan förändras. Vilket inte är fel i sig, men några av träningsformerna resulterar i att 
dela upp  kroppen i separata delar och inte se den som en helhet. Medan Ki-kommunikation ser till 
hela mig och hur jag tar plats i mig här och nu. Genom Ki-kommunikation läggs fokus på 
kroppsgehöret, hur du använder dig av ditt kinistetiska sinne och hur du rör dig i rummet. Det 
handlar om att  vända mina upplevelser, smärtor och problem till en möjlighet att  lära om och läka 
på ett  nyfiket undersökande och upptäckande sätt. Det  är en stor skillnad i pedagogiken – att 
medvetenhetsgöra hur jag rör mig på ett sätt som stärker och förlänger min muskulatur men inom 
mina gränser i rörelseriktningen och inte i ytterlägen. Den hjälper mig att bli medveten med min 
kropp, inte om min kropp. Metoden är både förebyggande och rehabiliterande för kroppen, den ger 
både avspänning och ökad prestation i handling.

2.3.2. Vad är det att ha en hållbar stämning i kroppen?

Under observationen i klassrummet med pedagogen Helle Axel-Nilsson tillsammans med studenter 
från den klassiska institutionen på KMH förklarar Axel-Nilsson att under kursens och lektionernas 
gång kommer de stämma om det kinistetiska sinnet, men att  studenterna sedan får ett val hur de vill 
göra, så man inte bara gör som alla andra i den kultur man lever i utan reflekterar och känner efter 
själva.

Här följer ett utdrag ifrån en lektionen tillsammans med en student och pedagogen

Pedagogen ber studenten att stå som den brukar göra.
Pedagogen trycker med sin hand på studenten och frågar; hur står det till?
Pedagogen trycker på olika ställen på studentens kropp  t.ex. om hon trycker på höger axels sida så 
svarar kroppen med att luta sig åt vänster, eller om hon drar i ena armen nedåt så svarar kroppen 
med att följa efter. Studenten lägger sig inte i, utan låter kroppen reagera som den brukar och låter 
det ske, det som sker. Genom detta får pedagogen tag i vad studenten har för grundstämning/
grundtonus.

Pedagogen ber studenten att stå som den brukar men med uppgiften av att vilja stå kvar när 
pedagogen trycker på studenten och hon frågar; hur löser du det?
Pedagogen trycker på sidan om armen och eleven står kvar – håller emot. Studenten säger inget 
utan börjar istället kompensera med kraft för att stå kvar i samma läge som när pedagogen trycker 
på olika ställen på studentens kropp. Sedan svarar studenten med att  den får kämpa emot för att 
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hålla sig kvar, att  det går åt mycket kraft. Det visar på att studenten kan kompensera, vara beredd, 
kontrollera och ta i för att inte ge vika, men det krävs mycket energi för att kroppen ska stå kvar.

Pedagogen frågar; hur är det med andningen?
Studenten svarar; jag andas inte tror jag…

Andningen är det första och bästa larmet förklarar pedagogen. Larmet om att du inte andas är att 
kroppen säger – här arbetar jag med för mycket kraft än vad som behövs. När du inte andas så är 
kroppen upptagen med att  kompensera någon annanstans. Om du inte tar hand om den första 
signalen kommer kroppen behöva fortsätta spänna sig för att kompensera för obalansen. 
Spänningarna märks då tydligare till exempel som i sammanbitna käkar, huvudvärk och uppdragna 
axlar. Det onda och spända blir då allt starkare och tillslut kommer kroppen vara helt utmattad och 
kanske till och med kollapsa om det har gått långt i den nedåtgående spiralen.

Sedan ber pedagogen studenten att  gå upp på tå för att sedan komma ned igen på helfot, bara rakt 
ned. Då hamnar studenten i en ”rak lodrät linje” med vikten på hälarna. Det är den gamla 
upplevelsen. Pedagogen frågar om studenten kan komma upp på tå igen och komma rak ned i 
tyngdkraftens rörelseriktning men att den ska behåll samma rörelseriktning när den kommer ned på 
helfot. Studenten gör så och hamnar då i en lite mer framåtlutade riktningen som är i tyngdkraftens 
rörelseriktning. Det är den nya upplevelsen. Studenten upplever att den står mer framåtlutat än som 
vanligt. Studenten står kvar i den lite lätt framåtlutade riktningen och pedagogen trycker igen på 
samma ställen på studentens kropp men studentens kropp  svarar inte med att ge vika utan står 
stadigt kvar. Pedagogen ber studenten reflektera över det den känner och upplever.

Därefter ber pedagogen studenten att  ställa sig som den brukade göra i den gamla positionen och 
pedagogen trycker på sidan om armen. Kroppen svarar med att ge vika och studenten fnissar som 
reaktion, det blir en aha-upplevelse och ett konstaterande om skillnaden. Det här är din 

grundstämning förklarar pedagogen, den visar på vad du har för grundton. Kroppen svarar genom 
”att ge vika” och det är detsamma som att spela på ett falskt instrument som inte är stämt. När man 
spelar på ett falskt instrument så måste man börja kompensera för att det ska bli rent. 

Sedan ber pedagogen studenten att komma till ”hit igen”. Hit igen är att pedagogen håller upp ett 
finger lite framför studentens huvud som gör att uppmärksamheten är uppåt inte nedåt, framåt och 
inte bakåt. Studenten står i tyngdkraftens rörelseriktning och ljudar ”mmm” då den konstaterar 
skillnaderna beroende på vart pedagogen trycker, och nu även drar i kroppen. Pedagogen frågar vad 
”mmm:et” står för? Vad säger den här erfarenheten dig? Studenten upplever att den inte behöver 
kompensera något. Den står där stadigt kvar utan att faktiskt göra något – förutom att tänka öppet 
och utåt, och att stå i den framåtlutade rörelseriktningen. Pedagogen förklarar att det är skillnad på 
att  sträcka sig, mot att ha en rörelseriktning i bålen. När du har en rörelseriktning i bålen, som är i 
balans med tyngdkraften, så stabiliseras även armarna, och benen hamnar inte i ett bakåtsträckt 
läge. 
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Pedagogen förklarar att studenten har en stämd kropp här – stämningen är ren. Kroppen behöver 
inte kompensera och du behöver inte jobba extra för att så kvar. Du är nu stämd efter tyngdkraften 
säger pedagogen. När det känns som att du står framåtlutat är det de kinistetiska sinnet som säger 
att  det  är framåt mot vad du är van vid. Alltså jobbar studenten och pedagogen här med att stämma 
kroppen till en grundton som är balanserat med det kinistetiska kroppsgehöret.

De andra studenterna som är i rummet och har tittat på konstaterar att det  ser stabilt  ut och att det 
finns ett lugn över studenten som det inte gjorde innan. Pedagogen förklarar att det  är bra att 
studenterna ser, känner och upplever skillnaden, för genom skillnaden kan vi med erfarenheten få 
en förståelse. Det tråkiga är att det gäller åt båda håll, förklarar pedagogen. Har jag en dålig 
stämning så får jag erfarenhet av det och det känns tungt, jobbigt och jag måste fixa, trixa och 
kontrollera kroppen. Men har jag en god stämning så får jag erfarenhet av hållbarhet och lugn. Här 
är det kroppens visdom som vi ska lära oss att lyssna till – du har alltid det här instrumentet med 
dig, det är din följeslagare i vått och torrt. Kroppen ljuger inte, utan har ofta rätt. Så när det är 
jobbigt och du är låst så är det väldigt sällan det är kroppen det är fel på (om man har en fullt 
fungerande kropp). Pedagogen förklarar att det du behöver lära dig är grunden i hur du använder dig 
av din tyngdkraft. Men också i hur du engagerar dig och hur du fokuserar på det du gör – vart du 
har din mentala närvaro.

Pedagogen ber de andra studenterna gå ihop två och två och prova de olika sätten. Stå som du 
brukar och sedan testa det nya sättet samtidigt som den andra vännen trycker på dig.

Här följer ett annat utdrag ifrån en lektion då pedagogen går in på den mentala 
närvaron i Ki-kommunikation

Pedagogen inleder med att säga; ”när någonting känns ont eller stramar så är det lätt att  fokus 
hamnar där, men i just det  tillfället är det beroende på vart du lägger ditt fokus som du kan påverka. 
Ser du dig och din kropp som separata delar och är utanför kroppen, eller ser du dig som en helhet – 
att du är kroppen och kroppen är i ett med dig”.

Pedagogen ber en student stå upp  och komma ned på tå i en stämd kropp. Pedagogen ber sedan 
studenten att hålla upp  ena handen. Studenten tar upp handen och pedagogen tar om studentens 
handled och drar armen inåt studentens kropp. Armen ger vika även om studenten står i den 
framåtlutande rörelseriktningen. Pedagogen ber studenten att ta upp  sin hand igen på samma sätt, 
men att också peka med pekfingret på en stol. Studenten pekar och när pedagogen tar runt om 
studentens handled är armen stabil och ger inte vika, trots att  studenten inte spänner eller försöker 
kompensera.

Pedagogen förklarar här att  det handlar om vart du lägger fokus. Väljer du att  lägga fokus på handen 
eller väljer du att lägga fokus på vad du vill göra med handen (att peka på handlingen)? Att du är 
uppmärksam på rummet och har en riktning tillsammans med ditt kinistetiska sinne. 
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De provar de olika metoderna och pedagogen ger olika instruktioner till studenten, som den 
reagerar på, exempelvis:
- Kan du röra på fingrarna på låren? (ostämd, tanken tänker bara på fingrarna och inte hand/kropp).
- Kan du trumma på låren? (stämd, tanken tänker på hela handen och med det kroppen).
Här utförs alltså likadan rörelse men med olik mental närvaro – yttre fokus eller inre fokus. Från 
det lilla till det stora.

Pedagogen berättar att; för att hålla fokus kan vi bara tänka på en sak i taget, men fokuset kan 
blixtsnabbt byta till ett annat fokus. Om man har flera fokus blir det mycket  att  tänka på, framförallt 
när du behöver tänka på kroppens alla olika delar som kanske värker eller behöver fixas med för att 
hålla den i ordning. Det är inte meningen och det är därför vi har det kinistetiska sinnet. 

Det handlar inte om hur du mäter dig i din kraft och hur du ska kunna sätta dig emot kraften. 
Kraften är inte avgörande för hur du anpassar dig till omgivningen. Utan den här avspänningen som 
sker när kroppen är stämd, är avspänd kraft – att använda sig av just den kraft  som du behöver, 
varken mer eller mindre. Förutsättningen är dock att grundtonen i dig är stämd för att få tillgång till 
den kraften. Det hjälper även din kinistetiska intelligens att  följa dig när du vet hur du vill använda 
och vara i din kropp.

Jag & kroppen        Jag = kroppen

Inåt.         Utåt.

Här ser jag mig som två separata delar.     Jag är i ett med hela min kropp.

Huvudet tänker på de enskilda delarna i kroppen    Huvudet är med sin samlade kropp

och pilarna zoomar in på dessa specifika delar.    och pilarna expanderas med fokus ut från 

        kroppen till rummet. 

        

Ser jag mig som separata delar eller som en helhet? Det handlar om hur jag ser på mig själv och var 
jag lägger fokus. Helheten är hur jag tar plats och hur jag använder mig av det kinistetiska sinnet i 
kontakt med rummet. 
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2.3.3. Ki-kommunikation med instrument

Efter att  jag följt ergonomi- och rytmikläraren Helle Axel-Nilsson under några lektioner med 
studenter från den klassiska institutionen på Kungl. Musikhögskolan är det dags för studenterna att 
få anamma Ki-kommunikation med deras instrument. Tidigare har de utforskat Ki-
kommunikationens arbetsmetoder och förhållningssätt genom att vara i rummet – att  orientera sig i 
rummet med hjälp  av sitt proprioceptionella och kinistetiska sinne dvs. finna sin känsla och 
kroppsgehör i förhållande till tyngdkraften. Nu är fokus att tillsätta instrumentet.

Axel-Nilsson frågar hur det känns för studenterna att  spela med sitt instrument. Hon lyssnar till 
studenternas upplevelser och diskussionen om att de ofta känner sig spända i samband med spel 
väcks. De berättar att  de i vanliga fall försöker rätta till så att spänningarna inte skulle bli lika 
aktiva. Axel-Nilsson förklarar att spänningen förmodligen skulle komma tillbaka så länge orsaken 
fanns kvar. Därför medvetenhetsgör pedagogen denna orsak istället för att ändra på symptomet. 
Symptomet är inte själva problemet, utan en stark varningssignal som är där för att uppmärksamma 
kroppen att leta efter det verkliga felet. Det är istället ett hjälpmedel för att hitta orsaken.

Under lektionens gång kommer studenterna på att  det finns olika situationer när de känner sig 
spända och sedan andra situationer när de inte alltid känner sig spända i samband med spelet. Detta 
betyder då, menar Axel-Nilsson, att de kan använda sig av kontrasten mellan de två gångerna,  

från spänning till icke spänning. Här konstateras att så fort studenterna tänker på spänningen så 
aktiveras den, medan när de inte bryr sig om spänningen så är det inte ett ständigt närvarande 
problem. Så fort studenterna försökte ta kontroll över spelet genom att anpassa det och försöka 
spela bättre skapades spänning och kroppen hamnade i ett försvar till skillnad från när de bara 
spelade utan att fixa och kontrollera.

Här använder sig pedagogen Axel-Nilsson av Ki-kommunikationen som de anammat tidigare. Hon 
repeterar, påminner och hjälper dem att  ändra fokus – att vara medveten och i den stämda kroppen 
och medvetenheten om hur de lyssnar på sig själva.

Pedagogen arbetar här med en student och de andra tittar på. Hon stämmer av så att studentens 
kropp är i sin rörelseriktning, stämd och att närvaron är i rummet, istället  för i spänningen. Hon 
kollar också hur studenten har tagit  sig ann fiolen. Det tar några gånger innan studenten hittar den 
mentala närvaron med instrumentet. Studenten får en betydligt bättre klang när denne valt att inte 
kontrollera axlarna och skuldrorna med det tekniska i fiolspelet. Utan istället  bara är i ett med 
musiken och låter tonerna komma ut från fiolen genom mental närvaro i rummet.

Under utvärderingen diskuteras vad som precis skett och det konstateras att där man lägger fokus är 
där man har uppmärksamheten, men att  det är enkelt att förändra tankemönstret när studenten har 
nyckeln. Det positiva är att studenten mår bra och inte känner sig spänd och att det verkligen lät 
mycket bättre av att inte anstränga sig och kontrollera sina rörelser – att göra mindre än förut.
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Axel Nilsson har under lektionens gång, ur ett pedagogiskt perspektiv, lyssnat till vad studenterna 
har för erfarenheter sedan tidigare och låter studenterna reflektera själva i dialog tillsammans. Detta 
medför att det blir ett tydligare medvetande om det innan och det  efter. Att de tidigare vanemönstret 
beaktas och medvetandegörs och ställs i proportion till det nya. Det viktiga är hur jag lyssnar på 
mig själv i min längd och hur jag tar till mig omvärlden, hur jag förhåller mig och tar till mig 
instrumentet, att stämma kroppen efter dess kroppsgehör.

Lektionen avslutas med en samling och en öppen dialog kring tankar och reflektioner från lektionen 
samt en kort sammanfattning.

Under de kvalitativa intervjuerna har Axel-Nilsson och jag diskuterat hur det mentala även 
förstärker det musikaliska uttrycket. När ens medvetande är i rummet och kroppen stämd 
underlättar det tekniskt svåra och tonen får en större klang eftersom kroppen styrs inifrån med dess 
sinnen. Man kan säga att den starka inre musiken automatiserar armarna, händerna, fingrarna och 
resten av kroppen och ger en känsla av att tekniken redan finns på plats.

2.3.4. Summering av resultat

• Pedagogen kombinerar kunskaper från flera pedagogiska och ergonomiska områden.

• Pedagogen har utformat och utövar en egen pedagogisk metod – Ki-kommunikation.

• Pedagogen arbetar med hela kroppens resurser och skapar en varierande undervisning med 
många sinnen aktiverade.

• Genom kroppskännedom utvecklas ett kroppsgehör för det kinistetiska sinnet som 
tillsammans med mental närvaro ökar förutsättningarna för att upprätthålla en hållbar kropp, 
som möjliggör en aktivt ergonomiskt musicerande. 
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3. Diskussion 

Nedan diskuteras de tre ingångar som presenterades under 1.1.1. Frågeområden, vars mening är att 
besvara studiens syfte. Som komplement ingår även förslag på vidareutveckling inom mental 
träning. Underlag för diskussion är: 

• Vilka kulturella och pedagogiska verktyg använder Axel-Nilsson och vilka är hennes 
inspirationskällor?  

• Hur använder Axel-Nilsson sina pedagogiska verktyg?

• På vilka sätt gynnas studenterna?

• Komplement för vidareutveckling

Avslutningsvis presenteras egna reflektioner och förslag på vidare forskning.

3.1. Kulturella och pedagogiska verktyg samt inspirationskällor

Genom den kulturpsykologiska teorin riktar perspektivet in sig på relationen mellan individ och 
kultur. Bruner menar på att lärande alltid påverkas av den kultur där lärande och utbildning sker, 
dock utifrån två olika förhållningssätt. Antingen tillåts eleven fritt nå sin fulla potential och egna 
värdering eller så tillåts eleven återge och/eller reproducera kulturen. Mot denna bakgrund kan 
aldrig pedagogik vara neutral. Även Vygotskij anser att pedagogik och utbildning inte kan vara 
neutral, och menar att en människas utbildning är helt beroende och bestämd av den sociala miljön 
där individen växer och utvecklas. Ett resultat av detta resonemang blir att  det är viktigt vilken 
pedagogik som används, med andra ord ur vilken synvinkel läraren närmar sig eleven. Det är där 
lärares strategi och överväganden står i fokus för kunskapsöverföring och då i relation till den 
musikutövande eleven utifrån allmän kultur och handling som kan påverka lärandet.41

Under min observation i klassrummet förklarar pedagogen Axel-Nilsson under första lektionen att 
studenterna kommer få med sig nya erfarenheter genom kursen, men att det sedan är upp till dem 
själva att välja hur de vill ta till sig den nya kunskapen och erfarenheten. Det viktiga är att de 
reflekterar själva och inte bara gör som alla andra i den kultur de lever i. Här tillåter pedagogen det 
andra förhållningssättet som Bruner menar – att studenten tillåts fritt nå sin fulla potential och egna 
värdering, samt att pedagogen medvetandegör den sociala miljö som studenten lever i och att 
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reflektion är ett viktigt verktyg. Ett kreativt tänkande möjliggör för studenten att reflektera över sitt 
eget agerande. Det avspelar den intrapersonella dialogen i den kulturpsykologiska teorin.

Det vetenskapliga perspektivet inom kulturpsykologi har hjälpt mig lyfta fram och strukturera olika 
pedagogiska och kulturella verktyg, dels genom den yttre och inre påverkan och dels genom den 
intrapersonella påverkan och samspelet dem emellan. 

I Axel-Nilssons undervisning tillämpar hon de visuella verktygen genom att studenterna får 
använda sina instrument och stå på golvet eller sitta på stolar. De får även göra vissa övningar på 
yoga-mattor och ha filt  på sig vid avslappning och avspänning. Pedagogen undervisar i master 
class-form där pedagogen vägleder en student inom området och de andra studenterna observerar i 
gruppen. Pedagogen ritar och förklarar på en whiteboard-tavla och använder ett  anatomiskt skelett 
som gör att studenten ser orsak och verkan konkret och logiskt. 

Det audiella verktyget är hur studenterna lyssnar på pedagogen och den verbala kommunikationen 
är hur samtalet sker mellan studenter och pedagog.

Samspelet mellan det yttre och det inre är hur kunskapsförmedlingen rotar sig av den pedagogiska 
undervisningen. Kroppen är det viktigaste verktyget som både har sin grund i det yttre och i det 
inre. Studenterna ser, känner, förnimmer och upplever skillnad i sina kroppar. De kan ta på och 
känna skillnaden på deras vänners kroppar. De ser på pedagogens kropp. Då pedagogen anser att 
hela kroppen är i sin helhet och i dess längd blir det automatiskt  det viktigaste verktyget. Den inre 
mentala processen av mental närvaro stärker kroppen och filosofin om en medveten, närvarande 
och hel kropp. Axel-Nilsson medvetandegör det proprioceptionella och kinistetiska sinnet  med hjälp 
av hela kroppen och genom den inre mentala processen.

Genom den tidigare forskningen, observationen och genom den kvalitativa intervjun är det tydligt 
att en av Axel-Nilssons första inspirationskällor är rörelselärare Birgitta Rudberg, tillika Axel-
Nilssons lärare, som arbetar med metoden aktiv avspänning.  

Aktiv avspänning är inte detsamma som avslappning, utan kan istället förknippas med en kropp i 
rörelse som är mitt i vardagen – att i olika situationer vara medveten om hur ens kropp är som mest 
avspänd och därigenom vara medveten om vilken energimängd som behövs för att komma till 
avspänt läge. Att i vardagen finna sin egna grundtonus och vila i den, för att, när man vill, kunna 
öka den precis så mycket som varje situation kräver, inte mer men heller inte mindre. 

Rudberg presenterar en rad olika övningar och positioner för att  träna på aktiv avspänning i sin bok 
Aktiv avspänning.42  Axel-Nilsson tillämpar inte så många utav dessa övningar och positioner i 
undervisningen på KMH, men är inspirerad av Rudbergs filosofi om den aktiva avspänningen i en 
samlad kropp.
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Genom studiens tidigare forskning framkommer det även att Rudberg har inspirerats av Kylberg-
Borgström metoden eftersom Rudberg själv gick i lära hos sjukgymnasten Britta Borgström. 
Metoden är över 100 år gammal och redan då konstaterades det att olika positioner av kroppens 
delar påverkas av varandra beroende på kroppens placering mellan muskelkraft, tyngdkraft, 
rörelsemedvetenhet och balans. Kroppens delar ska inte staplas på varandra likt bär på ett grässtrå. 
Vi ska inte luta oss tillbaka på hälarna och sträcka på ryggen, utan att istället se till kroppens helhet.

Kylberg, Boström, Rudberg har också likheter med Dropsys metod, Basal kroppskännedom,43  en 
metod som genomförs med lugna rörelseövningar och där tid ges för utrymme och reflektion med 
syftet att upptäcka, förstå och stärka sina egna inneboende resurser. På så sätt  påverkar man 
successivt sin egen hälsa. Metodernas rörelseövningar har likheter men filosofin i sättet att 
genomföra dessa skiljs åt.

Bertherat kallar sin metod för antigymnastik, Martenot kallar sin metod för kinesofi – rörelsevishet, 
Finucane kallar sin metod för Powerergonomics. Mångt och mycket av dessa metoder påminner om 
Alexanders eutoni – helhetssynen på människan. 

Bertherats metod, antigymnastik, anses som läran om kroppens organiska och mjuka rörelser.   
Metoden är till för att utveckla kroppens räckvidd och rörelsefrihet, släppa begränsningar och 
få en låg grundtonus. Målsättningen är att väcka sinnena, skärpa perceptionen och låta var och 
en återfinna den grundtrygghet som endast en total närvaro ger. Bertherat ledmotiv är: 

	 Din kropp är en helhet, allt påverkas av allt. Din kropp är inte en maskin, där varje del kan	 behandlas av 

	 en särskild specialist, en för huvudet, en annan för nerverna, en tredje för magen, en fjärde för ryggen osv. 

	 Din kropp är levande, medveten och intelligent. Den kan älska, lida, glädjas, minnas, drömma, önska, 

	 tänka, skapa.44

Martenots metod, kinesofi – rörelsevishet, visar också på hur den uppnådda avspänningen kan 
bibehållas och till och med intensifieras under rörelse. Han skiljer dock mellan rörelser som 
framkallas av tyngdkraften, rörelser som utmärks av en extrem långsamhet och kontinuitet, rörelser 
som utmärks av en oerhörd snabbhet och lätthet, rörelser som kräver ett högt utvecklat oberoende 
mellan olika muskelgrupper och samtidigt innebär en minimal energiåtgång.

För samtliga kategorier utarbetade Martenot speciella serier av övningar med rörelser i stillhet, en 
sorts tystnadens eller stillhetens rörelser där hela människan är intensivt vaken, medveten, 
närvarande och förnimmande, med en alltmer förfinad och djupgående perception. De är avsedda 
för att göra oss medvetna om våra spänningar och för att lära oss hur man släpper dem s.k. aktiv 
avspänning. Detta leder till förmågan att  lyssna till kroppen och vara uppmärksam på dess signaler. 
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Han betonar vikten av den totala närvaron i allt  vad man företar sig, kroppsligt lika väl som mentalt, 
och som till sin djupaste inrikting stämmer i samklang.45

Gerda Alexanders metod; eutoni, syftar till att uppleva sambandet och balansen mellan kropp och 
själ. Det syftar till att  uppnå en god hållbarhet i kroppen med så jämn tonusvikt som möjligt, för att 
på ett harmoniskt sätt kunna anpassa sig till olika förhållanden.46

Rudberg, Kylberg, Borgström, Bertherat, Martenot och Alexanders metoder har alla en liknade 
filosofi om kroppens uppbyggnad och positionering i förhållande till hela kroppen. Men de har 
olika metoder att lära ut och medvetenhetsgöra det på, samt att pedagogiken ser annorlunda ut p.g.a.  
tidsepok, historiskt- och kulturhistoriskt perspektiv i förhållande till att de varit verksamma i olika 
länder.

Finucane och Gorman har liknade förhållningssätt och pedagogik när det gäller att se till hela 
kroppen, hela människan, med både det fysiska och psykologiska och att medvetenhetsgöra 
sinnena.

Finucane som genom sin stresshanteringsmetod; STR, fokuserade på att ju mer en människa blir 
balanserad, desto lättare är det  för kroppen att släppa spänningar och läka och må bättre. Sedan kom 
underfund med den uppburna (elevated) och nedtryckta (oppressed) kroppen och teorierna som han 
själv hade blivit  skolad med för att hantera sina smärtor. När han sedan ändrade sin rörelseriktning 
och kom fram i en lite mer framåtlutande position där kroppens delar istället var i en samklang med 
tyngdkraften och med lyhördhet för sina sinnen kom han att  byta namn på metoden till 
Powerergonomics. Fokus är på balansen mellan våra tankebanor på för hur vi ser, hur vi känner, 
förnimmer och hör med våra sinnen, att vi ska vara i kontakt med oss själva och med de andra runt 
omkring oss, samt att vara i kontakt med rummet.47

LearningMethods-metoden av Gorman bidrar till att lära människor få kontroll över sina sinnen. Att 
tankens kraft spelar roll och att vi människor är dynamiska och möjliga att förändra till positiv 
riktning och man exempelvis har råkat hamna i en nedåtgående spiral med smärtproblematik. 
Metoden ska hjälpa att upptäcka och frigöra från dessa negativa fällor och då i samspel med hela 
kroppen.48

Alexander, Martenot, Bertherat, Finucane, Gorman och Axel-Nilsson har en liknade filosofi 
tillsammans – att kroppen är i sin helhet, samklang/stämd kropp, och då med så låg muskeltonus 
som möjligt fast med ett tillstånd under vilket varje rörelse utförs med ett minimum av energi fast 
med maximal effekt, medan alla vitala funktioner fortsätter normalt. Att skapa en balans där hela du 
är i kontakt med dig själv, till dina sinnen och till rummet. 
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3.2. Hur tillämpas pedagogiska verktyg? 

Axel-Nilsson lär ut Ki-kommunikation i syfte att ge studenten rätt  verktyg för en hållbar kropp.  
Genom Ki-kommunikationen lär hon ut hur studenten kan använda sin rörelseenergi på ett hållbart 
sätt, hur denne bäst ska handskas med sin kraft, i sig själv, i sin uppgift och i sin kommunikation 
med andra. För att uppnå största kraft  ska man vara avspänd och i balans. Axel-Nilsson menar att 
Ki-kommunikationen som metod är överlägsen då förändringen är omedelbar så fort studenten fått 
metoden förklarat för sig. Genom att studenter ser, känner och upplever skillnaden får de en 
erfarenhet som bidrar till förståelse.

Genom att lära sig grunderna i hur man använder sin tyngdkraft  i kroppens längd och hur du 
engagerar dig och fokuserar på det du gör finner man en mental närvaro. I avsaknad av mental 
närvaro kan det kännas tungt och jobbigt att behöva kontrollera kroppen men i mental närvaro går 
det lätt, vilket leder till lugn. I likhet med Lejonclou och Åse trycker Axel-Nilsson på vår förmåga 
att övervinna mentala hinder. Om vi har en positiv upplevelse minns vi det inlärda längre och har 
lättare att lära och använda oss av kunskapen.49

I sin undervisning medvetandegör Axel-Nilsson det kinistetiska sinnet genom att genomföra 
praktiska övningar med studenter. Undervisningsformen är uppbygd som en master class då en 
student får vara objektet för den praktiska demonstrationen. Genom att vägleda studenten till olika 
positioner och rörelsemönster påvisar Axel-Nilsson skillnaderna mellan en god och en dålig 
kroppsställning. Den goda eller positiva kroppställningen kallar Axel-Nilsson en stämd kropp i syfte 
att relatera till ett stämt instrument. 

Axel-Nilsson visar på sin pedagogiska skicklighet då hon applicerar musikaliska termer på 
ergonomiska begrepp som till exempel då hon pratar om en stämd eller ostämd kropp för att hitta 
rätt  hållning, eller när hon kallar den rätta hållningen för kroppens grundton som är balanserad med 
det kinistetiska kroppsgehöret.

Precis som skidläraren som lär ut skidåkning till nybörjare utan stavar lär Axel-Nilsson ut Ki-
kommunikation till nybörjare utan stråke. När studenten hittat sin grundton adderas stråken. 

Eftersom Axel-Nilsson också använder en anatomisk modell av ett skelett som pedagogiskt verktyg 
hjälper hon studenten att visualisera det som finns bakom kött och blod. Med hjälp av skelettet visar 
hon hur det exempelvis ser ut om man står och hänger på ett ben och hur kroppen måste 
kompensera för att rätta till den snedfördelningen. Detta pedagogiska verktyg konkretiserar 
anatomin och studenten ser orsak och verkan. Undervisningen blir logisk.

Axel-Nilsson undervisar att symptomet inte är problemet utan en varningssignal. Symptomet är 
därför ett hjälpmedel för att hitta orsaken. Genom att belysa kontrasten mellan spänning och icke 
spänning konstateras att så fort studenten tänker på spänning så aktiveras den, medan när denne inte 
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bryr sig om spänningen är den inte ett  närvarande problem. Genom repetitiva övningar och 
påminnelser hjälps studenten att hitta fokus för hur denne bör lyssnar till sig själv.

En annan undervisningsmetod är att lyssna till studenternas erfarenheter och låta studenterna själva 
reflektera i dialog med varandra. Denna öppenhet tydliggör en förståelse om det som var innan och 
hur det är efter. Tidigare vanemönster ställs i proportion till nya. På detta sätt  hjälper hon 
studenterna att hitta fokus i sig själva och i hela dess kroppsliga längd och i separata delar. Axel-
Nilsson tillåter också en djupare diskussion i klassrummet som uppstår när studenterna känner 
förtroende för pedagogen. Hon är lyhörd för deras behov och värderar ej utan finns för, lyssnar på 
och respekterar studenterna. Studenterna som är unga vuxna har många tankar och funderingar 
gällande deras plats på skolan, deras smärtproblematik, deras relation till andra pedagoger mm. När 
man har en smärtproblematik så är det ett  störningsmoment i vardagen. Axel-Nilsson tillåter 
studenterna att vara öppna och hjälper dem i en positiv riktning.

Axel-Nilsson skapar under sin undervisning en mycket god stämning i klassrummet. Vid inlärning 
spelar känsla och upplevelse stor roll eftersom dessa lagras i minnet. Om känslan och upplevelsen 
är positiv under inlärningen minns vi det  vi lärt oss längre och har lättare att använda oss av 
kunskapen. Är känslorna och upplevelsen övervägande negativa, glömmer vi snabbare det vi lärt 
oss. Nästa gång en liknande negativ situation upplevs igen reagerar vi omedvetet  med samma 
känsla vi hade sist. Eftersom Axel-Nilsson får studenterna att  öppna sig och lätta på integriteten har 
hon fått deras förtroende och skapat en god relation och god känsla i rummet – den bästa 
förutsättningen för inlärning av kunskap  som består, s.k. klassisk betingning inom 
utvecklingspsykologin.50

3.3. På vilka sätt gynnas studenterna?

Under min observation på kursen, Ergonomi, på KMH framkom det  att nästan alla studenter som 
läste sitt första år på kandidatutbildningen på den klassiska institutionen hade någon form av 
smärtproblematik med spänningar, exempelvis ont i nacke, axlar, skuldror, rygg. Även om inte jag 
tillhör den klassiska institutionen är jag en student som gynnats av Axel-Nilssons undervisning. 
Kurserna blev en vändpunkt för mig liksom för många andra. Som yrkesutövande musiker och/eller 
musikpedagog borde det vara ett obligatoriskt inslag att lära sig förutsättningarna att behålla en 
hållbar kropp och lära ut detsamma då problematiken är så vanligt förekommande inom yrkeskåren.

Kaladjev menar i sin avhandling att musikers hälsoproblem beror på många olika fysiska, 
fysiologiska, psykologiska och sociala faktorer som bidrar till olika grader av fysisk och psykisk 
stress. Därtill kan många av dessa orsaksfaktorer samverka på ett komplicerat sätt. Orsaker till 
fysisk stress är till exempel repetitiva arbetsrörelser eller ensidiga arbetsställningar och orsaker till 
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psykisk stress är till exempel prestationsångest, trötthet, oro och begränsande möjligheter för egen 
kontroll.51

Musikers yrkesrelaterade besvär kan också ha att göra med dålig samordning mellan 
muskelfunktionernas ”rytm” och musikrytmen. Förmågan att  samordna musik och kroppsrörelser är 
en del av att praktiskt  utöva musik och frågan är hur ofta strävan att följa musikens rytm strider mot 
muskelfunktionernas adekvata förlopp. I denna strävan bibehåller man en mer eller mindre konstant 
anspänning istället för den nödvändiga dynamiken mellan spänning och avspänning.52 

Kaladjev nämner motivation som något centralt när det gäller ergonomi. Det finns ett  samband 
mellan upplevelse av ansträngning, icke ändamålsenlig muskelaktivitet och bristande motivation/
intresse för instrumentalspel.53  En viktig åtgärd är att det behöver ges tillräcklig med tid i 
instrumentalundervisningen för att rörelsesekvenser ska kunna inövas utifrån elevens egen 
kinistetiska förmåga, något som är svårt att kombinera med strävan efter snabba musikaliska 
prestationer.54 

Schenck som har skrivit  i boken; Spelrum, menar att instrumentallärarens viktigaste uppgift är att 
befrämja ett sunt och avspänt förhållande mellan kroppen och musicerandet. Han är av åsikten att 
det är av stor vikt att  undervisningen bygger på självmotivation, entusiasm och förståelse för att 
undvika kroppssmärtor och spänningar. Läraren ska använda en metodik som främjar det bästa 
möjliga förhållande mellan kropp  och spel. Läraren bör även lära sig känna igen eventuella fysiska 
hinder eleven har med sig sedan tidigare och veta hur man avhjälper dessa. Läraren måste också 
själv känna till de grundläggande ergonomiska principerna och själv ha ett fungerande ergonomiskt 
förhållningssätt i sitt eget spel, samt förstå instrumentets specifika ergonomiska problem. 

Schencks grundläggande ergonomiska principer är att bara använda ändamålsenliga muskler, att 
vara lyhörd mot kroppen, att kroppens två sidor är i jämvikt och i samspel, smidighet i 
kroppsställningen, att känna in att leder fungerar bäst i mitten av sina rörelseomfång, ta pauser samt 
ha en god grundkondition.55

Axel-Nilssons anser att musikers hälsoproblem med exempelvis spänningar handlar om ovisshet 
och användandet av metoder som snarare förvärrar spänningen än sänker grundtonus. Många andra 
metoder handlar om att komma tillrätta med spänningen genom korrigeringar som att släppa i 
käkar, sträcka på ryggen, sänka axlar, känna tyngd i fötter osv. Dessa metoder som korrigerar 
enskilda kroppsdelar menar Axel-Nilsson skapar ännu mer spänning i den redan från början spända 
kroppen. Hon lär istället ut förmågan att  vara i kontakt med sig själv och att lyssna till sig själv. 
Axel-Nilsson belyser vikten av att intressera sig för orsaker till spänningar samt hur 

38

51 Kaladjev (2001). 

52 Kaladjev (2001, s. 138).

53 Kaladjev (2000, s. 262). 

54 Kaladjev  (2001, s. 139).

55 Schenck (2006, s. 96-97).



förutsättningarna ser ut för att kunna vara avspänd när man spelar på sitt  instrument. Hennes 
undervisningsmetoder syftar till att  tillsammans med eleven undersöka hur man kan bygga tillit till 
sig själv, något som är en förutsättning för att må bra i kroppen när man spelar. Det är även en 
förutsättning för att få tillgång till sin egen, inbyggda musikalitet.56

Studenterna på Axel-Nilssons kurs gynnas av Ki-kommunikation på så sätt att de lär sig använda sin 
rörelseenergi på ett hållbart sätt. De blir medvetna om sin kropp och får ett kroppsgehör och hittar 
sin grundton. Genom att kunna detta ökar studenternas förutsättningar att  slippa undan smärta i sitt 
yrkesutövande. Efter kursen ser de på sin kropp som en helhet och inte som separata delar. Axel-
Nilsson har skapat en fysiskt- och psykisk medvetenhet och med hjälp av de metodiska och 
didaktiska verktygen hon ger studenterna kan de se lösningen på sitt problem som logiskt. Genom 
att studenter ser, känner och upplever skillnaden mellan det som var innan och hur det blev efter har 
de en erfarenhet som bidrar till förståelse. Ki-kommunikationen har bidragit till att studenterna ser 
symptomet som en varningssignal och inte som ett problem i sig. De har lärt sig att använda 
symptomet som ett hjälpmedel för att finna orsaken till det faktiska problemet. De har lärt sig att 
dra nytta av och förstå sig på vilket inflytande det proprioceptionella och det  kinistetiska sinnena 
har i vårt undermedvetna. 

Genom att Axel-Nilsson också har ökat  studenternas mentala närvaro har de fått redskap till att leva 
med smärtan. Genom att acceptera smärtan och lyssna till kroppen har de en större förståelse för hur 
smärtan reagerar om kroppen utsätts för olika faktorer som göra att symptomen ökar. 

3.4 Komplement för vidareutveckling

För att vidareutveckla sin mentala närvaro och för att komma tillrätta med, eller lära sig leva med 
smärta, kan mental träning vara ett  ytterligare redskap. Precis som Axel-Nilsson är Uneståhl, 
Lejonclou och Åse av den åsikten att tankens kraft är väsentlig för förändring. Till skillnad från 
Axel-Nilsson använder Uneståhl, Lejonclou och Åse begreppet mental träning. 

Uneståhls metod inom mental träning riktar sig till idrottare men kan användas av alla, så också 
musiker. En idrottshöjdhoppare får lära sig att hoppa höjdhopp mentalt för att inte slita ut sig själv. 
Idrottsutövare förbereder sig genom att framkalla rädsla, ångest och spänning som eventuellt 
kommer dyka upp under tävlingen. På samma sätt kan musiker framkalla dessa känslor i 
förberedelse inför ett framförande. Känslorna framkallas genom mentala bilder och med hjälp av 
det kinistetiska sinnet. När de framkallat känslorna mentalt övar de på att använda mentala 
strategier för att ta kontroll över de negativa känslorna. Nervsystemet kan inte skilja på en verklig 
och en fiktiv erfarenhet. Det är just därför vi kan byta ut en negativ erfarenhet mot en inbillad 
positiv sådan, som gör att vi förändrar våra tankar i en positiv riktning.57
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Mental träning fungerar som så att utövaren föreställer sig en helhetsbild genom att visualisera ett 
moment med ett specifikt mål. Samtidigt reagerar de muskler som styr rörelsen mot målet man 
tänker på. Musklerna kan alltså aktiveras bara genom tankar på vad som ska ske. Fördelen med 
denna metod är att endast de muskler som behövs för rörelsen används. Tänker man däremot på alla 
små delmoment kroppen ska göra, spänns även de muskler som arbetar emot rörelsen. Dessa 
muskler kallas för antagonister och orsakar slöseri av vår energi, eftersom deras aktivering inte är 
nödvändig. Därför skiljs den fiktiva rörelsen mot rörelsen som sker i sig själv – i kroppens 
rörelsemönster.58

För musiker hjälper mental träning också till att spara på kroppen då man kan lära sig att spela 
mentalt. Det hjälper även till att öva när man inte har tillgång till sitt instrument. Mental träning 
förstärker de musikaliskt tekniska verktygen och sammankopplar dem med det musikaliska 
uttrycket. När en stark inre musik håller ihop det musikaliska uttrycket underlättar den det tekniskt 
svåra eftersom kroppen styrs inifrån. 

Vid konserttillfälle kan musikern spela mentalt när exempelvis musikern går in på scenen och tar 
emot applåderna eller i en paus mellan två olika låtar. Det kan också vara ett sätt för att få värme ut 
i fingrarna genom att mentalt tänka och föreställa sig känslan av att lägga fingrarna mot strängen 
och spela låten medan musikern väntar på att få framföra sin låt. För att utföra detta gäller det att få 
minsta möjliga muskelspänning och på ett avslappnade sätt föreställa sig spelet. Mental träning 
stärker även medbestämmandet över spelet när nervositeten sätter in, att själv ha kontroll så att inte 
nervositeten tar kontrollen. Hur man kan hantera rampfeber går att läsa mer om i Kato Havas 
böcker; Stage fright59 och A new approach to violin playing.60

Den mentala träningen fördjupar även effekten av hållbarhet eftersom hjärnan har kontakt med fler 
sinnen, hela kroppen, instrumentet och musiken. Det finns många studier som visar att när vi 
använder fler sinnen vid inlärning eller vid mental visualisering stärks både inlärningen och 
koncentrationsförmågan och bidrar till att skapa ett större helhetsperspektiv.61

3.5. Egna reflektioner

Under studiens gång har jag inspirerats av Helle Axel-Nilsson och hennes pedagogik. Hon har 
lyckats skapa en varierande undervisning med många sinnen aktiva. Hon är en utmärkt pedagog 
med mångsidig erfarenhet, som möter sina studenter med lyhördhet, trygghet, inspiration och 
framförallt respekt. Hon ser och bekräftar varje enskild student.
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Under min observation och i samtal med studenterna på KMH har jag inte upplevt någon negativ 
kritik om Axel-Nilssons pedagogik. Studenterna har varit mycket nöjda och känt sig trygga under 
hennes lektioner. Det har även visat sig att det är många som har blivit hjälpta med sin spänning och 
smärta med hjälp av Axel-Nilssons Ki-kommunikation. Under året 2015 tilldelades Axel-Nilsson 
KMHs studentkårs (KMS), pris G-klaven för hennes omtyckta och gedigna arbete och bemötande 
av studenterna under året.

En fallstudie med observation och kvalitativ intervju som metod kan mycket väl bli färgad av 
observatörens egna tidigare erfarenheter. I rollen som observatör är jag präglad av min miljö, min 
bakgrund och mina upplevelser. Detta påverkar det jag observerar, tolkar och analyserar. Just i detta 
fall då jag själv har erfarenhet av smärta är min förståelse för smärtproblematik och behovet av en 
hållbar kropp större än om någon annan utan denna erfarenhet skulle ha gjort studien och analyserat 
samma material. Kärnan i Axel-Nilssons Ki-kommunikation är att lyssna till själv och känna en 
harmonisk stämd kropp. Eftersom jag själv har gått kurserna hade jag en förförståelse om 
betydelsen av detta innan studien påbörjades. Dock har jag inte lagt någon värdering i de olika 
metoderna som presenterats. Oavsett om man ska arbeta som professionell musiker och/eller 
musikpedagog är det viktigt att finna sin egna väg och metod.

Genom att ha följt pedagogen har jag själv kommit till insikt om hur jag vill vara som pedagog. Jag 
vill vara medveten här och nu, se och bekräfta individen för att stärka personen men också stärka 
prestationen. Jag hoppas att som pedagog kunna väva samman musik, ergonomi, mental närvaro 
och träning som en självklarhet i min undervisning.

Jag upplever att de metodval och den avgränsning som satts för denna studie har varit relevanta och 
tillräckliga för att presentera ett resultat och diskutera det i diskussionskapitlet. Det 
kulturpsykologiska perspektivet har hjälpt mig i min avgränsning och är en viktig del i det 
teoretiska perspektivet. Eftersom jag endast följt en pedagog är fallstudie en naturlig metod. Bland 
den tidigare forskningen fanns det flera adekvata metoder som var tillämpbara för att besvara syftet.  
De kvalitativa intervjuerna har varit berikande för mig som framtida pedagog. De har också öppnat 
upp för Axel-Nilsson att diskutera sin egen metod och undervisning. 

3.6. Vidare forskning

Det skulle vara intressant att inventera Helle Axel-Nilssons verktygslåda och kartlägga hennes 
pedagogiska metoder inom Ki-kommunikation genom notation, skisser och filmdokumentation. 
Som exempel i den här studien har bara ett fåtal nämnts. Axel-Nilsson har ett  mycket brett  material 
av rörelseövningar och metoder för mental närvaro.

Det skulle också vara intressant att observera hur Axel-Nilsson arbetar på ett annat lärosäte med 
andra instrument, eller med andra studenter/lärare utanför musikområdet. 
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