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Útdráttur 

Hljóðfæraleikarar verða seint taldir stunda starfsgrein sem er mjög líkamlega erfið. Raunin er 

þó sú að sífellt fleiri tónlistarmenn kljást við verki daglega sökum álags tengdu hljóðfæraleik. 

Hljóðfærin reyna mismikið á líkamann og í þessari ritgerð verður einblínt á þverflautuna. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru settar fram: 1) Hvað eru álagsmeiðsli og hver eru algeng 

álagsmeiðsli við þverflautuleik? 2) Hvernig er líkamanum beitt við þverflautuleik og hvernig 

er hægt að draga úr líkum þess að þróa með sér álagsmeiðsli við þverflautuleik? Skoðuð verður 

saga og þróun þverflautunnar auk þess sem teknir verða saman áhættuþættir fyrir 

álagsmeiðslum sem geta haft hamlandi áhrif á frammistöðu þverflautuleikara og getu þeirra til 

að leika á hljóðfærið. Heilbrigðisviðhorfalíkanið (e. Health belief model) var haft að leiðarljósi 

í umfjöllun um forvarnir. Efla þarf trú einstaklinga á því að þeir sjálfir geti minnkað eða komið 

í veg fyrir álagsmeiðsli með því að nota réttar vinnustellingar, góða líkamsbeitingu og huga að 

góðri líkamlegri og andlegri heilsu. Flestir hljóðfæraleikarar byrja mjög ungir að æfa á hljóðfæri 

og mikilvægt er því að koma forvarnastarfi inn í tónlistarskólana, kenna rétta líkamsbeitingu og 

æfingatækni frá upphafi og gera það að eðlilegum hluta tónlistarflutnings. 
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Inngangur 

Tónlist hefur verið óaðskiljanlegur hluti af samfélaginu frá upphafi. Hún er einstök á þann hátt 

að hún tjáir ekki aðeins tilfinningar fólks heldur er hún líka þekkt sem áhrifamikill miðill sem 

getur haft áhrif á heilsu manna.1 Mikil tengsl hafa verið á milli tónlistar og lækninga og má 

rekja þau alla leið aftur til Forn-Grikkja. Gríski guðinn Apalló er guð tónlistar, sonur hans 

Asklepíus er guð lækninga og héldu Forn-Grikkir því fram að tónlist hefði mátt til að græða 

bæði líkama og sál.2  

Þegar hugsað er um hljóðfæraleik dettur fáum í hug erfiðisvinna eða líkamlegt álag. 

Raunin er þó sú að alltof oft þurfa atvinnu hljóðfæraleikarar að leggja hljóðfærið aftur í kassann 

því líkamann hefur sagt stopp. Það eru þó ekki opin beinbrot eða tognanir sem eru skaðvaldarnir 

líkt og gjarnan er í íþróttaheiminum heldur eru það þrotlausar æfingar, síendurteknar einhæfar 

hreyfingar, oft í sömu óhagkvæmu stellingunni, sem geta leitt af sér svokölluð álagsmeiðsli. 

Hljóðfærin eru þó eins mismunandi og þau eru mörg og reyna á ólíkan hátt á líkamann. 

Þverflautan er af sumum kölluð hljóðfæri djöfulsins þar sem það er eina blásturshljóðfærið sem 

haldið er þvert út frá líkamanum en ekki beint niður. Líkja má því að leika á þverflautu að hluta 

til við það að leika á strengjahljóðfæri þar sem sumum þeirra er haldið þvert út frá líkamanum. 

Sérstaða flautunnar er þó sú að þegar leikið er á hana eru fingurnir það eina sem hreyfist en 

þegar leikið er á strengjahljóðfærin hreyfist einnig allur hægri handleggurinn þegar boganum 

er strokið yfir strengina.  

Höfundur ritgerðarinnar er þverflautuleikari og hefur persónulega reynslu af því að 

glíma við verki sem tengjast því beint að leika á hljóðfærið. Út frá þeirri reynslu þróaðist 

hugmyndin að ritgerðinni en í henni verður reynt að setja fingur á það hvað getur valdið verkjum 

við þverflautuleik og hvernig hægt er að minnka eða koma í veg fyrir þá. Stuðst verður við 

Heilbrigðisviðhorfalíkanið (e. Health belief model) þar sem reynt er að gera einstaklingnum 

sjálfum ljóst að gjörðir hans hafa áhrif á heilsuna og að viðhorf hans til vandans skiptir máli.3 

 

                                                 
1 M. Snyder og L. Chlan, „Music Therapy.“ Í Annual review of nursing research, 17, Joyce J. Fitzpatrick 

ritstýrði, 3-26, (New York: Springer Publishing Company Inc., 1999), bls. 3-26. 
2 Cathie Guzzetta, ,,Music Therapy: Nursing the Music of the Soul.“ Í Music – Physician for Times to 

Come, D. Campbell ritstýrði, 146-166, (Wheaton: The Theosophical Publishing House, 1991), bls.146-

166.  
3 E. S. Taylor, Health psychology, 7 útg. (New York: McGraw Hill, 2003), bls. 66-68.  
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Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru settar fram: 

Hvað eru álagsmeiðsli og hver eru algeng álagsmeiðsli við þverflautuleik? Hvernig er 

líkamanum beitt við þverflautuleik og hvernig er hægt að draga úr líkum þess að þróa með sér 

álagsmeiðsli við þverflautuleik? 

Ekki hefur áður verið gerð ritgerð, svo vitað sé um, á Íslandi um þetta efni en höfundur 

telur það brýnt og vonar að ritgerðin muni nýtast þverflautuleikurum og hljóðfærakennurum.  

Álagsmeiðsli og hljóðfæraleikarar 

Í daglegu lífi geta slys og meiðsli alltaf gert vart við sig. Meiðslum er gjarnan skipt í tvennt, 

annars vegar bráðameiðsli sem verða af völdum slysa og hinsvegar álagsmeiðsli sem stafa oftast 

af of miklu einhæfu álagi yfir langt tímabil eða ofálagi eftir eitt skipti. Meðhöndlun 

bráðameiðsla beinist oft eingöngu að meininu en álagsmeiðsli geta verið flóknari í meðhöndlun 

þar sem ójafnvægi í samspili ólíkra þátta í stoðkerfi er gjarnan orsök þeirra.4 Einhæft álag yfir 

langan tíma getur valdið því að líkaminn verður endurtekið fyrir minniháttar meiðslum. Ef hvíld 

er takmörkuð fær líkaminn ekki nægan tíma til að jafna sig eftir álagið sem veldur því að frumur 

og vefir líkamans ná ekki að aðlagast heldur hrörna og brotna niður sem getur leitt af sér 

álagsmeiðsli.5 

Bakverkir eru í dag ein helsta ástæða skertrar starfsorku einstaklinga. Aukin 

vöðvaspenna er algengur kvilli í hnakka, herðum og mjóbaki en oft má rekja orsök hennar til 

langvarandi stöðuálags vegna rangra vinnustellinga og óhagkvæmra hreyfinga. Slakir bak- og 

kviðvöðvar og langvarandi vinna í slæmri sitjandi stöðu, oft í óhentugum vinnustól, er einnig 

talið auka líkur á brjósklosi. Til þess að minnka líkurnar á því er nauðsynlegt að einstaklingar 

séu meðvitaðir um líkamsstöðu sína og reyni rétt á bakið þannig að álagið dreifist jafnt á 

hryggsúluna.6 

Fáir tónlistarmenn myndu segja að þeir ynnu mjög líkamlega erfiða vinnu og hugsa þeir 

sjaldnast um það hvernig þeim líður líkamlega við tónlistarflutning. Sumir telja þó sársauka 

vera hluta af því að flytja tónlist og segja að með honum komi sönn tilfinning í flutninginn. 

                                                 
4Asbjørn Gjerset, Kjell Haugen og Per Holmstad, Þjálffræði, Anna Dóra Antonsdóttir þýddi (Reykjavík: 

Iðnú, 1998), bls. 303-309. 
5 Robert P. Wilder og Shikha Sethi, „Overuse injuries: tendinopathies, stress fractures, compartment 

syndrome and shin splints.“ Clinics in Sports 

Medicine, 23 (janúar, 2004): 55-81.  
6 Eyjólfur Sæmundsson, Vinnuvistfræði, 2. útg. (Reykjavík: Offsetfjölritun H/F, 1995), bls. 44-45. 



 

3 

 

Rannsóknir hafa sýnt að um 40% atvinnutónlistarmanna spila verkjaðir en svo há prósenta 

myndi ekki líðast í flestum öðrum atvinnugreinum.7 Alþjóðlegu samtök sinfóníu og óperu 

hljóðfæraleikara (International Conference of Symphony and Opera musicians) stóðu fyrir 

rannsókn sem sýndi að 76% hljómsveitarmeðlima höfðu fundið fyrir það miklum verkjum að 

þeir höfðu hamlandi áhrif á spilamennskuna.8 

Álagsmeiðsli eru því miður alltof algeng hjá hljóðfæraleikurum en þá er stoðkerfi 

líkamans þrýst að þolmörkum sínum. Álagsmeiðslum er gjarnan skipt í tvennt, það eru bráða 

og langvarandi. Bráða álagsmeiðsli geta til dæmis orðið þegar fiðluleikari lærir nýja „trillu“, er 

staðráðinn að ná henni, æfir stíft og vaknar næsta dag með eymsli til dæmis í þeirri hönd sem 

vann hvað mest daginn áður. Langvarandi álagsmeiðsli byrja hins vegar gjarnan sem væg 

óþægindi, sem hafa ef til vill ekki mikil hamlandi áhrif til að byrja með en versna eftir því sem 

álag eykst. Ef ekkert er í þeim gert geta þau haft alvarlegar afleiðingar á getu viðkomandi til 

þess að spila á sitt hljóðfæri á þann hátt sem hann/hún er vanur/vön að gera. Teknir hafa verið 

saman 11 áhættuþættir hjá hljóðfæraleikurum fyrir álagsmeiðslum en þeir eru: 

1. Lélegt líkamlegt ástand: Hljóðfæraleikarar í lélegri líkamlegri þjálfun eru líklegri að eiga 

við álagsmeiðsli að stríða. Því miður hafa tónlistarskólar hingað til ekki lagt nógu mikla 

áherslu á mikilvægi þess að líkaminn sé í góðu formi en það er þó að færast í aukana. 

2. Skyndileg aukning í æfingaálagi: Þegar æfingatími hljóðfæraleikara eykst skyndilega 

getur það aukið líkur á álagsmeiðslum en þetta er jafnframt ein algengasta ástæða fyrir 

þróun álagsmeiðsla. Klassískt dæmi er aukið æfingaálag fyrir stigspróf, prufuspil eða 

tónleika. 

3. Slæmar æfingavenjur. Atvinnuíþróttamenn myndu sjaldnast sleppa því að hita upp fyrir 

æfingu. Það sama á því miður ekki við um tónlistarmenn. Margir hita aldrei upp og aðrir 

telja það nóg að spila tónstiga, hæg verk eða langar nótur. Það er þó ansi takmörkuð 

upphitun því þegar leikið er á hljóðfæri nota einstaklingar allan líkamann við að spila, hvort 

sem það er til að halda á hljóðfærinu, styðja við, standa eða stíga á pedal. Nauðsynlegt er 

því að hita allan líkamann upp. Sérstaklega ætti að leggja áherslu á efri hluta líkamans því 

                                                 
7 Jennifer Johnson, What Every Violinist Needs To Know About the Body, (Chicago: GIA Publications, 

Inc., 2009), bls. 9-11. 
8 LeeAnne Thompson, Risk Factors for Flute-related Pain Among High School and College Students 

(New Jersey: UMI microform, 2008), bls. 2. 
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oftast er mesta álagið á hann. Það að æfa sig of lengi í einu getur einnig aukið líkur á að 

þróa með sér álagsmeiðsli. Mikilvægt er því að taka sér pásur reglulega.  

4. Villur í tækni: Lang algengasta tæknivillan er sú að spila með óþarflega mikilli 

vöðvaspennu. Síspenna í vöðvum er þekktur áhættuþáttur fyrir þróun álagsmeiðsla og getur 

aukin vöðvaspenna dregið úr úthaldi vöðvanna þar sem skortur verður á blóð- og 

súrefnisflæði til viðkomandi vefja. Óþarfa vöðvaspenna er til dæmis algeng á meðal 

strengjaleikara. Algengt er að þeir ýti óþarflega fast á strengina með vinstri hönd þegar þeir 

spila sterkar en þrýstingur bogans sér um hljóðstyrkinn en ekki þrýstingurinn frá fingrum 

vinstri handar. Sama vandamál er þekkt meðal þverflautuleikara en þá þrýsta þeir óþarflega 

fast á klattana. Til að spila sterkar á flautu þarf meira og hraðara loftstreymi í flautuna en 

ekki að ýta fastar. Hljóðfæraleikararnir eru gjarnan ekki meðvitaðir um þessa auknu 

vöðvaspennu þó þeir séu að þrýsta um 30% fastar en í raun þarf. 

5. Skipti á hljóðfærum: Fyrir marga tónlistarmenn er það daglegt brauð að skipta milli 

hljóðfæra. Til dæmis að fara af rafmagnsbassa yfir á kontrabassa, af fiðlu yfir á víólu, 

þverflautu yfir á pikkaló flautu og svo framvegis en þó fjölhæfni sé oft góð getur hún því 

miður stundum valdið auknum líkum á álagsmeiðslum. Mikilvægt er því að hafa það í huga 

þegar skipt er um hljóðfæri að fara rólega af stað. Það sama á við ef hljóðfæraleikari fær 

nýtt aðalhljóðfæri í hendurnar, nýjan kennara eða ný verk. 

6. Ófullnægjandi endurhæfing eftir fyrri meiðsli: Áhættuþáttur sem oft gleymist eru fyrri 

meiðsli. Ef ekki var nógu vel staðið að endurhæfingu þeirra eða of fljótt farið á fullt aftur í 

stað þess að hvíla og ná fullum bata er hætta á því að þau taki sig upp aftur þegar álag eykst 

á nýjan leik. 

7. Óæskileg líkamsbeiting og líkamsstaða: Mikilvægt er að temja sér góða líkamsbeitingu 

og -stöðu við hljóðfæraleik því slæmar venjur geta aukið líkurnar á þróun álagsmeiðsla og 

eru háls og axlargrind oft viðkvæm svæði. Taka þarf einnig tillit til þessa þátta þegar haldið 

er á hljóðfærum eða þau flutt á milli staða. Þyngd hljóðfæranna hefur einnig áhrif, því 

þyngri sem þau eru því líklegra er að þau geti valdið skaða, sérstaklega hjá smávöxnu fólki. 

Góð þumalputtaregla er að reyna að komast hjá því að bera þung hljóðfæri aðeins með 

annarri hönd eða láta þau hanga á annarri öxlinni, þar sem það getur skapað óþarfa álag á 

öxl og bak. 

8. Streituvaldandi athafnir daglegs lífs: Ýmsar athafnir daglegs lífs líkt og garðvinna, að 

enduruppgera húsgögn eða prjóna getur, eins og hljóðfæraleikur, leitt til 
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stoðkerfisvandamála. Algengir kvillar eru sinaskeiðabólga eða önnur álagsmeiðsli þar sem 

þessar athafnir reyna á líkamann á svipaðan hátt og hljóðfæraleikurinn. Mikilvægt er gera 

sér grein fyrir því að allt sem gert er í lífinu getur haft áhrif á heilsuna. Einstaklingar þurfa 

því að framkvæma daglegar athafnir á sama hátt og þeir myndu æfa sig á hljóðfæri. Taka 

reglulega pásur og smám saman auka tímann sem viðkomandi eyðir í athöfnina.  

9. Kyn: Rannsóknir hafa leitt í ljós að ungar konur séu í mestum áhættuhóp til að þróa með 

sér álagsmeiðsli við hljóðfæraleik. Ástæður þess eru þó ekki ljósar en margar konur eru 

minni og ekki jafn sterklega byggðar og karlar og gætu þess vegna verið viðkvæmari fyrir 

álagsmeiðslum. Þessi tilgáta er studd með þeim hætti að rannsókn sýndi fram á að tíðni 

meiðsla jókst samhliða þyngd hljóðfæranna. Önnur tilgáta er sú að karlar sæki sér síður 

læknishjálp sökum verkja af þessu tagi. 

10. Gæði og ástand hljóðfæranna: Blásturshljóðfæri með lekum púðum eða ventlum, fiðla 

með gölluðum stól eða píanó sem svarar illa krefst auka álags við flutning sem getur ýtt 

undir þróun álagsmeiðsla.  

11. Umhverfisþættir: Ófullnægjandi lýsing eða ill læsilegar nótur setja óþarfa álag á sjónina. 

Sá umhverfisþáttur sem hefur gjarnan hvað mest að segja er kuldi.9 Við kulda geta æðarnar 

dregist saman og við það hægir á blóðrásinni, þar sem minna magn af blóði fer gegnum 

æðarnar hverju sinni. Getur það haft áhrif meðal annars á hendurnar þar sem næmni minnkar 

og hreyfingar verða ekki eins hraðar og ella.10 Algengt er hjá blásarasveitum að spila úti, til 

dæmis í skrúðgöngum. Flestir klassískir hljóðfæraleikarar kannast einnig við það að spila í 

köldum steingerðum kirkjum. 

Algengar staðsetningar og einkenni álagsmeiðsla 

Í rannsókn sem gerð var árið 1986 á 250 atvinnu hljóðfæraleikurum, sem ekki voru 

blásturshljóðfæraleikarar, kom í ljós að 56,8% þeirra höfðu fundið fyrir stoðkerfisverkjum 

tengdum vinnunni og tæplega 37% höfðu sótt læknismeðferð. Eftirfarandi tafla sýnir á hvaða 

svæðum þátttakendur fundu fyrir verkjum.  

                                                 
9Richard Norris, The Musician's Survival Manual: A Guide to Preventing and Treating Injuries in 

Instrumentalists, (Washington: MMB Music Inc., 1993), bls 1-10. 
10Edward J. Shahady, „Altitude, Heat, and Cold Problems.“ Í Primary Care of Musculoskeletal 

Problems in the Outpatient Setting, Edward J. Shahady ritstýrði, 35-50. (NewYork: Springer Science & 

Business Media, LLC., 2006), bls. 45-47. 

http://www.amazon.com/Richard-Norris/e/B002892C98/ref=dp_byline_cont_book_1
https://books.google.is/url?id=grHyOMgd_EAC&pg=PA46&q=http://www.springer.com/shop&clientid=ca-print-springer-kluwer_academic&linkid=1&usg=AFQjCNETuz90ML1t7hI8L9cAixXIYYy-ew&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.is/url?id=grHyOMgd_EAC&pg=PA46&q=http://www.springer.com/shop&clientid=ca-print-springer-kluwer_academic&linkid=1&usg=AFQjCNETuz90ML1t7hI8L9cAixXIYYy-ew&source=gbs_pub_info_r
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Tafla 1. Svæði líkamans þar sem hljóðfæraleikarar fundu oftast fyrir verkjum á. 

Algengustu vandamálin sem þátttakendurnir voru að kljást við voru sinaskeiðabólga, 

vöðvaspenna og tauga klemmur (e. nerve impingement). Margir nefndu einnig að meiðslin 

hefðu áhrif á innkomu þeirra auk þess að hafa hamlandi áhrif á æfingagetu. Í þessum hópi var 

algengi álagsmeiðsla hærra hjá konum og þær leituðu sér einnig frekar læknisaðstoðar sökum 

þeirra. 22% þeirra sem tóku þátt sögðu meiðslin hafa áhrif á hraða sinn við hljóðfæraleik. 18% 

töldu meiðslin hafa áhrif á grófhreyfingar sínar, á meðan 28% sögðu þau hafa áhrif á 

fínhreyfingar sínar. Um 24% sögðu verkina hafa áhrif á eiginleika sinn til að spila sterkt á 

hljóðfæri.11 Önnur rannsókn frá árinu 2012, sem gerð var á 377 áströlskum 

atvinnuhljóðfæraleikurum, sýndi fram á að 84% þátttakenda höfðu fundið fyrir verkjum sem 

höfðu áhrif á æfingar og frammistöðu. Helmingur fann fyrir verkjum á þeim tíma sem 

rannsóknin var gerð og 20% þátttakenda höfðu tekið sér að lágmarki einn veikindadag á síðustu 

18 mánuðum sökum verkja. 12 

Þverflautan  

Í dag er þverflautan til í nokkrum stærðum og hefur verið til sem slík í nokkrar aldir. Saga 

flautufjölskyldunnar er gjarnan rakin aftur á 17. öld en fyrir þann tíma voru þó til margar gerðir 

af flautum og er flautan eitt af elstu hljóðfærum heims. Elstu flautur sem hafa fundist eru um 

40.000 ára gamlar.13 Í fyrstu voru þær úr beini eða holum við sem göt voru skorin í en bygging 

þeirra þróaðist smám saman. Flauturnar stækkuðu, götunum fjölgaði og klattar voru settir á, 

                                                 
11 P. H. Caldron, L. H. Calabrese, J. D. Clough, R. J. Lederman, R. J. Williams og J. Leatherman, „A 

survey of musculoskeletal problems encountered in high-level musicians.“ Medical problems of 

performing artist 1, 4 (desember, 1986): 136 - 139. 
12 Bronwen Ackermann, Tim Driscoll og Dianna T. Kenny, „Musculoskeletal Pain and Injury in 

Professional Orchestral Musicians in Australia.“ Medical problems of performing artist 27, 4 (desember, 

2012): 181 - 187. 
13 Neal, Lana Carol, The Earliest Instrument: Ritual Power and Fertility Magic of the Flute in Upper 

Paleolithic Culture, (New York: Pendragon Press, 2015), bls. 64-70. 
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auk þess sem byggingarefnið breyttist. Einn merkasti þverflautusmiður sögunnar er Theobald 

Böhm sem sýnir sig á þann hátt að í sögu flautunnar er gjarnan talað um flautuna fyrir Böhm 

og eftir Böhm en hann á heiðurinn að þeirri þverflautu sem flestir spila á í dag. Einkaleyfi fyrir 

þeirri útgáfu fékk hann árið 1847 og hefur hönnun hennar lítið breyst síðan þá.14  

Þverflautan stendur þó ekki ein heldur er hún hluti 

af fjölskyldu en henni tilheyra pikkaló flauta, sópran flauta, 

alt flauta og bassa flauta. Þær eru sílentrískar í laginu og 

hafa að mestu sömu grip fyrir tónana en helsti munur á milli 

hljóðfæranna er stærðin. Þar er pikkaló flautan minnst eða 

um 32 sm að lengd (sjá mynd 1). Það er ákveðin kaldhæðni 

að þetta litla hljóðfæri er gjarnan flokkað sem eitt af 

groddalegustu hljóðfærum sinfóníuhljómsveita ásamt túbu og kontra fagottinu. Pikkaló flautan 

hefur óvenju mikið og hátt tónsvið en það spannar frá tvístrikuðu d upp á fimmstrikað c (sjá 

mynd 2). Það vekur því enga undrun að hún sé umdeild en tónfræðikennarar, hljóðfærasmiðir, 

tónskáld og hlustendur hafa gagnrýnt flautuna. Pikkaló flautan þykir ekki hafa eins fallegan tón 

eða vera jafn fjölhæf og hin hefðbundna þverflauta en að mati höfundar er það frekar ósanngjörn 

gagnrýni þar sem eðli pikkaló flautunnar er annað. Hún er mun minni og eðlilega hljómminni 

en eitt af hennar upprunalegu hlutverkum var að skera í gegn í hermarseringum. Flautan er C 

hljóðfæri en til eru þó nokkrar Des flautur. Pikkaló flautan er gerð úr viði, silfri eða plasti, 

jafnvel úr blöndu af þessu öllu og fer þyngd flautunnar eftir efninu.  

                                                 
14 Nancy Toff, The Deverlopment of the Modern Flute, (New York: Taplinger Publisher Co. Inc. 1979), 

bls. 44-79. 

Mynd 1. Pikkaló flauta. 

 

 

Mynd 2. Tónsvið flautufjölskyldunnar. 
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Sópran eða konsert flautan (sjá 

mynd 3) er hin hefðbundna flauta ef svo má 

segja. Hún er um 67 sm á lengd og er sett 

saman úr þremur stykkjum. Tónsvið 

hennar nær um það bil frá einstrikuðu c til 

fjórstrikaðs c (sjá mynd 2). Hún fer þó 

hærra og hægt er að skipta út neðsta part 

hennar og ná þá hálftóni neðar með 

svokölluðum h-fæti. Byrjendaútgáfa af flautinni er til 

en þá er munnstykkið sveigt (sjá mynd 4). Við það 

verður flautan styttri og einstaklingurinn þarf ekki að 

teygja hendurnar eins langt frá líkamanum. Byrjenda 

flautur eru gjarnan úr nikkel eða silfurhúðuðum 

kopar. Stundum er munnstykkið úr silfri, á meðan þeir sem lengra eru komnir leika á flautur 

gerðar úr silfri, gulli eða hvítagulli. Einstaka 

flautuleikarar leika á tréflautur með silfur eða gull 

takkabúnaði.  

Alt flautan (sjá mynd 5) er ekki í C eins og allar 

hinar flauturnar heldur hljómar ferund neðar eða í G. Hún 

er um 90 sm að lengd. Sögu alt flautunnar má rekja til 

ársins 1528 en það var þó árið 1855 sem Böhm kom fram 

með þá hönnun á alt flautu sem notast er við í dag. Hún 

er lík hinni hefðbundnu flautu en er lengri og stærri. 

Munnstykkið er þó gjarnan bogið líkt og á byrjenda 

sópran flautum. Tónsvið flautunnar nær 

frá einstrikuðu c til fjórstrikaðs c (sjá mynd 

2) og er ekki ósvipað tónsviði sópran 

flautannar en tónninn er þó mildari.  

Bassa flautan (sjá mynd 6) hljómar 

8und neðar en hefðbundna flautan og 

tónsvið hennar nær frá litlu c til tvístrikaðs 

c (sjá mynd 2). Hún er um 146 sm að lengd 

og má rekja upphaf hennar líkt og alt 

Mynd 3. Þverflauta. 

Mynd 4. Byrjenda þverflauta. 

 

 

Mynd 6. Bassa flauta. 

 

 

Mynd 5. Alt flauta. 
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flautunnar til ársins 1528.15 Stóru frænkurnar í flautu fjölskyldunni eru 

kontrabassa flautan, „sub“ kontrabassa flautan og „hyper“ flautan en 

þær er ekki margar til í heiminum og frekar lítið notaðar. Þær eru mun 

stærri en hinar flauturnar og sem dæmi er „sub“ kontrabassaflautan 

um 5 m að lengd (sjá mynd 7). Eðli málsins samkvæmt er því hægt að 

spila mun dýpri tóna á þær en hinar flauturnar.16 

Líkamsbeiting við þverflautuleik 

Í daglegu lífi er æskilegt að temja sér góða líkamsbeitingu en það er 

þegar líkamanum er beitt við vinnu á þann hátt að álag er sem minnst 

á liði, vöðva og liðbönd líkamans.17 Í nútímasamfélagi er þó ekki alltaf 

unnt að fylgja þessu sökum krafna um hraða og skilvirkni. 

Einstaklingar framkvæma einnig daglega ógrynni af hreyfingum og 

hafa oft ekki næga þekkingu á hagkvæmari líkamsbeitingu til þess að 

takmarka óþarfa álag á líkamann. Gjarnan eru athafnir sem 

einstaklingar framkvæma mjög líkamlega krefjandi og þá reynir enn 

frekar á góða líkamsbeitingu- og vitund til þess að 

reyna að draga úr óþarfa álagi.  

Þverflautuleikur er ein af þeim athöfnun þar 

sem erfitt er að komast hjá óhagkvæmu álagi á 

vöðva og liði. Flautunni er haldið þvert miðað við 

líkamann og alltaf sömu megin. Staðan er því ekki 

ákjósanleg og unnið er einnig á móti 

þyngdaraflinu.18 Við þverflautuleik skal höfðinu 

haldið beint svo öndun sé greið og eðlileg. 

Handleggjunum er haldið aðeins upp og frá líkamanum og þeim hægri er haldið fjær líkamanum 

en þeim vinstri. Mikilvægt er að þrýsta ekki handleggjunum að líkamanum (sjá mynd 8.). 

                                                 
15 Nancy Toff, The Flute Book: A Complete Guide for Students and Performers, 2. útg. (New York: 

Oxford University Press, 1996) bls. 63-75. 
16 Toff, The Deverlopment of the Modern Flute, bls. 44-79. 
17 Berglind Helgadóttir, Líkamlegt álag við vinnu: Vinnustellingar, þungar byrðar og einhæfar 

hreyfingar, (Reykjavík: Vinnueftirlitið, 2005) bls. 6-14. 
18 Karen Lonsdale, E-Liisa Laakso og Vanessa Tomlinson, „Contributing Factors, Prevention, and 

Management of Playing-Related Musculoskeletal Disorders Among Flute Players Internationally.“ 

Medical problems of performing artist 29, 3 (september, 2014): 155-162. 

Mynd 7. ,,Sub“ 

kontrabassa flauta. 

 

 

Mynd 8. Góð líkamsstaða við þverflautuleik. 

 

 

https://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1205&article=2059&action=1
https://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1205&article=2059&action=1
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Fingurnir raðast á klattana á flautunni og hefur hver sinn stað. Til þess að komast hjá óþarfa 

hreyfingu skal fingrunum haldið beint fyrir ofan takkana þó ekki sé verið að þrýsta á þá. 

Hreyfingin við að ýta verður þá minni, tími 

sparast og hægt er að spila hraðar. Þumalfingur 

hægri handar þarf að vera mjög stöðugur þar 

sem þungi flautunnar hvílir að mestu á honum 

og er þumallinn eini fingurinn sem ekki hreyfist 

þegar spilað er. Munnstykkinu á þverflautunni 

skal haldið þétt upp við hökuna og að hluta neðri 

varar (sjá mynd 9.) en hafa skal í huga að staðsetning flautunnar við munninn skiptir miklu máli 

upp á tónhæðina.19  

Að leika á þverflautu krefst gífurlegrar samhæfingar fingra- og handahreyfinga, 

öndunarfæra og andlitsvöðva. Allar hreyfingar þurfa að gerast á nákvæmlega réttu augnabliki 

svo að fallegur tónn hljómi, skipting milli tóna náist eða hraði haldist.20 Ýmist er hægt að standa 

eða sitja við þverflautuleik. Sé spilað í standandi stöðu er mikilvægt að standa beinn en forðast 

óþarfa vöðvaspennu í hálsi og herðum. Vinstri fóturinn skal vera aðeins framar en sá hægri til 

að stuðla að góðu jafnvægi og stækka undirstöðuflöt líkamans en eftir því sem undirstöðuflötur 

líkamans er stærri því auðveldara er að halda jafnvægi. Hakan skal vera samsíða gólffletinum 

til að halda öndunarveginum vel opnum. Þegar leikið er sitjandi skulu báðir fætur vera á gólfinu 

og sá vinstri aðeins framar en sá hægri, líkt og þegar staðið er en góð líkamsstaða er forsenda 

þess að góður tónn náist. Nótnastatífið skal stillt með tilliti til stærðar þess sem les af því og 

með góða líkamsstöðu í huga en ekki skal aðlaga líkamsstöðuna að nótnastatífinu eins og á til 

að gerast.21 

Álagsmeiðsli við þverflautuleik 

Rannsóknir hafa sýnt að algengasta staðsetning álagsmeiðsla hjá þverflautuleikurum er í hálsi, 

herðum, mið/efra baki og höndum. Konur finna einnig oftar fyrir verkjum í öxlum og liðum efri 

hluta líkamans heldur en karlar. Í rannsókn Lonsdale, Laakso og Tomlinson, sem gerð var 

meðal þverflautuleikara, kom í ljós að um 50% þátttakenda höfðu fundið fyrir verkjum eða 

                                                 
19 Johann Joachim Quantz, On playing the flute, 2. útg. Edward R. Reilly þýddi (Boston: Northeastern 

University Press, 2001), bls. 36-38. 
20 Stefan Albrecht, Daniel Janssen, Esther Quarz, Karl M. Newell og Wolfgang I. Schöllhorn, 

„Individuality of movements in music – Finger and body movements during playing of the flute.“ 

Human Movement Science 35 (júní, 2014): 131–144.  
21 Toff, The Flute Book: A Complete Guide for Students and Performers, bls. 81-88. 

Mynd 9. Munnstaða við þverflautuleik. 



 

11 

 

óþægindum sem tengdust því beint að leika á þverflautu. Þátttakendur sögðu að þessi óþægindi 

hefðu truflað þá við tónlistarflutning og æfingar en 27% fundu fyrir einkennunum á þeim tíma 

sem rannsóknin var gerð. Um 26% sögðust hafa þurft að taka sér hlé frá spilamennsku sökum 

verkja.22 Það má því segja að þverflautan sé ekki notendavænasta hljóðfærið en hún getur haft 

slæm áhrif á vöðva, liði og taugar.  

Líkt og áður segir er hálsinn algengt meiðslasvæði hjá þverflautuleikurum. Hætta er á 

því að flautuleikarar fari smám saman að halla höfðinu til hægri hliðar þegar þungi flautunnar 

fer að segja til sín en meðal flauta vegur um 400-600 

grömm. Lengd flautunnar gerir það næstum því 

óhjákvæmilegt að halla aðeins höfðinu til hægri til 

að létta á óþægindum í hægri öxl. Ef flautunni er 

haldið samsíða undirfletinum (sjá mynd 9), er aðeins 

snúningur á höfðinu en ekki halli. Ókostur við þessa 

stöðu er að hægri handlegg þarf þá að halda 

óþægilega hátt uppi svo að fingurnir séu í beinni línu 

við úlnliðinn. Þessi staða getur sett mikið álag á hægri 

öxl og hálsinn vegna stöðugs samdráttar í vöðvum þeim 

megin. Þessir vöðvar sjá um að halda axlagrindinni 

stöðugri og það er nær ómögulegt að halda hægri 

handlegg svo langt frá líkamanum án aukinnar 

vöðvaspennu. Þess vegna er algengt að flautuleikarar 

láti olnbogann síga neðar (sjá mynd 10.) til að ná að 

slaka betur á axlargrindarvöðvunum. Ókostur við þessa 

stöðu er að þá þarf að halla höfðinu ca 35° til hægri. 

Flestir reyna þó að fara milliveginn og sameina þetta 

tvennt, láta olnbogann aðeins síga og halla höfðinu lítillega. Öll hreyfing á hálsi og höfði hefur 

þó áhrif á blásturhljóðfæraleikara því þeir vilja halda öndunarveginum sem mest opnum og hafa 

vöðvana í kring slaka. Snúningur og halli á höfði myndar spennu í vöðvunum og ef henni er 

haldið í marga tíma á dag, í mörg ár, við æfingar getur það leitt til ójafnvægis í vöðvastyrk, 

                                                 
22 Lonsdale og fleiri, „Contributing Factors, Prevention, and Management of Playing-Related 

Musculoskeletal Disorders Among Flute Players Internationally.“  

 

 

Mynd 10. Líkamsstaða sem reynir 

óþarflega á hægri handlegg. 

. 

Mynd 11. Líkamsstaða sem reynir 

óþarflega á háls. 

https://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1205&article=2059&action=1
https://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1205&article=2059&action=1
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vöðvaspennu og hreyfigetu hálsins. Þessi 

staða getur einnig valdið þrengingum í 

liðgötum í hryggsúlunni (e. 

foramen vertebrale) þar sem taugaræturnar 

fara út um (sjá mynd 11). Þrengingarnar 

geta ert taugaræturnar og geta leitt til 

verkja og dofa sem leiða niður handlegginn 

en sum þessara einkenna geta í einhverjum 

tilfellum svipað til einkenna 

sinaskeiðabólgu.23 

Forvarnir og fræðsla 

Heilbrigðisviðhorfalíkanið leggur út frá því 

að hegðun einstaklinga sé með tvennum hætti. Annars vegar hversu móttækilegir einstaklingar 

telja sig vera fyrir sjúkdómum (hegðun) og hins vegar hvort þeir geri sér grein fyrir eða skynji 

ávinning þess að breyta hegðun sinni til að minnka líkur þess að þróa með sér sjúkdóm 

(álagsmeiðsli).24 Undanfarin ár hafa orðið ákveðnar breytingar og eru einstaklingar orðnir mun 

virkari þátttakendur í ákvörðunum um læknismeðferðir sínar miðað við það sem áður tíðkaðist. 

Fólk er orðið betur upplýstara, mun meðvitaðara um heilsu sín og veit að það sjálft getur haft 

áhrif á hana. Læknar eru ekki lengur túlkaðir sem alvitrir og að þeir einir geti læknað. Fræðslan 

er því orðin gríðarlega mikilvægur þáttur, þar sem einstaklingar vilja fá að vita hvað er að og 

hvernig meðferð er háttað.25  

Það að stunda góða heilsu eflandi hegðun byggir á skilningi á ógn við heilbrigði og 

skilningi á möguleika breyttra heilbrigðisvenja til að draga úr áhættu samkvæmt kenningunni 

um trú á heilbrigði. Skynjun einstaklings á heilsutengdri ógnun verður fyrir tilstilli þriggja þátta, 

almennum gildum tengdum heilbrigði, viðhorfum einstaklingsins til móttækileika sjúkdóma og 

viðhorfum til afleiðinga sjúkdóma. Ef einstaklingur hefur ekki trú á því að ákveðin 

                                                 
23 Norris, The Musician's Survival Manual: A Guide to Preventing and Treating Injuries in 

Instrumentalists, bls 77-80. 
24 E. S. Taylor, Health psychology, bls. 66-68.  
25 Thomas A. Lang, „Developing Patient Education Handouts.“ Tom Lang Communications 

and Training International, 30. júní, 1999. 

http://www.tomlangcommunications.com/Expanded_Patient_Ed_Chapter.pdf. 

 

Mynd 12. Þrengingar í liðgötum við hryggsúlu sem 

geta orðið við þverflautuleik. 

http://www.amazon.com/Richard-Norris/e/B002892C98/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.tomlangcommunications.com/Expanded_Patient_Ed_Chapter.pdf
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lífsstílsbreyting geti haft góð áhrif á heilsu hans og að ávinningur breytingarinnar sé lítill eða 

enginn er hann ekki líklegur til að breyta hegðun sinni til hins betra.26 Í tilfelli hljóðfæraleikara 

þarf því að fá einstaklingana til að trúa að þeir geti minnkað eða komið í veg fyrir álagsmeiðsli 

með því nota réttar vinnustellingar og rétta líkamsbeitingu og huga vel að góðri líkamlegri og 

andlegri heilsu. 

Hingað til hefur ekki mikið verið lagt upp úr líkamlegri þjálfun og mikilvægi góðrar 

líkamsbeitingar innan veggja tónlistarskólanna. Rannsókn sem gerð var í Ástralíu á rúmlega 

730 börnum á aldrinum 7-17 ára, sem öll voru í hljóðfæranámi, sýndi fram á að 67% þeirra 

höfðu fundið fyrir stoðkerfisverkjum tengdum hljóðfæraleik á einhverju tímabili námsins. 56% 

höfðu fundið fyrir verkjum síðastliðin mánuð og 30% sögðu verki hafa hamlað æfingar og haft 

áhrif á frammistöðu síðustu 30 daga.27 Rannsóknin gefur til kynna að atvinnu hljóðfæraleikarar 

séu ekki þeir einu í áhættuhópi að þróa með sér álagsmeiðsli. Mikilvægt er því að kenna rétta 

líkamsbeitingu strax frá upphafi og gera hana að eðlilegum hluta af allri spilamennsku. Ásamt 

því að leiðbeina og fræða tónlistarfólk um mikilvægi þess að taka sér stuttar pásur við æfingar 

og halda sér í góðri líkamlegri og andlegri þjálfun.28 Einnig þarf að hafa í huga hljóðstyrk og 

fylgjast með hávaðamengun við tónlistarflutning en ráðlagt er að hljóðstyrkur fari ekki yfir 

87db á almennum vinnustöðum. Pásur eru því ekki bara fyrir líkamann heldur einnig eyrun.29  

Mikilvægt er fyrir alla tónlistarmenn að temja sér góðar æfingavenjur en alltof margir hita 

ekki eða lítið upp fyrir tónleika og æfingar. Við hljóðfæraleik er allur líkamann notaður og því 

er ekki nóg að spila aðeins skala og láta það gott heita varðandi upphitun. Hægt er að byrja á 

léttum æfingum fyrir neðri útlimi og vinna sig síðan upp eftir líkamanum. Gott er að leggja 

sérstaka áherslu á efri hluta líkamans þar sem hann vinnur alla jafna mest við hljóðfæraleik. 

Eftirfarandi æfingar eru dæmi um upphitunaræfingar fyrir efri hluta líkamans: 

 Rúlla höfðinu hægt og rólega í hringi 

 Lyfta og rúlla öxlunum fram og aftur 

 Snúa varlega upp á efri hluta líkamans 

                                                 
26 E. S. Taylor, Health psychology, bls. 66-68. 
27 Sonia Ranelli, Leon Straker og Anne Smith, „Playing-related Musculoskeletal Problems in Children 

Learning Instrumental Music: The Association Between Problem Location and Gender, Age, and Music 

Exposure Factors.“ Medical problems of performing artist 26, 3 (september, 2011): 123-139. 
28 Norris,Musicians´s Survival Manual: A guide to Preventing and Treating Injuries in Instrumentalists, 

bls. 2. 
29 Reglugerð um varnir gegn álagi vegna hávaða á vinnustöðum, nr. 921, 1. kafli 4. gr. (9. nóvember, 

2006). 
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 Teygja hendur upp fyrir höfuð og halla rólega til hliðanna 

Þegar byrjað er að æfa á hljóðfæri skal æfa stutt í einu og smám saman lengja 

æfingatímann. Alla jafna er ekki æskilegt að æfa lengur en 45 mínútur í einni lotu. Gott er þá 

að taka sér pásu í rúmlega fimm mínútur og leyfa líkamanum aðeins að hvílast. Tæknilega 

erfiða staði eða erfiðar fingrasetningar skal ekki æfa lengur en fimm mínútur í senn, víkja þá að 

öðru efni í góðan tíma áður en næsta lota hefst. Þegar mikið æfingatímabil er framundan skal 

einnig smám saman bæta við æfingatímann til að forðast stór stökk í æfingatíma.  

Huga þarf vel að umhverfisþáttum þegar undirbúningur fyrir lifandi flutning á sér stað. 

Breytingar á hitastigi geta haft talsvert að segja en einn af óvinum tónlistarmannsins er kuldi 

þar sem hann hefur ekki bara áhrif á hljóðfærin heldur getur einnig haft áhrif á starfsemi 

líkamans. Margir kannast við það að eiga að spila í jólamessu í lítilli sveitakirkju en við komu 

á staðinn 30 mínútum fyrir athöfn, er ískalt í kirkjunni. Mikilvægt er því að hita vel upp og 

klæða sig eftir aðstæðum því kuldinn getur haft áhrif á frammistöðu hljóðfæraleikarans.30  

 

  

                                                 
30 Norris. Musicians´s Survival Manual: A guide to Preventing and Treating Injuries in Instrumentalists. 

bls. 1-10 
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Lokaorð 

Í daglegu lífi gera slys og meiðsli ekki boð á undan sér en meiðslum er gjarnan skipt í tvennt, 

annars vegar bráðameiðsli sem verða af völdum slysa og hinsvegar álagsmeiðsli sem geta orðið 

vegna einhæfs álags. Störf einstaklinga eru eins misjöfn og þau eru mörg og telja fæstir að mikil 

meiðslahætta fylgi starfi hljóðfæraleikarans. Rannsókn sýndi þó fram á að af 250 atvinnu 

hljóðfæraleikurum höfðu 56,8% þeirra fundið fyrir stoðkerfisverkjum tengdum vinnunni. Gefur 

það til kynna að margir hljóðfæraleikarar hafi þurft að greiða fyrir það dýru verði að koma Bach 

eða Sibelius í flutning. Tónlistarmenn eyða löngum tíma í æfingar, oft á tíðum í óþægilegum 

líkamsstellingum, til þess eins að vera bestir í faginu. Vinnutarnir einkennast gjarnan af miklum 

endurtekningum, sitjandi eða standandi á sviði, oft í miklum hávaða, hita eða kulda og við 

óþægilega lýsingu. Með tímanum hefur þessi ástund áhrif á líkamlega heilsu og getur jafnvel 

haft það mikil áhrif að viðkomandi þarf að hætta að leika á hljóðfærið. Eftirfarandi 11 þættir 

eru taldir geta aukið líkur á álagsmeiðslum hjá hljóðfæraleikurum: 

1. Lélegt líkamlegt ástand 

2. Skyndileg aukning í æfingaálagi 

3. Slæmar æfingavenjur 

4. Villur í tækni 

5. Skipti á hljóðfærum 

6. Ófullnægjandi endurhæfing eftir fyrri meiðsli 

7. Óæskileg líkamsbeiting og líkamsstaða 

8. Streituvaldandi athafnir daglegs lífs 

9. Kyn 

10. Gæði og ástand hljóðfæranna 

11. Umhverfisþættir 

 Þverflautan er eitt af elstu hljóðfærum heimsins og elsta flauta sem fundist hefur er 

40.000 ára gömul. Flautan hefur þó breyst í gegnum og árin og fór úr því að vera lóðrétt frá 

vörum í það að vísa þvert út frá líkamanum. Hefðbundin kjarna flautufjölskylda samanstendur 

af pikkaló flautu, sópran flautu, alt flautu og bassa flautu. Helsti munur milli flautanna er stærð 

og þyngd. Sópran flautan er sú hefðbundna sem flestir læra á og vegur um 500 gr. Æskilegt er 
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að flautunum sé haldið samsíða undirfleti en þegar leikið er lengi á flautu er næstum 

óhjákvæmilegt að höfuðið fari að halla til hægri eða hægri hönd að síga niður sökum þunga 

flautunnar. Of mikið álag getur myndast á axlagrindarvöðva og háls en hreyfing á hálsi er 

ókostur hjá blásturshljóðfæraleikurum því hún hefur áhrif á hve opinn öndunarvegurinn er. 

Rannsóknir hafa sýnt að algengasta staðsetning álagsmeiðsla hjá þverflautuleikurum er í hálsi, 

herðum, mið/efra baki og höndum. 

Heilbrigðisviðhorfalíkanið útskýrir hegðun einstaklinga á tvo vegu, annars vegar hversu 

móttækilegir þeir telja sig vera fyrir sjúkdómum (hegðun) og hins vegar hvort einstaklingar geri 

sér grein fyrir ávinning þess að breyta hegðun til að minnka líkur á því að þróa með sér 

álagsmeiðsli. Það þarf því að fá einstaklingana til að trúa því að þeir geti minnkað eða komið í 

veg fyrir álagsmeiðsli með því nota réttar vinnustellingar og rétta líkamsbeitingu og huga vel 

að góðri heilsu. Mikilvægt er að koma því inn í tónlistarskólana að kenna rétta líkamsbeitingu 

frá upphafi og gera það að eðlilegum vana tónlistarflutningsins. Með því að leiðbeina og fræða 

um mikilvægi þess að taka sér stuttar pásur við æfingar og halda sér í góðri líkamlegri og 

andlegri þjálfun er hægt að stíga stór skref í átt að bættri heilsu tónlistarmanna. 
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