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Utdrag og litteraturliste – forelesning 1, MUS2151 H-2017, A. E. Riisnæs 

Arbeidsfysiologi 

 Vite hvordan man skal arbeide; det skal være godt å synge/spille! 
 Innarbeide gode vaner for å gi kroppen/sang-/spilleapparatet gode arbeidsforhold 
 Ta seg tid til å kjenne etter hva man gjør!(Spill/syng gjennom deler av et stykke og kvitt deg 

med unødvendige spenninger; dette er en viktig del av øvingen!) 
 Bruke så lite krefter som mulig 

Pust 

«Skulderpust»: Den mest vanlige pusten; du trekker luften inn «med» skuldrene. Skyldes ofte stress. 

«Magepust»: FØRSTEHJELP!  Vi puster så dypt ned i lungene at mellomgulvet senkes og får magen til 
å utvide seg. 

«For mange er det magepusten som har vært mest glemt, som betyr mest og som gir best 
avspenning. Samtidig er det ofte den som er minst tilgjengelig, den man må jobbe mest med.» 
(Østberg, 2001). 

Har med følelseslivet å gjøre. – Slipp magen ut! 

Østberg, Berit: Pusteboka. Emilia forlag, 2001 

 

Arbeidsstillinger: 

Stående: Stå med den ene foten foran den andre, eller stå bredbeint. Slik oppnår du større ståflate 

og bedre balanse enn om du står med samlede føtter. – Lettere å kontrollere pusten enn i sittende 

arbeidsstilling, dessuten er du friere til å bevege deg. 

Sittende: Kjenn at du sitter på begge sitteknutene, da er korsryggen i riktig posisjon («midtstilling»). 
Bevegelsene foregår fra hofteleddet; det er viktig å variere måten du sitter på uten å endre på 
korsryggens posisjon.  

Oppsummering: 

PUST «MED MAGEN»! 

PASS PÅ SKULDRENE! Skuldrene skal være nede hele tiden! Innarbeid dette også i daglige gjøremål. 

Kjenn at du kan flytte på hendene uavhengig av skuldrene (gitarister/bassister/pianister) 

Kjenn at du kan bruke fingrene uavhengig av skuldrene (eks. under arbeid ved datamaskinen) 

Kjenn etter hvordan du står 

Kjenn etter hvordan du sitter 

Kontroll på «magepusten»/bevegelsesapparatet gir trygghet på podiet. 
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Øving – praktisk og mental øving 

Tre viktige faktorer for øving (Harald Jørgensen, 2011): 

 Planlegging 
 Gjennomføring 
 Evaluering 

… eller to enkle spørsmål (Gerhard Mantel, 2003): 

 Hva vil jeg lære i dag? 
 Hva har jeg lært i dag? 

Tre forutsetninger for å forbedre seg (Mantel): 

 Jeg må vite hva jeg vil 
 Jeg må bli bevisst hva jeg gjør 
 Jeg må vite forskjellen på å ville og å gjøre 

Jørgensen hevder at fremgang krever: 

 Kvalitet i øvingen (= god strategibruk) 
 Kvantitet (= den tiden man investerer over tid) 

 

Hva menes med målrettet øving? 

 At du har et bevisst mål med det du gjør 
 At det du gjør, står i forhold til det ferdighetsnivået du er på 
 At det er en realistisk mulighet for at du vil kunne mestre en oppgave etter en viss tid med 

målrettet øving 
 Øvingen må knyttes til kontinuerlig evaluering for å kunne justeres og korrigeres underveis 
 Målrettet øving krever konsentrasjon/fokus 
 Bevissthet rundt gjentaking 
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Mental øving – å øve uten instrument  

«Den vanligste definisjonen er den kognitive eller forestillingsmessige gjennomgang man gjør av en 
fysisk ferdighet uten at man beveger musklene.[…] Forskningen har vist at mental øving kombinert 
med fysisk/praktisk øving er mer effektiv enn hver av dem isolert.» (Jørgensen, 2011) 

Planlegging: 

 Notér ned alle obligatoriske forelesninger 
 Sett av tid til lesing og skriving 
 Book deg inn på øverom – ikke bare for én, men flere dager 
 Sett opp en realistisk plan for øveøktene (hva du konkret skal jobbe med), husk pauser! 
 Gjennomfør 
 Evaluér: Hva fungerte/fungerte ikke? Prøv å finne årsakene. Gjør ev. notater underveis. 
 Vær positiv til å gjøre endringer 
 Ta vare på gode erfaringer! 
 Kvalitet på arbeidsdagen gir kvalitet (god samvittighet) på fritiden! 
 God kommunikasjon med læreren (still spørsmål/be om råd!) 

 

Harald Jørgensen: Øving. 19 gode råd til sangere og instrumentalister. NMH-publikasjoner 2001:3 

Harald Jørgensen: Undervisning i øving. Norsk Musikforlag A/S, Oslo, 2011 
 

Gerhard Mantel (1930-2012):  Einfach üben. 185 unübliche Überezepte für Instrumentalisten. 
Schott Musik International, Mainz, 2003 
 
 

Prestasjonspress 

 Kunnskap om egne ferdigheter; å kunne stille realistiske krav til seg selv 
 Hva er mitt fokus/mål? 
 Holdninger til egen musikkutøvelse (hvorfor musiserer jeg?) 
 Kunne stoffet godt 
 Tanker: positive/negative 
 Kontroll på sang-/spilleapparatet/pust 
 Kvalitet på øvingen 
 Vilje til å gjøre endringer 
 Trene seg til å styre tankene bort fra en selv og inn i musikken; det du skal formidle 

«Våger du å spille en gal tone, får du det så mye bedre med deg selv!» 

 

Barry Green with W. Timothy Gallwey: 
The Inner Game of Music. Pan Books, 1987 (Anbefales!) 
 

Gerhard Mantel: Mut zum Lampenfieber. 
Schott Musik International, Mainz, 2003 
  
Ved spørsmål kan du ta kontakt med Anne Eline: a.e.riisnas@imv.uio.no 


