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Kap. 1: Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Sang og musikk har alltid vært en stor del av livet mitt. De første sangtimene mine,                

på Kulturskolen, var preget av å lære inn toner og tekst for så fremføre dem uken                

etter. Da jeg startet på videregående ble jeg introdusert for en ny verden hvor en               

koblet følelser og mening bak ordene som ble sunget. Jeg begynte å jobbe med              

musikalrepertoar og merket at dette var en metode som falt meg naturlig. Når jeg              

fokuserte på å fortelle historien var det å få frem tonene uproblematisk.  

 

I femte semester på Musikkteaterhøyskolen (MTHS) startet vi prosjektet         

Musikalscener. Her jobbet vi med sanger over en periode hvor skuespillet stod i             

fokus. Jeg husker godt første øvelse med partner, pianist og sangpedagog. Vi skulle             

synge duetten Hunndjevel fra musikalen Which Witch , skrevet av Ingrid Bjørnov,           1

Benedicte Adrian og Ole A. Sørli. Sangen har et svært krevende vokalt parti som              

virrer oppe rundt c3, et leie de fleste sangere må trene opp for å mestre. Jeg var helt                  

frisk i stemmen, men klarte ikke nå de lyse tonene. Hva gjorde jeg galt? Jeg ble                

nervøs for at dette var eksamensvurderingen i stemmebruk, og spurte om å legge             

ned tonearten. Likevel fortsatte vi å jobbe med originaltoneart. Det er jeg veldig glad              

for.  

 

På eksamensdagen var jeg syk med forkjølelse. Vi hadde jobbet godt med scenen             

som kom i forkant av sangen i ukene før, og da kom vi i riktig modus med en gang.                   

Da det lyse partiet kom var jeg så godt inne i skuespillet og situasjonen at jeg ikke                 

tenkte på hvor lyst jeg egentlig sang. Jeg fikk høre etterpå at det hørtes fritt, vakkert                

og uanstrengt. Hvorfor klarte jeg plutselig å synge dette vanskelige partiet uten            

problem? Det var samme stemmen som produserte tonene, til og med mer sårbar på              

grunn av forkjølelsen. Har det at jeg formidlet situasjonen i sangen, istedenfor å bare              

synge den, gjort at jeg enklere mestret de høye tonene? 

1 https://open.spotify.com/track/2XM63RGCD8wlTH0dH81whg?si=tX-1A3fjQ0mxVkQqG1TevA 
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Etter prosjektet ble jeg opptatt av hvordan stemmen min følger kroppen og det             

mentale. Jeg ble nysgjerrig på hvorfor det var slik og hvordan det fungerer. Virker              

dette kun for meg eller har andre samme opplevelse? Dette vil jeg finne mer ut av i                 

oppgaven. Hypotesen min er at formidling har stor kraft til å påvirke sangstemmen.             

Når skuespilleren er koblet til egne følelser, lever seg inn i disse og har et aktivt                

tankeliv mens en synger, vil utøveren klare vanskelige partier bedre og lettere enn             

dersom man kun fokuserer på sang og toner. Samtidig vil fremførelsen fremstå mer             

troverdig. 

1.2 Tema og problemstilling 

I denne bacheloroppgaven skriver jeg om hvordan sangteknikk blir enklere og mer            

troverdig når man formidler basert på god skuespillerteknikk. Jeg tar for meg            

hvordan det sangtekniske faller på plass, og av og til løser seg selv når en fokuserer                

på emosjon, relasjon, situasjon og omstendighetene rundt. Jeg går inn på hvordan            

det mentale påvirker det fysiske uttrykket, for å se hvordan formidlingen påvirker            

kroppen til å komme i riktig fysisk utgangspunkt for å klare vanskelige vokale partier.  

 

I arbeidet med oppgaven har jeg vurdert flere problemstillinger knyttet til           

sangteknikk, formidling og troverdighet. Den valgte problemstillingen for denne         

oppgaven er: På hvilken måte virker formidling forløsende for sangteknikken? I følge            

Det Norske Akademis Ordbok betyr å forløse å utløse eller komme til uttrykk. Med              

forløsende i oppgavens sammenheng menes at man løser noe problematisk ved å            

fokusere på noe annet i fremførelsen.  
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1.3 Metode og avgrensninger 

Jeg benytter meg primært av metoden litteraturstudie. Et litteraturstudium er en           

oppgave hvor man undersøker hvordan valgt problemstilling relateres til litteratur og           

forskning (Rowena, 2011). Hovedsakelig har jeg hentet informasjon fra bøker om           

skuespillerteknikker og skuespill i musikkteateret, men også artikler og         

masteroppgaver som tar for seg formidling innenfor andre kunstformer. Det er           

utfordrende å finne relevant forskning med god kvalitet, da det er skrevet lite om              

hvordan formidling påvirker sangteknikken. Likevel finnes det forskning og litteratur          

på hvordan kropp og tanke virker sammen, i flere fagfelt. Jeg har brukt noe av denne                

litteraturen og koblet den til temaet.  

 

Våren 2019 var jeg med på aksjonsforsknings-studiet Cempe gjennom MTHS. Dette           

var min innføring i Alexanderteknikk, hvor teknikken ble brukt i forbindelse med            

sang- og danseundervisning. Jeg bruker introspeksjon, det å studere meg selv og            

mine egne erfaringer (Svartdal, 2019), samt observasjon av medstudenter gjennom          

studiet. Hovedsakelig er observasjonen fra sang- og tekstformidling-faget (STF),         

men også fra annen undervisning og prosjekter i studiet. Jeg følger to studenter fra              

2. klasse og en fra 1. klasse i oppgaven, og vurderer fellestrekk fra flere studenter på                

alle årstrinn. I en større oppgave ville idéelt observasjonen vært videobasert, men da             

undervisningen på studiet ikke bruker video i særlig grad er vurderingen basert på             

egne notater fra leksjonene.  

 

Da problemstillingen er omfattende avgrenses oppgaven til skuespillerteknikk,        

hvordan kropp og tanke virker sammen, og hvordan dette påvirker sangstemmen og            

troverdigheten. Oppgaven omhandler ikke anatomi, hva som ses på som god           

sangteknikk og oppnåelsen av det, og heller ikke hvordan dialekt og fremmedspråk            

påvirker formidlingen. De søkemotorene jeg har brukt er Google og Google scholar,            

med hovedsakelig søkeordene formidling og sang, skuespillerteknikk og emosjon vs.          

følelse.  
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Kap. 2: Teori 

Assisterende professor i teater Andrei Malaev-Babel sier at: 

Alt som blir sagt og gjort på scenen må være sannferdig for skuespilleren selv, først               

da vil publikum tro på det som skildres.              (Malaev-Babel, 2011, s. 252) 

2.1 Hva er formidling? 

Både i nedgangstider og optimisme perioder har kunsten vært viktig for folk flest.             

Folket behøver tilflukt for å glemme sin egen dystre hverdag og vil forsvinne inn i en                

annen verden når tidene er harde. I optimistiske tider har kunsten vært en måte å               

vise status eller rett og slett for underholdningen i det. Musikalen har utviklet seg              

mye siden sin start i 1927, med Kern & Hammersteins Showboat, og har innen              

1970-tallet rukket å bli gjennomkomponert (Larsen, 2019). Det vil si at hvert element             

i forestillingen har sin betydning og er med på å bringe handlingen videre. Dette              

gjelder alt fra sangtone og dansebevegelse til scenografi og lyssetting. Alle           

elementene formidler til publikummet for å skape et helhetlig og troverdig scenisk            

uttrykk. 

 

Hva er egentlig å formidle? I følge kunsthistoriker Gunnar Danbolt betyr formidling å             

være et bindeledd eller en bro mellom den som har et behov og den som formidler                

det (Danbolt, 2014). Å formidle omhandler dermed ikke kun en selv, men er en              

dialog hvor én part sender et budskap til en mottaker, som igjen tar dette til seg. I                 

skuespillet kan man stille seg spørsmålet om denne oversendelsen er troverdig eller            

ikke, og hva som isåfall gjør at det fremstår troverdig? 

 

I følge den amerikanske psykologen Paul Ekman har mennesket fem          

grunnemosjoner som går igjen i alle verdens kulturer; frykt, sinne, glede, avsky og             

sorg (Ekman i Engesæth, 2019). En skuespiller må forstå rollefigurens emosjoner på            

et personlig nivå for å kunne uttrykke dem gjennom ord og handling (Malaev-Babel,             

2011, s. 252). Disse emosjonene oppnås ved bruk av en god skuespillerteknikk.  
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2.2 Skuespillerteknikk 

Skuespillerteknikker er verktøy og øvelser laget for å hjelpe musikalartisten til å 

skape troverdige karakterer og sette seg dypt inn i en karakter. For å komme dit må 

skuespilleren gjennom en analytisk prosess av teksten for å forstå alt som foregår 

rundt og det som ligger mellom linjene. 

2.2.1 Teksten 

Når musikalartisten starter med en sang er det viktig å gjøre et godt forarbeid med               

teksten, før en begynner å synge. Med en hel musikal leser man gjennom manuset              

for å få et helhetlig inntrykk av stykket og sin egen karakter. Dette er viktig for å                 

igangsette tankeprosesser. Teksten analyseres og man setter seg inn i situasjonene           

med sin(e) partner(e). Man studerer relasjoner, situasjoner, emosjoner og ser på           

omstendighetene rundt. En jobber med hver enkelt scene, studerer hver setning og            

hvert ord. Skuespillerpedagog Peter Eriksson anbefaler følgende spørsmål i alle          

scener: 

- Hva vil jeg? 

- Hvorfor vil jeg det? 

- Hvorfor vil jeg det akkurat nå? 

- Med hvem vil jeg det? 

- Hvor er jeg? 

- Når skjer det? 

Ved å besvare spørsmålene blir en kjent med scenen og karakteren. Dersom man             

jobber med sangen bruker sangpedagog Allister Kindingstad i tillegg disse          

spørsmålene (Brunetti, 2006, bearbeidet av Kindingstad): 

- Hva har skjedd i karakteren sitt liv til nå? 

- Hva skjer rett før sangen starter? 

- Lytt til musikken. Hva kan akkompagnementet fortelle deg om karakterens          

indre tanke- og følelsesliv?  

- Hvor vil teksten hen og hva er mulige meninger bak den? 
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Ved bruk av spørsmålene skapes det gradvis et bilde over hvordan situasjonen i             

sangen spilles, hva den handler om og motivasjonen til å handle og gjøre som en               

gjør.  

 

Pedagog Kindingstad foreslår å skrive sangteksten på monologform for å se           

meningen bak hver enkelt setning. I en note er teksten ofte i lange setninger med               

mange komma, eller korte setninger med mange punktum. Måten det er skrevet på             

er ikke nødvendigvis slik man ville sagt det i virkeligheten, og bør derfor skrives som               

en monolog. Da bruker man tegnsettingen for å få frem uttrykket i setningene. Når              

man synger blir man ofte påvirket av den melodiske fraseringen i sangen. Det er              

vanlig å ha kortere melodiske fraser i en sang, mens setningene egentlig er lengre.              

Frontloading er en god metode for å se hvor mye av teksten som utgjør én impuls                

(Brunetti, 2006, bearbeidet av Kindingstad). Man bruker de setningene som har           

samme impuls og har én felles tanke når man sier dem. Tankestrømmen blir             

tydeligere dersom teksten er skrevet på monologform. 

 

Skuespiller Torill Øyen sier vi lærer av å gjøre, av å gjenta handling og ikke bare ord.                 

Vårt muskulære minne er mye sterkere enn det mentale, og kroppen husker bedre             

enn det hodet gjør (Øyen, 2001, s. 153). For musikalartisten er det derfor viktig å               

ikke bare lese seg opp på skuespillerteknikk og å analysere tekst i lang tid, men å                

fysisk prøve ut teksten på gulvet. Som skuespiller skal man studere og lære om              

menneskets tilværelse og hverdag, for så å dele med et publikum. Mennesket            

opplever, erfarer, tenker og føler, og det er skuespillerens oppgave å overføre disse             

til sin rollefigur. For å mestre det må man ta i bruk egne erfaringer, være handlende                

og reagere på impuls. En må inkludere alle sansene for å komme i kontakt med hele                

sitt psykofysiske apparat. F.M. Alexander bruker begrepet the self om det           

psykofysiske apparatet; kropp, sinn og emosjon (Nettl-Fiol, 2006, s. 80). Han mente            

at mennesket opptrer som et hele og at kropp og sinn ikke kan deles fra hverandre. 

 

Det finnes flere innfallsvinkler for å forstå det psykofysiske. I skuespillerteknikk skiller            

vi mellom to hovedmetoder; Innenfra og ut, og utenfra og inn (Deer & Dal Vera,               

2016, s. 15-16). Med førstnevnte finner man karakteren gjennom emosjonelle og           

Kandidatnr:  30527 8 MTHS Våren 2020 



psykologiske aspekter, som så resulterer i et fysisk og vokalt uttrykk man bruker på              

scenen. Dette er den mest vanlige tilnærmingen, i følge Deer og Dal Vera. Det kalles               

innenfra og ut fordi man blir bedt om å starte inne i seg selv for så å manifestere                  

opplevelsen av det kroppslig. På den andre siden har vi utenfra og inn. Her jobbes               

det først med de utvendige fysiske og vokale valgene, som forskjellige gester,            

posisjoner og lyder, som en deretter jobber seg innover med. Her prøver man             

eksempelvis ut en gest eller positur og lar dette påvirke seg emosjonelt.  

2.2.2 Emosjon 

Videre jobber man med de mentale aspektene og utforsker underflaten av teksten.            

Mener man det man sier? Hva ligger mellom linjene? Dette har sammenheng med             

hva man føler i den gitte situasjonen og kommer frem når man først er i kontakt med                 

emosjonen. 

 

Emosjon betyr å bevege (Svartdal, 2018), og genuin emosjon forekommer når en            

selv blir beveget på innsiden (Polatin, 2013, s. 152). Debbie Hampton sier            

emosjoner, som frykt, sinne, glede, avsky og sorg, er primitive reaksjoner hvor man             

handler fysisk på impuls. Generelt sett er emosjoner like hos alle mennesker, mens             

følelser er relatert til sansene og blir personlig påvirket av personens minner og             

opplevelser (Hampton, 2015). Dermed er følelser ulike fra person til person. Man            

reagerer ikke like impulsivt fordi tankene er involvert og evaluerer situasjonen. 

 

For å bli kjent med emosjonen i sangen trengs enkle, konkrete ord som beskriver              

dem. Kindingstad oppsummerer fra boken Acting Songs av David Brunetti:  

- Hva handler sangen om i 1-3 ord? 

- Hvem eller hva er i tankene dine? 

- Hva vil du oppnå med å si dette? 

- Hva hindrer deg i å oppnå det du vil? 

En fin øvelse for å finne primæremosjonen i inngangen av sangen er emosjonell             

forberedelse. Man lukker øynene og tenker på en lignende situasjon hvor man følte             

samme emosjon i eget liv. Man lar emosjonen bevege seg emosjonelt og bruker et              

minutt på å tenke tilbake til den spesifikke situasjonen. Dette er en psykofysisk             
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øvelse og tankene påvirker derfor det fysiske uttrykket. Når øynene åpnes beholder            

man fokus på situasjonen og synger sangen. Man tillater at den kroppslige            

situasjonen preger måten man synger og formidler på.  

 

Mesteparten av alle følelser har vi fra våre egne livserfaringer. De følelsesmessige            

erfaringene har vært med på å forme den vi er, og hver enkelt følelse er koblet til en                  

eller flere situasjoner vi har erfart. Disse erfaringene er annerledes og har en annen              

logikk enn de som trengs for å spille en rollefigur. Det er musikalartistens oppgave å               

portrettere følelsene på scenen, basert på og inspirert av egen bakgrunn           

(Malaev-Babel, 2011, s. 246.) I følge Stanislavskij må en skuespiller lære seg å åpne              

opp og bli kjent med eget følelsesliv, ta i bruk hele instrumentet kroppen er, sitt hele                

jeg, for å klare å vekke sterke emosjonelle  prosesser (Øyen, 2001, s. 17).  2

2.3 Det mentale og kroppslig manifestering 

Hver tanke eller følelse vi har dukker opp fysisk et eller annet sted på kroppen vår.                

Et sukk, et blikk, en rykning - en impuls satte det i gang, og den spontane                

bevegelsen var produktet av et oppsving av følelse (Deer & Dal Vera, 2016, s. 201).  

2.3.1 Tankene 

Noen ganger er ordene der før vi får tenkt oss om og man handler på impuls. Andre                 

ganger grubler vi lenge over det vi skal si. Vi evaluerer, reflekterer og går gjennom               

tankeprosesser, som en indre samtale man konstant har med seg selv. I skuespillet             

kalles disse tankene indre monolog. De er basert på bilder, minner, fantasier,            

kommentarer og ønsker, rasjonelle og irrasjonelle, lineære og ikkelineære (Deer &           

Dal Vera, 2016, s. 38). Når musikalartisten finner seg selv i å tenke rollefiguren sine               

tanker har man nådd stedet hvor man fritt kan improvisere via karakteren (Deer &              

Dal Vera, 2016, s. 38). Forestillingsevnen leder en inn i sangen og kroppen hører              

etter fordi en lever seg inn i situasjonen.  

2 Jeg velger å primært bruke ordet emosjon i denne oppgaven, da det er mer generelt. Unntaksvis 
brukes følelse dersom det omhandler noe personlig. 
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2.3.2 Forestillingsevne og Alexanderteknikk 

Forestillingsevnen er sentral i skuespillerteknikken. I følge Roberto Assagioli         

betraktes forestillingsevnen som en av de primære psykologiske funksjonene, og          

kan brukes til å skape tankebilder som påvirker de øvrige funksjonene som følelser,             

tanker og sansninger. Den langvarige konsentrasjonen på utvalgte tankebilder bidrar          

til å realisere det man tenker på (Sørensen, 2016). Ved å ta i bruk forestillingsevnen               

kan man som musikalartist leve i hodet på karakteren og reagere fysisk som den.  

 

Alexanderteknikken henvender seg både til det fysiske og det psykiske, altså           

psykofysen (Nettl-Fiol, 2006, s. 80). Grunnlegger F.M. Alexander beskriver teknikken          

som et verktøy utøvere kan bruke for å forbedre bruken av seg selv, et sentralt               

begrep i Alexanderteknikken som omhandler det man selv gjør til enhver tid og i alle               

aktiviteter (Rosenthal, 1987, s. 53). Hvordan vi bruker oss selv inkluderer hvordan            

man bruker kroppen, hvordan man puster og hvordan tankene fungerer (Polatin,           

2013, s. 4). Teknikken ser på hvordan tankene kan endre kroppslige vaner og             

spenninger ved å fokusere på aktive tanker. Det er det mentale, altså tankene, som              

har evnen til å endre fysikken. Som utøver bør man se på sine egne automatiserte               

vaner. De kan ofte være skjult for oss da vaner er automatiske reaksjoner. Etter              

hvert som vanene trekkes frem i bevisstheten, blir man kjent med dem og kan velge               

å ikke gjøre dem, dersom det er mer gunstig.  
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Kap. 3: Drøfting 

3.1 Troverdighet  

Troverdighet handler om å være ekte, eller i skuespillet; å fremstå ekte. Siden             

musikalartisten må være koblet til karakterens emosjon på et personlig nivå for å             

fremstå troverdig (Malaev-Babel, 2011, s. 252) er troverdigheten til utøveren et tegn            

på om man er koblet til egne følelser eller ikke. God formidling er når utøveren               

fremstår troverdig, men hva er det som gjør at man fremstår troverdig på scenen?              

Etter å ha observert medstudenter i undervisningssituasjon, fant jeg fellestrekk som           

flertallet gjorde da de fremstod troverdig: 

- Aktivt blikk som gjenspeiler det som foregår i hodet på karakteren. Dette            

kommer trolig av at utøveren benytter seg av indre monolog (Deer & Dal             

Vera, 2016, s. 38) 

- Engasjert kropp som reagerer i tråd med tankene og som ikke gestikulerer det             

som blir sagt 

- Et ansikt som ikke er overengasjert, men beveger seg naturlig og           

minimalistisk i tiltro til situasjonen 

- En setningsoppbygning som musikalartisten skjønner selv og som resonnerer         

med tankene i hodet, som med monologform (Brunetti, 2006, bearbeidet av           

Kindingstad) 

- Ikke blir personlig - lukker øynene eller har armene på ryggen/magen 

- Pauser fra tekst blir fylt med mening, og ikke et tomt blikk. Utøveren             

frontloader (Brunetti, 2006, bearbeidet av Kindingstad) det som skal til å bli            

sagt 

 

Basert på dette er en god troverdig fremførelse når formidlingen får størst fokus,             

foran sangen og teksten. En student fra 2. klasse under en STF-time sier, etter siste               

gjennomgang av Popular fra Wicked, at hun hadde 80% fokus på emosjon, 15% på              

tekst og 5% på kropp (da det kroppslige hovedsakelig kom ut fra tankeskift i teksten).               

Hun ble bedt om å avsky partneren sin og lot alt hun sa bli påvirket av emosjonen -                  
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en innenfra og ut-tilnærmelse (Deer & Dal Vera, 2016, s. 15-16). Hun sa selv hun               

tenkte på avsky som en konstant, så kom teksten ut ifra det. Hun tillot små               

tankesprang, men kom alltid tilbake til å avsky partner. Sangstemmen bidro til å             

fortelle historien med måten hun farget ordene på, fordi den resonnerte med det             

psykofysiske apparatet hennes (Nettl-Fiol, 2006, s. 80). Hun hadde størst fokus på            

formidling, men tenkte også på resten av det psykofysiske apparatet. Noen           

kommunikasjonsteoretikere har estimert at kun 7% av kommunikasjonen i en typisk           

interaksjon kommer fra meningen av ordene som sies (Deer & Dal Vera, 2016, s.              

37). Stemmer dette vil det si at 93% av meningen ligger i andre elementer enn det                

som blir sagt, som kroppsspråk, ansiktsuttrykk og toneleie. 

3.2 Forløsende eller ikke? 

I Musikalscener-prosjektet på MTHS ble skuespillerteknikk brukt som en inngang til           

musikalsangen Hunndjevel. De høye tonene ble ikke mestret på første øvelse, selv            

med god vokaloppvarming. På eksamensdagen var det ingen utfordring, selv med           

forkjølelse. Flere elementer bidro for at jeg klarte det:  

- Et godt sangteknisk grunnlag for å mestre vokale vanskeligheter, trent opp           

over mange år med sangundervisning 

- Nøysom jobbing med scenen som kom i forkant av sangen, noe som påvirket             

den psykofysiske igangsettelsen (Nettl-Fiol, 2006, s. 80) 

- Sanglig øving av materialet over lengre tid som gjorde at kroppen ble vant til å               

synge i det høye c3-registeret på en avslappet måte - muskelminne (Øyen,            

2001, s. 153) 

Grunnen til at strupen var såpass avslappet i c3-partiet var at det ikke ble ofret en                

tanke. Tankene tillot at kroppen var fri for spenning og anstrengelse ved at fokus var               

på situasjonen, og å være tilstede i den sammen med partner. Det ble en distraksjon               

som gjorde det umulig å tenke på annet enn formidlingen. 

 

  

Kandidatnr:  30527 13 MTHS Våren 2020 



Du må være teknisk fri i både sang- og skuespillerfag (...). Dette gjelder selv om det                

sangtekniske er komplisert og det skuespillertekniske er enkelt, og vice versa. Du            

må kunne holde fokus på to/tre plan samtidig: det sangtekniske, det musikalske og             

det skuespillertekniske (...). Ja, det trengs trening for å få til dette.

          (Osuldsen, 2014, s. 160) 

 

Som den norske koreografen, danseren og regissøren Johan Osuldsen forklarer må           

musikalartisten holde fokus på flere plan samtidig, man må multitaske. Multitasking           

er å utføre flere oppmerksomhetskrevende oppgaver eller ferdigheter samtidig         

(Svartdal, 2018). Man må trene på dette som musikalartist. Det er lettere å             

multitaske dersom det man utfører samtidig ikke konkurrerer med hverandre og at            

ferdighetene er godt innlærte slik at de kan utføres uten særlig oppmerksomhetsgrad            

(Svartdal, 2018). Svartdal forklarer at: 

 

Fordi oppmerksomhet er en begrenset ressurs, vil det å utføre flere oppgaver            

samtidig generelt medføre redusert prestasjon. Man blir mindre oppmerksom, man          

reagerer langsommere og gjør flere feil.              (Svartdal, 2018) 

 

Dersom musikalartisten skal multitaske godt må den ha de skuespillermessige og           

sangtekniske ferdighetene så godt innlært at man ikke trenger å vie dem særlig             

oppmerksomhet, slik det var med Hunndjevel. Det virket forløsende å fokusere på            

noe annet enn det som var utfordrende, og det fungerte fordi fokuset var på              

formidlingen i skuespillet. 

 

Godt skuespill er når man blir så involvert i karakterens emosjoner at man glemmer              

at det er et skuespill (Deer & Dal Vera, 2016, s. 8). Utøveren fremstår troverdig, slik                

som en student i 1. klasse etter hvert klarte i en STF-time. Studenten sang A way                

back to then fra Title of Show. I første gjennomgang var blikket passivt, kroppen              

fremstod personlig med armene bak på ryggen og hun hadde en pop-preget            

stemme. Hun ble bedt om å synge sangen om igjen mens hun tenkte på å lengte                

etter frihet. Det var liten forandring, og hun sa selv at det ble glemt. Det virket som                 

hun glemte oppgaven fordi den ble for lite konkret, og hun gikk tilbake til gamle vaner                
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som satt i muskelminnet (Øyen, 2001, s. 153). Gangen etterpå fikk hun tid til å               

etablere et barndomsminne og lengte etter det, for så å starte når hun var klar -                

såkalt emosjonell forberedelse (Brunetti, 2006, bearbeidet av Kindingstad).        

Stemmen hennes ble roligere og renere, armene hang rett ned, blikket var målrettet             

og flikket ikke rundt - hun ble mer troverdig. Studenten kommenterte selv at det hjalp               

å være spesifikk, og det ble tydeligere hva viljen hennes var. Hun fokuserte mindre              

på sang og det tekniske, og det var hjalp å ikke tenke over om hun sang fint. Hos                  

studenten så man at det var forløsende å tenke på annet enn sangteknikken, og å få                

tid til å bli etablert i situasjonen, for å fremstå troverdig. Det har selvfølgelig også               

betydning at hun nå hadde fått sunget sangen flere ganger. Dette er et eksempel på               

metoden innenfra og ut (Deer & Dal Vera, 2016, s. 15-16). 

 

Emosjonell forberedelse er en effektiv øvelse for å komme i kontakt med egne             

emosjoner. Grunnen til at denne øvelsen virker er at man kobler emosjonen i sangen              

til en emosjon man selv har følt på og erfart. Som Malaev-Babel sier må det være                

sannferdig for skuespilleren selv for å fremstå troverdig (Malaev-Babel, 2011, s.           

252). For en skuespiller vil det trolig være lettere å koble til emosjoner da disse er                

primitive reaksjoner som ligger til grunne i alle mennesker (Hampton, 2015). Følelser            

er personlige og basert på hendelser fra livet, og kan være vanskeligere for             

skuespilleren å knytte til rollefiguren. Det karakteren går gjennom har ikke           

nødvendigvis skjedd med skuespilleren selv. Det er mulig for skuespilleren å bruke            

både emosjoner og følelser i sitt verk, men det ene kan ligge lettere tilgjengelig enn               

det andre. 

 

I Musikalscener-prosjektet ble det jobbet med hvordan man fysisk og emosjonelt           

skulle forberede seg for å være klar. På visningen satt alle på scenen med ryggen til                

publikum. Hunndjevel var mot slutten av visningen og det ble lang venting før             

nummeret. Jeg brukte emosjonell forberedelse og tenkte på en lignende situasjon           

med følelsen av å bli forlatt. I tillegg brukte jeg aktiv pust for å ytterligere få fysisk                 

kontakt med kroppen og øke hjerterytmen. Her ble det ikke kun brukt aktive tanker              

rundt situasjonen, men også aktive tanker om kroppen. Jeg var i kontakt med hele              

mitt psykofysiske apparat i denne klargjørelsen. 
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I et annet eksempel fra 2. klasse har vi en student som ikke var i kontakt med sitt                  

hele jeg, som Stanislavskij kaller den psykofysiske enhet (Øyen, 2001, s. 17). Hun             

sang Life with Harold, en comic relief fra nedgangstidene i musikalen The Full             

Monty. På første gjennomgang var hun dansende og spilte ut det hun sa med              

mimende bevegelser. Det virket ikke som hun mente det hun sa, antageligvis fordi             

hun gestikulerte ordene. Gestikulering av teksten er ikke nødvendig og er mer til             

hinder for å virke troverdig. Det blir kunstig å forklare det samme med både kropp og                

tale, og det blir en distanse mellom skuespilleren og karakteren. Det virker som man              

ikke er koblet til egne emosjoner fordi det ligger ingen mening bak det man sier.               

Istedenfor bør man benytte seg av Eriksson og Kindingstad sine spørsmål for å             

forstå situasjonen bedre. Videre ble studenten bedt om å jobbe mot rytmen og være              

urytmisk, en utenfra og inn-tilnærmelse, som Deer og Dal Vera snakker om. Da så              

man tydelig strevet i blikket når hun prøvde å mestre trinnene, og gleden over når               

hun fikk det til. Teksten kom troverdig frem selv om hun ikke spilte ut med gester.                

Trolig fungerte denne metoden fordi det virket frigjørende å ikke måtte analysere            

ordene som ble sagt, og hun fremstod troverdig. Fremførelsen ble nokså lik gjennom             

hele sangen, og hun sa teksten uten at hun selv var koblet til den i særlig grad.                 

Kanskje ville det vært mer variert dersom hun fokuserte på formidlingen, ved at             

tankene skiftet? 

 

Det er stor nytte i både innenfra og ut- og utenfra og inn-metoden. Basert på               

observasjon av medstudenter er det tydelig at flertallet får et mer troverdig og             

nyansert uttrykk via førstnevnte. Muligens er det fordi en blir koblet til egne             

personlige følelser som gjenspeiles naturlig i egen kropp, uten utenforstående          

instrukser fra noen andre. Dette motsier den tidligere antagelsen om det å være             

koblet til emosjon er lettere for skuespilleren enn følelser. På den ene siden er det               

lettere i undervisning å bruke følelser for å bli bedre kjent med sitt eget              

følelsesspekter. På den andre siden vil en profesjonell skuespiller raskere komme i            

kontakt med karakterens følelsesliv, og kan bruke emosjoner fordi en allerede er            

godt kjent med egne følelser. 
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3.3 Hindringer 

Det er mye musikalartisten skal tenke på for å til slutt fremstå som en troverdig               

skuespiller. Noen ganger kan alle disse tankene bli for mye å tenke på og komme til                

hinder for troverdigheten. Alexanderteknikken er et verktøy skuespilleren kan benytte          

for å oppdage eventuelle fysiske hindringer. 

 

Det å være fri for anstrengelse ser ut til å være tilbakevendende læresetningene i              

sangpedagogikk. At man skal være fri for anspenthet og stress. Formål: Å fremme             

en fri sangstemme og en sanger uten fysiske eller psykiske hindringer. 

    (Kielland, 2014, s. 54)  

 

På samme måte som Kielland forteller om sangpedagogikken, må musikalartisten          

også være fri for fysiske og psykiske hindringer i skuespillet. Har man mange             

ugunstige vaner kan de komme til hinder for at formidlingen får fokus. For de dette               

gjelder er det nok ikke forløsende å kun fokusere på situasjon og formidling, da det               

allerede ligger mye annet i veien. Alexanderteknikken ser på hvordan man kan            

forbedre bruken av en selv (Rosenthal, 1987, s. 53). Teknikken er en praktisk             

metode for å avdekke hvordan tankene påvirker kroppen, og kan derfor være en             

metode hvor man lærer å velge bort uvanene over tid. Det er nødvendig å påpeke at                

denne metoden ikke er en rask og enkel løsning. Torill Øyen sier at vårt muskulære               

minne er svært mye sterkere enn det mentale, og at kroppen husker bedre enn              

hodet (Øyen, 2001, s. 153). Derfor må utøveren jobbe med hindringene sine over tid              

for å gradvis frigjøre dem. Ved å fokusere på aktive og motvirkende tanker forløses              

kroppen for fysiske spenninger, og nye og mer hensiktsmessige vaner blir etablert i             

muskelminnet. Alexander og Stanislavskij, som begge levde rundt 1800-1900 tallet,          

bruker begrepet the self (Nettl-Fiol, 2006, s. 80) og sitt hele jeg (Øyen, 2001. s. 17)                

om enheten kropp og tanke og dens samarbeid. Ved å bli kjent med seg selv, ens                

psykofysiske enhet, kan man velge å gjøre noe annet enn sin automatiserte respons             

og det mentale har dermed evnen til å endre det fysiske. 
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Andre hindringer kan være nerver, sceneskrekk, prestasjonsangst eller at         

skuespilleren føler seg presset til å generere følelser uten å lykkes. Da vil de              

negative tankene i seg selv være det som hindrer utøveren i å mestre oppgaven.              

Musikalartisten klarer ikke å ha hovedfokus på situasjonen, og dermed blir ikke            

formidlingen forløsende. Dette gjelder også de som ikke har opparbeidet seg et godt             

vokalteknisk fundament hvor fokus blir på utførelse av teknikken. Dette kan være            

tilfellet for studenten i 1. klasse observert i STF. Det virket som hun fokuserte for               

mye på hvordan stemmen hennes hørtes ut. Disse tankene ble hinderet som gjorde             

at hun ikke klarte å formidle godt i starten. Ved å fokusere på formidlingen og               

omstendighetene rundt sangen løste sangteknikken seg selv. Stemmen ble mindre          

preget av pop og hun fremstod som en mer troverdig skuespiller, både visuelt og              

vokalt. Formidlingsevnen fungerte som en rask måte å fikse hindringen til studenten,            

men på lang sikt vil sangteknisk arbeid være nødvendig for å korrigere uønskede             

automatiserte prosesser. 
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Kap. 4: Konklusjon 

Når en ser på formidlingens påvirkningskraft på sangstemmen virker det som at de             

fleste har positiv effekt av å fokusere på formidling i sin fremførelse.            

Formidlingsevnen virker forløsende for sangteknikken fordi forestillingsevnen leder        

en inn i sangen, og kroppen hører etter fordi en lever seg inn i situasjonen. Både                

kropp og sinn fungerer sammen som én psykofysisk enhet. 

 

Musikalartisten må ha godt innlærte ferdigheter innenfor kunstarten for å klare å vie             

størst oppmerksomhet til formidlingen. Utøveren må være trent i skuespillerteknikk,          

ha godt kjennskap til egne følelser og emosjoner, være i kontakt med hele sitt              

psykofysiske apparat og reagerer i tiltro til situasjonen ved bruk av aktive tanker og              

indre monolog. Det sangtekniske løser seg selv fordi skuespilleren tror på           

situasjonen og fokuserer på emosjon, relasjon, situasjon og omstendighetene rundt.          

Man fremstår troverdig for publikum fordi man er personlig knyttet til følelsene            

karakteren går gjennom i øyeblikket.  

 

Når disse elementene er på plass vil man lettere mestre utfordrende partier, enn             

dersom man kun fokuserte på sang og toner. Vi mennesker fungerer best når vi              

slipper kontrollen og lar etablerte vaner få komme frem uhindret. Det vil derfor være              

til hinder om man tenker på flere elementer samtidig. Har man for mange vaner som               

er ugunstige bør en bevisstgjøre disse med Alexanderteknikken for å gradvis           

frigjøres fra dem.  

 

Etter Musikalscener-prosjektet med Hunndjevel opplevde jeg at stemmen følger         

kroppen og det mentale godt. Det ble slik fordi det primært ble brukt metoden              

innenfra og ut, i tillegg til et godt sangteknisk utgangspunkt. Metoden har vist seg å               

fungere godt fordi en får kontakt med egne følelser og man bruker forestillingsevnen             

til å spille på en kreativ fantasi. Trening i skuespillerteknikk bidrar også. Ved å være               

godt trent i de eksterne ferdighetene klarer man å holde fokus på formidling og              

innlevelse. Det virker som flere deler disse erfaringene. Flertallet av de observerte            
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studentene ble mer troverdige da de brukte innenfra og ut-metoden. Utenfra og inn             

kan også fungere godt, men under forutsetning av at en ikke blir for opphengt i andre                

elementer og lar dette komme til hinder. Alle har ikke like stor forestillingsevne eller              

innlevelse, så for enkelte har det mer nytte å jobbe fysisk utagerende og overdrive              

enn å jobbe realistisk.  

 

Musikalartister fungerer ulikt og velger de metodene de selv har mest nytte av. Vi              

lærer av å gjøre, og vil bli bedre desto mer vi gjør noe. Derfor vil en skuespiller aldri                  

være ferdig utlært, men være i en livslang læringsprosess hvor man lærer seg selv              

og andre å kjenne, desto mer en jobber med skuespillerfaget. Ved å fokusere på              

formidling i skuespillet vil sangteknikken løse seg selv dersom man har et godt             

sangteknisk fundament. Man vil fremstå mer troverdig fordi formidlingen påvirker          

kroppen til å komme i et fysisk utgangspunkt som klarer å mestre det vokale.  
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