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Útdráttur 

Flestir ef ekki allir tónlistamenn hafa fundið fyrir líkamlegu álagi á einhverjum tímapunkti 

á ferli sínum. Erfiði hljóðfæraleikara hefur ekki verið veitt jafn mikil athygli og t.d. álag 

íþróttamanna. Í þessari ritgerð verður áherslan lögð á álag hljóðfæraleikara og söngvara. Í 

samfélagi sem einkennist af miklum hraða og álagi eykst krafan einnig á hljóðfæraleikara 

og aðra listamenn. Það þykir sem dæmi ekki óeðlilegt að eftirsóttur hljóðfæraleikari eða 

söngvari komi fram á tónleikum í New York og sé tveim dögum síðar kominn til Evrópu 

að halda þar tónleika eða leiðbeina á masterklössum eða halda námskeið. Líkamar 

tónlistarfólk eru oft yfirspenntir og glíma við ýmis konar slit. Nokkuð margar aðferðir hafa 

þróast og eru kenndar til þess að vinna á móti þeim afleiðingum sem þetta hefur fyrir 

líkama listamanna. Alexandertækni, Feldenkrais, Timani og Lichtenberg hafa allar svipuð 

markmið, að tónlistarfólk læri að skilja hvað gerist í líkamanum þegar það spilar eða 

syngur og getur þar af leiðandi bætt samhæfingu og lært að slaka á í flutningi, þá nær 

tónlistin að streyma í gegn með minni líkamlegri fyrirhöfn. Hér verður gerð betur grein 

fyrir þeim aðferðum sem liggja til grundvallar, helstu markmiðum og kennsluaðferðum. 

Farið verður yfir rannsóknir á efninu en þær sýna hversu mikill fjöldi tónlistarmanna þjáist 

af álagsmeiðslum vegna of mikils álags.  
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Abstract 

Most, if not all musicians and other artists have experienced physical stress at some point 

in their process. The difficulty and the strain that instrumental players (and other artists) 

can experience have not been given an equal attention to, as for example, athletes strain. 

Here the focus will be placed on the instrumental players and singers. The excessive 

bodywork of musical artists will wear down and make the career short. There is a constant 

demand in society for speed, workload and unnatural mechanisms, such as an aspiring 

singer singing a concert in New York then going to Europe two days later and singing 

there for another show or more, afterwards organizing courses for enthusiastic students. A 

number of methods have evolved and are taught to work against the consequences that this 

has on the body of the artists. Alexandria, Feldenkrais, Timani and Lichtenberg all share 

similar goals that musicians learn to understand what happens in the body when it plays or 

sings and therefore can improve coordination and learn to relax in transit so the music can 

flow through it. Here you will find a better understanding of the methods, the main goals 

and teaching methods. Research on the subject will be investigated, showing the amount of 

musicians suffering from injury due to strain caused by excessive stress.  
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Inngangur  

Maðurinn er enginn nýgræðingur í tónlist eða öðrum listigreinum, listirnar hafa fylgt 

manninum frá upphafi alda.1 Þegar hins vegar er hugsað um hljóðfæraleik dettur fáum í 

hug erfiðisvinna eða álag. Staðreyndin er þó sú að hljóðfæraleikarar glíma við ýmis 

vandamál hvað varðar stoðkerfi, taugar og aðra vöðva-, og taugaspennu. Meginorsök þess 

er ofnotkun og röng notkun vöðva og eða slæmir ávanar sem tónlistamenn hafa vanið sig 

á.2 

  Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem kanna hversu algeng einkenni 

stoðkerfivandamál tengd hljóðfæraleik hjá atvinnutónlistarmönnum sem og nemendum og 

benda niðurstöður rannsókna þeirra til þess að meiri hluti þátttakenda sem hafi einhvern 

tímann á ferlinum fundið fyrir stoðkerfiseinkennum tengdum hljóðfæraleik. 

 Samkeppnin um sæti í hljómsveit verður sífellt meiri og kröfurnar aukast í 

samræmi við það. Eftir að upptökutæki komu til sögunnar urðu kröfurnar um 

óaðfinnanlegan flutning enn meiri. Klassískir tónlistarmenn eru því undir miklu álagi og 

finna fyrir mikilli streitu í starfi. Sumir hljóðfæraleikarar meira en aðrir, en alltaf er 

meirihluti sem finnur fyrir stress einkennum.3 Rannsóknir hafa sýnt að um 40% 

atvinnutónlistarmanna spila verkjaðir en svona hátt hlutfall myndi ekki líðast í flestum 

öðrum atvinnugreinum.4 

Líkja má heildarfjölda beinagrindavöðva í mannslíkamanum við eina stóra 

sinfóníuhljómsveit. Ef einn vöðvi er ekki í sínu besta formi og illa fyrirkallaður getur 

samhljómur heillar sinfóníuhljómsveitar breyst til hins verra. Þess vegna er gríðarlega 

mikilvægt að allir tónlistarmenn, hvort sem þeir eru atvinnuhljóðfæraleikarar, 

tónlistarnemendur eða hafa tónlistarflutning einungis sem áhugamál, hugsi vel um líkama 

sinn og séu meðvitaðir um mikilvægi góðrar heilsu. Sú skemmtilega samlíking er oft sett 
                                                 
1 Lederman, Richard J. „Neuromuscular and musculoskeletal problems in instrumental musicians.“ Muscle & 
Nerve, (maí 2003), bls 549-561. Sótt 23. ágúst á 
http://www.readcube.com/articles/10.1002/mus.10380?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&sho
w_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED  
2 Lederman, „Neuromuscular and musculoskeletal problems in instrumental musicians.“ 
3 Middlestadt, Susan E., Martin Fishbein. „Health and occupational correlates of Perceived occupational 
stress in Symphony Orchestra Musicians.“ Journal of Occupational Medicine, vol. 30, no. 9. september 
1988. 
4 Johnson, Jennifer. What Every Violinist needs to know about the body. (Chicago: GIA Publications, Inc., 
2009), bls 9-11. 

http://www.readcube.com/articles/10.1002/mus.10380?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://www.readcube.com/articles/10.1002/mus.10380?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
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fram að líkami söngvara sé hljóðfæri hans og þar af leiðandi má einnig segja að hljóðfæri 

tónlistarmannsins sé ákveðin framlenging á eigin líkama sem undirstrikar enn á ný 

mikilvægi þess að tónlistarmenn séu meðvitaðir um líkamsástand sitt.5 

Slæmar æfingavenjur eru taldar aðalorsok verkja tónlistarfólks. Það er alltof 

algengt að hljóðfæraleikarar hiti líkamann ekki upp fyrir æfingar. Margir spila tónstiga, 

hæga tóna eða hæg verk og líta á það sem næga upphitun. Í því er engin líkamleg upphitun 

sem undirbýr líkamann fyrir líkamlegt erfiði hljóðfæraleiks eða söngs. Sérstaklega þarf að 

huga að því að hita upp efri hluta líkamans þar sem mesta álagið hvílir þar. Við horfum á 

fótboltaleik í sjónvarpinu og sjáum fótboltamennina hita lengi og vel upp áður en þeir 

hlaupa út á völlinn, þeim myndi ekki detta í hug að spila leik án þess að hita upp. Þetta ætti 

tónlistarfólk að taka sér til eftirbreytni. 

  Höfundur ritgerðarinnar er þverflautuleikari og hefur persónulega reynslu af 

stoðkerfisvandamálum, álagsmeiðslum og hefur hreinlega þurft að hætta að leika á 

hljóðfæri í ákveðinn tíma. Viðfangsefni ritgerðar er að kanna hversu mikill fjöldi 

tónlistarmanna glímir við þessi vandamál, hvort það sé algengt? Og hvað sé hægt að gera 

til þess að koma í veg fyrir og draga úr þessum einkennum. Fjórar aðferðir verða kynntar, 

m.a. Alexandertækni, Feldenkrais, Timani og Lichtenberg aðferðin, sem þær eiga það 

sameiginlegt að hafa hjálpað tónlistarfólki að minnka álagseinkenni. Þar sem ekki er mikið 

um ritaðar heimildir um Lichtenberg aðferðina mun ég aðallega byggja þann kafla 

ritgerðarinnar á samræðum og viðtölum. Viðmælendur mínir voru Gunnar Guðni, söngvari 

og tónlistarmaður, Hlín Pétursdóttur Behrens, söngkona, söngkennari og lærður kennari 

aðferðarinnar, Laufey Helga Geirsdóttir, söngkona, söngkennari og lærður kennari 

aðferðinnar og Sólveig Sigurðardóttir, söngkona, óbóleikari og kórstjóri. Þetta tónlistarfólk 

hefur mikla reynslu af Lichtenberg aðferðinni.  

 

                                                 
5 Kári Árnason. „Könnun á algengi stoðkerfiseinkenna hjá tengdum hljóðfæraleik hjá hljóðfæranemendum.“ 
Lokaverkefni til BS-gráðu. Háskóli Íslands, júní 2013. 
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1. Álagsmeiðsli tónlistarmanna 

Listir hafa verið partur af mannlífi frá upphafi, þær hafa þjónað samfélaginu, tjáð 

tilfinningar og endurspeglað umhverfið. Listir svo sem tónlist, dans og leikrit er hluti af 

menningarheimum okkar. Við lítum oft á þær athafnir sem skemmtun eða slökun frekar en 

vinnu eða einhverju sem tekur á. Það er fremur nýleg þróun að farið hefur verið að skoða 

heilsufarsleg vandamál dansara og söngvara, enn nýlegra skoðun á heilsufarslegum 

vandamálum hljóðfæraleikara.6 Á meðal hljóðfæraleikara er sársauki aðal orsok þess að 

þau leiti til læknis.7 Í rannsókn Richards J. Lederman greinir hann frá því að af 1353 

hljóðfæraleikurum sem tóku þátt í rannsókn hans voru 991 eða 64,4% sem greindust með 

stoðkerfisvandamál. Þar af 20,2% með taugavandamál og 7,6% með focal dystoniu eða 

aðra vöðva krampa.8 Richard talar um ofnotkun og slæma ávana sem líklegan vald 

vöðvastreytu hjá tónlistarmönnum.9 

  Í tónlistarháskólanum í Berlín fór einnig fram 14 ára rannsókn á meiðslum efri 

hluta líkama tónlistarnema. Á þessum tíma komu fram 513 tilfelli þar sem um voru meiðsli 

að ræða vegna hljóðfæraæfinga, sumir nemendur fundu einnig fyrir máttleysi, dofa eða 

ofsaþreytu í herðum. Útkoman var lang oftast ofnotkun og taugabólgur.10 Í rannsókninni 

kom m.a. fram að blásturshljóðfæri væru í hópi miðlungs meiðsla, s.s. ekki þau alverstu né 

skástu. Hörpu-, píano- og gítarleikarar eru í mesta áhættuhópi samkvæmt rannsókn hans.11   

  Sem dæmi, getur verið mjög líkamlega erfitt að spila á þverflautu, hljóðfærinu er 

haldið út til hægri hliðar og þunginn er því mestur á þeirri hlið líkamans. Það má því frekar 

líkja þverflautuleik við að leika á fiðlu eða víólu, þeim hljóðfærum er einnig haldið út til 

hliðar en ekki beint niður eins og mörgum öðrum hljóðfærum. Til að koma í veg fyrir 

álagsmeiðsli og líkamleg óþægindi þarf að hafa grunnatriði flautuleiks alltaf í huga. Fyrst 

og fremst þarf líkamsstaða að vera góð, þar sem börn byrja að læra allt frá 7 ára aldri er 

þetta mjög mikilvægt atriði, að munnstaða sé slök og fingur séu liprir. Flautan liggur á 

                                                 
6 Lederman, „Neuromuscular and musculoskeletal problems in instrumental musicians“. 
7 Sama heimild, bls 551. 
8 Sama heimild, bls 551. 
9 Sama heimild, bls 557. 
10 Cayea, Danelle., Ralph A. Manchester, ,,Instrument-specific Rates of upper-extremity injuries in Music 
Students.“ Medical problems of performing artists, Vol. 13, no. 1. Sótt 23. ágúst á 
https://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1101&article=1112&action=1  
11 Sama heimild, bls 20. 

https://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1101&article=1112&action=1
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hægri þumalfingri og vinstri vísifingri og þannig leggur maður hljóðfærið á hökuna, það 

eru því ekki margir jafnvægispunktar sem flautan hvílir á, því er mikilvægt að kenna þessi 

atriði strax. Algengt er að spenna myndist í líkamanum við þverflautuleik, ýmist í herðum, 

mjóbaki, kjálka, handleggjum og margir flautuleikarar eiga það sameiginlegt að vinstri öxl 

sé hærri en sú hægri. Það er vegna þess að hljóðfærinu er haldið út til hægri hliðar og ef 

ekki er passað að teygja á hægri hlið líkamans dregst hún smátt og smátt saman.  

  Það sem allt tónlistarfólk á sameiginlegt er öndun, hvort sem hún er líkamleg eða 

listræn. Annars vegar er hún hluti af hljómmyndun hjá blásurum og söngvurum en hins 

vegar hluti af hendingamótun og túlkun hjá öðrum hljóðfæraleikurum. Öndun er mikilvægt 

verkfæri tónlistarmannsins og hún getur breytt því hvernig áheyrandinn skynjar verkið sem 

flutt er. Oftar en ekki er það “slæm” öndun sem veldur óþarfa spennu í líkamanum. 

Líkaminn og sérstaklega brjóstkassinn þurfa að fá að halda sinni eðlilegu stöðu.12  

 

                                                 
12 Lewis, Lis. „Breath control for Singers.“ Vocalist, sótt 10. júlí á 
http://www.vocalist.org.uk/breath_control.html 
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2. Alexandertækni  

Alexandertækni er notuð til að losa spennu úr líkamanum, kenna æskilega og áreynslulausa 

líkamsbeytingu og er gagnleg aðferð til að bæta hreyfingu og samhæfni. Tæknin á rætur 

sínar að rekja til Ástralíu þar sem leikari nokkur, Frederick Matthias Alexander (1869-

1955), missti röddina í sífellu þegar hann var að vinna. Hann hafði farið víða milli lækna 

en enginn hafði fundið út hvað hrjáði hann.13  

„Ég þjáðist af algengum blekkingum, sú blekking að við getum gert það sem 
við viljum gera í athöfnum sem eru okkur eðlilegar og taka þátt í 
kunnuglegum skynjunarupplifunum, við munum þá ná jafn miklum árangri í 
því að gera það sem við viljum gera í athöfnum sem eru á skjön við vana 
okkar og fela því í sér skynjunar reynslu sem er óþekkt.“14  

 

  Alexander sjálfur lýsir tækninni þannig að áherslan sé ekki lögð á slökun, 

líkamsstöðu eða notkun líkamans sem slíkan heldur sem notkun „sjálfsins“. Hann talar 

ekki um líkama og huga sem sitthvoran hlutinn, í reynd þýðir þetta að Alexander tækninn 

snýst ekki um að líkaminn stjórni huganum eða öfugt. Hann skrifaði oft um að „sjálfið“ 

sem er hugurinn í notkun og líkaminn bregst við. „The use of the self.“15 

  Í viðtali við Anat lýsir hann tækninni þannig að hreyfingar framkvæmdar með 

vöðvastyrk sem á endanum valda verkjum sé „misuse of the self“, eða vitlaus notkun á 

huga og líkama. 

  Dr. Oliver Sacks skrifaði einnig sambærilega um hvernig við aðskiljum huga og 

líkama, um það hvernig við dáumst að líkama íþróttamannsins og huga prófessorsins. Við 

segjum oft „axlirnar mínar eru stífar“ eða „bakið mitt er aumt“, en ekki „ég er að spenna 

axlirnar“ eða „ég beyti bakinu vitlaust.“16 Þessi tenging á milli huga og líkama er mikilvæg 

þegar verið er að vinna í Alexandertækni, Feldenkrais, Timani og Lichtenberg aðferðum, 

vegna þess að þær aðferðir ganga út á það að kenna fólki að vinna með huganum og 

líkamanum saman, en t.d. að vera ekki endalaust að endurtaka sömu þrjá taktanna í verkinu 

                                                 
13 Harpa Guðmundsdóttir. „Alexandertækni.” Heilsubankinn, sótt 21. ágúst á 
http://www.heilsubankinn.is/vefur/index.php?option=com_content&task=view&id=20, uppfært 2006 
14 Gelb, Michael. Body Learning. (London: Aurum Press 1987), bls 13. 
15 Alcantara, Pedro de. ,,Indirect Procedures, A musician’s guide to the Alexander Technique.“ (Oxford: 
Oxford University Press 1997). 
16 Alcantara, Pedro de. ,,Indirect Procedures, A musician’s guide to the Alexander Technique.“ (Oxford: 
Oxford University Press 1997). 

http://www.heilsubankinn.is/vefur/index.php?option=com_content&task=view&id=20
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sem þú átt að flytja eftir 2 vikur. Þá er bara verið að æfa hreyfingarnar. Það er að 

sjálfsögðu nauðsynlegt að æfa þá staði sem eru tæknilega erfiðir meira en auðveldu 

staðina, en síendurtekningar á sömu hendingunni í verkinu hefur á endanum ekki mikið 

uppá sig.   

  Við könnumst öll við að hafa ósjálfráð viðbrögð og hreyfingar sem við höfum 

vanið okkur á ómeðvitað, við notum meiri orku en þarf einungis til að lyfta upp kaffibolla, 

þegar við sitjum og stöndum.17 Við kennum slæmri líkamsstöðu eða verkjum um of mikla 

hreyfingu eða vinnu, að þurfa að sitja við tölvuna í vinnunni allan daginn, tennisolnboga 

um tennis o.s.frv. Oft er vandamálið það hvernig við gerum hlutina sem eykur 

líkamsvandamálin ekki sjálf hreyfingin eða vinnan.18 Til dæmis þegar við setjumst við 

tölvuna eru hreyfingar okkar oftast það vanabundnar að við tökum ekki eftir þeim. Í því 

sambandi er ekki óalgengt að eymsli komi upp í herðum, mjóbaki og hálsi auk þess sem 

margir kannast við svokallaða "tölvumús" í úlnlið.19 Hinir daglegu hlutir sem við gerum 

krefjast ekki mikillar meðvitundar eins og að setjast í stól, stinga lykli í skránna, setja 

töskuna á öxlina, ná sér í kaffibolla eða fyrir okkur hljóðfæraleikarana að taka upp 

hljóðfærið. Þess vegna er einungis eðlilegt að þessar hreyfingar geta komið til með að 

valda óþægindum í líkamanum, einna helst þegar staðið er með hljóðfærið í þrjár 

klukkustundir í senn á hverjum degi.  

  Dæmi má nefna þegar Alcantara, kennari Alexandertæknarinnar, fylgdist með 

sellóleikara sem sótti tíma til hans. Hann sá að sellóleikarinn horfði ákaft á vinstri hendina 

þegar hann var að spila, eins og hann væri að tryggja að hann myndi lenda á réttum stað á 

sellóinu. En ef sellóleikarinn spilaði í herbergi með slökkt ljós myndi hann þrátt fyrir það 

horfa á vinstri hendina jafnvel þó hann sæi hana ekki, þetta er dæmi um ávana sem veldur 

óþægindum. Út frá þessum ávana er sellóleikarinn að snúa uppá höfuðið sem veldur 

snúning í hálsi, spennu í öxlum, hryggjarsúlu, vinstri handlegg og báðum fótum. Allt þetta 

hefur áhrif á gæði hljóms, inntónun og víbratós hjá sellóleikaranum. Vandamál hans gáfu 

vel til kynna hvernig „líkamsstaða“ hefur áhrif á gæði hljóms og hljóðs.20 

                                                 
17 Harpa Guðmundsdóttir. „Alexandertækni.“ Heilsubankinn, sótt 23. ágúst á 
http://www.heilsubankinn.is/vefur/index.php?option=com_content&task=view&id=20, uppfært 2006. 
18 Arnold, Joan. „Alexander technique.“ Alexander technique, sótt 23. ágúst á 
http://www.alexandertechnique.com/at/   
19 Harpa Guðmundsdóttir. „Alexandertækni.“ Heilsubankinn.  
20 Alcantara, ,,Indirect Procedures, A musician’s guide to the Alexander Technique.“ (Oxford: Oxford 
University Press), bls 25. 

http://www.heilsubankinn.is/vefur/index.php?option=com_content&task=view&id=20
http://www.alexandertechnique.com/at/
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  Mikilvægasta atriði Alexander tækninnar og það sem alltaf er byrjað á er að losa 

um spennu í hálsi, það er kallað frumstýring. Það eitt veitir líkamanum mikið frelsi til þess 

að hreyfast á þann hátt að ekki myndist spenna sem veldur sársauka. Frumstýring gengur út 

á það að hálsinn er frjáls og höfuðið leitar upp og látið vísa fram þannig að horft er beint af 

augum. Þá situr höfuðið rétt á hryggjarsúlunni.21 Amanda Bosch og John Hinsch rannsaka í 

grein sinni „The application of the Alexander Technique to flute teaching: two case 

studies“ (1999) um það hvernig Alexander notar aðferðina til að ná slökun hjá leikurum og 

hljóðfæraleikurum og það sé einnig hægt að nota þær í til dæmis flautukennslu. Þau skrifa:  

„Alexander Tækni snýst um samræmingu hugar og líkama. Markmiðið er 
mjög einfalt, en það er til þess að leiða okkur aftur í náttúrulegt jafnvægi og 
árangursríka líkamsmeðferð með réttri notkun líkamans. Hugurinn er ekki til 
þess að stjórna líkamanum, heldur til þess að vera í jafnvægi við líkama og 
huga. Hugurinn er því einnig hreinsaður af spennu og skilur hann þar af 
leiðandi eftir í sínu besta ástandi til þess að framkvæma og túlka tónlist með 
lágmarks áreiti og truflun.“22 

Hvernig er tæknin kennd og hvað er hægt að græða á henni sem listamaður? 
Alexandertækni er kennd í einkatímum með kennara þar sem kennarinn leiðir nemandann 

áfram munnlega og með snertingum, sem hjálpar nemandanum að uppgötva áreynslausari 

hreyfingar en ella og í hvíld. Algengar æfingar tækninnar eru að setjast á stól og standa upp 

aftur, leggjast á gólfið og standa upp aftur án þess að maður líti út fyrir að hafa mikið fyrir 

því. Listamenn nota þessa aðferð til þess að bæta frammistöðu sína í listum. Leiklistafólk 

þarf m.a. að læra hvernig það á að detta rétt í gólfið án þess að meiða sig. Aðferðin hjálpar 

m.a. að losna við eymsli í vöðvum, bæta líkamsstöðu, öðlast meira frelsis hvað varðar 

hreyfingar, betri öndun vegna slakra vöða líkamans og allt þetta leiðir til betri frammistöðu 

á sviði.23 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Harpa Guðmundsdóttir. „Alexandertækni.“ Heilsubankinn. 
22 Danielsen, Martin. ,,A case study of the Timani-technique as an example of a bodily approach to music 
performance teaching.“ (Cambridge: Cambridge University Press 1999), bls 23. 
23 Rosenthal, Eleanor. ,,The Alexander technique.“Use self well, sótt 23. ágúst á 
http://www.useselfwell.com/RosenthalBrochure.pdf 

http://www.useselfwell.com/RosenthalBrochure.pdf
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“Vinnan okkar létti á verkjum í hálsi, baki og handleggjum; og einnig bætti 
gæði spilamennsku minnar og ég þroskaðist sem tónlistarflytjandi. Ég náði 
betri stjórn á tækni sem ég get tileinkað mér og nýtt, þrátt fyrir kröfur 
sinfóníuhljómsveitarinnar.”24 

 

                                                 
24 Rosenthal, Eleanor. ,,The Alexander technique.“Use self well. 



 

 

 

14 

3. Feldenkrais 

Eðlisfræðingurinn Moshé Feldenkrais (1904 – 1984) byggði þessa aðferð út frá 

meginreglum eðlisfræðar, taugafræðar og lífeðlisfræðar. Aðferðin er þekkt fyrir þær 

áherslur að auka næmni, samhæfni, auka liðleika, árangur í íþróttum eða listgreinum og 

einnig hjálpa þeim sem glíma við króníska verki.25 Aðferðin er kennd í tveimur hlutum.  

Meðvitund í hreyfingu 
 Meðvitund í gegnum hreyfingu er fyrsti hluti aðferðarinnar sem er kenndur, þar er lögð 

áhersla á að kenna hvernig á að draga úr óþarfa vöðvanotkunar og auka meðvitund um 

allar hreyfingar.26 Kennarinn leiðbeinir nemendum munnlega í gegnum tiltölulega 

auðveldar hreyfingar, þetta er gert annað hvort sitjandi eða liggjandi. Hver nemandi fer á 

sínum hraða í gegnum hreyfingarnar. Áhersla Feldenkrais er á meðvitund, að læra að 

skynja breytingar. Þannig lærir maður að minnka og á endanum útrýma óhóflegum 

áreynslum eða öðrum slæmum ávönum.27 

Virkni samhæfinga 
Virkni samhæfinga sem er annar þáttur kennslu Feldenkrais, gengur út á það að tveir 

einstaklingar vinna saman. Námi, breytingum og árangri er náð með því að nota sérstaka 

meðferð og aðgerðarlitlar hreyfingar. Meðferðin gengur út á það að leiðrétta líkamsstöðu 

og draga úr bólgum og verkjum og er því einstaklingsmiðuð. Virkni samhæfinga er mjúk 

og árangursrík, og vel þekkt fyrir hæfni sína til þess að takast á við bæði minniháttar verki 

og sársauka, og einnig alvarlega vöðva,- beinagrinda,- taugasjúkdóma, langvarandi spennu 

og þroskavandamál.28  

  Í Feldenkrais er mikilvægt að hafa mýkt, næmi og þolinmæði að leiðarljósi. 

Hreyfingar sem eru framkvæmdar á þann hátt auka næmni nemandans sem leiðir til þess að 

                                                 
25 ,,Feldenkrais Method Overview“. The Feldenkrais Institute, sótt 21. ágúst á 
http://www.feldenkraisinstitute.com/about_feldenkrais/overview/?lid=nav_aboutfeld  
26 ,,Feldenkrais Method Overview“. The Feldenkrais Institute, sótt 21. ágúst á 
http://www.feldenkraisinstitute.com/about_feldenkrais/overview/?lid=nav_aboutfeld 
27 Bearman, David., Steven Shafarman. ,,The Feldenkrais Method in the treatment of chronic pain: A study of 
efficacy and cost effectiveness.“ American Journal of Pain Management. (2004), bls 3. Sótt 21. ágúst á 
http://iffresearchjournal.org/system/files/6SteveShaffarmanEnglish.pdf   
28 Sama heimild. 

http://www.feldenkraisinstitute.com/about_feldenkrais/overview/?lid=nav_aboutfeld
http://www.feldenkraisinstitute.com/about_feldenkrais/overview/?lid=nav_aboutfeld
http://iffresearchjournal.org/system/files/6SteveShaffarmanEnglish.pdf
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nemandinn verður meðvitaðari um sínar hreyfingar. Aukin næmni nemandans er aðal 

verkfæri kennarans.29 

Feldenkrais og tónlistarfólk 
Í viðtali segir Anat Baniel að ástæðan fyrir því að tónlistarfólk leiti til sín er oft þegar 

eitthvað er að hindra gæði hljóms og framkomu, eins og verkir eða vöðvaspenna. Í vinnu 

Anats með tónlistarfólki fylgist hann með hreyfingum viðkomandi sem eru líklegar til að 

valda vöðvaspennu þegar leikið er á hljóðfærið, mjög oft er rót vandamálsins ekki þar sem 

verkurinn er, heldur óþarfa hreyfingar eða slæmur ávani sem veldur því að vöðvaspenna 

myndist í líkamanum.30 Í viðtali Anats greinir hann einnig frá því að Leon Fleisher, 

listrænn stjórnandi Tangelwood Music Center hafi sagt við Anat, að áður en skólinn hafi 

tekið þá ákvörðun um að bjóða upp á Feldenkrais kennslu var heill her af nemendum sem 

þjáðust af eymslum vegna æfinga, en eftir að Feldenkrais var í boði í skólanum var 

einungis einn nemandi sem glímdi við eymsli.31  

  Listrænni tjáningu fylgja ákveðnar hreyfingar, hvort sem það er ákveðin túlkun eða 

til að fá eitthvað ákveðið hljóð úr hljóðfærinu. Í dansi, íþróttum eða lestri er líkaminn 

sjálfur hljóðfærið. Í tónlist hafa hreyfingar áhrif á tón hljóðfærisins.32 Helsta vandamál 

tónlistarfólks er að átta sig á því að þau sjálf eru að skapa tónlistina með öllum líkamanum, 

ekki hljóðfærið eitt og sér. Jafnvel söngvarar tala oft um röddina eins og einhvern hlut í 

hálsinum á þeim og halda að líkamsstaða skipti ekki máli þegar kemur að hljómmyndun 

eða gæði hljóms.33 Mikilvægt er að einblína ekki einungis á líkamshlutann þar sem 

verkurinn er mestur, ef verkur er í öxlum er gott að færa athyglina að einhverjum öðrum 

líkamshluta þegar er sungið eða spilað eins og t.d. þyndinni. Sjálfkrafa slaknar á 

vöðvaspennu í öxlum og útkoman verður, betri hljómur og vellíðan.34  

  Feldenkrais sjálfur hefur kennt heimsfrægum tónlistarmönnum tækni sína, m.a. Igor 

Markevitch hljómsveitastjórnanda. Markevitch notar Feldenkraise að leiðarljósi þegar hann 

kennir hljómsveitastjórnun í Salzburg og í óperunni í Monte Carlo. Feldenkrais hefur kennt 
                                                 
29 ,,The Feldenkrais Method: An interview with Anat Baniel.“ Scandimed, desember 1989. Sótt 22. ágúst  á 
https://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1138&article=1390&action=1 
30 Sama heimild. 
31 Sama heimild.  
32 Schlinger, Mary. ,,Feldenkrais Method, Alexander Technique, and yoga – Body Awareness Therapy in the 
Performing Arts.“  Doi:10.1016/j.pmr.2006.07.002. Sótt af http://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-
9651(06)00047-7/abstracthttp://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-9651(06)00047-7/abstract 
33 Nelson, Samuel H., ,,Seminars in Neurology, Playing with the Entire Self: The Feldenkrais Method and 
Musicians.“ Vol 9, No 2, bls 101, júní 1989. 
34 Sama heimild, bls 102, júní 1989. 

https://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1138&article=1390&action=1
http://www.pmr.theclinics.com/article/S1047-9651(06)00047-7/abstract
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tækni sína víða í tónlistarheiminum þar á meðal í Brooklyn Academy of Music, the 

University of Pittsburg, Drama faculties of Carnegie- Mellon University svo eitthvað sé 

nefnt.35 

                                                 
35 Zemach, David. „Awareness Through Movement.“ David Zemach, sótt 23. ágúst á http://davidzemach-
bersin.com/wp-content/uploads/2012/07/ATM_MF.pdf  

http://davidzemach-bersin.com/wp-content/uploads/2012/07/ATM_MF.pdf
http://davidzemach-bersin.com/wp-content/uploads/2012/07/ATM_MF.pdf
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4. Timani 

Tina Margareta Nilssen, klassískur píanóleikari og höfundur Timani aðferðarinna hefur 

sótt þekkingu á sviði líkama og huga frá hefðbundnum og óhefðbundnum skólum þessa 

sviðs, og gerði aðferðina meðtækilega fyrir tónlistarfólk.36 Sem tónlistarmenn erum við 

háð samhæfnishæfileikum líkama okkar. Þegar við spilum eða syngjum eru vöðvarnir að 

vinna á mjög flókinn hátt, það er því gagnlegt að hafa sérþekkingu á því hvað gerist 

raunverulega þegar við erum að spila eða syngja. Timani, eins og Alexandertækni og 

Feldenkrais hjálpa til við að öðlast dýpri skilning á hvernig líkaminn virkar þegar við æfum 

eða komum fram. Markmið Timanis eru ekki ósvipuð þeim fyrri, að öðlast þekkingu á 

líkamlegri meðvitund og stjórn sem gerir það verkum að flytjandinn nær betri tökum á 

tjáningu og túlkun verksins.37 

„Það er magnað hversu lítið við vitum um hvað líkaminn vill og hvað er gott 
fyrir hann. Og alveg ótrúlegt hverju er hægt að venjast þegar við vitum ekki 
betur. Það er ómögulegt að snúa aftur í gamla tækni eftir að hafa kynnst 
þessum möguleikum.“38  

Kennsluaðferðir 
 Í Timani er bæði hægt að fá einkatíma og hópkennslu. Í einkatímum er boðið upp á 

greiningu líkamsstöðu á meðan leikið er á hljóðfærið eða sungið, líffræðilegar skýringar á 

því sem nemandinn upplifði, æfingar sem ýta undir bætta líkamsstöðu á meðan er spilað 

eða sungið, gerð grein fyrir því hvernig æfingar hafa jákvæð áhrif á tónlistarlega tjáningu. Í 

hóptímum er unnið með hópinn í heild svo nemendur geti fylgst hver með öðrum. 

Meðlimir Sinfóníuhljómsveitar Íslands hafa þetta að segja um Timani: 

„Timani býður upp á mikla opinberun um hvernig á að nota líkamann á 
skilvirkan hátt fyrir tónlistarmenn. Það er bæði mjög fræðilegt og líffræðilegt 
og mjög hagnýtt á eðlilegan og persónulegan hátt.“39 -Hallfríður Ólafsdóttir, 
fyrsti flautuleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands.  

 

                                                 
36 „Timani.“ Tina Margareta Nilssen, sótt 25. ágúst á https://www.timani.no/en/about-timani/about-tina-
margareta-nilssen/  
37 „Timani.“ Timani, Sótt 25. ágúst á https://www.timani.no/en/about-timani/  
38 Marte H. Wulff. “Timani,” sótt 25. ágúst á https://www.timani.no/en/about-timani/  
39 Hallfríður Ólafsdóttir. „Timani,“  sótt 25. ágúst á https://www.timani.no/en/about-timani/testimonials/  

https://www.timani.no/en/about-timani/about-tina-margareta-nilssen/
https://www.timani.no/en/about-timani/about-tina-margareta-nilssen/
https://www.timani.no/en/about-timani/
https://www.timani.no/en/about-timani/
https://www.timani.no/en/about-timani/testimonials/
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„Samstundis varð hljómurinn betri, og vitneskja hvernig á að koma í veg 
fyrir álagsmeiðsli tónlistarmanna.“40 - Brjánn Ingason, alt. sólo fagott, 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. 

Timani er góð viðbót við hefðbundið tónlistarnám, sem hjálpar til við að auka næmi 

líkamans. Timani er ekki ætlað að vera í staðinn fyrir daglega hreyfingu, líkamlega þjálfun, 

sjúkraþjálfun, Jóga, Pilates eða aðrar íþróttir. Timani er frekar ætlað að fylla sérþarfir 

líffræðilegrar þekkingar sérstaklega tengdar hljóðfæraleik og söng. Timani veitir 

einstaklingsbundna greiningu á hreyfingum með hljóðfærinu, bæði hreyfingar sem notaðar 

eru til samhæfingarhæfileika og til tónlistarflutnings. Að spila á hljóðfæri eða syngja krefst 

mikillar vöðvastýringar og flókinnar samhæfingar. Þess vegna er oft þörf á aðferðum til að 

ná góðum árangri í þessum hæfileikum.  

                                                 
40 Brjánn Ingason. „Timani,“ sótt 25. ágúst á https://www.timani.no/en/about-timani/testimonials/  

https://www.timani.no/en/about-timani/testimonials/
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5. Lichtenberg aðferð 

  „Þessi aðferð byggir á stöðugum rannsóknum á samhengi milli 
uppruna hljóms í líkamanum og álags á líkamanum við tónlistariðkun. 
Markmið er að finna mesta og fegursta mögulega hljóm í algjöru samræmi 
við þekkt og mælanleg lögmál starfsemi líkamans.“41  

Aðferðin stuðlar að því að árangur tónlistarmanna verði sem mestur og starfsaldur sem 

lengstur. Þessi aðferð sem má kalla starfræna raddfræði og nýtist söngvurum, 

hljóðfæraleikurum, hljómsveitastjórum, kórstjórum, leikurum, dönsurum, danshöfundum 

og heilbrigðisstarfsfólki (m.a. talmeinafræðingum, sálfræðingum, og læknum) og byggir 

upphaflega á lögmálum vinnuverndar.42 Lichtenberger Institut er stofnuð af einum helsta 

sérfræðingi á sviði vinnuverndar í Þýskalandi, Prof. Dr. Ing. Walter Rohmert og Giselu 

Rohmert eiginkonu hans sem er söngkona.43 Tæknin er kennd við Lichtenberger Institut 

sem er í nágrenni Darmstadt í Þýskalandi og var stofnað árið 1982.44 Hún er kennd þar á 

námskeiðum allt árið. Fólk skráir sig á kynningarnámskeið og hefur að því loknu aðgang 

að öllum þematengdum námskeiðum sem í boði eru. Tæknin nýtur mikillar viðurkenningar 

innan söngheimsins í eftirfarandi löndum: Þýskaland, Sviss, Holland, Belgía, Ítalía og Nýja 

Sjáland, svo þau helstu sé nefnd. Hún er hinsvegar aðallega kennd í einkatímum, 

hóptímum og á skipulögðum námskeiðum en ekki sem sérfag innan hins akademíska 

heims.45 

Hvernig er aðferðin kennd og hver eru helstu markmið? 
Aðferðin er fyrst og fremst kennd í einkatímum. Markmiðið er að nemandinn skynji og 

upplifi hvað gerist í hans líkama, þegar hann syngur eða leikur á hljóðfæri, allt frá fyrsta 

andadrætti til síðasta tóns. Hann þarf að læra að þekkja eigin rödd eða hljóðfæraleik í 

tengslum við líkamann og bera ábyrgð á honum, átta sig á hvað stuðlar að framþróun og 

þroska raddarinnar eða tónmyndunar og hvað hamlar því og hvað er beinlínis skaðlegt. 

Æfingarnar eru þess vegan hafðar svo einfaldar að nemandinn hafi góðan tíma til þess að 

átta sig á hvað raunverulega gerist og hvernig hann skynjar eigin líkama, rödd og 

                                                 
41 Laufey Helga Geirsdóttir. 2017. Lichtenberg aðferð, 11. mars. 
42 Hlín Pétursdóttir. 2017. Lichtenberg aðferð, 11. febrúar.  
43„ Thoben, Jens. ,,Lichtenberger Method“. JensThoben, sótt 20. júlí á http://www.jens-
thoben.de/en/teacher/the-lichtenberger-method/  
44 Sama heimild. 
45 Hlín Pétursdóttir. 2017. Lichtenberg aðferð, 11. febrúar. 

http://www.jens-thoben.de/en/teacher/the-lichtenberger-method/
http://www.jens-thoben.de/en/teacher/the-lichtenberger-method/
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hljóðfæraleik. Æfingarnar eru eintóna og hjá söngvurum á sérhljóða, úoú og aoa. Markmið 

er að gera sér grein fyrir vað er slæmur ávani og skapar spennu, hvað er óþarfi og skapar 

spennu.46 Með þessari aðferð, líkt og í Feldenkrais er líkamanum gefið tækifæri á að 

leiðrétta sjálfur slæma og skaðlega vana í t.d. öndun, líkamsstöðu og raddbeitingu. Þegar 

vöðvaþrýstingur leysist verður ákveðin þensla eða sog í vefjum líkamans, sem gerir það að 

verkum að líkaminn skilar stærri og fegurri hljómi. Tengslin við orkuna sem lifnar í vefjum 

líkamans við þessa opnun tengjast ekki fyrirfram gefnum hugmyndum um hljóm heldur 

vex smám saman eftir því sem skynjunin þróast og eykst.47  

Tónlistarmenn eru endalaust að keppast við sjálfa sig 
Lichtenberg aðferðin krefst þess að nemendur hætti að streytast á móti, vegna þess að það 

skapar óeðlilega og óæskilega spennu í vefjum og vöðvum líkamans. Með samstillingu 

líkama og hljóðfæris sér loftið, hljómorkan og rýmið um hljóminn.  

„Maður upplifir þetta ástand sem orkuflæði og léttleika. Víbrasjónir snerta 
mann náið og fullnægja einhverri grunnþörf innra með manni sem kemur á 
óvart, fyrst um sinn en verður svo alveg sjálfsagður hlutur“.48  

Laufey segir frá því að listamenn séu of uppteknir af lokaniðurstöðunni, gæðum hljómsins, 

s.s. að einbeita sér að framleiðslunni þegar hún er komin á færibandið og hljóminum þegar 

hann er kominn út, sem er of seint. Vinnan okkar þarf að vera í verksmiðjunni, staðnum 

þar sem hljómurinn verður til.49 Ef þar er jafnvægi og allt rétt stillt þá vitum við og getum 

gengið út frá því vísu að afurðin er glæsileg.50 Það sem vann á móti þér áður fer allt í einu 

að vinna með þér.  

  Sólveig, söngkona og óbóleikari, sagði frá því að hún fann strax greinilegan mun á 

spilamennskunni, henni fundust áhrifin aðallega vera á öndun. Jón Þorsteinsson, sem var 

söngkennari hennar kennir ekki öndun heldur leiðbeinir á þann hátt að öndunin verði sem 

eðlilegust. Með kennslu á öndun ertu farin að tala við einhverja vöðva, og það hefur í 

rauninni ekkert upp á sig að grúska í því endalaust. „Allt varð fyrirhafnarminna í sambandi 

við óbóleikinn, allt varð eðlilegra.“51 

                                                 
46 Laufey Helga Geirsdóttir. 2017. Lichtenberg aðferð, 11.mars. 
47 Rohmert, Gisela., M. Landzettel. Lichtenberger Dokumentationen 1. (Lichtenberg: Lichtenberg, 2015), 
bls 22. 
48 Rohmert, Gisela., M. Landzettel. Lichtenberger Dokumentationen 1. (Lichtenberg: Lichtenberg, 2015), bls 
50. 
49 Laufey Helga Geirsdóttir. 2017. Lichtenberg aðferð, 11. mars.  
50 Hlín Pétursdóttir. 2017. Lichtenberg aðferð, 11. febrúar. 
51 Sólveig Sigurðardóttir. 2017. Lichtenberg aðferð, 18. apríl. 
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Gunnar Guðni, söngvari, hefur haft þessa aðferð að leiðarljósi síðan 2008 og hann lýsir 

breytingum sínum hér:  

„Röddin hefur opnast til muna, tónhæð hefur snarbreyst í báðar áttir. Mikið 
mýkri rödd sem er einnig öflugri. Verð síður þreyttur eftir 3-4 tima á sviði, 
Áður varð ég raddlaus í a.m.k. einn dag eftir tónleika. Í dag get ég mætt á 
æfingu daginn eftir.“52 

Lokaorð 
Álagsmeiðsli tónlistarmanna er alltof algengt fyrirbæri og staðreyndin er sú að fræðsla um 

forvarnir meiðsla sem tengjast tónlistariðkun er of lítil, þó það sé að aukast. Í þeim 

rannsóknum sem vitnað er til, í þessari ritgerð var alltaf meirihluti sem hafði einkenni 

álagsmeiðsla eða hafði fengið þau á einhverjum tímapunkti ferilsins. Það þýðir að margir 

tónlistarmenn spila verkjaðir. Vinna tónlistarmanna einkennist af miklum endurtekningum, 

þeir standa eða sitja á sviði í óþægilegri lýsingu, oft í miklum hita vegna sviðsljósa og 

margt fleira sem spilar inn í, það er líka persónubundið. Með tímanum hefur þessi ástundun 

ekki góð áhrif á stoðkerfi líkamans ef ekkert er gert til að vinna á móti álaginu.  

  Sjálf hef ég töluverða reynslu í álagsmeiðslum sem þverflautuleikari og hef þurft að 

leggja hljóðfærið til hliðar í ákveðinn tíma. Mín einkenni voru dofi niður í fingur í báðum 

höndum, sem gerði það að verkum að fingurnir hættu að svara og stirnuðu, hægri hlið 

líkamans var mikið dregin saman vegna þyngsla flautunnar út til hægri hliðar, mikil 

vöðvaspenna í hálsi, herðum, kjálka, mjóbaki og mjöðmum sem gerði það að verkum að ég 

fann fyrir miklu þrotleysi við æfingar, standandi eða sitjandi, þangað til ég hætti að geta 

haldið á hljóðfærinu í meira en 5 mínútur í senn. Ég hef reynslu bæði af Alexandertækni og 

Lichtenberg aðferðinni og það sem hefur hjálpað mér hvað mest er Lichtenberg aðferðin. 

Niðurstaðan í þessu öllu saman er að álagsmeiðsli tónlistarmanna eru gríðarlega algeng, 

svo algeng að það ætti að vera óásættanlegt. Almennt er tónlistarfólk ekki að leita sér 

hjálpar fyrr en alltof seint og gerir sér ekki grein fyrir því álagi sem þau leggja á líkamann. 

Nauðsynlegt er að leyfa líkamanum að vera hann sjálfur, ekki búa til óþarfa hreyfingar sem 

valda skaða og óþarfa spennu. 

  

                                                 
52 Gunnar Guðni, 2017. Lichtenberg aðferð, 23. apríl. 
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