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1. Innledningskapittel 

 

1. 1 Innledning 

 

Jeg har jobbet som sanger og sanglærer i noen år, og de spørsmålene jeg oftest får, 

omhandler stemmeproblemer. Noen opplever stemmetretthet, og spør om tips til 

hvordan de kan takle det, veldig ofte rett i forkant av en konsert eller teaterforestilling. 

Jeg har aldri hatt noen gode faglige svar å komme med, annet enn at man bør spare 

stemmen sin hvis den er hes. Men ofte er det ikke mulig for en profesjonell sanger å stå 

over en konsert, og man trenger tips til hvordan man skal komme seg gjennom denne 

konserten på best mulig måte. Det å få mer varige stemmeproblemer er noe av det som 

skremmer en sanger mest, og det man helst vil unngå. Jeg har derfor sett at dette er et 

felt som sangpedagoger ikke alltid kan så mye om, og jeg ønsker som sanglærer og 

sanger å få et mer helhetlig syn på sangeren, både når det gjelder kropp og sjel, og også 

lære mer av kunnskapen som logopeder innehar, da jeg føler at kunnskapen til 

logopeder sammen med kunnskapen om stemmeteknikk og andre ting, til sammen vil 

kunne hjelpe til med å unngå stemmeproblemer.  

 

Stemmeproblemer er et omfattende begrep. Dette vil jeg forklare dypere, både under 

begrepsforklaringer og i kapittelet om stemmeproblemer, de forskjellige variantene man 

har av stemmeproblemer, de som oppstår ved slitasje, de som eventuelt oppstår ved 

annen sykdom, stemmeskifte og så videre. Det er ønskelig å gå mer inn i hvordan disse 

problemene oppstår, da min erfaring tilsier at dette ikke er kunnskap som finnes i større 

grad, verken blant sangere eller sangpedagorer, både hvordan det oppstår ved sykdom, 

og ved overarbeid av stemmen, og hvordan man ellers kan forebygge slike problemer. 

Det finnes mange måter å forebygge stemmeproblemer på, og jeg vil skrive om 

viktigheten av god stemmeteknikk, og problemstillingen rundt at det ikke finnes en 

felles metode på dette området. Jeg har også stor tiltro til viktigheten av en god 

kroppsholdning og hvordan det kan påvirke stemmen, og derfor er arbeidet med en 
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avspent kropp og avspente muskler viktig å ta alvorlig. Dette er det fokusert på både hos 

Estill Voice Training System, og også hos fysioterapeut Hege Jahren, som senere nevnt. 

Det er også mange mentale utfordringer som kan skape problemer for stemmen vår, 

særlig når det gjelder angstproblemer,  prestasjonsfrykt og sceneskrekk, og dette vil jeg 

også ha fokus på.  

 

Jeg har jobbet litt som vocalcoach med artister, da gjerne med akutte problemstillinger, 

og synes dette er veldig spennende. Jeg synes også det er veldig spennende å jobbe med 

musikalforestillinger, og i slike intense prøveperioder, eller på turnè, kan 

slitasjeproblemer desverre oppstå. Jeg tror derfor jeg vil stille mye sterkere både som 

sanger og som lærer, med mer kunnskap om dette området. I tillegg synes jeg at mange 

sanglærere har for mye fokus bare på sangteknikk, og ikke tenker på helheten som 

ligger i det å synge, både når det gjelder kropp og psyke, og også talestemmen. Jeg ser 

fra utlandet at vocalcoach blir mer og mer vanlig å ha med seg på turnèer og i 

prøveperioder, store artister som Josh Groban og Stevie Wonder har med seg sine 

vocalcoacher, og ved store oppsetninger på for eksempel West End i London har man 

også dette. Denne kunnskapen vil  da være svært viktig, når man kikke har mulighet til 

å komme seg til logoped, eller la stemmen hvile helt.  

 

Stemmeproblemer er en utfordring som stadig vokser seg større, særlig blant lærere, 

som ikke lærer nok om stemmeteknikk i sin utdanning, og som ofte får problemer med 

stemmen sin når de begynner å undervise. Den voksende interessen for 

stemmeteknikkforskning, kan tyde på et savn for dette i dagens utdanning. I dagens 

samfunn er det mange som har jobbsituasjoner hvor de bruker stemmen sin til 

presentasjoner og slikt, men som ikke har fått noen undervisning i hvordan de skal ta 

vare på stemmen sin. I tillegg er det også interessant å undersøke om det er andre ting 

som påvirker stemmen vår, for eksempe, jobbsituasjon, øvingssituasjon, generell fysisk 

form, generell psykisk form og kosthold, og jeg håper at jeg kan finne noe svar på dette.
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1. 2 Problemstilling 

 

Stemmeproblemer.  

Hvordan oppstår de, og hvordan kan man forebygge dem? 

For å besvare problemstillingen, har jeg også formulert følgende forskningspørsmål: 

Er det noen sammenhenger mellom stemmeproblemer og kunnskap om anatomi, 

sangteknikk og mental trening? 

 

1. 3 Målgruppe 

 

Jeg har under hele prosessen hatt et ønske om at denne oppgaven kan komme til å bli en 

del av sangeres, sangpedagogers og stemmepedagogers hjelpemidler i deres 

jobbhverdag. Jeg tror at mer kunnskap om å kunne forebygge stemmeproblemer er 

vesentlig i vårt arbeid. Som problemstillingen sier, ønsker jeg å se temaet i et holistisk 

perspektiv. Det vil innebære forståelse av antomien, bruk av sunn oppvarming og 

sangteknikk i det daglige, en forståelse av mental trening og rett og slett hvor helhetlig 

stemmen vår fungerer ut fra en sunn kropp, både psykisk og fysisk, og hvordan dette 

kan hjelpe til å forhindre så mye stemmeproblemer som vi har i samfunnet vårt i dag. 

Det er heller ingen tvil om at stemmeproblemer på langt nær bare forekommer hos 

sangere, dette er et voksende problem hos både lærere, prester og andre yrkesgrupper 

som bruker stemmen sin mye, som ikke får noen opplæring i stemmeteknikk og 

stemmehelse før de kommer ut i arbeidslivet. Jeg håper derfor at denne oppgaven kan gi 

en liten innføring i hvordan nettopp disse yrkesgruppene kan lære litt mer om sin egen 

stemme, og gi dem noen holdepunkter til hvordan de kan opprettholde en god og sunn 

stemmehelse.  
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1. 4 Begrepsforklaringer 

 

Stemmeproblemer 

 

Stemmeproblemer oppdages på forskjellige måter. Det som er mest vanlig, er  å få en 

halsbetennelse, eller bli hes ved en forkjølelse eller influensa. I andre tilfeller kan man 

føle at deler av registeret blir borte, man klarer ikke synge sterke toner, eller man blir 

mer eller mindre konstant hes. Det finnes to forskjellige hovedgrupper med 

stemmeproblemer, og disse skal jeg kort forklare her: Organiske stemmeproblemer er 

misdannelser/synlige vevsforandringer i strupen. Man kan for eksempel få 

stemmecyster eller stemmeknuter, eller etter mer alvorlig sykdom kan man også få 

lammelser i strupemusklene. Funksjonelle stemmeproblemer oppstår når vi bruker 

stemmen vår for mye, når muskelen (stemmebåndene) blir overarbeidet, eller vi ikke 

bruker stemmen vår på en riktig måte. Dette kan i det lange løp gi organsike 

stemmeproblemer, og ofte er også problemene man har med stemmen en glidende 

overgang mellom disse to gruppene. Funksjonelle stemmeproblemer er mye mer vanlig 

enn organiske stemmeproblemer, derfor bør det finnes verktøy som kan hjelpe oss å 

unngå slike problemer. 

 

Sangteknikk 

 

Sangteknikk er rett og slett et overordnet paraplybegrep for hvordan vi på en sunn måte 

kan bruke stemmen vår for å synge best mulig med det utgangspunktet vi har. 

Sangteknikk dreier seg om alt fra pust, til artikulasjon, og til ansats og effektbruk, og er 

et ekstremt stort område. Innenfor sangteknikken finnes det mange begreper, som 

definerer forskjellige måter man kan bruke stemmen sin på, og dette går jeg dypere inn i 

et senere kapittel. Utfordringen når det gjelder begreper innen sangteknikk, det at vi 

ikke har en internasjonal standard per i dag, som er forståelig for alle sangere og 
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sangpedagoger i hele verden. I instrumentalteknikk fungerer dette på en helt annen 

måte, alle gitarister er enige om hvordan en gitar stemmes, og mangelen på dette for en 

sanger gir mange utfordringer både i en situasjon hvor man skal lære bort noe 

sangteknisk, men også hva slags begreper jeg har valgt å bruke i denne oppgaven, som 

jo helst skal være forståelig for alle.  

 

Det finnes flere sangere rundt om i verden som har laget sin egen begrepspakke som 

forslag til hvordan vi kan ordlegge oss, som Cathrine Sadolin, Seth Briggs og Oren 

Brown, men dette er begreper som enda ikke har rotfestet seg (Sadolin har dog blitt godt 

kjent i Skandinavia), verken i en fysiologisk forklaring, eller hos mange nok sangere 

eller sanglærere. Jeg har defor valgt å bruke begrepene til Jo Estill, som jeg mener er 

forståelig for de aller fleste, som grunner på fysiologiske og vitenskapelige forklaringer, 

og derfor i tillegg gir en anatomisk forståelse. Disse begrepene forklarer jeg nærmere i 

et senere kapittel.  

 

1.5 Metode 

 

Jeg har alltid vært en person som har vært over gjennomsnittet glad i å lese, både 

skjønnlitteratur, og også faglitteratur. Interessen for faglitteratur har vokst enda mer 

etter jeg bestemte meg for å skrive denne masteroppgaven, og da interessen ble vekket 

for å kunne ordentlig fordype meg i et emne som virkelig engasjerer og interesser meg. 

Jeg forsto fort at den forskningen som allerede eksister, ikke ville kunne svare på min 

spørsmål i problemstillingen, og det sto tidlig klart for meg at jeg måtte finne en empiri 

for hvordan samle inn informasjon. Jeg gjorde meg opp en mening om at kvalitativ 

metode ville være riktig vei for meg å gå, da jeg følte at kvantitativ metode ikke ville 

kunne gi meg de dybdesvarene jeg ønsker å få fram. Jeg valgte etter hvert å finne fram 

til en gruppe med mennesker jeg ønsket å intervjue, som jeg mente kunne bringe svar til 

mine spørsmål, og forhåpentligvis også såpass entydige svar i forhold til annen 

forskning og min erfaring at det kunne gjøres noen konklusjoner til slutt.  
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Hvordan forberede og gjennomføre et intervju  

 

Som forsker ønsker man i et kvalitativt intervju å få innblikk i intervjupersonens 

synspunkt og tanker om et spesielt emne. Jeg følte at jeg hadde ganske mye kunnskap 

om dette emnet, men ønsket å utforske videre om denne kunnskapen er allmenn for en 

gitt gruppe, eller om jeg kunne komme over nyoppdaget kunnskap. Ruud (1995) sier at 

for å lykkes med et intervju, må man kunne lese sitt materiale, stille fruktbare spørsmål, 

altså inneha evnen til å oversette data til nye kategorier. Kvale (2009) skriver at det 

finnes flere forskjellige typer intervjuer, journalistiske intervjuer som rapporterer viktige 

hendelser i samfunnet, terapeutiske samtaler som søker å hjelpe mennesker i en 

vanskelig situasjon, og også forskningsintervjuet som søker å produsere kunnskap, og 

det er dette brukte jeg her i min oppgave. Intervju blir sett på som å være en metode, og 

ordet metode betyr veien mot målet. Derfor vil intervjuer hjelpe meg å komme til målet 

mitt, og forhåpentligvis finne den kunnskapen jeg søker å finne. I det kvalitative 

forskningsintervjuet, som jeg valgte å bruke, har man formen av en samtale- men i 

denne sammenhengen blir det en samtale mellom to mennesker som har kunnskap og 

interesse om et bestemt tema. Kunnskapen oppstår mellom intervjueren og 

intervjupersonen, men blir styrt av intervjueren med spørsmål og gode lytteegenskaper. 

Slik sett vil ikke maktbalansen i dette forholdet være likeverdig, siden intervjueren 

bærer ansvaret for hvilken vei samtalen tar. Det er dette som skiller et 

forskningsintervju fra en dagligdags samtale. Denne samtalen i et intervju er jo bare et 

middel for å få fram meninger og tanker rundt et gitt tema. Intervjuet kan også ha en 

skjult agenda, intervjueren søker etter informasjon som intervjupersonen ikke vet hva er 

før de kommer dit i samtalen. Det er jo også sånn at det er intervjueren som tolker alt 

som blir sagt, og jobber ut fra denne fortolkningen i ettertid. Noen ganger vil 

intervjueren gjøre noe med dette maktforholdet, og prøve å samarbeide mer med 

intervjupersonen for å komme fram til et felles resultat. Det er viktig for intervjueren å 

tenke gjennom dette med fortolkning på forhånd, fordi man kan komme opp i etiske 

dilemmaer underveis, og dette har jeg forsøkt å ha fokus på. Jeg har tenkt godt i 

gjennom spørsmålene på forhånd, og har forsøkt å skrive spørsmål som ikke vil lede 

intervjupersonene dit jeg vil, men som allikevel vil gi svar på de tingene jeg lurer på. 
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Som Kvale (2009) sier, så er formålet ved et kvalitativt forskningsintervju å forstå sider 

og tanker fra intervjupersonens dagligliv, og forstå et tema ut fra intervjupersonens 

perspektiv. Samtidig bør man forsøke å gjøre dette uten at man «tråkker noen på tærne» 

i løpet av prosessen, og jeg syntes at dette var utfordrende når jeg ikke hardde gjort 

dette før, og det er et tema som engasjerer meg stort, og som jeg hadde allerede mange 

meninger om. Jeg som intervjuer kan ha flere tilnærmingsmetoder i et intervju. Jeg kan 

velge å ikke nevne noen av mine egne holdninger og tanker rundt emnet, slik at 

intervjupersonen ikke skal bli fristet til å bli styrt av disse tankene. Jeg kan bare stille 

konkrete forutbestemte spørsmål, men som oftest vil det være naturlig med utfyllende 

spørsmål i mellom, og kanskje kommentarer og bekreftelser på at man har forstått 

intervjupersonen riktig. Jeg valgte å gjøre nettopp dette, med de personene jeg intervjuet 

ansikt til ansik var det helt naturlig med oppfølgingspørsmål, både i forhold til å lede 

dem videre eller klargjøre noe, men også når de nærmet seg et tema som jeg på forhånd 

ikke hadde tenkt på, og som jeg spontant så på som interessnat. Jeg kan også som 

intervjuer stille kritiske spørsmål underveis, og også dele mine synspunkter, men dette 

valgte jeg å ikke gjøre, da jeg var bekymret for at de skulle føle et behov for å være enig 

i mine meninger.  

 

Slik gjensidig samtale har vært en del av historien i lang tid, ordet intervju dukket 

derimot ikke opp før på det 17. århundre. Sokrates var opptatt av den gjensidige 

samtale, og han konkluderte med at dette kunne føre til doxa og episteme. Et intervju 

fremkaller beskrivelser og tanker rundt menneskers opplevelser, som kan kalles doxa, 

men også produserer det kunnskap på grunnlag av det som kommer opp i et intervju- 

episteme. Det kvalitative intervjuet ble en stor del av samfunnsvitenskapene i løpet av 

det 20.århundre. I dag blir kvalitative intervjuer brukt mye i forskning av forbruksvarer, 

for å finne ut av forbrukerens ønsker og behov. Kvale (2009) sier at det finnes flere 

kvalitative metoder, som har blitt brukt mye siden 80-tallet, som kvalitative intervjuer, 

deltakende observasjon og diskursanalyse.  Ruud (1995) sier videre at alle disse dataene 

man får fra kvalitative intervjuer kan være basert på hendelser, materialer, opplevelser 

og personer. Teknikken har jo også hjulpet på med denne utviklingen av det kvalitative 

intervjuet, da datamaskiner har gjort jobben med å transkribere intervjuer mye enklere. 
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Jeg benyttet meg også av teknologi i mine intervjuer, både under selve intervjuene med 

opptagere, men også under transkriberingen. Etter hvert har også filosofi og humaniora 

tatt i bruk kvalitative metoder. I dag blir kvalitative forskningsmetoder brukt innenfor 

mange disipliner, som psykologi, sosiologi, media, pedagogikk, markedsføring og 

økonomi.  

 

Former for forskningsintervju  

 

Man kan ha mange tilnærmelser til et kvalitativt forskningsintervju, og mange felt 

bruker denne metoden, som for eksempel hermeneutikk og fenomenologi. Jeg synes det 

var viktig for min egen forståelse av hvordan et intervju fungerer, å få en forståelse av 

fenemenologien og hermeneutikken. Kvale (2009) forteller om at fenomenologien er 

opptatt av å fortelle hvordan mennesker oppfatter fenomener i sin verden, mens 

hermeneutikken er opptatt av hvordan de skal tolke mening. For å gå litt dypere inn i 

fenomenologien, så ble den grunnlagt som en filosofi av Edmund Husserl rundt år 1900. 

I begynnelsen var fenomenologien opptatt av opplevelse og bevissthet, men også senere 

folks livsverden- altså hvordan mennesker opplever verden rundt seg. Innenfor den 

kvalitative forskningen, så er fenomenologien opptatt av å lære noe oss om hvordan folk 

oppfatter verden rundt seg, hvordan de opplever sosiale fenomener rundt seg, med et 

utgangspunkt om at dette er den virkelige verden vi får et innblikk i gjennom en annen 

person. Man beskriver fenomener, man analyserer ikke. Fenomenologien legger stor 

vekt på presise beskrivelser av det gitte emne og tema. Jeg håpet at intervjuobjektene 

med sine forskjellige bakgrunner, ville gi så nøyaktige som mulig beskrivelser av deres 

forhold til deres egen sangstemme, og hvordan de opplever at eksterne ting kan påvirke 

deres jobbhverdag og deres stemmehelse.  

 

Kvale (2009), forteller videre at hermeneutikken blir assosiert med tyske filosofer. 

Hermeneutikken er læren om fortolkningen av tekster. Det legges stor vekt på 

fortolkernes forhåndskunnskap, i denne sammenheng min forhåndskunnskap om teamet 
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stemmehelse, son nevnt i innledningen, og formålet videre er da å oppnå allmenn 

forståelse om hva disse intervjuene (i denne sammenhengen), betyr. Jeg har forsøkt å 

knytte informasjonen jeg har kommet frem til i intervjuene opp mot annen litteratur, og 

håper at denne kunnskapen gir sangere litt mer forståelse for temaet stemmehelse, og 

hvordan de best kan ta vare på sin egen stemme. I utgangspunktet dreide 

hermeneutikken seg om religiøse og juridiske tekster, men har senere også videreført seg 

til tekster som også handler om handling. Det finnes mange likheter mellom et 

forskningsintervju og en terapeutisk samtale, forskjellen er derimot at i en terapeutisk 

samtale søker man å oppnå en personlig forandring, mens i et forskningsintervju ønsker 

man å få en intellektuell innsikt i et tema. Jeg har forsøkt i intervjuene å bare snakke om 

det rent tekniske og deres innsikt i temaet, men temaet stemmehelse og sangstemmen er 

for mange nært knyttet til følelseslivet vårt, og jeg vet ikke hvordan intervjupersonene 

følte det underveis, men jeg følte at intervjuene til tider ga meg litt annen innsikt enn 

bare den rent intelektuelle også, særlig når det handlet om teamet mental trening og 

selvtillit. 

 

Kunnskapen i intervjuer  

 

Kvalitativ forskning gir oss hjelp til å få troverdige beskrivelser av hvordan mennesker 

oppfatter verden, i mitt tilfelle, hvordan disse intervjupersonene ser på sin egen 

stemmehelse, og hva de vektlegger i sin hverdag for å oppnå best mulig stemmehelse. I 

et kvalitativt forskningsintervju vil vi få masse kunnskap, men hva kjennetegner denne 

kunnskapen? Kvale (2009) sier at epistemologi er teori om kunnskap. Det har alltid vært 

en stor diskusjon rundt hva kunnskap faktisk er, og hvordan det kan oppnås. Ny 

kunnskap kan vi oppnå i for eksempel ny empiri. I en intervjusituasjon vil man tenke på 

om intervjupersonens spontane fortellinger er digresjoner fra det man egentlig skal 

konsentrere seg om, eller om dette er ren fakta man kan gjøre om til kunnskap. Jeg følte 

svært sjelden at noe var digresjoner fra teamet vi snakket om, men rundt temaet er det 

mye som ikke er fakta, jeg håpet allikevel å få noenlunde like svar fra intervjupersonene, 

og at dette kunne i alle fall gi oss noen retningslinjer i et emne som for sangere veldig 
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ofte består av myter og rykter. Det som også er en utfordring ved forskningsintervjuet, er 

at vitenskap skal være regelstyrt og kunne vise til kvantitative resultater, og siden et 

forskningsintervju ofte ikke kan det, men derimot er kvalitativt, så blir det ofte heller 

ikke sett på som like entydlig i sine resultat. Jeg kan derfor ikke gjøre annet enn å 

tillegge forskningsresultatet mitt en tolkning av hvordan disse intervjupersonene 

opplever problemstillingen, og ut i fra det, vurdere om dette kan gjelde for flere. Kvale 

(2009) snakker videre om at det finnes 7 forskjellige former for kunnskap i 

intervjuprosessen.  

1. Kunnskap er produsert, og er noe som oppstår i et intervju. Det er ikke noe som 

allerede ligger der ferdig, men som oppsto i samspillet mellom meg og intervjupersonen 

når jeg spurte og fikk svar. Videre fortsetter produseringen av kunnskap når jeg 

transkriberte, analyserte og rapporterte intervjuene.  

2. Kunnskapen er relasjonell, og jeg kan fokusere på samspillet mellom intervjueren og 

intervjupersonen, eller jeg fokuserer på det som produseres i rommet mellom dem, og i 

de fleste tilfeller valgte jeg å fokusere på samspillet mellom oss. 

3. Kunnskap er samtalebasert, filosofiske diskurser og forskningsintervjuer er basert på 

samtaler som gir adgang til kunnskap.  

4. Kunnskap er kontekstuell, det vil si at kunnskap man oppnår i en situasjon, i et 

intervju, ikke automatisk kan overføres til en annen sammenheng og situasjon. Et 

intervju er følsomt ovenfor de etiske retningslinjene som ligger der, og en beskrivelse av 

en opplevelse vil aldri være lik for to forskjellige mennesker, og vil heller ikke bli 

oppfattet helt likt av to forskjellige intervjuere. Og ingen av disse intervjuene ble på 

noen som helst måte like, selv om spørsmålene i forkant var like.  

5. Kunnskap er språklig, og språket er intervjuets medie. Jeg bruker språket som verktøy 

i intervjuet, og produktet som kommer ut av intervjuet er språklig i form av uttalelser, og 

videre skriftlig språk etter hvert som intervjuet blir transkribert og analysert. Jeg måtte 

også ta hensyn til overgangene mellom det muntlige og det skriftlige språket, og har 

forsøkt å gjøre dette på en forsiktig måte.   

6. Kunnskap er narrativ, og historier forteller oss om menneskers oppfatninger av 

opplevelser og verdenen rundt dem. Intervjuene inneholdt historier om situasjoner og 

temaer, og det kan også bli brukt videre i en narrativ form, og dette valgte jeg å gjøre, 

særlig med noen av de lengre narrativene.   
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7. Kunnskap er pragmatisk. I dag er kanskje ikke det største spørsmålet i sammenheng 

med intervjuer om metoden er vitenskapelig eller om det leverer sann kunnskap- men 

heller det pragmatiske om vi innhenter nyttig kunnskap.  

 

Kunnskap produseres sosialt i et kvalitativt forskningsintervju, det vil si at kunnskapen 

oppstår mellom intervjueren og intervjupersonen- som tidligere nevnt. Den store 

forskjellen mellom kvalitativ og kvantitative metoder, er særlig at kvantitative metoder 

er svært regelstyrte, og gir statistiske svar ut fra alle disse reglene. I et kvalitativt 

intervju, er resultatet helt avhengig av min kunnskap om temaet, men også hvordan jeg 

klarer å bruke personlige vurderinger i forhold til hvordan jeg legger opp intervjuet, og 

evnen til å kunne stille gode oppfølgingsspørsmål underveis. Jeg har over lang tid 

fundert på hva slags spørsmål jeg skulle ha med, og kom fram til en intervjuguide med 

hjelp av litteratur og min egen erfaring, og har prøvd å legge opp intervjuet slik at de 

første spørsmålene er svært generelle, og først og fremst får intervjuobjektet til å føle seg 

konfortabel med situasjonen, og at spørsmålene etter hvert, og også 

innskytelsesspørsmål fra meg, ville kunne gå mer i dybden på problemstillingen.  

 

Kvaliteten på resultatene etter en slik intervjurunde er helt avhengig av kvaliteten på mitt 

arbeid. Mye trening vil selvfølgelig hjelpe deg i å bli en god intervjuer, og der regler er 

viktig å kunne i kvantitative metoder, er mellommenneskelige forhold viktig å kunne 

mestre i de kvalitative metodene, for å få frem mest og best mulig kunnskap. Man blir en 

bedre intervjuer ved å se og høre på at andre intervjuer, ved å prøve seg selv som 

intervjuer, og ved å lære av andre forskere og eksperter på området. Jeg har gjennomført 

en slik type intervju tidligere i en bachelor-oppgave, og tar med meg noen erfaringer og 

kunnskap derfra.  
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Etikk i intervjuprosessen  

 

Kvale (2009) setter også fokus på at etiske problemstillinger kan dukke opp under hele 

intervjuprosessen, fra man begynner å tenke på temaet og intervjuguiden, til selve 

gjennomføringen av intervjuene, og transkriberingen, analysen og rapporteringen av 

intervjuene i ettertid. Etisk sett er intervjuer en utfordrende metode, fordi man ofte 

ønsker å «kommer under huden» på sine intervjupersoner, og vil at de skal åpne seg og 

kanskje dele svært personlige opplevelser. I forhold til etiske retningslinjer har jeg 

forsøkt å ta utgangspunkt i 7 punkter som omhandler nettopp etiske problemstillinger, 

slik Kvale skriver om.  

1. Tematisering: Valg av tema til et intervju bør ikke bare diskuteres i forhold til hva 

slags kunnskap man kan få ut av det, men også hva intervjuet kan gjøre for å forbedre 

intervjupersonens syn på temaet, om intervjuet også kan hjelpe dem videre til mer 

forståelse av deres egen stemmehelse.  

2. Planlegging: I planleggingen av intervjuet så sørget jeg for å få samtykke fra alle 

involverte parter, jeg tenkte gjennom graden av konfidensialitet alle parter ønsket å ha, 

og også hvilke eventuelle konsekvenser intervjuopplevelsen kan ha for 

intervjupersonene.  

3. Intervjusituasjonen: Jeg sørget for å informere tydelig om graden av konfidensialitet, 

og vurderte også underveis intervjupersonens stressnivå og endret selvbilde.  

4. Transkribering: Her matte jeg igjen ta hensyn til konfidensialiteten, og var nøye med å 

transkribere lojalt i forhold til det muntlige språket som ble brukt under intervjuet.  

5. Analysering: Analyseringen må vurderes i forhold til hvor kritisk man skal være, hvor 

hard man skal være, og også bestemme seg for om intervjupersonene skal få være med 

og bestemme hvordan man skal tolke svarene og uttalelsene de kom med under 

intervjuet.  

6. Verifisering: Det er mitt ansvar å sørge for at det jeg rapporterer videre fra  

intervjuene, er så godt verifisert som mulig.  

7. Rapportering: Her må jeg også tenke på konfidensialiteten, og tenke gjennom hvordan 

rapportering, særlig i det offentlige rom, kan påvirke intervjupersonene og eventuelle 

andre som blir berørt av intervjutemaet.  
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Det kan være lurt å tenke gjennom alle disse punktene på forhånd, og det forsøkte jeg å 

gjøre, og laget en plan for hvordan jeg skulle løse disse etiske utfordringene. I mange 

tilfeller vil man på forhånd måtte rapportere til et etisk utvalg som skal vurdere de etiske 

problemstillingene før du begynner på arbeidet, slik jeg har gjort med 

Personvernforbundet. Jeg rådførte meg også med andre forskere som har mer erfaring, 

og som har skrevet slike oppgaver tidligere. Videre er det noen flere punkter man bør 

jobbe mot, etter at man har tenkt gjennom disse foregående punktene. Når man har 

bestemt seg, og fått klarsignal fra, de personene som skal delta i intervjuene, bør man 

skaffe et informert samtykke fra dem. Dette innebærer å tydelig informere dem om hva 

forskningen dreier seg om, tydelig forklare tema og emne, og hva som er formålet med 

forskningen. Med dette skriver også intervjupersonene under på at de deltar helt frivillig, 

og at de når som helst kan trekke seg fra å være med lenger. Et slikt informasjonskriv 

har jeg delt ut, som senere nevnt, og fått samtykke fra alle mine inervjuobjekter. Her 

tenkte jeg også gjennom problemstillingen om informasjonsflyt, i forhold til hvor mye 

informasjon intervjupersonen skulle få om prosjektet, og når. For at intervjuet ikke 

skulle bli ledet av mine tanker og meninger, så tenkte jeg gjennom hvilken informasjon 

intervjupersonene skulle få på forhånd, så den informasjonen ikke ble ledende, og 

hvilken informasjon jeg heller skulle vurdere å gi i ettertid, i en debriefing. Jeg har 

derfor valgt å bare gi noe informasjon om problemstillingen, og hva oppgaven skal 

handle om generellt, jeg har ikke gitt noen informasjon om spørsmålene i intervjuet 

direkte.  

 

Videre mener Kvale (2009) at det er et viktig punkt å tenke gjennom dette med 

konfidensialitet. Dette betyr i bunn og grunn at man ikke skal dele informasjon som kan 

identifisere deltakerne i intervjuet. Hvis det skal finnes slik avslørende informasjon i 

rapporteringen, så må dette ha blitt gitt samtykke til på forhånd av deltakerne, slik jeg 

har fått fra mine intervjudeltakere. Det er også sånn at man bør tenke gjennom om 

sluttresultatet bør være åpent for alle for eksempel. Dette kan være etisk vanskelig på 

flere områder, ved at intervjupersonen holdes konfidensiell kan forskeren føle seg fristet 

til å være ekstra kritisk i rapporteringen fordi intervjupersonen ikke vil protestere for å 

beholde sin anonymitet, men på den andre siden kan det vært fristende å avgi 
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informasjon som avdekker intervjupersonens identitet fordi det gagner selve arbeidet 

videre. Man bør også tenke gjennom konsekvensene det kan få, hvis man ikke tar store 

hensyn til intervjupersonens liv. I en intervjusituasjon, kan man få en slags falsk 

trygghet, for intervjupersonen blir fristet til å dele mer informasjon enn han hadde sett 

for seg, og forskeren må da vurdere hva slags konsekvenser det vil ha å bringe denne 

informasjonen videre. Mine intervjupersoner har vært særdeles avslappet til dette 

punktet, og hadde i utgangspunktet ikke noe problem med å være navngitt i oppgaven. 

Jeg så heller at dette kunne skape forutintatte meninger hos leseren, da intervjuobjektene 

er kjente for det almenne publikum, og jeg valgte derfor at de skulle være anonyme i 

oppgaven.  

 

Til slutt er jo også min rolle viktig i dette arbeidet. Min kunnskap om temaet, og min 

integritet, bestemmer hvilke etiske retningslinjer som blir fulgt, og hva slags 

vitenskapelig kunnskap man vil få ut av arbeidet. Det er jo nettopp jeg som vil havne i 

intervjusituasjonen med deltakerne, og som må ta avgjørelsene rundt de vanskelige 

etiske spørsmålene, hvor hard og kritisk man skal være, og hvor dypt man skal gå inn i 

intervjupersonens liv og opplevelser. Det er ekstremt viktig at jeg fremstår som 

kunnskapsrik om mitt tema, ærlig og rettferdig, og trygghetsskapende, for at 

intervjupersonen skal ønske å åpne seg, og bli trygg nok til å stole på at forskeren tar de 

riktige etiske valg i forhold til ivaretakelse av informasjonen som kommer fram under 

intervjuet, og det håper jeg at jeg har klart i mine intervjuer.  

 

Intervjuet fra start til slutt  

 

Ruud (1995) sier at det aller første man gjør når tenker å utføre et intervju, er å finne ut 

temaet. Tenke gjennom formålet med undersøkelsen, og hvordan gå fram for å nå målet 

sitt. Det kan også være fint å tenke gjennom hva du faktisk kan om det du vil undersøke. 

For meg har dette teamet gradvis kommet fram i bevisstheten min under mange år i 

arbeid, et emne som jeg har underveis tilegnet meg mye kunnskap om, men som jeg 
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allikevel følte at jeg ikke kunne nok om. Underveis i prosessen må man hele tiden 

komme tilbake til hva som er fokus, hva som er problemstillingen, hva som er tema for 

prosjektet og ikke minst hva som er hensikten med prosjektet, og dette har jeg prøvd å 

gjøre underveis i hvert kapittel. Hvorfor?, hva? og hvordan? må man tenke gjennom når 

det gjelder tematisering. Hva er kanskje det enkleste for meg å ta stilling til, for det er et 

tema som jeg har jobbet med lenge. Og videre å tenke gjennom nettopp hvorfor jeg 

ønsker å forske på dette, om dette innebærer at jeg kan komme over kunnskap man ikke 

besitter fra før, og om dette er noe også andre kan lære noe av og ha nytte av. Så må man 

gå i gang og finne ut hvordan man skal skaffe seg den kunnskapen man trenger for å 

gjennomføre intervjuene, og bestemme seg for hvilke metoder man skal bruke. Hva og 

hvorfor må alltid komme foran hvordan i denne sammenhengen.  

 

Det kanskje viktigste arbeidet jeg gjorde, var å planlegge hele studiet mitt. Planlegg med 

fokus for øyet det du ønsker å oppnå og finne ut av, og planlegg også ut fra alle etiske 

problemstillinger som kan oppstå langs veien. Når man har tatt slike hensyn, og også da 

laget en intervjuguide du er fornøyd med, så kan du gå i gang med selv intervjuene. Slik 

gjorde også jeg det. Intervjuguiden var noe av det aller første jeg begynte på i prosjektet, 

og så har jeg latt det ligge og modne, og tatt bort og utfylt det etter hvert. Jeg legger her 

ved intervjuguiden min, så man ser utgangspunktet for de svarene jeg fikk av 

informantene som jeg har valgt å ta med utover i oppgaven. 

 

Intervjuguide 

 

- Hva slags forhold har du til stemmen din, hva betyr sangstemmen din for deg? 

- Hva slags forhold har du til sangteknikk? Hva er din opplæringsbakgrunn? 

- Hva bruker du av oppvarming og sangteknikk i det daglige? 

- Hva føler du av ytre påvirkninger påvirker stemmen din? Kosthold? Trening? Været? 

Lokaler? 

- Hva føler du av indre påvirkninger påvirker stemmen din? Sykdom? Psykisk tilstand? 
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Humør? 

- Har du hatt noen stemmeproblemer? Hva gjorde du evnt med det? 

- Har du noe forhold til mental trening? Teknikk for innøving?  

- Bruker du noen ganger følelsemessige minner for å huske musikk?  

 

Disse spørsmålene ble også fulgt opp av ulike spørsmål hos en hver av informantene, og 

intervjuguiden så også noe annerledes ut ved intervjuet av øre-nese-hals spesialist Jens 

Øyvind Loven og logoped Ragnhild Skard. Jeg har forsøkt i disse forberedelsene å ta 

med de etiske retningslinjene tidligere nevnt, all kunnskapen jeg har om temaet, og all 

den mellommenneskelige forståelsen jeg også har opparbeidet meg. Når intervjuene 

faktisk var gjennomført, kom nok et vanskelig steg på veien- nemlig transkriberingen. 

Transkriberingen er en slags oversetting fra talespråk til skriftspråk, og det byr på mange 

utfordringer. Det er mange ting som er helt naturlige å si, men som virker tungvint og 

unaturlig hvis man skriver det direkte ned. Andre veien er det også skriftlige ting som 

fungerer godt, men som høres veldig rart ut hvis det lese høyt. I tillegg har man 

utfordringer som kroppspråk og gestikuleringer, som er helt tydelig mellom intervjueren 

og intervjupersonen, men som blir borte på papiret. Kvale (2009) sier at det samme kan 

skje med ironi, ironi er veldig vanskelig å få til på papiret. I overgangen mellom samtale 

og det transkriberte, mister man også oppfattelsen av stemmeleie og intonasjon. Jeg så 

på dette som en stor utfrodring, og har forsøkt å lytte meg frem til det jeg mener var 

deres intensjon ved svarene de gav, og håper at jeg har gjort dette på en tydelig og god 

måte. Etter at jeg hadde transkribert alle intervjuene, analyserte jeg videre all 

informasjonen jeg hadde samlet inn. Det finnes, dessverre vil man jo si, ingen klare 

regler eller metoder for å finne den skjulte kunnskapen som ligger i alle sidene med 

intervju man nå besitter. Det finnes mange svar og regler for statistisk analyse, men 

ingen for tekstanalyser. Kvale (2009) sier at man kan finne noen trinn å følge i analysen. 

Allerede underveis i intervjuet, så forteller og forklarer intervjupersonene om 

opplevelser i sin livsverden, og dette trenger ikke fortolkes av noen av partene- da dette 

er spontan kommunikasjon. Ofte vil man derimot også oppleve at intervjupersonen selv 

oppdager nye ting underveis i intervjuet, ser andre linjer og andre sammenhenger i sine 

historier enn før de begynte å fortelle dem. Underveis i intervjuet fortolket jeg utsagn, og 

ledet dem videre med oppfølgingsspørsmål og kommentarer, og intervjupersonen fikk 
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mulighet til å respondere og si seg enig eller uenig. Etter jeg gjorde transkriberingen, 

analyserte jeg stoffet alene, og jeg håper jeg har gjort dette på en verdig og korrekt måte. 

Når jeg hadde gjort denne analysen, sendte jeg så produktet til intervjupersonene, for å 

få det godkjent av dem, og få en bekreftelse på at jeg har gjengitt dem slik de ønsket å 

fremstå.  

 

I visse tilfeller hvor intervjupersonen har kommet til nye erkjennelser i løpet av 

intervjuopplevelsen, vil man kanskje også kunne se at intervjupersonen endrer oppførsel, 

og handler ut i fra ny kunnskap som har kommet til overflaten underveis i prosessen. Jeg 

tror ikke at jeg opplevde dette, men samtidig opplevde jeg at nye tanker dukket opp 

underveis, og ledet oss i en annen retning enn utgangspunktet. Etter at jeg hadde 

analysert arbeidet mitt, måtte jeg forsøke å verifisere det også. Da må man undersøke om 

funnene i studiet faktisk kan verifiseres, og ikke minst om studiet fant svar på det den 

skulle finne svar på. For min del har det vært utfordrende å kunne verifisere stoffet, da i 

flere deler av dette temaet ikke finnes så mye forskning, og heller ikke finnes noen fasit, 

men jeg har forsøkt å finne støtte i annen litteratur og forskning. Og også om det finnes 

reliabilitet i stoffet, det vil si, kan resultatene brukes igjen på et senere tidspunkt av 

andre forskere. Svaret på det ligger i om intervjupersonen ville svart en annen forsker på 

en annen måte, om de samme spørsmålene og intervjupersonene ville gitt andre svar 

med andre forskere ved roret, og dette vil jeg i utgangspunktet ikke tro, annet enn at jeg 

håper og tror at dette intervjuet også har satt i gang noen tanker hos intervjupersonene 

som kan gi også dem ny kunnskap om teamet. Spesielt kunne dette blitt et problem hvis 

jeg ikke klarte å holde meg unna ledende spørsmål, men jeg håper og tror at jeg klarte 

det til beste evne. Et argument som er validert er fornuftig, berettiget og overbevisende. 

Å validere handler rett og slett om å kontrollere arbeidet, og krever en kritisk forsker. 

Dette er jo noe av det vanskeligste i hele prossessen, og jeg har lagt ned mye fokus på 

nettopp dette.  

 

Til sist må jeg rappoertere resultatene mine. Metodebruken og funnene i undersøkelsene, 

bør jeg formidle på en vitenskapelig måte som også tar hensyn til etiske 
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problemstillinger, og sluttføres i et lesbart produkt. Jeg har forsøkt å arbeide med 

sluttrapporten helt fra starten av arbeidet. Jeg har tenkt i gjennom hva slags leser jeg 

skriver for, om det bare er fagfolk som skal lese rapporteringen min, eller om det skal 

være forståelig og interessant for det almene publikum. I tillegg må jeg også i denne 

fasen ta hensyn til etiske problemstillinger. Kvale (2009) sier at ideelt sett bør kvalitativ 

forskning både produsere vitenskapelig kunnskap og bidra til å bedre menneskets 

situasjon.  

 

Utvalg av intervjupersoner: 

 

Jeg har i min erfaring, både som sanger, instruktør og lærer, støtt på de samme 

spørsmålene og problemstillingene, uansett hva slags alder, sjanger eller andre variabler 

det har dreid seg om. Jeg ønsket derfor å intervjue sangere som kommer fra forskjellig 

bakgrunn, med forskjellig utdannelse og forskjellig jobb-hverdag, fra begge kjønn, og i 

ulike aldersgrupper.  

“Gode intervjupersoner er samarbeidsvillige og motiverte, de er veltalende og 

kunnskapsrike. De er ærlige og konsistente, de svarer konsist og presist på 

intervjuerens spørsmål, de gir sammenhengende fremstillinger og motsier ikke seg selv 

hele tiden. De holder seg til intervjuemnet og sporer ikke av gang på gang. Gode 

intervjupersoner kan gi lange og levende beskrivelser av sin egen livssituasjon, og de 

forteller gripende historier som egner seg godt til rapportering.” (Kvale 2001: 91)  

Utifra denne tanken om hvordan en ideel intervjuperson beter seg, tenkte jeg gjennom 

mitt eget kontaktnett, og tok utgangspunkt i dette. Jeg begynte med å sende ut en 

uformell forespørsel til ti personer på Facebook, hvor jeg fikk positivt svar fra fem av 

dem. Til disse fem sendte jeg så en mer formell forespørsel, med en mer utfyllende 

forklaring av min oppgave, og hva intervjuet ville gå ut på, og ut fra dette fikk jeg 

positiv tilbakemelding fra fem. Underveis i denne prosessen meldte jeg også prosjektet 

mitt inn til Personvernforbundet, og fikk klarsignal fra dem til å gjennomføre prosjektet 

slik jeg la det frem for dem, med bekreftelse fra meg om at prosjektet og 
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samtykkeerklæring ville bli lagt frem for intervjupersonene. Jeg tenkte nøye gjennom 

dette med konfidensialitet, da flere av informantene er personer med høy 

igjenkjennelsegrad for det almenne publikum, og kom fram til at oppgaven min ikke 

ville lide under at informantene forblir anonyme i oppgaven.  

 

Det viste seg videre at grunnet praktisk gjennomføring for travle musikere, så ble tre av 

intervjuene gjennomført ansikt til ansikt med påfølgende transkribering av meg, mens 

de to siste ble gjennomført pr e-post. Disse fem har skrevet under et samtykkeskjema, 

der de er inneforstått med at de blir anonymisert i oppgaven, men at det alltid vil være 

en risiko for at noen kan gjenkjenne dem på innholdet i deres egne svar. Jeg vil si noe 

kort om de forskjellige intervjupersonene, for å forsøke å belyse at jeg har valgt å få 

med meg informanter som har særdeles forskjellig bakgrunn og jobbsituasjon i dag. 

 

Informant nr 1: Mann i 30-årene, jobber som freelance sanger, og har gjort det i mange 

år. Har ingen formell utdannelse, er mye selvlært, og synger rymiske sjangere, i store 

oppsetninger på scene og tv. 

Informant nr 2: Kvinne i 30-årene, jobber som musikalsanger. Har lang utdannelse som 

musikalartist, og også bakgrunn fra instrumentopplæring. Jobber i teateroppsetninger og 

konserter, mest innefor musikalsjangeren. 

Informant nr 3: Kvinne i 40-årene, jobber som freelance- sanger. Har utdannelse fra 

Barrat Due og Musikkhøgskolen, og har derfor i hovedsak en klassisk opplæring. 

Synger mye kirkekonserter og eventer, i cross-over sjangere som viser, folkemusikk 

m.m. 

Informant nr 4: Kvinne i 40-årene, jobber som freelance sanger. Tatt utdannelse og fått 

sangundervisning siden tenårene. Jobber mye på teaterscene og eventer.  

Informant nr 5: Kvinne i 40-årene, jobber som komponist, freelance sanger og som 

sertifisert instruktør for Estill Voice Training System.  
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Underveis i prosessen, kjente jeg videre på denne sammenknytningen jeg ønsket å gjøre 

av fagområdene logopedi, medisin og sangteknikk, og tok derfor også kontakt med Jens 

Øyvind Loven, som er avdelingsoverlege ved øre-nese-hals avdelingen ved Lovisenberg 

Diakonale Sykehus, spesialist på stemmelidelser, og fikk gjøre et intervju med han, om 

hans erfaring og kunnskap om stemmeproblemer. Likeledes tok jeg kontakt med 

Logopetisk institutt, og fikk gjennomføre et intervju på e-post med logoped Ragnhild 

Skard, som svarte på noen av de samme spørsmålene.  

 

Rent praktisk ble altså fire av intervjuene gjennomført ansikt til ansikt, og ved disse 

brukte jeg taleopptak funksjonen på min iPhone som opptaker, noe som fungerte 

utmerket. Ved transkriberingen i ettertid, satt jeg med høretelefoner på iPhonen, og 

transkriberte hele intervjuet ut i fra dette. De resterende ble gjennomført på e-post, og 

hadde derfor ikke det samme etterarbeidet, noe som jo gjør etterarbeidet mye enklere, 

men som ikke gir mulighet for oppfølgingsspørsmål på samme måte. Fordelen med 

disse intervjuene, er at jeg heller ikke står i noen risiko for å lede intervjuobjektene i 

noen retning, og forhåpentligvis svarer de så sant som mulig på disse spørsmålene. Med 

fordeler og ulemper, så var dette var eneste mulighet, for å kunne få med disse særdeles 

travle mennesker i oppgaven min.  

 

1. 6 Litteratur 

 

I feltet sangteknikk, finnes det veldig mye litteratur på markedet. Sangteknikk er ingen 

eksakt vitenskap, og det finnes mange vinklinger, og mange meninger om hva som 

egentlig er sunn sangteknikk. Sangteknikk har i alle år i Norge og Europa handlet om 

klassisk teknikk og skolering, men de siste årene er det mange sangere og sanglærere 

som har kjempet nettopp med å få denne klassiske skoleringen til å passe inn i rytmisk 

sang. Jeg opplever at et av de største problemene med nettopp litteratur om sangteknikk, 

er at det ikke finnes et internasjonalt, felles språk om begreper innenfor sangteknikken, 

og det gjør det særdeles vanskelig å kommunisere og presisere hva det er man ønsker å 
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få fram. Jeg har derfor forsøkt å ta i bruk litteratur i denne oppgaven, som jeg mener har 

en internasjonal forståelse, og når det gjelder sangteknikk, har jeg derfor holdt meg til 

metodene til Jo Estill (www.trainmyvoice.com), som jeg mener har begreper som er 

internasjonalt forståelige, og som har forklaringer for teknikkene basert på fysiologisk 

forskning over mange år. Denne metoden blir også brukt i flere utdanningsinstutisjoner, 

som Kulturama i Stockholm, og Bårdar akademiet i Oslo. Jeg har også valgt å lene meg 

på denne forståelsen, da i land som USA, som har en helt annen historie hva kommer til 

rytmisk sangteknikk, vil dette være forståelige begreper for de fleste. Jeg har videre 

også lest i gjennom en del norskskrevet litteratur om sangteknikk, og mener at det helt 

grunnleggende i sangteknikk, har en større enighet også i Norge i dag enn tidligere, i 

tillegg til boken Röstläre av Johan Sundberg, som er en Sveriges mest anerkjente 

stemmeforskere, og også en del artikler i fagtidsskrifter på internett.   

 

For å få med helt korrekte beskrivelser av det rent anatomiske og fysiologiske, gikk jeg 

direkte til medisinsk litteratur, hentet fra pensum til medisinstudenter. Jeg tror at det er 

mye lettere å forstå sine begrensninger og muligheter ved å ha kunnskap om nettopp 

den anatomiske og fysiologiske oppbyggingen av stemmebruksapparatet, og det var 

derfor viktig for meg å ha med en forklaring av det anatomiske. Jeg tror at en forklaring 

og forståelse av det anatomiske, gjør det mye enklere å forstå begrepene og hvordan 

gjennomføre sangteknikk.  

 

Videre har jeg lest en del litteratur om musikkpsykologi, da jeg etter hver i prosessen 

innså at det anatomiske og læren om sangteknikk, ikke var nok til å forstå hvorfor 

stemmeproblemer oppstår, og hvordan vi kan unngå dem. Både psykisk helse, og emner 

som mental trening fremsto etter hvert som særdeles viktige emner i oppgaven, og jeg 

har derfor lest og brukt en del litteratur også om disse emnene.  

 

http://www.trainmyvoice.com/
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1.7 Inndeling av oppgaven 

 

 I første del av oppgaven har jeg tatt tak i innledning, problemstilling, 

begrepsforklaringer, forklaring av litteratur og metode.  

I neste del av oppgaven, følger hoveddelen av oppgaven. Her vil jeg gjennomgå 

anatomi og fysiologi i vårt stemmebruksapparat, og sette empirien inn i sammenheng 

med spørsmålene i problemstillingen min.  
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2. Kroppen vår 

 

2.1 Anatomi 

 

Blant informantene, var det ingen av dem som snakket noe om anatomi, eller hadde 

tanker rundt hvordan deres instrument er bygget opp. Dette kan tyde på at kunnskapen 

om nettopp hvordan det ser ut nede i halsen vår, ikke er noe som verken opptar sangere 

noe særlig, eller som er en del av studier på høyere nivå. Øre-nese-hals spesialist Jens 

Øyvind Loven, sier her noe nettopp om dette, at han savner denne kunnskapen fra 

sangere han har inne som pasienter.  

”De som er profesjonelle stemmebrukere, bør jo ha en hvis opplæring i hvordan 

stemmen fungerer, hvordan de skal bruke stemmen, hva de skal ta hensyn til, og det er 

mange som ikke har kunnskaper om dette. Dette burde legges inn i studiene i mye større 

grad, så man kan fokusere på dette”. 

Hans erfaring tilsier altså at sangere generelt ikke har noen særlig kunnskap om hvordan 

vår anatomi ser ut, og at dette gjør at forståelsen for hvordan stemmen vår kan tas vare 

på, også er mindre enn den kunne ha vært. Det finnes definitivt litteratur om dette 

emnet, om man går til medisinsk litteratur, eller litteratur om nettopp sangteknikk og 

stemmebruk. Jeg vil her videre si litt om hvordan forskjellig litteratur beskriver 

anatomi, fordi denne kunnskapen om anatomien er viktig for å forstå senere kapitler i 

oppgaven. Butenschøn og Borchgrevink(1982) beskriver at i halsen vår er det et ganske 

intrikat system, hvor strupen vår er det viktigste elementet. Strupen ligger på toppen av 

luftrøret, og har også den funksjonen å lukke åpningen til luftrøret når vi svelger og 

spiser, så det ikke kommer mat ned i lungene våre(Butenschøn, Borchgrevink: 1982, 

s.4). Waksvik (1994), skriver videre om at musklene i strupehodet vårt blir utsatt for 

stor belastning, og at det derfor for sangere og stemmebrukere er viktig å få forståelse 

for hvordan disse musklene fungerer, og hvordan vi kan trene opp og tøye disse 

musklene rundt strupehodet, slik at de kan tåle mer. Strupen vår består av fem brusker. 

Det er skjoldbrusken(thyroidcartilage), ringbrusken(cricoidcartilage), to 
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pyramidebrusker og strupelokket som også kalles epiglottis(Sparre: 1989, s. 12). Alle 

disse bruskene henger sammen med en mengde muskler(innstillingsmusklene), både 

skråstilte og horisontale, og de henger også sammen med tungebenet og øvre del av 

luftrøret (trachea), slik beskrevet av Putz og Pabst(1994). Se bildet her for illustrasjon 

over strupehodet. 

 

 

 

De ekte stemmebåndene(true vocal cords), er festet mellom skjoldbrusken(thyroid 

cartilage) i forkant, og pyramidebruskene(aryepiglottic muscles) i bakkant. De falske 

stemmebåndene(false vocal cords) ligger over de ekte, de er som to små brusker, to 

flapper, som kan åpne og lukke seg over de ekte stemmebåndene(Snell, 1995: 749). 

Colton, Casper og Leonard(2006) skriver om at oppgaven til de falske stemmebåndene, 



28 

 

er å ta vare på de ekte stemmebåndene. De fukter de ekte stemmebåndene, og de lukker 

seg også over, slik at fremmedlegemer ikke kommer ned på de ekte stemmebåndene 

våre, som i verste tilfelle kan føre til kvelning. De ekte stemmebåndene våre er to små 

slimhinner som er festet i muskler. Se bilde her: 

 

 

 

Stemmebåndene produserer lyd når luften kommer opp fra lungene mellom 

stemmebåndene, og får stemmebåndene til å vibrere. Tonehøyden kommer ut fra hvor 

mange svingninger det er pr sekund, og bestemmes av lufttrykket i lungene og 

tykkelsen og lengden på stemmebåndene. For eksempel har tonen enstrøken A, 440 

vibrasjoner per sekund. I følge Sundberg(2001), er stemmebåndene 9-13 millimeter hos 

en voksen kvinne, og 15-20 millimeter hos en voksen mann. Jo lenger stemmebåndene 

er, jo større register vil man kunne ha, og lengden vil også variere ut i fra størrelsen på 

vårt strupehode og stemmebruksapparat generellt.  

 

Skjoldbrusken og ringbrusken blir brukt som elementer i visse stemmekvaliteter(som 

jeg beskriver senere i oppgaven), og disse kan dreies i forhold til hverandre, ved hjelp 
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av langsgående muskler som kalles cricothyroidmusklene. Disse går fra cricoidbrusken 

(ringbrusken) til thyroidbrusken(skjoldbrusken). Waksvik poengterer at vi kan kjenne 

dette, ved å forsiktig holde en finger under adamseplet, der vi vil kjenne spalten mellom 

disse to bruskene. Hvis vi gjør en glissando på en summetone, vil vi merke at 

ringbrusken nærmer seg skjoldbrusken når tonen blir høyere(Waksvik, 1994, s.25).  

 

Størrelsen på strupehodet er temmelig lik hos alle barn, men under stemmeskiftet, 

vokser strupehodet mye mer hos gutter enn hos jenter. Strupehodet synker, epiglottis 

blir større, og stemmebåndene blir lengre og kraftigere. Ofte vokser ikke disse tingene 

helt i takt, og det er dette som gjør at stemmen føles ukontrollert hos gutter i 

stemmeskiftet, slik som Loven forklarer her. 

”Det skjer veldig mye på gutter under stemmeskiftet, larynx(strupehodet) går nedover, 

stemmebåndene blir større og stemmen blir grovere.”  

Siden stemmen nok føles ukontrollert i denne perioden, så kan det være ugunstig å 

presse den, man må heller som Waksvik snakker om, legge sangene i et toneleie man er 

sikkert på at sangeren er komfortabel i, og heller fokusere på andre ting i denne 

perioden. Videre snakker han også om at jenter også har et stemmeskifte, men at dette 

er mye mindre merkbart, og veldig ofte ikke til noen plage i det hele tatt. For noen kan 

det derimot vises ved at man får mye luft på stemmen, fordi stemmebåndene ikke klarer 

å lukkes helt i bakkant i vokseperioden, slik at det kommer mye luft mellom 

stemmebåndene. 

 

2.2 Kropp og spenninger 

 

Jeg fant at informantene snakket om forholdet til kroppen sin, og spenninger i den i 

forhold til sangstemmen sin. Det blir nevnt av alle at de prioriterer fysisk trening, fordi 

de føler at dette gir stemmen mer kraft og stødighet, og at den fysiske treningen gjør 

nettopp pust, støtte og holdning lettere. Informant 5, sier det så enkelt:”Trening er 
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generelt godt for stemmens bodybuilding!” Waksvik(1994) forteller oss at begrepet 

kroppsholdning ikke betyr at kroppen skal være fastlåst og statisk. Hvis man har en slik 

statisk og stram kroppsholdning, så kan den være meget pen å se på, men man vil bare 

få muskelspenninger av det, som igjen gjør at stemmen ikke slapper av. Det gjelder å 

finne en kroppsholdning som gjør at lungene, diafragma, strupehodet, lepper og kjever 

er avspente, og at musklene kan jobbe på beste mulige måte. Man kan gjerne dele 

kroppsholdninger inn i den overspente og den underspente kroppen. Mellom disse to 

finnes det selvfølgelig mange blandinger, men man kan ta utgangspunkt i disse to. Disse 

to ytterlighetene kan skape problemer i kroppen som også kan sette sine spor i det 

psykiske, og man kan fjerne noen problemer ved å løse opp i de kroppslige 

spenningene. Sadolin nevner dette, at hvis man kjenner sine muskler, så kan man lett 

oppdage og gjenkjenne spenninger, før de blir permanente (Sadolin, 2005, s.222). Dette 

med kropp og spenning i kroppen, viser seg å være et tema som er godt beskrevet i mye 

litteratur, som hos Waksvik, og hos Butenchøn og Borchgrevink, og det var også et 

tema som gikk igjen hos informantene, der det lå et stort fokus hos dem på nettopp en 

avspent og avslappet kropp. Som eksempel på hvordan man kan spenne av kroppen sin 

som del av en oppvarming, nevner jeg her en øvelse, som Waksvik foreslår(1991, s. 12). 

”Løft hendene i skulderhøyde, knytt nevene og spenn musklene i armene i noen 

sekunder. Spenn av og la hendene falle ned. Nå vil du kjenne forskjell på spenning og 

avspenning. Gjør en tilsvarende øvelse for skuldrene. Løft skuldrene, og holde dem 

løftet noen sekunder. Du vil kjenne at du spenner. La skuldrene falle ned, men la 

kroppen fortsatt være rank og spenstig. Nå kjenner du avspenning”. 

Som her forklart, så vil man med noen enkle øvelser, lære seg forskjellen på spent og 

avspent, og også kjenne videre hvor stor fordel dette er for at også stemmen skal være 

avspent før man begynner å synge. Og Waksvik forklarer videre at hos den overspente 

vil ofte hele ryggen og nakken være spent, knærne være overstrukket. Ved den 

underspente vil vi se det motsatte, gjerne lut rygg og framskutt bryst, og gjerne litt 

svake ben. Ved begge disse kroppstypene, vil også ofte musklene følge det samme 

løpet. Musklene vil være stramme og spente hos den overspente, og dette vil også da 

gjelde stemmen, stiv, usmidig og overkomprimert. Den underspente vil derimot heller 

kanskje slite med utett funksjon, det vil si at stemmebåndene ikke møtes helt, og da vil 
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man synge med for mye luft på stemmen, som kan føre til irriterte stemmebånd.  

 

Det kan i mange av kroppens deler oppstå spenninger som kan påvirke stemmen vår. 

Særlig utsatt er munn, kjeve og nakke. Ved spenninger i disse musklene, vil det 

muligens påvirke halsmusklene våre også, som igjen påvirker stemmen. Klimek skriver 

om i "The Estill voice training system”(2005), at god holdning på nakke og kjeve er 

essensielt, at nakken må være forankret, slik at musklene inne i halsen vår står i riktig 

stilling, og kan brukes på riktig måte. Vi skal være svært bevisst våre muskler og 

spenninger, for å unngå at dette skaper problemer for stemmen vår. Fysioterapeut Hege 

Jahren beskriver i sitt kompendium, ”Belastningskader blant musikere, hvordan kan 

plagene unngås?”(1990), at sangere sliter mest med ryggplager i tillegg til plager 

direkte i halsen. Dette mener hun kan unngås ved fokus på god holdning når man 

synger, som hun beskriver som dette: 

”Sangere retter helt eller delvis ut svaien i korsryggen når de synger. Bevegelsen 

kjennes som å gå i motvind. Dette gjør det lettere å bruke støttemusklene, og kontrollere 

mellomgulvet”.  
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3. Stemmeteknikk  

 

God stemmeteknikk blir nevnt av både av øre-nese-hals spesialist Jens Øyvind Loven, 

og av logoped Ragnhild Skard, som noe av det viktigste for å unngå stemmeproblemer. 

Skard forteller at gode teknikker både gjelder for tale-og sangstemmen, og sier: 

“Man bør lære gode teknikker for talestemmen og sangstemmen, som hvordan varme 

opp, styrking av stemmen, smidiggjøring, stabilisering, avspenning og bevisstgjøring”. 

Hun forteller altså at om man som sanger har god teknikk, forståelse og kontroll på sin 

egen stemme, vil man i mange tilfeller unngå å få en skade på stemmebåndene sine. 

Sangteknikk og sangpedagogikk er som mange andre felt, et felt som utvikler seg, og 

har utviklet seg mye de siste 20 årene, og det viser seg at informantene har forskjellig 

syn på hva som er god sangteknikk, men informant 2 forteller her noe av det samme 

som det Skard over her sier.  

“Jeg har jo tatt utdannelse innen sang, og det jeg har lært meg da er hvor viktig det er 

å ha god teknikk i bunnen. Kunne bruke den til mye forskjellig, både talestemme, 

sangstemme, og scene” (Informant 2). 

Informant 2 forteller her at den gode teknikken i bunnen har stor betydning i forhold til 

alt det forskjellige man skal bruke stemmen sin. Man har fått en stor utvikling i forhold 

til sjangere de siste 20 årene, og det er ikke lenger bare klassisk sang som blir sett på 

som det eneste korrekte. I Europa har tradisjonen dreiet seg mest rundt klassisk sang og 

opera, og kunnskapen har i all hovedsak vært å bruke denne klassiske teknikken, 

nærmest uansett sjanger, alder og andre behov og utfordringer. Men fortsatt er mange 

pedagoger og sangere uenige om registerforståelse og sjangerutfordringer. Informant 1 

forteller om sin innfallsvinkel til nettopp å bruke sangteknikk i alle forskjellige former 

for sang.  

”For meg så handler sangteknikk om å lære meg mest mulig, eller jeg ser på det som en 

verktøykasse da, eller en palett for å male liksom, du skal lage et kunstnerisk utrykk, og 

jo flere verktøy du har i verktøykassa di, eller jo flere farger du har i malerskrinet ditt - 

jo flere muligheter har du” (Informant 1). 
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Her sier jo informanten at det er viktig med denne bredden, å lære seg å bruke stemmen 

sin på flest mulige måter, for å kunne takle forskjellige ufrodringer, uten at informanten 

nødvendigvis har sangtekniske ord på de forskjellige elementene i stemmen sin. 

 

Det finnes mange som selv har laget sin egen form for sangteknikk, og jeg har ikke 

mulighet til å gå inn på alle disse i denne oppgaven, så jeg skal forsøke å si noe om 

forskningen gjort rundt det som jeg oppfatter blir brukt mest i dag her i Norge, klassisk 

sangteknikk, Komplet sangteknik ved Cathrine Sadolin og Jo Estill sin innfallsvinkel for 

sangteknikk, med hennes Estill Voice Training System. Min definisjon av klassisk 

sangteknikk handler ikke om opera, men den tradisjonelle formen for sangteknikk, som 

innebærer stort fokus på pust og støtte, og som blir brukt mest i undervisningssituasjon 

for å lære klassisk musikk, og det er her dette nå kolliderer med bruk av rytmisk 

musikk. Informantene fortalte om grunnleggende sangtekniske ferdigheter, som nok 

stammer mye fra klassisk sangtradisjon, og informant 1 er også bevisst på det at det er 

stor utvikling i området, og at forskere ikke er enige om hvordan stemmen vår skal 

forstås, som informanten her sier.  

“De lærde strides jo om hva som er fasiten, mest sannsynlig er det vel ikke noe fasit” 

(Informant 1).  

I Norge og Europa har den klassiske sangtradisjon lenge vært sett på som nettopp fasit, 

og i mange år gikk stemmelære ut på at man hadde to registre, modalregister og 

hoderegister. Og den klassiske sangtradisjon har langt på vei beholdt denne oppfattelsen 

av hvordan stemmen vår er delt inn. Sundberg (2001) skriver at det ikke finnes noen 

god definisjon på hva et register er, og at det er stor uenighet om hvordan man skal 

navngi de foreskjellige registere våre. I dag har man mange stemmeforskere som er 

enige i at å dele inn stemmen vår i to registere er for enkelt, men mange av de 

grunnelggende tankene om hvordan pust og støtte bør brukes, har vært og er, 

sammenfallende og godkjent i de fleste sjangere og metoder. Som Klimek (2005) 

nevner, så har det ofte vært en diskusjon på bruk av dyppust eller topppust kan skape 

problemer for eksempel, men han sier at det aller viktigste er at hver sanger er kjent 

med sin egen kropp og hvordan de synger, da vil dette uansett ikke skape problemer.  
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Under intervjuene, fant jeg at sangerne, uansett bakgrunn, sjanger og arbeidssituasjon, 

hadde et bevisst og nært forhold til hvordan man bruker pust og støtte, og at dette var 

noe som var fellestrekk og en bevart kunnskap fra den klassiske sangtradisjonen som 

blir brukt fortsatt.  

 

3.1 Klassisk sangtradisjon 

 

“Og så når jeg kom inn på Barrat Due, eller for å komme inn der, så skjønte jeg jo: Oj, 

jeg må faktisk synge klassisk, sånn som alle andre gjør! Så det er jo mer 

tillært”(Informant 3).  

 

Pust, og holdning 

 

Vår kroppsholdning er viktig for hvordan stemmen vår blir brukt. Ved riktig holdning 

strømmer pusten fritt, og vi vil heller ikke få noen kroppslige spenninger som flytter seg 

til stemmen. Som nevnt hadde informantene alle ett forhold til hvordan de bruker pust 

og støtte, som informant 2 her nevner.  

“Grunnprinsippet er jo veldig enkelt, og grunnprinsippet mitt går på pust og støtte. Og 

den er lik uansett hva slags teknikk jeg bruker” (Informant 2). 

Informanten forteller jo da her, at det som er fellesnevneren for all sang, er nettopp pust 

og støtte. Butenschøn og Borchgrevink (1982), sier hvordan holdningen vår skal være i 

sang. 

“Posisjonen vi står i når vi synger skal være riktig balansert og avslappet, med fokus på 

de riktige musklene. Stå med føttene litt fra hverandre, heller litt vendt ut enn vendt inn. 

Knærne skal ikke være overspent, men strake. Bekkenet bør vende litt innover, slik at 

hele ryggraden blir strak. Ha skuldrene bakover, og brystet litt hevet, så vil hele 

luftrøret ned til lungene være åpent og rett. Kjenn etter at hodet hviler godt på toppen 
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av ryggsøylen, la det vippe litt fram og tilbake, som om en pinne står tvers gjennom 

hode fra underkant av øre til øre, og finn ut hvor det hviler. Til slutt later du som om 

noen drar deg i en usynlig tråd på toppen av hodet, slik at du strekker deg helt opp. Da 

vil du ha en god holdning, klar til sang, men kjenn alltid etter at du ikke anstrenger deg 

eller spenner noe sted” (Butenschøn og Borchgrevink, 1982:12). 

Denne holdningen er ett veldig standarisert syn på hodning, og vil absolutt få en god og 

strak holdning, men kan også føre til at man blir overspent. Høgset(1989) snakker 

videre om at pusten vår skal strømme fritt fra lungene og opp gjennom stemmebåndene. 

Hele trachea(luftrøret) og svelget utgjør resonansrommet vårt, og lengden og tykkelesen 

på trachea varierer fra person til person. Men vi kan trene oss opp til å bruke denne 

plassen maksimalt, slik at pusten får rom til å lage gode resonans for oss. Hvis vi later 

som om vi blir overrasket, vil vi kjenne hvor dette resonansrommet ligger. Ved å 

gjenskape denne følelsen i det vi setter an en tone, så vil tonen få større klang og 

resonanse, og det hjelper oss også med å komme inn i riktig hodning.  

 

Som sanger, er det velidg viktig å lære seg å kontrollere luftstrømmen sin. Man vil ofte 

støte på lange fraser som man optimalt sett ikke bør puste i, og dette krever trening. 

Shewell(2009) skirver at dette er en stor utfrodring for både sangere og skuepsillere, og 

at man kan begynne med enkle øvelser, som rett og slett utvide en setning til å bli lenger 

og lenger på en pust. Pust og hodning er viktig, og her gjelder reglene uansett hvilken 

sjanger man synger i, og disse metodene er anerkjent, selv blant nye stemmeforskere.  

 

Støtte  

 

Støtte var ikke et ord som dukket like ofte opp hos informantene, som dette med pust og 

holdning. Dette kan tyde på at dette er noe som for profesjonelle sangere er en 

selvfølge, og ikke volder like stor bekymring som annen del av sangteknikk. Men i 

litteraturen blir dette behørig skrevet om, og litteraturen klarer på en god måte å forklare 

dette begrepet, som ofte muntlig kan skape noe forvirring. Vi har uttalige ganger hørt 
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utrykket synge med magen, men for mange gir dette ingen mening, og man blir mer 

frustrert over utrykket, i stedet for å kunne finne hjelp i kroppen sin til sangen. Utrykket 

“å synge med magen”, har blitt noe mer nyansert i dag. Man mener jo at man skal finne 

støtte i kroppen, men ikke direkte i magen. Hege Jahren(1990) forteller om at disse 

musklene vi bruker mest når vi synger ligger ikke nede i magen, men i mellomgulvet 

vårt, i diafragmaen. Disse skråstilte musklene på innsiden av ribbeina bør strammes når 

synger, særlig når vi skal synge litt sterkt eller litt utenfor behagelig register, dette 

gjelder også ved bruk av talestemme, for eksempel i en større gruppe med mennesker. 

Hun forteller at vi bruker både bukmusklene, sidemuskler og de skrå bukmusklene, og 

at disse musklene kan man lettest kjenne ved å sette hendene i livet og kjenn at du blir 

bredere i livet, flankene utvider seg når du puster inn (Jahren, 1990:24). Da vil du 

kjenne at disse musklene aktiverer seg rundt hele diafragmaen. Ved å aktivere disse 

musklene, unngår du at du strammer musklene dine i halsen, og du legger mye mindre 

press på stemmebåndene. Borchgrevink skriver videre at du særlig bør bruke denne 

støtten når du skal klare å holde ut en lang tone, og også når du skal synge toner i 

utkanten av registeret ditt, som i modalregisteret, og ved sterke toner. Du vil merke at 

du lettere klarer å få større volum på en tone, du kontrollerer utpusten din bedre, og 

stemmen din blir mye mindre sliten. Dette er en av de største feilene sangere gjør, at de 

legger for mye press direkte på halsen og stemmen, og ikke lar kroppen hjelpe til med 

kraft og støtte. Stemmen er sammensatt av muskler, og ved for hard bruk, vil de bli 

slitne. Informant 3 forteller om hvordan det føles at støtten særlig bør brukes i klassisk 

sjanger.  

“Jeg kan jo synge klassisk, men da ville jeg jo innstille meg helt forskjellig, for pop-

musikk er jo mye lettere, og her skal vi bruke mikrofon, her skal vi ikke synge så mye. 

Og jeg synes det krever mye mindre av meg stemmemessig, men kanskje mer 

foredragsmessig da, for å gjøre det mer interessant, for å ikke bare bli en i mengden 

der. Mens når jeg skal synge klassisk, så krever det jo mye mer pust og støtte i magen, 

det er en mer krevende gymnastikk i det” (Informant 3).  

Informanten sier her noe om at klassisk som sjanger krever mye mer av støtteapparatet i 

kroppen, men jeg fant ikke at noen av de andre informantene nevnte denne forskjellen, 

og i følge Klimek(2005) og Sundberg(2001), bruker man samme kraft fra kroppen, 
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uansett sjanger.  

 

Hege Jahren skriver videre at man kan overbelaste musklene i nakken, ved ikke å bruke 

dem riktig(Jahren, 1990). Klimek(2005) skriver derimot om i Estill Voice Training 

System, at man også finne ekstra støtte i nakkemusklene, hvis det skulle kreves. Hvis du 

sutter på tommelen din, vil du kjenne noen muskler i nakken/bakhodet som aktiveres. 

De kan du klare å aktivere, som forklart av Klimek(2005):  

“Lat som du setter tennene i overkjeven I et hardt, safitg eple som er dekket med klissete 

karamell. Tennene synker inn uten å gå helt gjennom, og blir sittende fast i karamellen. 

Prøv nå å trekke tennene ut, uten å røre underkjeven, hvor kjenner du kraften nå?” 

Her vil man da kjenne at man aktiverer nakkemusklene, som kan gi ekstra støtte. 

Holdning, pust og særlig støtte, er viktige elementer for å unngå stemmeproblemer, 

nettopp fordi at ved å bruke kroppen vår aktivt, vil vi unngå å legge unødvendig 

belastning på musklene i halsen, og derfor sørge for at stemmen vår forblir avspent.  

 

Oppvarming 

 

“Jeg sa at når jeg ble 40, så skulle jeg begynne å varme opp, men jeg har ikke begynt 

enda! Der er jeg veldig heldig, for jeg kan gå rett på en sangjobb uten å ha varmet 

opp” (Informant 3).  

Hva informant 3 her sier, virker å være tilfelle for de fleste av informantene jeg 

intervjuet. De tenker på oppvarming som en rekke med tekniske øvelser, og de føler at 

stemmen deres fungerer godt uten dette, og prioriterer det derfor ikke. Derimot forteller 

både litteratur og logopeder om viktigheten av å varme opp stemmen før den skal 

brukes, slik at man unngår å belaste stemmen unødig. Oppvarming av stemmebåndene 

før man skal bruke dem, kan sammenlignes med å varme opp hvilken som helst annen 

muskel før den skal brukes. Man vil ikke som idrettsutøver start rett på en hard øvelse, 

uten å ha varmet opp musklene først, og slik bør det også være med stemmen, men det 
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er liten tvil om at det er store forskjeller på hvor mye profesjonelle sangere faktisk 

varmer opp i det daglige. Som informant 1 her nevner, så er hovedfokuset på å få i gang 

kroppen, for å klare å bruke stemmen på en optimal måte.  

“Jeg varmer nesten aldri opp, og skulle vel egentlig gjort noen øvelser for å holde ting 

ved like, men jeg er for ustrukturert. Men jeg synes ikke det har noen betydning for meg, 

det har bare vært mas. Men jeg synger jo stort sett på kveldstid, og da er det ikke noen 

vits egentlig. Men hvis jeg synger i begravelser da, tidlig på dagen, da merker jeg det 

hvis jeg ikke er våken i kroppen, så i stedet for å begynne med oppvarmingsøvelser- så 

løper jeg heller to runder rundt kirken, for å få kroppen i gang” (Informant 1).  

Her sammenlignes jo det å synge med en fysisk anstrengelse, og viktigheten av å ha 

med kroppen under sang understrekes.  

 

Waksvik(1994) forteller om en myk oppvarming, for å venne stemmebåndene sakte til 

hva som skal komme. Som begynnelse, vil man gjerne strekke ut litt nakkemuskler og 

halsmuskler, og videre finne fram til en god holdning, som tidligere nevnt. Så forsiktig 

begynne å bruke stemmen ved å få på plass pusten, begynne forsiktig å lage litt lyd, og 

summe litt, før man etter hvert går videre til å sette toner på forsiktige skala-øvelser 

oppover og nedover, og siden utvikle disse til å bruke mer og mer av registeret ditt. 

Flere av objektene nevnte dette som en fullverdig oppvarming, som informant nummer 

2 forteller om her.  

“Jeg pleier å puste en del, og litt forsiktig stretching, og det jeg gjøre veldig mye, er å 

gå og summe på en tone forsiktig for meg selv, v- eller f-lyd, veldig forsiktig, kjenne at 

jeg kommer ned, og at alt er avspent”(Informant 2).  

Informantene snakker om dette som oppvarming før de skal bruke stemmen sin, og har 

mye fokus på kropp og pust, så vel som bare å få i gang stemmen isolert sett.  
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3.2 Estill Voice Training System 

 

Jo Estill startet karrieren sin som klassisk sanger, men ble senere mest kjent for sin 

forskning på spesielt belting som brukes i pop og musikkteater, og hvordan vi skal 

bruke disse ulike teknikkene på en sunn måte. Estill forsket mye på at den klassiske 

sangtradisjonen ikke ga et godt nok totalbilde når man skulle bruke andre sjangere enn 

opera, og hun ønsket å finne vitenskapelige bevis på hvordan man fysiologisk bruker 

stemmen (www.trainmyvoice.com).  Ved bruk av røntgen i den første tiden, og siden 

fiberoptikk og EMG(elektromyografi), fant hun ut at ved forskjellige måter å bruke 

stemmen på, står bruskene våre, stemmebåndene, strupehodet og ganeseil i forskjellige 

posisjoner, noe som hun mente at gav oss fem forskjellige kvaliteter speech, falsett, 

belting, twang, opera og sob. Kvaliteter er måter vi synger på, og alle kvalitetene kan 

brukes i hele registeret vårt, gjerne i kombinasjon med hvernadre. Dette ble i 1988 til 

Estill Voice Training System, som nå blir brukt over hele verden. Estill har et stort fokus 

på at vi skal ha god sanghelse, og at sang skal føles avspent. Avspent betyr ikke 

avslappet, for Estill har stort fokus på at vi trenger kraften fra alle musklene som er i 

bruk når vi synger, og vi kan ikke tillate disse å være avslappet, for da vil vi miste 

kontrollen over stemmen vår. Videre deler man forståelsen inn i tre, at man først har 

fokus på å lære seg håndverket det er å synge, og hvordan man best mulig kan forstå sin 

egen stemme. Estill har også fokus på den artistiske siden ved å opptre, uansett sjanger 

eller om du ikke er sanger i det hele tatt, men kanskje en foredragsholder som bruker 

stemmen din mye på den måten, hvordan du best kan formidle ditt budskap. Til sammen 

ved å kunne det håndverket teknikken er, og også kontrollere formidlingen, så kan det 

skape magi på en scene sammen med ditt publikum. Jeg skal her forklare de fem 

kvalitetene Jo Estill har kommet frem til, og også si noe om de andre fokusene som 

ligger sterkt i Estill Voice Training System.  

 

http://www.trainmyvoice.com/
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Pust og ansat 

 

Estill har stort fokus på hvordan vi bruker ansats, og at ansatsen av en tone kan hjelpe 

oss til å gi store variasjoner i sangen vår. Hun snakker derimot ikke om pust, og dette er 

kontroversielt i sangteknikksammenheng. Gilyanne Kayes(2004) har sagt at henens eget 

arbeid er “strickly Estill”, som da ikke stemmer fordi Kayes snakker om pust. 

Klimek(2005) skriver derimot om hvordan ansatsen blir kontrollert gjennom 

stemmebåndene, og at det er viktig i forskjellig bruk av stemmen vår. Vi har tre 

forskjellige måter å sette en ansats på, men vi kan i tillegg selvfølgelig også finne 

variasjoner av disse.  

 

Klimek(2005) forteller at i klassisk sang, er den vanligste måten å sette ansats på 

smooth. Ved smooth ansats kommer luft og tone samtidig, det er dette vi gjør når vi 

prater, og når vi synger på talestemmen(speech) vår, men også i andre kvaliteter. Som 

effekt kan man derimot bruke en ansats. Det betyr at man slipper luften gjennom 

stemmebåndene før man setter an tonen, og man får en luftig tone, man synger med 

«luft på stemmen». Dette gir en svakere å mykere tone, dette brukes når man synger i 

ren falsett, og også ofte som effekt på svakere partier i foskjellige sjangere. Videre 

forteller Estill Voice Training System at man kan bruke ansats både inn og ut av en tone, 

alle ansatser er onser/offset. Man skal være bevisst sitt bruk av aspirerende ansats, fordi 

med denne ansatsen, så står stemmebåndene ikke tett inntil hverandre som normalt, men 

de gliper litt fra hverandre, derav den svake tonen, og dette kan være skadelig i det 

lange løp. Derfor vil svak sang i falsett, eller hvisking, under f.eks en forkjølelse, bare 

gjøre problemet verre. Til sist av ansatsene, har man også glottisansats. Glottisansats vil 

si at man holder igjen luften når den når stemmebåndene, slik at lyden blir eksplosiv når 

man slipper den ut. Glottisansats brukes mye som effekt i flere sjangere, og man er helt 

avhengig av den i blant annet belting.  
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Speech/tale 

 

Speech, eller talestemmen, er den kvaliteten vi bruker når vi snakker helt vanlig. Det er 

den måten vi synger på når vi blir bedt om å synge helt vanlig, og det er den kvaliteten 

vi synger mest med som barn. Speech vil vanligvis bli brukt i vårt kjerneregister, og kan 

bli anstrengt og skarp i et høyere register. Denne definisjonen av en kvalitet som Estill 

Voice Training System bruker her, oppfatter jeg som det begrepet som informantene 

oftest snakker om, og at dette begrepet er det som alle forstår funksjonen av. Informant 

3 forteller her om testing av denne kvaliteten.  

“Det er ikke så ofte jeg synger med talestemme, som regel blir det jo litt den vakre 

syngingen. Men jeg tester jo ut, jeg gjør jo det”(Informant 3).  

Informant 3 forteller her med sin bakgrunn i klassisk sang, at det ikke er normalt å 

bruke denne kvaliteten i stemmen sin. Klimek(2005) forteller videre om at 

kjerneregisteret vårt ligger i et omfang rundt der vi bruker talestemmen vår, for de fleste 

vil dette si fra omtrent lille g til enstrøken g. Speech er i dette registeret avslappet og 

kontrollert, og pusten går fritt. Speech kan utvides til å gå litt høyere i registeret, og da 

krever den mer støtte fra kroppen for ikke å «sprekke», eventuelt kan man bruke speech 

i hele registeret, men den vil bli svakere i lysere register. Informant 1 forteller om 

nettopp dette, å bruke talestemmen(speech) maksimalt i registeret sitt.  

“Men hvis jeg skal synge “Fix you”av Coldplay, han synger jo hele den låta i en sånn 

slags falsett-aktig måte. Som er veldig fint, som er veldig riktig for den låta, men 

akkurat der- i den brytningen i den tonearten på den låta der, der låter ikke jeg noe fint, 

så derfor velger jeg å gjøre det med full brystklang da” (Informant 1).  

Denne kvaliteten er det Estill Voice Training System regner for å være det 

grunnleggende i stemmen, kjernen og kjennetegnet vårt, og den er ønskelig å bruke, og 

ha som utgangspunkt i alle sjangere utenom klassisk. Riktig brukt, og når den ikke 

presses for høyt opp med full kraft, så er speech helt ufarlig å bruke mye, men bør 

brukes med støtte, og uten for mye ansats.  
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Falsett  

 

Falsett er et bregrep som litt misvisende blir brukt om gutters hodeklang i følge 

Klimek(2005). Hodeklang er jo også et utdatert begrep, og menes om det øvre registeret 

vårt, over der hvor det ikke er naturlig å bruke speech lenger. Men falsett er en kvalitet 

som også brukes av jentestemmer. Falsett kjennetegnes ved at den er meget luftig, og 

klinger best i det lysere registeret vårt, og er den kvaliteten som har mest luftstrøm. 

Stemmebåndene våre står stramme i falsett og den har ikke noe vibrato. Den vil bli 

veldig svak, og etter hvert helt borte når vi drar den nedover i registeret vårt. Falsett 

brukt ren i for eksempel pop, og også i mye tidlig musikk. Derimot blandes falsett ofte 

med andre kvaliteter, som speech, og da får man en rundere klang i det litt lysere 

registeret enn ved ren speech. Det er en slik miks gutter ofte brukes i sitt høyere register, 

som misoppfattes som ren falsett. Dette gjelder i sjangere som pop, rock og så videre. 

Falsetten brukes også i klassisk, da gjerne blandet med opera kvaliteten, og ordet falsett 

har også vært et begrep innen den klassiske sangtradisjonen. Ren falsett, siden den har 

aspirerende ansats, vil i det lange løp også kunne gi skader på stemmen vår.  

 

Belting  

 

Belting er den hardeste av kvalitetene beskrevet i Estill Voice Training System. Ved 

belting er ringbrusken vippet(se avsnittet om anatomi), og dette kjenner man ved å gjøre 

seg klar til å rope- da vipper ringbrusken. Hvis man tenker seg italienere som roper på 

gaten, så får man et inntrykk av hvordan belting er. Belting har også glottisansats. 

Belting fungerer best i mellomregisteret, men kan brukes i hele registeret med øvelse, i 

det høyere registeret vil dog belting blande seg mye med twang. Denne kvaliteten 

krever masse støtte i både torso og nakke, og må trenes forsiktig og langsomt opp, ellers 

vil den være skadelig på stemmen. Belting som utrykk ble oppfunnet i tidlig 

musikalalder, da man trengte en sangmetode for å nå ut til bakerste rad i teatersalen 

volummessig, slik opera hadde gjort uten tekniske hjelpemidler, men har blitt brukt i 
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folkemusikk i århundrer. I dag blir belting mest brukt i musikalsjangeren, men også som 

effekt i alle populærmusikksjangere.  

 

Twang  

 

Twang er en av de kvalitetene vi senest har blitt klar over og har klart å sette ord på. For 

Jo Estill var dette en lyd og en kvalitet man lett kunne oppdage i sør-statene I USA i 

deres dialekt, som selv når de prater, gir en klang som er sterk nasal og høres trang ut. 

Twang kjennetegnes ved høyt strupehode, høy tunge, og høy pyramideglottisk lukke 

muskel som sammen skaper et ekstra resonanserom , og en sterk nasal lyd. Hvis man 

tenker at man lager en hekselatter, så får man twang-lyden. Twang brukes både 

glottisansats og smooth ansats, og krever ikke så mye støtte fra kroppen, den er lett å 

lage, og er ikke anstrengende i seg selv. Kvaliteten brukes veldig sjelden ren, da den er 

så skarp, men brukes gjerne blandet med speech og falsett, for å få en skarpere klang i 

det høyere register, da særlig på en måte som ikke er like anstrengende på stemmen som 

det speech eller eventuell belting vil være. Twang brukes som effekt og hjelp i alle 

populærmusikksjangere.  

 

Opera  

 

Opera er den teknikken som kommer fra den klassiske sangtradisjonen. Jo Estill gjorde, 

som tidligere fortalt, undersøkelser som viste hva som skjer i stemmebruksapparatet 

vårt når vi synger blant annet opera. Opera kjennetegnes først og fremst ved at man har 

et lavt strupehode. Hvis man tanker at man skal sette an en lav tone, og holde fingerene 

sine over strupehodet, så vil man kjenne at dette glipper unna- det går nedover. Lavt 

strupehode gir også stor plass i resonansrommet vårt, og den gir mye klang og lett stort 

volum. Den produserer også mye vibrato. Opera er den kvaliteten, i følge Klimek, som 

lettest kan brukes i hele registeret ditt, høyt som lavt. Den er i utgangspunktet ikke 
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skadelig for stemmen, men senket strupehode kan gi anstrengte og slitne muskler i 

strupen hvis man ikke har trent de opp over lang tid. Opera brukes først og fremst i 

klassisk musikk, men også som effekt i andre sjangere, og er sammensatt av andre 

kvaliteter, som sob og twang.   

 

Sob/ cry 

 

Sob er i følge Estill voice training system vår femte kvalitet. Fysisk skjer det ved at man 

vipper skjoldbrusken, og man har også sunket strupehodet sitt. Lyden kjennestegnes ved 

at den høres ut som hulking (Sob=hulk), og man får den fram rett og slett ved å late som 

man skal er i stor sorg. Sob vil man ikke klare å gjøre med stort volum, og den brukes 

kun som effekt for å understreke triste partier. Sob vil aldri være skadelig på stemmen 

vår, og settes an med smooth ansats. Cry høres ut som gråt, ikke så voldtsomt, og 

forskjellen fra sob, er at strupehodet ikke er senket.  

 

3.3 Komplet sangteknik 

 

Cathrine Sadolin har sunget siden hun var liten, men hun slet mye med astma, og følte 

derfor et behov og en interesse for å finne ut av anatomien og hvordan stemmen var 

bygd opp, for å kunne se om hun kunne finne noe forståelse og hjelp der for å bringe 

henne videre. Hun følte at ved denne informasjonen fikk hun fakta om stemmen, og 

klare å avkrefte myter om hvordan stemmen fungerte.  Videre testet hun ut lyder og 

måter å synge på som falt utenfor den klassiske sangtradisjonen, og utforsket stemmen 

sin på denne måten. Selv om hun videre ble utdannet klassisk sanger, opplevde hun 

stadig spørsmål fra rytmiske sangere om hvordan man best kunne unngå 

stemmeproblemer og lage best mulig lyd, og hun begynte derfor å forske på hvordan 

man kunne ta med seg det beste fra klassisk sangtradisjon, uten å ta med seg den 

klassiske lyden inn i rytmisk musikk. Hun begynte derfor å forske og lytte til alle 
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mulige rytmiske sjangere, og begynte å lete etter fellestrekk ved disse, som skilte seg fra 

den klassiske sangtradisjonen, og som kunne sammenfattes i noen teknikker som gjør at 

det fint er mulig å synge på en sunn måte også i harde, rytmiske sjangere.  

 

Denne forskningen utviklet hun da til å bli et system som kategoriserte alle lyder hun 

fant, og hvor hun da mener å ha kommet fram til at all teknikk skal kunne brukes i alle 

stilarter, og utformet det hun nå kaller Komplett sangteknikk, som jeg videre skal 

fortelle litt om, siden dette er en teknikk-forståelse som er veldig populær i Norden i 

dag. Informant 1 forteller her om sin erfaring med Sadolin.  

“Jeg har vært innom noen slike kurs på Komplet sangteknik, og for meg var det veldig 

bekreftende på mange ting da. Fikk satt litt ord på tingene jeg visste fra før, fikk 

begreper på ting. Det handler jo om hvordan begreper du setter på ting, på det som 

allerede eksitsterer”(Informant 1).  

For informant 1 var da dette med å sette ord på ting en viktig og god erfaring med 

Komplet sangteknik. 

 

De tre grunnprinnsipper i Komplett sangteknikk 

 

Sadolin (2006) legger til grunn at disse tre prinsippene er det mest grunnleggende ved 

stemmeteknikk, og det viktigste å få styr på, og at vi ved bruk av disse vil kunne nå alle 

toner i høyden og i dybden innenfor omganget vårt. Og videre at å synge ikke skal gjøre 

vondt, gjør du noe som gjør vondt, så gjør du noe galt. Dette sier informant 1 også at var 

en viktig oppdagelse.  

“Jeg kjøpte den boka, Komplett sangteknikk, og det viktigste for meg har vært den 

regelen om at det ikke skal gjøre vondt. Det var en sånn åpenbaring for meg, er det digg 

liksom, føles det bra, så er det riktig. For når jeg var yngre, så trodde jeg at det måtte 

gjøre litt vondt, så låt det tøft liksom!”(Informant 1) 
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Informant 1 forteller her om en åpenbaring som er særdeles viktig, som flere av 

objektene fortalte om, at det å få ny kunnskap om noe sangteknisk, har gitt dem en 

bedre fortåelse av hvordan de bedre kan ta vare på stemmen sin. Sadolin (2006) sine 

grunnsprinsipper, forteller først om å ha åpent svelg, og det er for å unngå spenninger 

rundt stemmebåndene, og Sadolin sier at dette oppnås ved å bruke støtte fra kroppen, og 

å være bevisst på at man har et åpent svelg. Som grunnprinsipp nummer to, snakker 

Sadolin om støtte, og at det oppnår man ved å motarbeide diafragmaens trang til å dytte 

ut luften som har kommet inn der. Ved å motarbeide dette, og så i tillegg 

brukemagemusklene sine, vil man oppnå full støtte til å holde en tone. Det er viktig da å 

lære seg å disponere denne støtten, så man ved slutten av en tone, ikke har gått tom for 

støtte. I tredje grunnprinsipp vektelgger Sadolin å unngå spenninger i kjeve og lepper, 

da spenninger her kan videre gi spenninger i stemmebåndene. Hun fremlegger at man 

unngår dette ved at overkjeven står litt lengre frem enn underkjeven mens man synger, 

og at man ikke bruker leppene alene til å forme konsonanter, men at tungen gjør 

mesteparten av jobben.  

 

De fire funksjoner i Komplett sangteknikk 

 

Sadolin fremlegger videre at stemmen kan deles inn i fire forskjellige funksjoner, hvor 

de skille seg fra hverandre ved klangen, og hun mener at stemmeproblemer først og 

fremst oppstår ved feil bruk av funksjoner, og at hver funksjon har sine fordeler og 

bregrensninger. Men at man fritt kan bytte mellom funksjonene når man måtte ønske.  

 

Nøytral er den første funksjonen, og den kjennetegnes ved at klangen er rund og myk, 

som ved en vuggevise. Nøytral er den eneste funksjonen hvor man kan legge luft på 

stemmen, uten å skade den. Innefor rytmsik musikk brukes nøytral funksjon med luft i 

deler av en sang hvor man ønsker et svakt parti med luft på stemmen, i klassisk musikk 

brukes dette bare en sjelden gang som effekt. Uten luft brukes nøytral i rytmisk musikk 

der man ønsker at stemmen skal være klar og tett, og i klassisk musikk når man synger 
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svakt. I den vestlige verden, er dette det mest brukte funksjonen innen sang. Curbing er 

funksjon nummer to, og denne har en viss mengde med metallisk klang på tonen. Lyden 

gjenkjennes ved at den er klagende, som hvis man har vondt i magen for eksempel. 

Curbing blir brukt når man ønsker å synge middels kraftig, både rytmisk og klassisk 

musikk, og når vi klager for eksempel i dagligtale. Både menn og kvinner kan bruke 

curbing i alle tonehøyder, men den vil ofte i høyt toneleie endre seg til nøytral eller 

belting. Funksjon nummer tre kaller Sadolin for overdrive. Denne har mye metallisk 

klang på tonen sin, og den vil ofte føles pågående og hard- som hvis man roper etter 

noen på gaten. Overdrive brukes som oftest, både i rytmisk musikk og i klassisk 

musikk, i dypere toneleier, og med mye volum, som i for eksempel rockemusikk. 

Lydstyrken er som sagt krafitg, og overdrive er begrenset i forhold til tonehøyde, denne 

brukes bare i lavere register. Til sist nevner Sadolin belting som den fjerde funksjon i 

sitt system. Den har også mye metall på tonen, og er lys, skarp, og skrikende- som hvis 

man hermer etter et fly. Belting anvendes i rytmisk musikk hvor det skal synges veldig 

sterkt, som i gospel, og menn bruker det også når de synger veldig sterkt i klassisk 

musikk, men det gjør ikke kvinner, og det kan brukes i hele registeret til både menn og 

kvinner.  

 

Klangfarge 

 

Sadolin mener videre at alle disse fire funksjonene kan gjøres lysere eller mørkere i 

klangfargen, og at klangfargen dannes i munnhulen. Munnhulens form og størrelse har 

stor betydning for klangfargen, og fordi vår munnhule ser forskjellig ut, vil også alle 

sangere ha sin egen klangfarge. Ved stor munnhule, vil klangen bli mørkere og 

fyldigere, og motsatt. Fordi mange små deler av munnhulen vår kan beveges, vil man 

kunne endre klangfargen sin. 
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Effekter 

Med effekter, mener Sadolin alle disse virkemidler vi bruker i sangen som ikke direkte 

er melodi eller tekst, som understreker sjangeren eller sangerens stil. Effektene lages i 

munnhulen, og vil være forskjellig fra sanger til sanger, og man skal ikke begynne å 

forme sine egne effekter, før man kontrollerer de andre aspektene ved Sadolin sin 

teknikk- forståelse. Eksempler på effekter er knekk, knirk, ornamentering og vibrato.  
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4. Stemmeproblemer 

 

4.1 Hva er stemmeproblemer? 

 

Stemmeproblemer omhandler mange forskjellige lidelser og problemer, og under mitt 

intervju med Jens Øyvind Loven, var noe det aller viktigste for meg å få klarlagt hva en 

lege som er spesialist på stemmelidelser, legger i begrepet stemmeproblemer, og han 

forteller om de to forskjellige hovedgruppene, organiske og funksjonelle 

stemmeproblemer, og hva som ligger under disse. 

”Man skiller mellom funksjonelle og organiske stemmelidelser. Ved funksjonelle 

stemmelidelser er det normale anatomiske forhold i larynx. Ved organiske 

stemmelidelser er det unormale anatomiske forhold. Det kan være polypper eller knuter 

på stemmebåndene, unormal beveglighet av stemmebåndene (stemmebåndsparese). 

Organiske stemmelidelser kan også være en følge av nevrologiske sykdommer som 

spastisk dysfoni, Parkinsons sykdom, sekveler etter hjerneslag.” 

 Loven forteller her om at stemmeproblemer inneholder mange undergrupper, og har 

mange forskjellige årsaker. Hovednak(2007), forteller også om stemmeproblemer, og 

forklarer litt dypere. Dysfoni består av de to ordene dys og foni. Dys betyr mangel, eller 

sykelig, mens foni er den greske betegnelsen for lyd. Dysfoni brukes på en stemme som 

er hes, skurrer, har lite volum, eller som på andre måter har dårlig kvalitet. Dette er en 

betegnelse som ikke trenger å være noe alvorlig, som når man har vært på en fest og 

skreket og sunget en kveld, da vil stemmen dagen derpå mest sannsynlig være svært 

redusert, og man vil kalle det dysfoni. Men i disse tilfellene vil stemmen fint hele seg 

selv med nok hvile. Afoni er derimot en mer ekstrem versjon av dette, det er når 

stemmelyden helt er borte. Dette kan komme av en halsinfeksjon eller annen sykdom, 

men kan også forekomme etter en hard fest eller skriking på en fotballkamp. Fonasteni 

blir ofte brukt som en sekkebetegnelse på stemmeproblemer, og trenger ikke ha en 

organisk forklaring. Men dette forekommer ganske hyppig, da kanskje særlig blant 

lærere, og man vil ofte kalle det kronisk stemmetretthet hos en person hvor stemmen 
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stadig føles vond, sår og hes.  

Videre spurte jeg Loven om hvordan man kan utvikle stemmeproblemer. 

”Stemmeproblemer kan ha mange årsaker. Polypper og knuter på stemmebåndene er 

ofteste forårsaket av vokale traumer som kommer av feilbruk og misbruk av stemmen. 

Langvarig hoste kan også irritere stemmebåndene og medføre at det kan utvikler seg 

lesjoner på stemmebåndene. Stemmebåndsparese kan være ideopatisk (uten kjent 

årsak), men kan også være en uønsket komplikasjon etter kirurgiske inngrep. 

Kreftsvulster kan utvikle seg på stemmebåndene og nærliggende strukturer, og gi heshet 

og stemmeforandringer. Dårlig lungekapsitet medfører dårlig subglottisk trykk og svak 

stemme. Funksjonelle stemmelidelser er oftest muskulært betinget.” 

 Loven forteller her altså om hvordan forskjellige stemmeproblemer oppstår, jeg vil 

videre ha fokus på disse stemmeproblemene som er mest vanlige for sangere, og som da 

vil være organiske stemmeproblemer med forandringer på stemmebåndene, eller 

funksjonelle som oppstår ved feilbruk av stemmen. Funksjonelle kan også utarte seg til 

å bli organiske, og skillet vil ikke alltid være tydelig. Shewell(2009) forteller at man kan 

oppleve stemmetretthet som kan utvikle seg til problemer, ved fysisk utmattelse også. 

Når kroppen er utslitt, vil man kunne slite med pitch, holde luftstrømmen og også miste 

fokus på søtte og holdning.  

 

Informantene var blandede i deres erfaring med stemmeproblemer, og det kan virke som 

sangere gjerne opplever ytterpunktene, enten at de har hatt alvorlige problemer, eller at 

de ikke har erfart noen stemmeproblemer, slik som informant 1 sier. 

”Jeg har hatt stemmeproblemer, men ingen alvorlige. Ingen knuter, ingen operasjoner 

og sånt. Men jeg har jo hatt perioder tidligere der jeg har slitt meg helt ut” (Informant 

1).  

Dette kom fram som typisk hos flere av objektene, at dette var deres erfaring med 

stemmeproblemer. Phyland, Oates og Greenwood forteller om undersøkelser som viser 

at stemmeproblemer forekommer i like stor andel blant klasisske sangere som hos 

rytmiske sangere. Det var flere av informantene som også hadde opplevd 
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stemmeproblemer, og da hadde det dessverre vært ganske alvorlige problemer, og 

spesielt informant 2 har hatt en lang historie, som jeg velger å gjengi her, da jeg føler at 

det gir et godt innblikk i hvordan man som sanger får vanskelige valg å ta når 

stemmeproblemer oppstår, og hvor vanskelig veien kan være tilbake som profesjonell 

stemmebruker.  

”Sommeren 2010 hadde jeg noen nakkeproblemer, og gikk da til en fysioterapeut som 

skøyt laser inn i nakken min, og det var i den perioden stemmeproblemene begynte. Jeg 

har alltid fått sår hals når jeg blir forkjølet, og har lett blitt hes, og ofte mistet stemmen 

for noen dager. Den sommeren skulle jeg ha en konsert, og jeg skulle også være med i 

en stor produksjon hvor det var mange amatører, og det var tungt å drive. Og da kjente 

jeg på den ene konserten at det var noe rusk, noe som ikke stemte. Men det var så lite at 

jeg slo det fra meg, sto på og øvde, men så ble jeg syk. Men i en så stor produksjon 

måtte jeg bare stå på, og det ble jo bare verre, og så i august gikk jeg til legen og ba om 

å få sjekket stemmen, men hun mente at det ikke var noe farlig, og sendte meg ikke 

videre til spesialist. Det samme skjedde en måned senere, men jeg ble fortsatt ikke tatt 

seriøst, og jeg var understudy for hovedrollen i denne produksjonen, og følte meg veldig 

presset til å stå på, og stemmen ble jo ikke bra igjen. Så fikk jeg til slutt en time hos en 

speisalist i Haugesund, som kikket ned i halsen min og sa at jeg var litt rød og hoven, 

og at det ikke var noe alvorlig, og så fikk jeg en kortison-kur, som ikke hjalp noe. I 

denne perioden hadde jeg nå blitt fysisk helt frisk, det satt bare på stemmen. Så måtte 

jeg rett og slett trekke meg fra hele produksjonen. Jeg reiste hjem til Stavanger, og det 

nærmet seg jul og nye konserter, og jeg fikk en time hos en spesialist på sykehuset i 

Stavanger. Og nå hadde jeg lest meg opp på masse litteratur, og ba om at de skulle 

bruke stroboskopi, men det gjorde de bare ved operasjoner, og konkluderte med ny 

antibiotika kur, og de tok noen bakterie- prøver nede i stemmen, hvor de ikke fant noe. 

 

 Jeg var veldig frustrert, og hadde hørt om en klinikk i Stockholm som skulle være 

veldig bra på dette, så jeg bestilte en time der, og reiste dit. Der møtte jeg en foniatiker 

som brukte stroboskopi, og som med en gang fant ut at det var en polypp på høyre 

stemmebånd. Da ble jeg jo bare veldig lette over at de fant noe, selv om de jo sa at det 

mest sannsynlig måtte opereres. Og da fikk jeg jo helt hetta, for jeg ville ikke la meg 
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opereres av de i Norge som ikke hadde funnet den en gang, og ville da opereres der i 

Stockholm. Det var en veldig lang prosess å forsøke å få i stand, tok flere måneder, og 

underveis ble jeg kalt inn til en ny spesialist i Stavanger, som i alle fall filmet og sjekket 

om det ble bedre en gang i måneden. Jeg fikk også gå til en logoped der, som jeg følte 

at ikke ante noe om sang. Men jeg ville helst ikke operere, og prøvde å hvile mest mulig 

for å se om polyppen ble mindre av seg selv. I april ble jeg så kalt inn til Rikshospitalet, 

som også bare filmet, og han mente at polyppen var gått så mye ned at jeg ikke trengte 

å operere. Jeg begynte å kreve at de skulle gi meg et tilbud som var like bra som i 

Sverige, men de mente det var for langt for meg å dra til Oslo til logopeder der. Så 

spesialisten i Stavanger fikk sendt meg til Haukeland, hvor jeg ble tatt veldig godt i mot, 

men hvor logopeden ikke en gang visste hva musikal-sang var for noe, og han skal 

kunne hjelpe meg. Så da hadde det gått et helt år, og jeg hadde ikke blitt bra, så da tok 

jeg sparepengene mine og reiste til Stockholm, kom meg inn på stemmeklinikken der, 

fikk timer hos stemmepedagogen der flere ganger i uka, og til en massør som masserte 

musklene i halsen. For når vi kom hit, så hadde jeg jo blitt livredd for å i det hele tatt 

lage lyd! Så, etter all den fram og tilbake mentaliteten i Norge, så fikk jeg hjelp på 

klinikken i Stockholm, og gikk tilbake i jobb nå i våres” (Informant 2).  

Informant 2 forteller her om en lang prosess, hvor hun følte at hun ikke ble tatt på alvor 

som sanger, og at spesialistene slett ikke kunne nok om stemmelidelser. Det var stor 

frustrasjon over ikke å finne eksperter på akkurat dette området, og et ønske om at det 

burde finnes i Norge. Noe av denne erfaringen sitter også informant 4 med, som 

forteller: 

”Det er en generell mangel på forståelse for profesjonelle stemmebrukere i Norge, og 

man skal ha flaks for å treffe blink på øre-nese-hals spesialister” (Informant 4). 

Loven forteller også om dette, at det finnes mange gode spesialister og gode logopeder, 

men hvis de ikke er spesialister på stemmelidelser, så vil det ikke være bra nok for en 

profesjonell stemmebruker, og han forteller om et stort fokus på å få pasienter til 

logopeder som er eksperter på stemmelidelser.  

”Mange logopeder har god erfaring og kunnskap om behandling av taleforstyrrelser. 

Skal man behandle stemmelidelser trenger logopedene spesialkunnskap på dette feltet. 



53 

 

Stemmeavdelingen på Bredtvedt Kompetansesenter og Logopedisk Institutt har 

logopeder med lang erfaring i behandling av stemmelidelser” (Loven).  

Det er viktig at profesionelle stemmebrukere får hjelp av av logopeder og Øre- nese – 

halsleger som har erfaring med stemmelidelser. Miljøet i Norge er lite og på de fleste 

Øre- nese- halsavdelingene vet man hvor pasienter kan henvises dersom man har 

pasienter som krever høy ekspertise. 

 

Han sier at vår terskel for å la stemmen hvile er altfor høy, og at vi risikerer for ofte å 

bruke stemmen vår når den egentlig burde får hvile. Som profesjonell stemmebruker er 

det aller viktigste å kunne kjenne sin egen stemme så godt, at man føler/hører at noe er 

galt. Edem(1998) forklarer at det kan man gjøre ved å lytte mye, først til talestemmen 

og den naturlige latteren. Latteren er det mest spontane og naturlige ved oss, og vil gi en 

god indikasjon på kjernen i stemmen. Hvis for eksempel talestemmen ligger i et ganske 

dypt toneleie, mens latteren ligger mye lysere, så er det mest sannsynlig talestemmen 

som er konstruert. Hør videre på kraftigere talestemme, og så på sangstemmen. Her kan 

man oppdage om noe virker avvikende fra normalen. Men jobben for en sanger eller 

sanglærer, ligger helst i det forebyggende, har et mer alvorlig problem oppstått, bør 

jobben gjøres i samarbeid med spesialister som er eksperter på området.  

 

Jeg spurte også Loven om hvem som oftest får slike stemmeproblemer. 

”Stemmebåndknuter ser man oftest hos unge gutter som feilbelaster stemmen. Voksne 

kvinner, ofte profesionelle stemmebrukere, er en annen pasientgruppe som er disponert 

for utvikling av stemmebåndsknuter.” 

Smith(2003) gjorde en undersøkelse blant lærere og ikke- profesjonelle stemmebrukere 

i USA, hvor hun også fant at det var overvekt av kvinner som fikk både mindre 

stemmeproblemer og kroniske stemmeproblemer, og dette understreker det Loven her 

forteller. Smith sier videre at det ikke finnes noen godt begrunnet årsak til dette, men at 

kvinner har kortere stemmebånd enn menn, og derfor kan være mer utsatt for slitasje.  
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4.2 Eksterne påvirkninger 

 

Som profesjonell stemmebruker, vil man oppleve at visse ytre påvirkninger, kan gjøre 

jobbhverdagen enklere, men også skape problemer for stemmen din. Alle objektene 

hadde ganske klare meninger om ting som kunne skade stemmen din, og her virker det 

som at det har ganske stor enighet, selv om graden av hvor forsiktig man er, nok 

varierer ganske mye. Det blir nevnt mange forskjellige ting, og jeg begynner med å 

nevne air-condition, som jo mange profesjonelle stemmebrukere ofte støter på i reise i 

jobben, og Loven sier om dette: 

”Lange reiser mellom forskjellige tidssoner, forskjellig klima, store 

temperaturforandringer, opphold i rom med air-condition og så videre, disponerer for 

irritasjon i luftveiene, øvre luftveisinfeksjoner med hoste og irriterte stemmebånd. 

Dersom stemmebåndene blir betente skal man hvile stemmen og belaste stemmen minst 

mulig. Ved feber og vedvarende hoste bør lege kontaktes. Behandlig med antibiotika 

kan være nødvendig. Professionelle stemmebrukere bør kontakte Øre-nese-halslege 

dersom stemmen ikke normaliseres.” 

Informant 2 nevner også noe av de samme ytre pårvirkningene.  

”Alt det ytre når det gjelder klima, både tørt og vått påvirker stemmen. Du har jo air-

condition som er forferdelig. Røyk, som er forferdelig. Det kan være kald luft ut, vinter. 

Og støv, alt mulig sånt er dårlig”(Informant 2).  

Og videre forteller informant 5: 

”Mye frost i været gir tørre slimhinner, i hvert fall om man har allergier. Forskjellige 

lokaler avhenger jo av størrelse om det påvirker stemmen, men for tørr luft er ikke bra 

for slimhinnene, betong i sær er ikke bra, tre er mye bedre” (Informant 5).  

Flere av objektene nevner altså kaldt vær som en faktor de føler at virker inn på 

stemmen sin når de skal opptre, som også objekt 1 her forteller en historie om. 

”Jeg sang ”Final countdown” på Mjøs-isen i 20 minusgrader, og da skjedde det ting 

som aldri har skjedd før. I den sangen er det jo lage, voldsomme toner, og tonene bare 
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stoppet liksom, det føltes veldig rart å få inn så mye kaldluft” (Informant 1).  

Det er interessant å høre at stort sett alle objektene kommenterer at kulde påvirker 

stemmen deres i negativ grad, og at det gjøre det vanskeligere å kontrollere stemmen i 

kulde. Waksvik (1994) nevner også at kulde fører til stramme muskler i hele kroppen. 

Det er nesten umulig å la musklene være avspente. Man kan jo anta at dette er noe av de 

samme årsakene som oppstår ved air-condition, det er variasjonen i temperatur som gjør 

at stemmen reagerer negativt, og man føler seg tørrere i halsen enn ved innetemperatur 

som er jevnere. Videre snakker også flere av objektene om hvordan forskjellige lokaler 

kan påvirke stemmen, særlig i forhold til lytte-forholder, og Loven nevner også dette 

som et moment i forhold til optimale forhold for stemmen.  

”Akustikken i et rom betyr mye. Jobber man i omgivelser med dårlig akustikk må man 

bruke mer krefter og blir raskere sliten” (Loven). 

Dette mer akustikk er vel noe som alle profesjonelle stemmebrukere har et bevisst 

forhold til, og alle objektene nevnte lokaler og mikrofon bruk som ting de var veldige 

bevisste på. Waksvik(1994) snakker også om at miljømessige forhold kan påvirke 

hvordan vi bruker stemmen vår. Store sammenkomster med mye støy, kan tvinge en til 

å bruke det maksimale av stemmestyrken sin for å bli hørt. Men jeg spurte også alle 

objektene om det var andre eksterne ting som de følte at påvirket stemmen sin, som 

kosthold. Man kan som sanger bli fortalt mange tips og råd om hvordan man kan ta vare 

på stemmen sin, og flere av objektene snakket om disse tingene, men hadde et bevisst 

forhold til forskjellen på velvære og faktisk påvirkning, som informant 2 sier: 

”Og honning, det er klart, det smører jo i halsen, men det smører jo ikke 

stemmebåndene. Så det er en del sånne ting, en del sånne myter, som jeg tenker at er 

helt latterlige! Jeg har opplevd å bli fortalt av leger også, sånn drikke te med honning. 

Men det hjelper jo ingenting på stemmen!”(Informant 2).  

Objektene, med sine store forskjeller i bakgrunn og jobbsituasjon, forteller om flere 

slike ting rundt kosthold, halspastiller og lignende, at det er lindrende og føles godt, 

men at de mener og opplever at det ikke har noen positiv virkning direkte på stemmen. 

Dette er jo som Sadolin sier(2005), direkte ulogisk, siden stemmebåndene sitter i 

luftrøret og ikke spiserøret, og maten ikke kommer i kontakt med stemmebåndene. Men 
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objekt 5 bringer opp noen andre temaer. 

”Alkohol, kaffe og sjokolade påvirker stemmens slimhinner dårlig”(Informant 5).  

Vi er nok mange som har følt at en god fest har påvirket stemmen vår, som da gjerne 

inneholder nettopp alkohol og sjokolade, og Loven forteller hvordan dette direkte 

påvirker stemmen vår.  

”Er man på fest blir det ofte drukket alkohol. Alkohol stimulerer produksjon av 

magesyre. Man får ofte sure oppstøt spesielt om natten (reflux), dette irriterer 

stemmebåndene og gir hes stemme. I tillegg er det ofte høyt støyvolum når man er i 

festlig lag. Men belaster stemmen mer enn vanlig. Disse faktorene medfører at man ofte 

dagen etter en fest ofte våkner med hes stemme. Stort inntak av kaffe stimulerer også 

produksjon av magesyre og kan gi sure oppstøt, irriterte stemmebånd og hes stemme” 

(Loven).   

Dette er derimot et råd man bør ta på alvor, og som det virker som de fleste av 

objektene også har erfart selv, og klarer å kontrollere, i alle fall i perioder med konserter 

og mye oppdrag.  

 

4.3 Fysiologiske påvirkninger 

 

De eksterne påvirkningene hadde alle objektene et klart forhold til, om det var ting de 

mente at var til hjelp eller ikke for stemmen sin. Men uansett hvor gode forhåndsregler 

man tar som profesjonell stemmebruker, vil man allikevel oppleve å bli forkjølet, syk og 

hes. Og som profesjonell stemmebruker er det ofte i disse periodene problemene 

oppstår, fordi man ikke helt vet hvordan man skal ta vare på stemmen sin ved sykdom. 

Det kan tyde på at informantene ikke synes en vanlig forkjølelse påvirker stemmen i 

særlig negativ grad, som informant 1 her sier: 

”Ved en forkjølelse, så er det liksom bare litt tyngre. Alt er tyngre, og jeg trenger lengre 

tid på å få kroppen i gang. I denne produksjonsperioden jeg har hatt nå, så har jeg hatt 

en forkjølelse, men jeg har bare måttet jobbe litt hardere, jeg har ikke blitt noe hesere 
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enn vanlig” (Informant 1).  

Her kan det rett og slett oppfattes som at en vanlig forkjølelse ikke føles direkte 

plagsomt i stemmen, men at kroppen jo er tyngre, og hvis man bare har fokus på det, så 

kommer man fint gjennom det man skal gjøre. Informant 2 snakket også om dette. 

”En helt vanlig forkjølelse har ikke så mye å si for min del. Men det som ofte skjer med 

meg, hvis jeg blir forkjølet, så går det veldig ofte ned i halsen, at det hovner opp. Og da 

er det jo verre, da bruker du stemmen oppå en betennelse, kanskje det ikke føles så rart 

der og da, men etter en dag eller to vil det jo kjennes som du har overbrukt stemmen” 

(Informant 2).  

Så her sier jo informanten at en vanlig forkjølelse ikke skaper noen problemer, men med 

en gang det setter seg ned i halsen, så føles det som man overbruker stemmen. Denne 

balansegangen er noe av det mest utfordrende for en profesjonell stemmebruker, da man 

ofte vil støte på dette problemet, men det virker som ekspertene er enige i hvordan en 

forkjølelse bør behandles, og informant 5 forteller om anbefalinger fra annet hold.  

”Det viktigste jeg har lært i samarbeid med foniatrisk overlege og stemmeekspert i 

København, Svend Prytz, er at man aldri skal hviske, men snakke med lysere stemme, 

mindre volum, og ellers være stille i noen dager så mye som mulig” (Informant 5).  

Her er altså rådet å virkelig la stemmen hvile, og Loven forteller om mye av det samme. 

”Dersom man blir hes skal man i første omgang hvile stemmen og belaste den minst 

mulig. Drikke rikelig med vann. Unngå kremting. Er man professionell stemmebruker 

bør man kontakte Øre-nese-hals lege etter noen dager dersom stemmen ikke 

normaliseres. Det verste man kan gjøre er å presse seg gjennom en konsert dersom 

stemmen ikke fungerer. Man kan da skade stemmebåndene og en lengre 

sykemeldingsperiode kan bli nødvendig. Overbelasting av stemmebåndene kan igjen 

disponere for utvikling av polypper eller cyster på stemmebåndene” (Loven). 

Her sier altså ekspertene at under en infeksjon, så må stemmen rett og slett få hvile, og 

det kan tyde på gjennom de andre objektene, at profesjonelle stemmebrukere ikke i alle 

situasjoner tar dette nok på alvor. Dessverre føles nok ansvaret for konserten man er 

booket til, større enn ansvaret ovenfor sin egen stemmehelse, og særlig hvis man aldri 
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har hatt noen større problemer, så vil man ikke se faresignalene tidlig nok. Skard 

forteller også om dette.   

”Sang under forkjølelse/halsinfeksjon ser vi på som misbruk undre indisposisjon. Det 

kan være svært uheldig, eventuelt direkte skadelig. Hvis halsen, eventuelt kroppen, ikke 

er i form til ytelse, så er det best å være stille til forkjølelsen/infeksjonen er over”. 

(Skard) 

Her kommer også Skard fram med et annet viktig punkt, nemlig at andre fysiske plager 

også kan påvirke stemmen, og derfor bør man ta hele kroppen på alvor. Waksvik(1994) 

skriver om at fordi hele kroppen er med når vi synger, vil sykdommer og smerter hvor 

som helst i kroppen kunne innvirke på stemmen. Vi bør derfor kjenne etter om kroppen 

sier i fra, og rett og slett ber oss om å ta det med ro, uansett hvor i kroppen spenningene 

og smertene sitter, det trenger ikke nødvendigvis være direkte i halsen. Informant 3 har 

tenkt på hvordan hele kroppen spiller inn. 

”Hvis kroppen er i balanse, så har man mindre stemmeproblemer” (Informant 3). 

Det virker dog som informantene, når de først har oppdaget at stemmen er sliten eller 

irritert, tar det på alvor, og prøver å gjøre tiltak som kan hjelpe stemmen tilbake til 

normal bruk. Flere av informantene nevner nok og mye søvn som et av tiltakene de 

føler at virkelig hjelper på en sliten stemme, slik informant 1 forteller om. 

”Lite søvn, det er det verste for meg. Jeg må sove lenge. Hvis jeg har veldig dårlig 

stemme, så hjelper det bare å sove lenge. Og ti still. Jeg prater ikke mer enn jeg må, jeg 

kan sitte hjemme en hel dag uten å si et ord. Men det er jo også fordi jeg er litt lei av å 

bruke stemmen, når man har hatt seks uker med forestillinger, så er det siste i verden 

jeg har lyst til å gå rundt på kjøkkenet og tralle liksom”(Informant 1).  

Flere av informantene nevner det samme, at nok søvn er viktig for at stemmen skal 

fungere i det daglige, og særlig hvis stemmen allerede er sliten eller irritert. Det tyder 

derfor på at dette er noe av det beste rådet man kan ta med seg for å unngå at stemmen 

blir overbelastet, særlig i perioder hvor stemmen er under stort press, og Loven gir også 

noen gode råd.  

”Lange turneer medfører ofte mye reising, ofte mellom forskjellige tidssoner. Det er 
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viktig å forsøke å leve så sunt som mulig. Få mest mulig søvn, være forsiktig med 

alkohol, forsøke å holde seg i best mulig form med regelmessig fysisk trening. Hvile 

stemmen mest mulig mellom konserter dersom man er sanger. Drikke godt med 

vann”(Loven). 

 

4.4 Bruk av sangteknikkbegreper 

 

Til sist vil jeg nevne, som jeg i min erfaring har støtt på som en utfordring og problem, 

og det er begrepene vi bruker innenfor sangteknikk, og at dette faktisk kan føre til 

stemmeproblemer. Innenfor sangtradisjonen har vi ikke et sett med begreper som er 

internasjonale, og som alle forstår, særlig ikke innenfor rytmisk sang, og innenfor andre 

grener av musikk har vi dette. Flere av objektene nevnte nettopp dette som et problem, 

slik som informant 2 her sier:  

”Innen sang savner jeg at det finnes internasjonale begrep. For du har de klassiske 

utdannende menneskene som har et språk, som blir veldig begrenset. Og så har du de 

som har hørt at man kan synge sånn eller sånn, og prøver ut noen ord som kanskje ikke 

helt stemmer overens med det du gjør. Og så har du Sadolin sine begrep, som kanskje 

heller ikke stemmer overens med det du gjør. Jeg synes det er veldig begrensende når 

man skal lære noe, og lære bort noe, for det finnes ikke de begrepene som alle 

forstår”(Informant 2).  

Som informant 2 her snakker om, så føles det begrensende og problematisk å ikke ha et 

språk som er forståelig for alle, og dette kan skape problemer. Sadolin forsøker jo å lage 

en slik begrepsbase, basert på sin egen forskning, men fordi hennes begreper må forstås 

veldig mye ut i fra hvordan man hører lyden, så opplever jeg som informant 2 her, at det 

kan lett misforstås, og mange ikke får det helt til. Estill Voice Training System forsøker 

også å bruke begreper som skal forstås internasjonalt, og har forklart sine begreper 

fysiologisk, noe som bør gjøre det noe enklere å forstå hva de legger i begrepene sine. 

Men som sanger, og sanglærer, er det en utfordrende bit av å synge riktig, fordi det ikke 

finnes en mal å gå etter, og man derfor lettere kan overbelaste stemmen sin, fordi man 

vanskeligere vil vite om man gjør ting på en sunn og riktig måte. 
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5. Mentale disposisjoner 

 

5.1 Lære og memorere musikk 

 

Vi har flere lag med minner, som hjelper oss å huske musikk. Informantene ble spurt 

om hvordan de memorerer musikk, og hva slags forhold de har til mentalt trening og 

innøving, og svarere kan tyde på at nettopp denne mentale treningen som enkelte 

sangere har et forhold til, øker også deres bevissthet til deres egen stemmehelse, og de 

erfarer at bruk av mental trening og innøving, hjelper dem å ha fokus på å holde 

stemmen sin sunn, og forebygge stemmeproblemer. Derfor vil jeg ta med kunnskap om 

dette emnet i dette kapittelet. Informant 5 forteller kort om sin måte å øve inn ny musikk 

på. 

”Min erfaring som sanger og komponist, er at jeg bruker det visuelle/auditive først og 

deretter avfotograferer/lytter og repeterer det i hodet mens jeg gjør andre ting, som å 

sykle en tur for eksempel” (Informant 5). 

Informanten forteller her om en helt bevisst holdning til hvordan øve inn nytt stoff, og 

at stemmen faktisk ikke blir brukt på dette stadiet i det hele tatt, og slik sparer stemmen 

for unødvendig belastning.  

 

Det finnes mange historier om musikere som har klart å høre hele musikkstykker i 

hodet. Hallam, Cross og Thaut(2009) skriver om psykologiske studier som har bekreftet 

at dette er mulig, også hos personer uten musikalsk trening, og man har begynt å forstå 

hvordan dette er mulig. Studiene viser at mennesker kan høre en melodi i hodet sitt, 

uten noe annet som akkompangnerer dette, noe som tyder på et slags selvstendig 

auditivt minne. I en fremføring vil dette auditive minne si noe til musikeren om hva som 

er det neste som kommer, i assosierende rekker. Dette auditive minnet hjelper musikere 

bedre til å huske musikkstykker enn ikke-musikere, siden musikere i tillegg forholder 

seg til rytme, tonehøyde, melodi og harmoni. I tillegg viser det seg at dette minnet 
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fungerer både med relativt pitch, og med absolutt pitch, siden noen faktisk husker 

musikkstykker i riktig toneart. Flere av informantene, som informant 5 her, snakket om 

at de har et bevisst forhold til hvordan de øver inn nye sanger, og hvordan de husker 

dem, at de bruker hodet mer enn stemmen til å øve inn en sang, og at de med tankene 

kan ”kjenne” etter om hva som fungerer i stemmen sin, og tenke gjennom dette mange 

ganger, i stedet for å slite på stemmen med å synge gjennom vanskelige partier mange 

ganger. Det sier også informant 1. 

”Hvis jeg skal lære meg en sang jeg ikke kan, til en begravelse for eksempel, så bruker 

jeg 90 % av tida i hodet, uten lyd” (Informant 1). 

Ved å bruke minnet på denne måten, så skåner man stemmen sin, fordi man tenker i 

gjennom problemstillingene i en ny sang, og bestemmer seg for beste mulig måte å takle 

dem på, i stedet for å teste dem ut, og når man først synger sangen da, så vil en del 

tekniske utfordringer allerede være unngått.  

 

Videre forteller også Hallam, Cross og Thaut(2009) om det motoriske minnet vårt som 

fungerer ved at handlinger blir gjort automatisk ved kinestiske minner, fra ledd, muskler 

og berøring. I nyere forskning har vi sett at vi har speilnevroner i vårt motoriske system, 

som responderer når vi ser tilsvarende bevegelser gjort av en annen musiker. Det 

motoriske systemet vårt blir fortsatt sett på som å stå helt på egenhånd, men vi ser stadig 

sammenhengene nå til minnet vårt i tillegg. Musikere snakker om at det motoriske 

minnet ligger ”i fingrene”, eller i stemmen i dette tilfellet. Dette minnet er helt ubevisst, 

de vet at de kan spille et bestemt stykke, men hvordan de kan spille det, beviser bare 

ved faktisk å spille stykket. Dette kan gjøre musikere engstelige, og kan lette føre til 

altfor mye øving, da man som musiker vil kunne føle at man ikke har helt kontroll. Som 

jeg også vil snakke om senere i kapitellet, så er det med å være engstelig, ofte føre til et 

problem for sangere. Anspenthet fører gjerne til spenning av muskler(noe av det samme 

som ved kulde som tidligere nevnt), og når man spenner muskler i kroppen, så slapper 

heller ikke stemmen av. Det å spille i gjennom stykket gang på gang er den eneste 

måten å virkelig bevise for seg selv at minnet faktisk er der, og dette kan være hardt og 

unødvendig arbeid for stemmen. Den eneste måten å kunne gjøre det motoriske minnet 
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”huskbart” på en annen måte, er å plukke det ned i små nok partier som gjør at vi klarer 

å huske det bevisst, og ikke bare underbevisst. For en sanger, så vil dette bety å plukke 

en sang fra hverandre, ned til alle små problemer, og tenke gjennom og finne en 

sangteknisk form for å takle eventuelle utfordringer og problemer. Evans(2003) tipser 

også om å lære seg et stykke både forfra og bakfra, hvis man er engstelig for å ikke 

klare å memorisere det. Også i dette motoriske minnet, må hver eneste hendelse trigge 

den neste- det er dette som er det underforståtte med det motoriske minnet vårt, for å få 

tak i det motoriske minnet vårt, så må det fremføres. Ved å gjøre dette, så vil vi kunne 

unngå en del stemmebelastninger, enn hvis vi bare velger å synge en sang som en 

helhet, uten å ha tatt tak i de enkelte utfordringene underveis på forhånd.  

 

Minner som er basert på emosjonelle følelser er vanligvis mye lettere å huske enn de 

minnene som er basert på hendelser uten emosjonelle følelser. Dette gjelder like mye i 

musikk, som på andre arenaer. Det virker klart at sangerens indre respons har en klar 

påvirkning for hvor godt man husker hendelsen. Sangere vil ofte føle det svært 

vanskelig å skulle fremføre noe hvis de blir bedt om å gjøre det uten følelsesmessig 

involvering, og det tyder på at det å synge uten følelsesmessig involvering fjerner noen 

av disse følelsesmessige markørene fra vårt emosjonelle minne. Slik forteller også 

informant 5 om sitt forhold til følelser i musikken. 

”For meg er musikk følelser hele tiden. Når jeg komponerer, bruker jeg både positive 

og triste minner i mitt hode for å utrykke det jeg ønsker”(Informant 5).  

Dette understreker at det å ta bort følelser fra en komponeringssituasjon, eller en 

fremføringssituasjon, omtrent er en umulighet for sangere, fordi stemmen føles så nært 

knyttet til minnet vårt om følelser. Dette har selvsagt mye å si for formidlingen for en 

sanger, men det å være bevisst på hva slags følelser en sang bringer fram, gjør at man i 

innøvingsfasen kan tenke gjennom sunne, tekniske måter å understreke dette på, og med 

trening vil det også være lettere å takle slike følelser uten at det går utover stemmen, 

hvis man skulle bli overrumplet av sterke følelser under en fremføring.  

Det språklige minnet vårt kommer i bruk blant annet når erfarne sangere mentalt 

forteller seg selv hva som skal gjøres på gitte punkter under en fremføring. Disse 
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instruksjonene man gir til seg selv inneholder ikke nødvendigvis ord, de er ofte 

abstrakte og gir hint til andre minner, både de motoriske, auditive, visuelle og 

emosjonelle om hva som skal gjøres. Men disse beskjedene ut i fra minnene kan gjerne 

omformes til ord, som for eksempel å si til seg selv at på akkurat det stedet skal man 

holde tilbake på dynamikken og lignende ting. Nettopp dette språklige minnet hjelper 

sangere til å forberede seg på å synge, enten ved å fortelle kroppen at den skal være 

avspent, fortelle nakke og kjeve i hva slags posisjon den skal stå, og minne på hvilke 

steder som krever ekstra oppmerksomhet rundt noe krevende sangteknisk. Det språklige 

minnet vårt kan brukes til å lede også andre mentale prosesser. Hvis vi oversetter 

kognitive prosesser til språk, vil vi kunne bruke denne mentale treningen til å ta tak i 

minnet vårt igjen hvis vi skulle dette ut av det under en fremføring, uten å måtte gå 

tilbake til begynnelsen igjen.  

 

5.2 Mental trening 

 

I 1993 studerte Ericsson øvinger som må være målrettede, strukturerte og effektfulle, 

men som også må ha motivasjon, for at øvingene skal ha maksimalt utbytte. Han mente 

å finne ut av at dyktige musikere klarte dette bedre enn mindre dyktige musikere, og at 

de var bedre på å planlegge, visualisere og kontrollere deres spilling ved å ha dette 

fokuset på hva de trenger å øve på til hvilken tid, og hvordan de kan forbedre seg. 

Informantene snakket mye om at de selv føler at de har dette fokuset, som nevnt 

tidligere, har de fokus på se over tekniske problemer, tenke gjennom form, formidling 

og helhet i sangene før de synger dem. Informant 3 forteller. 

”Jeg går gjennom sanger mye ved å bare tenke på dem, og jeg tror jeg varmer opp mye 

mentalt” (Informant 3).  

Fokus på å planlegge hvordan man som sanger kan øve på en mest mulig skånsom måte 

for stemmen, er viktig, og ut i fra det informantene fortalte, så er dette noe som det blir 

mer fokus på. Det er derimot ikke fullt ut forstått enda hvordan øvingsvaner og 

motoriske reaksjoner påvirker hverandre. Forskere mener også at disse reaksjonene i 
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hjernen vår som skjer under framføringer er tydeligere hos dyktige musikere, enn hos 

andre høyt trenede grupper. Dette kommer mest sannsynlig av to ting, det ene er at 

opptrening av musikk starter tidlig, ofte før man fyller 6 år - og det er da 

sentralnervesystemet vårt er mest påvirkelig, og også fordi musikk stort sett bringer med 

seg positive følelser. 

 

Som i sport, har man i musikk mange fysiske og psykiske utfordringer underveis i en 

fremføring. Man må kunne kommunisere med eventuelle med- musikere og dirigenter, 

få ut sin visjon til publikum, og fysisk takle sitt instrument, og eventuell angst og 

sceneskrekk som vil oppstå ved fremføringer, noe som vil være et ekstra press for en 

sanger som tross alt har instrumentet inne i kroppen sin. Disse evnene vil man først 

oppnå etter mange års trening, erfaring og refleksjon over eget arbeid. Og for å oppnå 

dette, kan man bruke en del teknikker for å hjelpe seg på veien.  

 

Williamon(2004) skriver at det aller beste for kroppen vår under en 

fremføringssituasjon, er at den er så rolig og avslappet som vi kan få til. En avslappet 

tilstand er en tilstand hvor vi ikke har noe overflødig spenninger eller aktivitet. Som 

sanger kan dette hjelpe oss å ha fokus på en slik avslappet og avspent kropp, for å unngå 

stress både før, under og etter en fremføring.  Flere studier viser at vi med å jobbe på 

denne måten kan redusere sceneskrekk, som jo forbindes med fysisk, mental og 

emosjonell spenning. Denne spenningen vil jo være svært individuell, og noe av den 

ønsker man jo heller ikke ta bort før en fremføring, men avspenningsteknikker kan 

hjelpe oss å få et fokus på hva slags tilstand vi ønsker å være i både fysisk og mentalt. 

Dette kan hjelpe oss med å redusere muskelstress, som kan påvirke vår fremføring. 

Videre kan dette også få gode ringvirkninger i resten av livet vårt, som å gi oss 

overskudd til andre ting, og gi oss gode søvnvaner, som igjen gir oss tid og energi til å 

skape gode øvingsforhold rundt oss, og alle disse tingene som totalt forebygger 

stemmeproblemer.  
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Man kan gjør disse avslappingsteknikkene både fysisk og psykisk, og på forskjellige 

nivå og i forskjellige tidsaspekter. Det vil være fordelaktig å bruke mer overfladiske 

teknikker før en fremføring, mens man kan gå dypere ned i en avspenning etter en 

fremføring. Denne dypere avspenningen passer fint inn i en daglig rutine, da kanskje 

særlig rett før man skal sove, som vil skape en avslappet stemning. Det vil også for 

stemmen være fordelaktig å samtidig synge litt ned, altså avslutte en dag med myke 

øvelser som man startet dagen med.  

 

Williamon(2004) skriver videre at mental trening er det andre aspektet man kan bruke 

for å gi seg selv støtte som musiker. Mental trening er trening som ikke bruker 

muskulær aktivitet. Tanken er at man som musiker bruker lytting, visuell og kinestiske 

sanser til til å skape eller gjenskape en opplevelse som er lik en fysisk bevegelse. Alle 

har mulighet til å trene seg selv mentalt, og for sangere vil dette øke deres evne til å 

legge merke til bevegelser og berøringer, øke deres kunnskap om stil og historien i 

musikk, og øke deres evne til refleksjon og memorere musikkstykker. Studiene viser 

variable resultater i forhold til mental trening, men de aller fleste virker særdeles 

positive, men fortsatt er det stor forskjell i omfanget på hvor mye sangere bruker slik 

mental trening. Det som dog viser seg, er at sangere ikke kan oppnå maksimal fysisk 

kapasitet uten å bruke noe mental trening, og uten personlig høy innsats, kan man ikke 

som sanger få testet og utviklet sitt fulle potensiale. Williamon(2004) nevner også at 

denne mentale treningen kan brukes for å forbedre områder som for eksempel: Å gjøre 

øvingen mer effektiv, å overkomme vanskelige tekniske utfordringer, få sterkere 

interesse i musikken generelt, å gjenoppta fokus under en fremføring, blir mer 

selvsikker og å oppnå større samspill og tilstedeværelse med publikum i en fremføring.  

 

Selvfølgelig vil disse fordelene variere stort fra sanger til sanger, avhengig av teknisk 

nivå, hvordan man reflekterer over egne presentasjoner, under hvilke forhold musikken 

blir fremført, og ikke minst i hvilken skala man faktisk har brukt mental trening selv. 

Det handler ikke om å enten ha et fysisk eller en mental tilnærming til øving og 

fremføring, men å kunne på best mulig måte sammenfatte disse to.    
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Det å synge «perfekt» krever mange år med motorisk trening, og all denne øvingen 

legger vi oss på minnet. Tilbakemeldinger er nødvendig for å forbedre både øving og 

fremføringer. Alle disse planlagte og fin-instilte bevegelsene som må til for å synge, gir 

impulser i forskjellige områder av hjernen vår. Kort fortalt så representerer ikke hjernen 

vår musklene, men bevegelsene vi gjør. Alt i alt kan det virke som at sangere/musikere 

klarer å ta i mot og kontrollere nye sensimotoriske bevegelser og impulser bedre enn 

ikke-musikere klarer. Det viser seg også at disse impulsene i hjernen også forekommer 

hvis musikere blir bedt om å høre på musikkstykker, da hjernen til en musiker da vil 

gjøre seg klar til å gjøre bevegelsene som må gjøres for å fremføre musikk, men hos en 

ikke-musiker vil disse impulsene i hjerne ikke forekomme. Det samme skjer hvis en 

musiker observerer enn annen musiker spille, enten live eller ved å høre det innspilt. 

Mental trening kalles det når man lærer underveis av sine egne øvelsesmønstre og under 

sine egne fremføringer, slik også flere av informantene fortalte at de gjorde.  

 

5.3 Emosjoner og følelser i en fremføring 

 

Hallam(2009) snakker også om at vi har som lyttere store forventninger til en 

profesjonell utøver, både når det kommer til det tekniske, originalitet, selvtillit, 

fleksibilitet, og en forståelse av musikkstilen som blir fremført. Men mest av alt ønsker 

vi at utøveren skal gi oss stor ekspressivitet. De musikerne/artistene som har høyest 

popularitet er gjerne de som klarer å vekke følelser hos sitt publikum. Emosjoner kan 

dog komme til musikeren på forskjellige måter, det kan påvirke hans valg av repertoar, 

hans motivasjon, hans konsentrasjon, og hans formidling under fremføringen. Informant 

1 forteller også: 

”Utrykket, ektheten, blir jo påvirket av hvis du er veldig deprimert eller veldig lykkelig, 

det vil jo gå to forskjellige veier. Og det er klart, en overlykkelig vokalist vil kanskje 

bruke stemmen sin på en annen måte” (Informant 1).  

Informant 1 mener altså at fremføringen vil blir annerledes dersom man som utøver er 

deprimert eller lykkelig, og at det også påvirker hvordan man bruker stemmen sin. 
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Sundberg(2001) skriver også om at man som sanger bruker tekniske virkemidler for å få 

frem en følelse man formidle i en fremføring, ved hjelp av lange eller korte toner, 

pustepauser, ansatser, markering av tekst og så videre. Gestikulering kan også hjelpe 

med å understreke følelser, slik at kroppen ikke er avslappet, men avspent og aktiv, og 

man har tenkt gjennom sunne måter å bruke stemmen sin på for å utdype formidlingen 

sin.   

 

En musikalsk fremførelse krever en utøver og et musikkstykke, og interpretasjonen sier 

noe om hvordan utøveren har formet fremføringen ut fra sine tanker og ideèr om 

musikkstykket. Dette kan videre ha et ønske om å fremføre en emosjon som ligger 

utenfor selve strukturen, men ofte vil strukturen i musikken understreke disse 

emosjonene uansett. Det vil på mange måter i ekspressivitet være en sammenheng 

mellom utøveren og lytteren, og i lytteren kan det bli vekket til live en emosjon som 

kanskje ikke var ment slik fra utøveren sin side. Men vi kan også oppfatte fremførelsen 

som ekspressiv, uten at vi som lytter sitter igjen med en bestemt følelse etterpå. Det kan 

være vanskelig å snakke om at utøveren skal klare å overføre sine følelser i musikken til 

lytteren, og for mange vil kanskje ikke dette bli sett på som et problem i det hele tatt, 

men for utøveren vil det være viktig å føle at deres tanker rundt interpretasjonen når ut 

til publikum i den formen som de ønsker. Og på mange måter kan dette måles som god 

kommunikasjon mellom utøver og publikum, hvis utøverens tanker rundt det 

ekspressive kommer ”korrekt” oppfattet ut til lytteren. For å kunne understreke den 

formidlingen og den følelsen man ønsker, kan man som sanger ta i bruk forskjellige 

teknikker, for eksempel sob (nevnt som en av kvalitetene i Estill Voice Training 

System), som på en sunn måte for stemmen vil kunne understreke enn trist stemning. 

Studiene har stort sett dreid seg om det auditive, men videre ønsker man også ta det 

visuelle inn i studiene om hvordan vi oppfatter ekspressiviteten i musikken. 

Informantene snakket om at musikk for dem også var en måte å få ut følelser på, uansett 

om det var til stede et publikum eller ikke, slik informant 3 her forteller om. 

”Jeg har alltid brukt sangen på nesten et renselses vis, man opplever jo mye i livet, men 

det har vært redningen for meg at jeg fikk en sangstemme, at jeg bare kunne gå ut i 

skogen og synge til trærne, det høres jo sikkert kjemperart ut men” (Informant 3).  
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Her blir det fortalt at sangen også fungerer som en måte å få ut følelser på, selv om disse 

følelsene ikke skal leveres til et publikum, og på den måten også løsne på spenninger, 

som vil hjelpe til å unngå overbelastning på stemmen. 

 

5.4 Sceneskrekk og sinnstemning 

 

Vi er kanskje ikke så vant til å tenke på sinnstemning som viktig i forhold til 

sangstemmen vår. Men informantene hadde mange tanker rundt hvordan egen 

sinnstemning påvirker sangstemmen, og hvordan stemmen blir brukt annerledes i 

forskjellige humør. Informant 5 forteller. 

”Dårlig humør påvirker både kroppens fysiske styrke og dermed stemmens tilstand, og 

man lukker gjerne lettere i strupen”(Informant 5).  

Informanten forteller her at ved dårlig humør, vil man kanskje knyte seg mer i kroppen, 

og slik skape problemer for stemmen. Vår selvoppfatting kan bunne i to viktige sider. 

Først handler det om hvordan vi kan mestre en oppgave på selvstendig basis, og som gir 

oss fortjenterespekt og skryt fra andre, og dette gir tillit til våre egne kunnskaper som 

sanger. Men så er det også et behov og et ønske om å være god i andres øyne. 

Imsen(1998) skriver om at vi har alle et behov for å føle oss verdsatt av andre. Hvis 

man ikke har troen liggende til grunn i oss selv, og ikke hvordan andre ser oss, så kan vi 

bli utrygge eller også få angst i visse situasjoner. Evans(2003) skriver at selvtillit kan 

måles i tre grupper, den første er når vi føler at vi er verdensmestere, og motsatsen er 

når vi føler at vi ikke får til noen ting. Virkeligheten ligger som oftest et sted midt i 

mellom, og som musiker måles dette i fremføringene våre. Angst kan altså dessverre 

oppstå ved mangel på trygghet, sikkerhet og dårlig selvinnsikt. Imsen(1998) skriver 

videre at trygghet oppnår man ved stabilitet, og sangeren trenger ikke grue seg for at 

noe ubehagelig skal skje på timen eller på scenen. Som sanger vil man ofte gå løs på en 

oppgave med to tanker, lysten for å løse oppgaven man har fått, men også frykten for at 

man skal mislykkes.  
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Når angst oppstår, kan den føles både psykisk og fysisk. Lehrer(1987) skriver om at 

sceneskrekk kan takles på mange måter, som med medisin, men bruke av diverse 

medisin kan også gi bivirkninger som kanskje heller ikke er ønskelige i en 

fremføringssituasjon. Videre skriver hun også om at dette kan bli bedre ved bruk av 

meditasjon, og at dette har hatt gode resultater. Sangere som undertrykker sine følelser, 

er et spesielt problem, fordi denne undertrykkelsen vil påvirke musklene som snører 

sammen halsen. Da vil pusten få store problemer. Når man skal synge, uansett om det er 

på en scene, eller bare i en øvingssituasjon, så krever det at man er til stede, både fysisk 

og psykisk. Man kan ikke la seg styre av noe i seg selv, noe selvkontrollerende, man må 

la seg slippe løs. En sanger vil derfor ofte føle seg sårbar og uten styring over seg selv, 

og vil ofte slites mellom dette og kontrollfreaken i seg. Dette kan vise seg i alle 

elementer av sangtreningen, fra de minste og enkleste øvelser, til store komplekse 

utrykk av følelser. Det er heller ingen tvil hos informanten, at deres humør påvirker 

sangen, informant 3 forteller: 

”Når jeg er glad og takknemlig, får jeg mye mer overskudd, og det hører jeg på opptak, 

at det der var en god periode i livet mitt” (Informant 3).  

Det er tydelig hos informantene at humøret er hørbart og følbart på stemmen, og det vil 

også gjelde negativt ved angst, som også vil vise seg fysisk.  Fysisk kan denne angsten 

vise seg som svimmelhet, kvalme og skjelvende knær, eller det kan vises i gråt eller 

aller verst sammenbrudd. Informantene ble alle spurt om de ble nervøse eller får 

sceneskrekk, og informant 1 sier.  

”Jeg blir mer ufokusert av å være nervøs, så jeg liker egentlig ikke det. Det er mange 

som sier de trenger å være litt nervøse, jeg er nesten det motsatte, jeg blir litt sur av det, 

jeg vil ikke være det – jeg vil være avslappet. Og da, hvis du er ufokusert, så bruker du 

jo lett stemmen på en feil måte” (Informant 1).  

Nervøsitet virker rett og slett som det direkte virker inn på stemmen, noe som jo ikke er 

så rart, hvis man ikke klarer å la kroppen slappe av, og man spenner seg. Det å skulle 

slippe den kontrollen, og lære seg at det ikke er farlig, er en oppgave som det tar lang 

tid å lære bort og lære seg. Det er utrolig viktig å ha stor tillit og ro mellom lærer og 

sanger, selv ned til de enkleste øvelsene. Angst er noe som overhodet ikke trenger å bli 
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mindre, eller bli borte med årene. Den profesjonelle sanger kan lett også få 

angstproblemer, da gjerne i forhold til å det å faktisk være god. Man får enda større 

kontrollbehov ovenfor seg selv, og alle kravene man blir stilt ovenfor som profesjonell 

sanger. Sangpedagogen kan sette fokus på disse problemene ved å gå inn med forståelse 

og innsikt, og jobber for å slippe noe av denne kontrollen. Ved å bygge opp 

sangteknikken, lære sangeren å kjenne sin egenstemme, hva han er god på, og hva som 

er stemmens svakheter i ethvert tilfelle – og også hvordan stemmen forholder seg når 

den ikke er helt i form, og gi sangeren et reflektert blikk på sitt eget talent, kan 

sanglæreren gi sangeren trygghet i det han er god på, og bli en person som sangeren har 

tillit til. Også ved å sette et fokus på stemmen som et instrument, kan man skille seg litt 

fra alle følelsene rundt sangen, og lettere unngå litt nervøsiteten. Informantene snakket 

mye om nervøsistet, slik som informant 2 her: 

”Hvis du anspenner deg, så anspenner du jo alt. Er du redd, så får du også kanskje en 

anspenning. Og stemmen vår som er så et speil av sjela vår på en måte, hvis du ikke har 

det bra, så vil hele apparatet bare klemme til. Men har du det bra, er glad og avslappet, 

så slapper jo også stemmen av”(Informant 2). 

Informantene har altså et klart forhold til at nervøsistet og sceneskrekk, gjør at man blir 

anspent og ukonsentrert i en fremføringssituasjon, og at dette igjen gjør at man mister 

fokus på å holde stemmen avspent, og heller ha fokus på riktig teknikk og lignende, og 

slik unngå overbelastning i stemmen. Hvis man jobber med disse elementene, vil man 

kunne bygge opp selvtilliten rent rundt sangen, og dermed begrense angstsituasjoner, 

som kan gi spenninger i og rundt halsen.  

 

5.5 Motivasjon 

 

Imsen(1998) definerer motivasjon som det som forårsaker aktivitet hos individet, det 

som holder denne aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening. Følelser, 

tanker og fornuft tvinner seg sammen og har påvirkning på vår motivasjon for oppgaven 

vi skal løse.  Når vi snakker om prestasjonsmotivasjon, så handler det om et ønske om å 
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prestere bra i forhold til en standard. Her ligger det ikke bare et ønske om lønn eller høy 

status, men rett og slett et ønske om å gjøre det bra. I sang og scenekunst vil dette være 

en vanlig motivasjonstanke. Behovet for anerkjennelse, som jo alltid er et sterkt behov 

hos sangere, gjelder ikke bare anerkjennelse fra andre, men også fra seg selv, være 

fornøyd med sin egen innsats, og det vil ofte ikke handle om belønning i det hele tatt 

utenom denne indre motivasjonen. I tillegg vil man som sanger kanskje også lære seg at 

denne anerkjennelsen ikke er like viktig fra alle personer man støter på, men den vil 

være viktig fra sin sanglærer, og andre musikere man jobber med, og tilbakemelding fra 

sitt publikum. Som informant 3 forteller om. 

”Hvis jeg kun skal synge for familie, det fikser jeg ikke, da blir jeg nervøs. Ellers spiller 

det ingen rolle, om det er konge eller demente jeg synger for”. (Informant 3).  

Her tyder det på, som også flere av objektene nevnte, at det å synge for sin egen familie, 

da blir man nervøs, og vil kanskje ikke prestere like godt, som hvis man er på en innleid 

jobb et annet sted, og kanskje dette bunner i at man er redd for å få negativ kritikk. 

Evans(2003) skriver at det kan være en forbannelse dette forholdet mellom familie og 

utøver, fordi man legger så stor vekt på meningene til personer som står en nære. Hvis 

man alltid har hørt at man er best i verden, vil man muligens opparbeide seg en angst 

rundt at man må leve opp til dette, eller hvis man får høre at man ikke er flink nok til å 

bli profesjonell, vil dette alltid legge en demper på troen på seg selv som utøver. For en 

sanger, er dette viktig å sette fokus på, dette med at negativ kritikk og også positiv 

teknikk. Man vil også jobbe med å ha fokus på at motivasjonen ofte er langsiktig, at 

man jobber for langsiktige mål. I tillegg er det viktig at man jobber for å sette mål som 

er overkommelige, som i sammenheng med talent og utvikling, er mål som er mulige å 

nå, men som ikke er for enkle å nå heller. Noen sangere vil ha et sterkt mestringsmotiv 

som vil synes når man kommer inn i en situasjon som man må prestere i. Noen andre vil 

også bruke et motiv mot å mislykkes også som kraft for å stå på og nå målet sitt. 

Motivasjon for en sanger kan også dreie seg om å gi seg selv et godt grunnlag for en 

sunn sangstemme som skal holde en hel karriere, ved å lære seg god teknikk, og ved 

bruk av mental trening. Sangpedagogen, eller andre støttespillere, kan hjelpe sangeren 

med å støtte oppunder disse formene for motivasjon, som vil gi nettopp trygghet og 

stabilitet i arbeidet. Ved å oppnå slik trygghet, vil man ofte unngå fysiske spenninger, 
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(så vel som psykiske), fordi man som sanger slapper av i situasjonen, og da vil man ha 

et godt grunnlag for å unngå å utvikle stemmeproblemer. 
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6. Oppsummering og sluttdrøftinger 

 

Da jeg begynte på denne oppgaven, så ønsket jeg å se om det var mulig å finne noen 

holdepunkter for sanger og sangpedagoger, til å kunne unngå og forebygge 

stemmeproblemer, og hva man kan gjøre hvis stemmeproblemene først har oppstått. 

Grunnet lite forskning på dette området, valgte jeg å sette fokus på å gjennomføre 

forskningsintervjuer med sangere som jobber profesjonelt på forskjellige arenaer, for å 

se om jeg kunne trekke noen slutninger ut i fra det de hadde å fortelle. Som nevnt i 

metode- delen, så ser jeg jo i ettertid at det nok dessverre ble litt for tynn empiri, jeg 

skulle gjerne intervjuet flere personer, men dette var ikke så lett å forutse. Jeg fikk også 

gjøre et intervju med både stemmelege Jens Øyvind Loven, som jeg så på som meget 

lærerikt, og et intervju på e-post med logoped Ranghild Skard, hvor begge disse 

intervjuene har hjulpet meg mye til lettere å kunne knytte sammen empirien min. Jeg 

skal nå oppsummere og drøfte rundt den informasjonen jeg har funnet, med 

utgangspunkt i problemstillingen min.  

 

Stemmeproblemer oppstår på mange forskjellige måter, men jeg har valgt å ha fokus på 

de funksjonelle stemmeproblemene, og de organiske som oppstår som følge av 

funksjonelle stemmeproblemer, som tidligere fortalt, de stemmeproblemene som 

hyppigst forekommer hos profesjonelle stemmebrukere. Loven ga gode og tydelige 

forklaringer på hvordan stemmeproblemer oppstår, og informantene viste seg å inneha 

noe kunnskap om dette. Jeg vil oppsummere hvilke stemmeproblemer sangere oftest får. 

Dett er ved feilbruk av stemmen, eller ved overbelastning i sammenheng med feilbruk, 

eller i sammenheng med infeksjoner. Det å bruke stemmen når man har en infeksjon, er 

verre enn å bruke den når den er irritert som ved feilbruk, men ingen av delene 

anbefales. Det kan tyde på at det største problemet for en profesjonell stemmebruker, er 

nettopp å lese signalene på sin egen stemme/kropp om at et stemmeproblem er på vei til 

å ta form, og at profesjonelle stemmebrukere lever i en bransje som gjør det særdeles 

vanskelig å la stemmen hvile helt når den trenger det. Jeg oppfatter det slik som at 

Loven og Skard har en oppfatning av at stemmen bør hvile, mye oftere enn det 
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informantene har.  

 

Det kan tyde på at svaret på hvordan man kan unngå stemmeproblemer, er mye mer 

komplekst og sammensatt enn det virker som informantene har kunnskap om. I kapittel 

2 skrev jeg om anatomi, og om hvordan en forståelse av vår anatomi og det 

fysiologiske, lettere gjør at vi forstår både sangteknikk og kroppslig kontroll bedre, noe 

som helt klart forebygger stemmeproblemer. Men det viser ser at informantene snakker 

lite om, og har lite kunnskap om anatomi, og som eksempel har Norges musikkhøgskole 

2 studiepoeng i anatomi på sin studieplan for Bachelor utvøende sangere. Callaghan 

(1998) har til sammenligning gjort en undersøkelse blant sanglærere i Australia, og også 

kommet frem til der at kunnskapen rundt fysiologi og akkustikk er for liten. Jeg ser på 

dette som et stort problem, når sangere som skal leve profesjonelt av sin stemme ikke 

har kunnskap om hvordan instrumentet deres er bygget opp, og jeg ser det som mye 

vanskeligere å forstå og lære bort blant annet sangteknikk, hvis man ikke kan relatere 

det til sin egen kropp, og ta utganspunkt i det. Loven mener det ville være en fordel om 

professionelle stemmebrukere hadde mer kunnskap om hvordan stemmen dannes og 

fungerer. Han er overrasket over hvor lite kunnskap det er om dette. Videre skriver også 

Sundberg(2001) at han også opplever at kunneksapen om hvordan stemmeproblemer 

kan unngås, er for liten blant sangere. Det ville være ønskelig at det kom et større fokus 

på anatomi og fysiologi inn i høyere utdanning på sang, og også i andre utdanninger 

som lærerutdanning, teolog utdanning, og andre yrkesgrupper hvor man bruker 

stemmen sin til fremføring på profesjonelt nivå, og man er avnhengig av at stemmen er 

sunn og sterk. Willard(2007) konkluderte med at 46% av forespurte lærere hadde hatt 

stemmeproblemer, og at dette var en sterkt utsatt yrkesgruppe, hvor det ville vært 

ønskelig med ledd i utdanningen om stemmebruk, og også oppfølging på 

arbeidsplassen.  

 

I kapitellet om sangteknikk, satte jeg fokus på utfordringene som ligger for særlig 

rytmiske sangere i dag, ved at begrepsapparatet ikke er likt over hele verden, og heller 

ikke her i Norge. Det er liten tvil, og stor enighet, blant både informantene, Loven og 
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Skard om at god sangteknikk hjelper til å bygge en sterk stemme som et ledd i å unngå 

stemmeproblemer, og at det mest grunnleggende som pust, støtte og holdning har felles 

forståelse og enighet uansett hva slags sangteknikk man ellers bruker. Jeg valgte å ha 

fokus på det jeg definerer som klassisk sangtradisjon etter min erfaring, og fortelle om 

metoden til Estill Voice Training System, og Komplet sangteknik. Jeg har jobbet i ca ti 

år som både sanginstruktør og dirigent, og har hatt sangelever både privat og i 

skolevesenet, og har sett det som en utfordring hele veien, at vi ikke har et felles språk, 

og en felles metode.  

 

Jeg har ofte opplevd at de elevene jeg har undervist som har hatt et stemmeproblem har 

tidligere brukt Komplet sangteknik, og jeg forstår det slik som at problemet her ligger i 

at det er mange som ikke forstår Sadolin sitt språk, og derfor feilbruker stemmen sin i 

forsøket på å finne fram til funksjoner og kvaliteter. Jeg har to store bekymringer 

ovenfor Komplet sangteknikk. Det første er at hennes begreper ikke kan forklares 

fysiologisk og vitenskapelig, slik jeg opplever at Estill Voice Training System, og også 

Johan Sundberg kan. Jeg opplever at hvis jeg ikke kan forstå hvordan de forskjellige 

funksjonene og kvalitene fysiologisk fungerer, vil jeg ikke bare kunne skape problemer 

for min egen stemme, jeg vil også ha store problemer med å lære metoden bort til andre. 

Min andre store bekymring til Komplet sangteknik, er Sadolin sin innstilling til sin egen 

metode som innebærer at man kan lytte seg til å synge riktig(lyden er mer eller mindre 

metallisk), og føle seg til å synge riktig, slik jeg skrev om i avsnittet om Komplet 

sangteknik. Det vil derimot ikke være noe problem med å finne andre forskere som 

understreker at lyd aldri er lik, at lyd oppfattes forskjellig, og oppfører seg forskjellig, i 

forhold til et stort omfang av variabler. Sundberg(2001) forteller at 

stemmebruksapparatet vårt har størrelsesforskjeller som påvirker lyden, vår uttale og 

dialket vil påvirke lyden, det er også forskjeller på menn, kvinner og barn med blant 

annet lengde på stemmebåndene våre som vil definere lyden. Derfor vil det være en 

umulighet å be noen lytte seg fram til riktig lyd, da man ikke har noen garanti for at 

denne lyden de oppfatter, vil være den samme som du ønsker at de skal høre. Videre er 

Sadolin også selvmotsigende, da hun også sier oppfattes forskjellig hvis man synger 

akkustisk, i mikrofon, med dårlig akkustikk og så videre, og at man derfor kan komme 
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til å bruke feil teknikk når lyden endrer seg(Sadolin, 2006: 206). Det er derfor vanskelig 

å forholde seg til hennes forklaringer om å lytte seg frem til riktig teknikk.  

 

Jeg erfarer at sangelever jeg har hatt, og også kor jeg har undervist i sangteknikk, 

responderer veldig godt, og virker å lett forstå, Estill Voice Training System, hvor jeg 

tydelig kan forklare hvordan man fysiologisk skal bruke stemmebruksapparatet sitt for å 

finne frem til sunne teknikker, og slik forebygge stemmeproblemer.  

 

Videre syntes jeg det var interessant å se om jeg kunne finne noen sammenheng mellom 

eksterne påvirkninger og stemmeproblemer. Det har alltid versert rykter om hvordan 

sangere kan unngå å bli hese ved å drikke urtete, alltid gå med skjerf, drikke melk med 

honning et cetera. Informantene hadde et nøkternt forhold til dette med kosthold i 

forhold til sangstemmen sin, de fleste hadde konkludert med at slike ting bare er myter, 

siden det vi spiser og drikker jo ikke kommer i nærheten av stemmebåndene våre, men 

at velvære er vel så viktig for at stemmen skal fungere optimalt, og at de individuelt 

derfor har funnet ting som fungerer for dem. Noen drikker lite melk fordi de føler at de 

blir mer slimete, og noen bruker halspastiller under en forkjølelse, men de var alle enige 

om at et sunt kosthold og normal fysisk trening, gjør at stemmen fungerer bedre i en 

sunn kropp. Loven forklarte videre at man kommer langt med sunn fornuft, men at 

alkohol, tobakk og kaffe disponerer for økt produksjon av magesyre. Dette kan gi sure 

oppstøt (reflux), som igjen kan irritere stemmebåndene og gi heshet. Videre var både 

Loven, Skard og informantene enige om at for eksempel air-condition og store 

temperaturforskjeller ofte føler til luftveisplager, som lett kan gjøre stemmebåndene 

tørre og irriterte. Informantene hadde også fokus på at kulde ikke er behagelig å synge i, 

og at det finnes forskjell på gode og dårlige lokaler når det kommer til akkustikk og 

lignende, men at dette kan man veie opp ved god sangteknikk og mental forberedelse.  

 

Til sist i oppgaven, ønsket jeg å vurdere hvordan mental trening, vårt musikalske minne, 

selvtillig og nervøsistet kan spille inn på vår sangstemme. Mental trening er et emne 
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som det er forsket en del på, men som ikke enda har gitt et entydig svar på om dette gir 

musikere større prestasjonsevne. Flere av informantene snakket dog varmt om bruken 

av mental trening, både i øvingssituasjoner, hvor hvordan de lærer seg nye sanger, 

håndterer vanskelige tekniske partier, lager oppbygging på sanger og andre ting, nok 

skjermer stemmen for en del hard terping som kunne gitt overbelastning. Videre brukte 

også flere av dem mental forberedelse i forkant av en fremføring, ved hjelp av 

visualisering av fremføringen slik de ønsker seg den, og på den måten å skaffe seg en 

større trygghet rundt en ofte presset og stresset situasjon.  

 

Alle informantene var også enige om at nervøsistet ikke er ønskelig, da dette bare 

spenner kroppen og man ikke klarer å være avspent. Ingen av informantene later til å 

være spesielt plaget av sceneskrekk, men forteller at visse situasjoner kan skape 

nervøsitet, om det skulle gjelde familie i publikum, ubehagelig lokale eller andre ytre 

påvirkninger som ikke skaper en optimal fremføringsituasjon. Nervøsitet virker også å 

oppstå særlig når man ikke er helt frisk, for eksempel under en forkjølelse, hvor man 

føler at man må gjennomføre en fremføring, men er redd for at stemmen ikke skal 

levere det man er vant til at den klarer.  

 

Som informant 2 tidlig i oppgaven sa, så finnes det kanskje ikke noen fasit på hva som 

er best for stemmen vår, hva slags sangteknikk som er det eneste riktige, og en 

bruksanvisning på hvordan man kan unngå stemmeproblemer. Men ved informasjonen 

jeg har fått gjennom intervjuene mine, ser jeg noen retningslinjer som jeg mener at 

sangere og andre profesjonelle stemmebrukere ville ha store fordeler av ved å følge. Det 

er ingen tvil om at stemmeproblemer bare er et økende problem i samfunnet vårt i dag, 

fordi vi stadig får flere profesjonelle stemmebrukere i nye yrkesområder, og fordi 

kunnskapen ikke er god nok i utdanningsinstutisjoner og på arbeidsplasser. For å best 

mulig kunne unngå stemmeproblemer, bør det jobbes for en felles forståelse av 

sangteknikk, gi mer utdanning i anatomi og fysiologi og sette mer fokus på bruk av 

mental trening, i tillegg til at profesjonelle stemmebrukere må ta sin egen stemmehelse 

på alvor, og oppsøke kyndig eksperthjelp hvis problemer skulle oppstå.  
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