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Sammendrag 
Forfatter: Maria Jordet  

Tittel: Jeg er med i verden. Jeg også.  - Om stemmens betydning 

Hovedveileder: Siri Erika Gullestad 

Ekstern veileder: Wera Sæther 

Denne studien springer ut fra et selvstendig feltarbeid fra (2016) på ”sangskoler” i landsbyer 

nord i Bangladesh, som ble gjort for å skrive hovedoppgaven. 

Studien er kvalitativt eksplorerende og samler seg i to forskningsspørsmål:  

1) Hva betyr det for (et utvalg) landsbyjenter nord i Bangladesh å synge?  

2) Hvordan kan jentenes erfaringer forstås teoretisk?  

Stemmens betydning er et overgripende tema. 

Metode: Det veksles mellom tre metodiske tilnærminger:  

fokusgrupper, semistrukturerte intervjuer og deltakende observasjon.  

Deltakerne i studien er bangladeshiske landsbyjenter, -gutter og sanglærere (voksne menn) 

som har deltatt i minimum to år i et lokalt arbeid for å bevare en utdøende folkesangtradisjon. 

Intervjuene er gjennomført med tolk og tatt opp på lydbånd. Analysen av det transkriberte 

materialet er gjort inspirert av Interpretetative Phenomenological Analysis (IPA).  

Funnene forstås teoretisk i en ”nedenfra-og-opp-tilnærming”.  

Funn: Jentenes ord er sammenfattet i tre fenomenologiske temaer: 

a) Bli seg selv ved å synge  

b) Bevare seg selv ved å synge  

c) Kjenne seg selv ved læreren og sangtekstene.  

Teori: Agens er et grunnbegrep. Jentenes ord om å føle seg friere ved å synge forstås dithen 

at de får autonomi. Det å synge griper inn i følelsen av hvem jentene er (identitet) og kan bli 

(utvikling). Relasjonen til læreren er vesentlig. Han er en som hører (”lydspeil”, Anzieu), 

veileder og holder sangen deres. Mahlers begrep om individuasjon brukes i å forstå 

utskillende og synliggjørende aspekter ved det å stå fram med stemme. Det å synge ser ut til å 

bevege jentene mot økt affektintegrasjon. Deltakerne sier de holder fast i og trøster seg i 

sangen, som om den var et overgangsobjekt (Winnicott) på veien mot individuasjon. At flere 

deltakere tåler å stå i konfliktfulle situasjoner, kan forstås som økt tilgang til egen protest 

(muligens aggresjon). De blir aktive i å forsvare seg mot hindringer. Ved siden av å bevare 

folkesangen og de unges stemmer, inngår det et fredsbevarende element i at hinduer og 

muslimer arbeider og synger sammen. Studiens faglige og kliniske relevans drøftes.	  
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Det er flere mennesker jeg gjerne vil takke.  	  
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For at dere modig og åpent har snakket med meg. 	  

Takk til Sujon og Narayan som koordinerte feltarbeidet, innhentet informert samtykke-
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Takk til foreldrene mine, Ragnhild og Arne Jordet, som har bekreftet det nysgjerrige i meg. 

Takk til Ingeborg og Sigmund Bø, som ga meg del i ord fra davidssalmene da jeg selv var 
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Lailas stemme. Hun traff meg i et punkt der jeg selv var uten lyd. Synnøve som er blind har 

gjort meg klar over intonasjonens betydning. Takk til Kristin Chandras med bratsjen og 

sangstemmen. 	  

	  

Takk til Anna Luise Kirkengen som inspirerte meg til å tenke at det ville være mulig å 
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student- og sommerstipend. Takk til Kirsten Osen som viste meg preparater av larynx 
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Takk for veiledning som har bekreftet tankene mine, gitt meg motstand når det har vært 

nødvendig og gitt meg del i stor faglig innsikt. 	  
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Celebration of the Human Voice 

When it is genuine,	  

when it is born of the need to speak,	  

no one can stop the human voice.	  

When denied a mouth, it speaks 	  

with the hands or the eyes or the pores,	  

or anything at all.	  

Because every single one of us 	  

has something to say to the others,	  

Something that deserves to be 	  

celebrated or forgiven by others. 

(Eduardo Galeano, 1991, s.25)	  
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1 Forutsetningshistorie 
Jeg dro til Bangladesh første gang i 2014, og da ikke for å gjøre et forskningsarbeid. Jeg 

ønsket å se med egne øyne og høre sangen til barna og ungdommene som lever mellom 

elvene nord i landet. I Norge hadde jeg sett video-opptak, gjort av Wera Sæther(WS), og hørt 

henne fortelle: Om et arbeid for å bevare utdøende folkesang på druknende land. Det var i og 

ved barna at sangen kunne bevares, sa hun, og kunnskapen kunne bare overføres til neste 

generasjon fra de såkalte ”mesterlærerne”, musikere som fortsatt levde. Sangen, som også 

kan kalles ”de fattiges sang” eller ”visdomssang”, er blitt overlevert muntlig gjennom 

tradisjonene, i og med kommersialisering og mange som flyttet fra nord-områdene til større 

byer, var sangen i ferd med å forsvinne fra kloden. Den første videoen jeg så var av en mager 

jente med kortklippet pannelugg. Hun så rett inn i kamera og jeg ble slått av alvoret i ansiktet 

hennes. Så la hun pekefingeren mot tommelen, lukket øynene og sang med innlevelse og 

kraft, samtidig som hun beveget hånden i en grasiøs bevegelse med melodien. Så en annen, 

og en til og en til. De var mange. Men WS snakket om dem ved navn. Hør, hvordan de 

synger! Jeg skjønte etter hvert at dette var et dobbelt bevaringsarbeid; med barna som aktører 

og medarbeidere for å redde sangen, ble også deres egne stemmer bestyrket. Jeg visste da at 

min egen stemme satt langt inne. Det jeg så (og hørte) grep tak i meg. Selv om barna sang 

innlærte tekster og melodier, formidlet de noe dypt personlig. Manoshi, den første jenta jeg så, 

som ikke kan ha vært mer enn elleve år, er nå for lengst giftet bort. Da jeg reiste rundt 

fra ”sangskole” til ”sangskole” i Bangladesh, på støvete landeveier i sykkelkjerre og 

autorickshaw, noen steder ved å krysse en elv i en av de lokale (fiske)båtene, og hørte 

tilsammen hundrevis av barn synge, fikk jeg en sterk følelse av ”det er nå det gjelder”. Dette 

er viktig. Men hva var så viktig? Jeg var kommet halvveis i psykologistudiet, og hadde til da 

ikke hørt en eneste forelesning eller lest noen bok eller artikkel der menneskets stemme ble 

tematisert. Jeg var i et land der alle snakket bengali, langt fra hovedstaden der nesten ingen 

snakket engelsk. Forfatter og psykolog Wera Sæther var der med mangeårig kjennskap de 

lokale landsbyene og menneskene. Hun snakket deres språk og hadde vært med å bygge opp 

arbeidet for sangen.  Jeg begynte å spørre meg: Hvilke faglige begreper var relevante og 

meningsfulle for å forstå fenomenet jeg var vitne til? Var det nærheten til elvebredden, de 

årlige flommene og den materielle fattigdommen som gjorde at barna framstod så uredde og 

bare i uttrykkene sine? Det var som om de ikke hadde noe å miste; men seg selv hadde de 

opplagt tilgang til. Spørsmålene vellet fram i meg, jeg kunne ikke finne svarene og besluttet å 

gå fram systematisk for å undersøke dette. Høsten 2016 ble første feltarbeid gjennomført.  
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Introduksjon av problemstilling 

Studien retter søkelys primært mot jentenes stemmer. I ”sangskolene” deltar også gutter. De 

lever alle på klimasårbart land, sør for Himalaya med smeltende isbreer, og i fattige 

storfamilier. At jentene synger sammen med guttene er vesentlig. Mesterlærerne i dette 

arbeidet er menn. I århundrer har fattige vandrere, gjetere, båtmenn og troende sunget og gitt 

videre sin livskunnskap og sangpoesi (muntlig) primært til gutter, og sønnene, ikke minst. 

Ideen om å lage ”sangskoler” der barn får komme til faste tider og undervises i folkesangen, 

ble utformet i et samarbeid mellom lokale sangere og Wera Sæther fra Norge i 2004. Et 

fornyende aspekt ved dette arbeidet er at jenter inkluderes og deltar på lik linje med gutter. 

Som stemme eksisterer gutten fra før i det bangladeshiske samfunnet og i sangtradisjonen i 

langt større grad enn jenta. Den utbredte praksisen med å gifte bort jenter tidlig i regionene 

der deltakerne mine lever er ikke et hovedtema i oppgaven, men som kontekstvariabel ikke til 

å komme utenom. Jentas rett til å uttrykke seg – og bli hørt – er langt fra selvfølgelig i 

landsbysamfunnet. I lys av dette er det interessant å undersøke systematisk hva det betyr for 

landsbyjentene å synge. Hvilke erfaringer gjør de seg, hvordan tenker de om og forstår de det 

å synge, hva gjør det med følelsen av hvem de er og kan bli. Hva har de selv å si. Å bli sin 

egen stemme er et grunntema. Deltakernes ord vil utforskes og diskuteres i et 

utviklingspsykologisk og psykoanalytisk perspektiv. Den samlede forståelsen min i denne 

oppgaven er også informert av gutters ord. I tillegg har jeg forholdt meg til sanglærere, menn, 

som på så mange måter har muliggjort arbeidet for å bevare (ved å gi videre) 

folkesangtradisjonen og de unges stemmer.  

 

Oppgaven samler seg om to forskningsspørsmål:  

1) Hva betyr det for (et utvalg) landsbyjenter nord i Bangladesh å synge?  

2) Hvordan kan jentenes erfaringer forstås teoretisk?  

 

Å gjennomføre denne studien, innenfor rammene av en hovedoppgave, har innebåret flere 

utfordringer enn muligheter. Jeg var fascinert og nysgjerrig.  Men ikke religionshistorisk 

skolert, ikke sangfaglig eller sosiologisk skolert, jeg kjente ikke den bengalske kulturen - ikke 

engang språket. To vesentlige var ikke mulig å vite: kan jeg skrive om andres sang? Og 

hvordan skal jeg gå fram metodisk; kan de snakke om sin egen sang? Erfaringene deres 

kjenner jeg ikke. Jeg vet jo bare hva jeg har sett. Fins det psykologfaglig forankret litteratur 

som kan hjelpe meg å forstå fenomenet? Det meste var ukjent for meg da jeg begynte. Men 

noe har tiltrukket meg så sterkt at jeg tross alt strev med å gjennomføre har holdt fast ved det. 
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Jeg vil nå legge fram for leseren hvordan jeg – med veiledning – har gått fram, og hva jeg har 

funnet og forstått.     

Scenen som studeres: Om Sangskolene  

Det bengalske ordet for sangskole (gurugriho) betyr direkte oversatt ”lærerens hus”. I 

praksis er det i skyggen av et tre eller i et lite blikkskur. To ganger i uken møtes barn og 

ungdommer til faste tider for å bli undervist i tone, skalaer, rytme, tekster og stemme av 

lokale mesterlærere (sanglærere). I dag fins ni slike steder. De som kommer er jenter og 

gutter i ulike aldre og med forskjellig religiøs tilhørighet. At hinduer og muslimer synger 

sammen, slik de gjør i dette arbeidet, er ingen selvfølge. At de synger på bengali er deres 

stolthet. Før Bangladesh løsrev seg fra Pakistan i 1971, gjorde studentene i Dhaka opprør mot 

å snakke urdu slik de ble pålagt (Ahmad, 2013). Sangskolenes beliggenhet er ved elven(e), 

områder som årlig utsettes for vekselvis flommer og tørke. Opprinnelig var  mange sanger 

såkalt ”elvesang”; båtmenn sang mens de rodde over elven og gjeterne sang ute med dyrene. 

I form og innhold kan noen tekster vekke assosiasjoner til Bibelens salmer. Sangtekstene 

stiller eksistensielle spørsmål om frihet, atskillelse, gudstro og kjærlighet. Med elven og 

båten som sentrale bilder – både i konkret og abstrakt forstand – er selverkjennelse et 

gjengangstema, som i strofen: ”Alt jeg fikk utdelt var en lekk pram, jeg har brukt hele livet på 

å øse ut vann. Hvem hører jeg til, og hva er mitt. Virkeligheten eies av ingen”.1 

Instrumentene er lokale, laget av kokosnøtt, hestehalehår o.l.; ektara (en-streng), dotara(to-

strenger), harmonium (trekkspill-piano), tabla (tromme) og fløyter m.fl. Flere holdende (og 

disiplinerende) elementer inngår i sangskolene; barna møter til faste tider, det er to faste 

lærere på hvert sted, sangtekstene skriver de selv ned som en slags arkivering og for å lære 

utenat. Mange timer øvelse ligger bak det som (tilsynelatende) fremføres med enkelhet. 

Barna og ungdommene er konsentrerte og hengitte; slik barn kan være når de er oppslukt i 

lek. Hvert sted har to sanglærere. Det fins nå også to kvinnelige. Sangundervisningen er 

gratis. En av deltakerne uttrykker det aspektet: ”Sangskolen må bli her for alltid. Så alle kan 

synge! Ikke bare de rike, også landsbybarn”. Sangskolene erstatter ikke vanlig skolegang, 

men er et ettermiddags-/lørdagstilbud. En av dem sier: ”Det er ikke nok å studere skolelekser, 

det er nødvendig å synge for å lære noe viktig.” Det dekkes ikke over forskjeller (gutt, jente, 

hindu, muslim, fattig, rik, eldre, ung), men sangskolene overskrider splittelse mellom kjønn, 

religionstilhørighet, økonomi og generasjoner. Ikke noe barn ekskluderes fra å bli med.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sangtekstene som gjengis i oppgaven er laget av mystikerpoeten Lalan Fakir (andre har 
skrevet dem ned). Femti sanger er oversatt fra bengali til norsk av Wera Sæther (2015).  
Noen sanger er trykket i tidsskriftet Mellom (2017) og i Bengalske Sanger (2005).  
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Vitenskapelig relevans 

Minst tre aspekter gjør dette relevant å studere innenfor en vitenskapelig ramme. 

1) Fenomenet er ikke studert før. Hvilket annet sted i verden synger barn, ungdom og eldre 

sammen utdøende visdomssang, fra forskjellige verdensreligioner, ved elver som stadig stiger. 

Det er viktig, ikke bare å dokumentere at de fins, lever utsatt og synger, men for 

psykologifaget å ta innover seg hva som foregår i bevisstheten til dem som synger.  

2) Innhente kunnskap om stemmens betydning. På tross av store teoretiske forskjeller innad i 

psykologifaget, sentrerer de fleste behandlingsmetodene seg i samtaleterapien. Det 

psykoterapeutiske arbeidet består som oftest i å snakke sammen. Å ytre seg er avgjørende i 

utviklingsprosesser. Faget trenger bred og fordypet kunnskap om hva det er å gi ord lyd.  

3) Tiden kan være knapp: I en forskningsrapport i Science Advances (E.-S. Im et al., 2017) 

redegjøres det for at våttemperaturen i enkelte områder i Sør-Asia, deriblant Bangladesh, i 

løpet av dette århundret vil overstige den kritiske grensen (35°C) for overlevelse, dersom 

utslipp av drivhusgasser fortsetter som nå (“business-as-usual scenario”). Det er nå de synger.  

 

2 Metode  
Denne reisen – fra å ha vært på besøk og blitt grepet av et nytt og fremmed fenomen, til å 

skrive hovedoppgave om dette – har innebåret å gå systematisk til verks: som observatør og 

intervjuer i et planlagt feltarbeid for å frambringe ny kunnskap.  

 

Studien har utviklet seg til å bli kvalitativt eksplorerende og veksler mellom tre metodiske 

tilnærminger: 

1) Fokusgrupper (6-8 deltakere i hver, for at de skulle inspirere hverandre til å snakke).  

2) Semistrukturerte intervjuer med hver av deltakerne (også med sanglærerne og guttene).  

3) Deltakende observasjon (hele tiden underveis).  

Hver av jentene er altså blitt intervjuet både i fokus-gruppe og i semistrukturert intervju. Det 

er deltakernes subjektive opplevelse av det å synge som undersøkes.  Fokuset her er på å 

forstå. Hva er det å synge for jentene og hva gjør det med dem – forandres de? I så fall; 

Hvordan? Målbare aspekter som sammenhengen mellom forbedrede skoleresultater og det å 

synge – har ikke forrang i denne studien. Tre gutter og to mannlige sanglærere ble intervjuet 

et år etter første feltarbeid i form av semistrukturerte intervjuer.  
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Datainnsamling 

Fra dette ble definert som en systematisk undersøkelse har jeg fulgt nødvendige formelle 

prosedyrer. Alt materiale er innsamlet med informert samtykke fra deltakerne. De har snakket 

sitt morsmål bengali, tolket av Wera Sæther (WS). Alle intervjuene ble tatt opp på lydbånd 

og transkribert i etterkant (tilsammen drøye tretti timer). Det er også gjort lydopptak av 

deltakernes sang. Lydopptakene muliggjorde også en språklig validering av WS sitt arbeid i 

felten. Intervjuene ble oversatt på nytt, i Oslo, ett år etter feltarbeidet. Doktorgradsstipendiat 

ved HiOA og bengaler Mrinal Kumar Das (som ikke har noen tilknytning til det lokale 

sangarbeidet) har i tillegg oversatt tilfeldige utvalg av intervjuene, i tre økter på en time hver2. 

Dette for å sikre at de oversatte ordene som analyseres samsvarer så presist som mulig med 

hva jentene faktisk sa. 

 

Feltarbeidet består av tre faser, der den første vurderes som den mest vesentlige:  

September 2016 ble atten jenter intervjuet i form av semistrukturerte intervjuer og tre fokus-

grupper. Feltarbeidet ble nødvendigvis utført i landsbyer nord i Bangladesh. Materialet er 

innholdsrikt. For en mest mulig grundig og dyptgående analyse – uten at mangfoldet som de 

ulike intervjuene representerer blir borte – er ti av de semistrukturerte intervjuene og tre 

fokus-grupper valgt ut for denne oppgaven.   

 

Desember 2016 : Ti av jentene ble invitert til å svare på fire oppfølgingsspørsmål. Disse 

utkrystalliserte seg i fasen med etterarbeidet. Visumregler og den politisk ustabile situasjonen 

i landet gjorde ny innreise umulig på det tidspunktet. Jentene skrev svarene sine i brev, som 

to medarbeidere tok med over grensen til India. Tekstene utdyper det muntlige. De vurderes 

svakere metodisk siden jentene ikke ble observert da de skrev. Sammen med en sanglærer 

som kjenner dem valgte vi ut de brevene som vi tenkte var skrevet av jenta helt alene. Ordene 

var enkle og hun skrev om noe av det hun også snakket om i intervjusituasjonen. Kun noen få 

utdrag fra disse utvalgte brevene er gjengitt i oppgaven.  

 

Desember 2017: Tre gutter og elever sangskolene (i alderen 17, 18 og 19 år) og to voksne 

sanglærere deltok i semi-strukturerte intervjuer (gjennomført i India): om hva det å synge 

betyr for dem selv og, hvilke erfaringer de har som brødre, naboer, medsangere til 

landsbyjenter. Hovedfokus med dem var beskrivelse av kontekst.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Mrinal Kumar Das sine oversettelser samstemmer med det WS hadde gjort. Enkelte 
nyanseforskjeller i ordvalg ble funnet, men de vurderes ikke som utslagsgivende for funnene. 
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Deltakere 

Studiens hovedinformanter er et utvalg på atten landsbyjenter i alderen 10-18 år. Hver enkelt 

som deltar i studien har vært med i sangskolearbeidet i minimum to år. De fleste har vært 

med i langt flere år. Tre lokale medarbeidere og sanglærere har valgt ut de enkelte deltakerne. 

De kommer fra forskjellige sangskoler og steder, én fra en sandøy i elven Brahmaputra. 

Foreldre og deltakere har gitt informert samtykke (s.6). Medarbeiderne som gjorde 

utvelgelsen ble instruert om å velge ut jenter som, ut fra den kjennskapen de hadde til dem, 

ville være i stand til å artikulere sangerfaringene sine verbalt. Det kunne selvsagt ikke vites 

på forhånd hvem som ville snakke under intervjuet, men instruksen var et forsøk på å bruke 

den knappe tiden mest mulig effektivt ifht. forskningsspørsmålene. Utvalget består med andre 

ord av lokale “eksperter”, altså jentene, som er kjent av medarbeiderne gjennom flere års 

sangdeltakelse. De vet hva de gjør og hva de snakker om.  Guttene og sanglærernes ord er 

innhentet for å få en mest mulig sammensatt forståelse av konteksten jentene synger i. To av 

guttene har vært med i sangskolene fra de var barn, og en fra han var 14-15 år. Sanglærerne 

er sentrale i å drive sangskolene. De er kjent av WS, og jeg hadde truffet dem i 2014. Alle 

fem var viktige medarbeidere under koordineringen av feltarbeidet i Bangladesh. Deres ord er 

ment som tilleggsmateriale og gis i denne oppgaven mindre plass enn jentenes ord. Selv om 

bare et konsentrert utvalg av datamaterialet presenteres her er kjernetemaer og sitater blitt 

valgt ut informert av helheten.  

 

Etiske vurderinger  

Studien ble godkjent av forskningsetisk komité ved Psykologisk Institutt (våren 2016). 

Department of Psychology (University of Dhaka) sendte et invitasjonsbrev med tillatelse til å 

gjennomføre feltarbeidet. Informert samtykke-skjema ble skrevet og oversatt til jentenes 

morsmål av Mrinal Kumar Das ved HiOA. Skjemaene ble sendt på epost til medarbeiderne to 

måneder før feltarbeidet, i juli 2016. Medarbeiderne innhentet samtykke fra jentene og deres 

foresatte. Identifiserende detaljer som navn, eksakt alder og navn på landsby er slettet fra 

teksten. Deltakerne ble ikke presset til å snakke om potensielt opprivende temaer. For flere av 

jentene er det et så stort alvor knyttet til det å synge at det var uunngåelig å komme inn på 

vanskelige temaer i intervjuene, for eksempel om familiekonflikter knyttet til om hun skulle 

få synge eller ikke. Når jentene selv tok initiativ til å fortelle om vanskelige realiteter, lot vi 

dem snakke fritt. En vurdering var at det ikke ville gjøre det verre for dem å sette ord på 

vanskeligheter i intervjuet. De lokale medarbeiderne, som også er lærerne deres, var 

tilgjengelige for, og fulgte opp, jentene i etterkant. Alle fikk et måltid mat den dagen de ble 
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intervjuet. Vi satt på bakken og spiste sammen, voksne og barn, ris og grønnsaker med høyre 

hånd. Maten hadde noen av mødrene tilberedt. Vi dro til sangskolene deres. Det ble sørget for 

at noen fulgte jentene hjem, og at de kom hjem før det ble mørkt.  

 

Studiens begrensninger 

Noen sentrale begrensninger ved studien ble nevnt innledningsvis. Som den at jeg som 

forsker ikke kunne snakke samme språk som deltakerne under intervjuene. I tillegg: 

Feltarbeidet måtte gjøres innenfor knappe tidsrammer og vi ble bedt om å forlate Bangladesh 

to uker tidligere enn planlagt. Den politiske situasjonen i landet var ustabil sommeren før 

feltarbeidet 2016. Nevnes kan: et terrorangrep rettet mot ”utlendinger” i en restaurant i et 

ambassadestrøk i Dhaka 1.juli og før dette flere plutselige drap på åpen gate. Islamistiske 

grupperinger påtok seg ansvaret for disse drapene. Noe av dette foregikk ikke langt fra 

området vi skulle bevege oss i, og la et press på forberedelsestiden. De lokale medarbeiderne 

insisterte på at vi skulle gjennomføre og myndighetene besluttet å følge oss med 

politibeskyttelse under hele oppholdet. Politibetjentene var ikke med inn i rommene der 

intervjuene ble gjennomført, men ved selve sitt nærvær kan de ha gjort jentene ekstra spente; 

dette i tillegg til presset som følger med det å bli intervjuet. Dette var første gang jentene ble 

intervjuet av noen. Meg som intervjuer kjente de ikke. Noen hadde sett meg i 2014.    

 

Om den økologiske validiteten: Funnene vil ikke generaliseres, men vil brukes for å generere 

spørsmål, og som utgangspunkt for teoretisk refleksjon om stemmen. Fra hundrevis av 

syngende barn er kun atten jenter valgt ut. Det kan være variasjon innad i gruppen, og det er 

ikke sikkert disse atten bringer fram det som er vesentlig for andre jenter. Det er jo heller 

ikke sikkert de, på så kort tid, er i stand til å si det som er vesentlig for dem. Men i utvalget er 

det jenter fra forskjellige landsbyer og fra ulike sangskoler, i forskjellige aldre (10-18) og 

med ulik erfaringsbakgrunn.  

 

Om bruk av teori: Utviklingpsykologisk eller klinisk og psykoanalytisk forskning basert på 

observasjoner i Europa har ikke uten videre gyldighet for å forstå barn og ungdommer i 

Bangladesh. Språk, religion, tradisjon, modernitet, geografi er eksempler på variabler som vil 

avvike fra hverandre på forskjellige steder. Kulturpsykologen Barbra Rogoff (2003) viser 

blant annet til at Piaget  etter sine kryss-kulturelle studier valgte å gå bort fra påstanden om at 

ungdommer, rent universelt, når den ”formaloperasjonelle fasen”. Dette understreker også 

nødvendigheten av å gjøre datainnsamlinger utenfor europeiske og amerikanske grenser – for 
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at kunnskapen i psykologifaget skal bli bredest mulig. Når forskning gjøres på nye steder må 

en ”psykokulturell” refleksjon inngå så presist som mulig. Det vil forsøkes i oppgaven. 

 

Samtidig tenker jeg at det som erfares som sant og viktig for mennesker i Bangladesh også 

kan angå mennesker i Norge. For å få en forståelse av utvikling som går dypere enn 

antakelser, er møtepunkter mellom ”insiders” og ”outsiders” av et samfunn essensielt, skriver 

Rogoff (2003, s. 25). Begge perspektivene kan bidra til å bygge forståelse av et fenomen. 

Stemmens betydning for jentene vil også forsøksvis gripes ved at det differensieres mellom 

ulike innenfra-forståelser: den fra jentene selv og fra musikerpedagoger (tre menn) og tre 

medelever som er gutter. Ikke alle aspekter kan bli med innenfor disse femti sidene. 

Siktemålet med denne studien er å forstå deres personliggjorte erfaringer og tanker. Det som 

er dypt personlig erfart er i seg selv interessant for psykologifaget.  

 

Valg av tolk 

Wera Sæther(WS) har arbeidet som tolk under intervjuene og oversatt deltakernes ord fra 

bengali til norsk, og mine ord fra norsk til bengali. Hun har, som nevnt innledningsvis, også 

vært en avgjørende drivkraft for oppbyggingen av sangskolene. En mulig innvending mot 

valget av henne som tolk er at hun i kraft av sin sentrale rolle der, er subjektiv og 

selvbekreftende  i et tolkningsarbeid. Som Haavind skriver kan den subjektive innsats i et 

forskningsarbeid lett mistenkeliggjøres, simpelthen fordi den er subjektiv (2001). Enhver tolk 

ville påvirke intervjusituasjonen med sitt nærvær. Hvordan hadde en lokal mannlig tolk virket 

inn på jentene? Ville de våget å snakke fritt til en mann fra sin egen kultur, med annen 

klassebakgrunn, om det å synge? (Bare de litt rike der kan engelsk). Og i et område med en 

konfliktfull historie mellom hinduer og muslimer; skulle tolken være hindu eller muslim? 

Kvinne eller mann? Den perfekte lokale tolken manglet. Den lokale ville neppe være perfekt. 

Det sentrale var ikke å finne en ”nøytral”  tolk. Vitenskapelig objektivitet er uoppnåelig 

(Hollway og Jefferson, 2013). Mitt anliggende som forsker var å velge en tolk som 

deltakerne ville kunne snakke mest mulig fritt og åpent med. Ikke en uten følelsesmessig 

engasjement. Anders Zachrisson presiserer om den terapeutiske posisjonen at det er mellom 

det profesjonelle og det private at det foreligger et motsetningsforhold, mens subjektiviteten 

skal brukes (2008). (Slik analytikeren i arbeidet for å forstå pasienten investerer sin erkjente 

subjektivitet med overføringsdynamikken som redskap, kan – uten sammenligning forøvrig – 

subjektiviteten anvendes også til fordel for et forskningsarbeid. Dette vil diskuteres videre 

under analyse).  Under første besøk i Bangladesh, hadde jeg observert hvordan WS kunne få 
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selv de mest sjenerte barna til å snakke. Hun satt på bakken med dem i timevis, skapte alvor 

og konsentrasjon i gruppen - og iblant latter. Jentene kan selvfølgelig ha blitt påvirket til å 

overdrive i positiv forstand betydningen det å synge har for dem. De kunne forsøke å innfri 

en opplevd forventning fra henne. Samtidig: I landsbysamfunn der jenter ikke er vant til å 

snakke om tanker og følelser med voksne, slik medarbeiderne har fortalt, er det grunn til å 

tenke at hun – som skolert psykolog og oversetter og for jentene; en de visste respekterte og 

verdsatte tradisjonssangen deres – ga dem mot til å snakke. Så var det min oppgave som 

intervjuer å legge merke til kroppsspråk og troverdigheten i det jentene sa. 

 

Analyse 

Analysene er blitt gjort i en slags serie: Jeg valgte først ut to fokus-grupper og syv semi-

strukturerte intervjuer, de som var mest talende fra det samlede materialet. Så utvidet jeg med 

tre semi-strukturerte intervjuer og en fokus-gruppe til for å få fram større mangfold i analysen. 

De muntlige intervjuene er prioritert framfor det skriftlige materialet av plassgrunner og, som 

før nevnt (s.5), fordi de vurderes metodisk sterkere. Der det ikke nevnes kan leseren gå ut fra 

at sitatene er fra de muntlige intervjuene.  Supplerende analyser ble gjort av semi-strukturerte 

intervjuer med hver av de tre guttene og sanglærerne.  

 

De viktigste veiledende analytiske prinsippene har vært: 

1) Å få tak i og utforske i detalj den enkelte jentas subjektive opplevelse av å synge.  

I tråd med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) er ikke målet å ha mange 

deltakere (Smith, Flowers, Larkin, 2009), men det fenomenologiske i seg selv, altså: hvordan 

noe erfares for den enkelte. I dette tilfellet: hvordan jenta skaper mening ut av det å synge i 

livsfasen hun er i. Intervjutranskriptene er først analysert hver for seg, så systematisk som 

mulig med utgangspunkt i ”kjernetemaer”. I framstillingen av materialet er kjernetemaene 

forsøksvis laget opplevelsesnære og ikke ”abstrahert vekk” fra ordene de selv har brukt. Jeg 

har prøvd å finne meningsfulle kategorier som sammenfatter det flere har sagt, og samtidig 

ivaretar det egenartede ved den enkeltes utsagn. Det er gitt relativt stor plass til sitater.  

2) Å følge en nedenfra-opp tilnærming (Hill, 2012). 

Temaene som er trukket ut i analysen har vært retningsgivende for den teoretiske diskusjonen. 

Jeg definerte ikke på forhånd en teoretisk sammenheng som så ble presset på deltakerne. Hele 

hensikten med undersøkelsen var jo å utforske noe jeg ikke hadde kunnet finne svarene på 
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hos meg selv eller i litteraturen. Jeg holder meg til å beskrive, og peke på sammenhenger, 

ikke forklare. Som Hill (2012) understreker, er erfaringenes årsak alltid kompleks. 

3) Å nærme meg kompleksiteten i hva det å synge betyr for jentene – i et samfunn som både 

verdsetter sang og som ved enkelte familiepolitiske og kulturelle praksiser motarbeider 

jenters egne stemmer.  

Hva risikerer hun som synger og hva står på spill for henne? Uansett styrke er hun som 

syngende jente i en sårbar posisjon. I tråd med Haavinds tenkning (2007) leter jeg etter de 

personlige uttrykkene i det som sies. Der kroppsspråket (formen) ikke kommenteres i teksten, 

vil tolkningene utgå fra hva som faktisk blir sagt. Haavind poengterer (årstall) at det ikke er 

mulig å gripe over hele datamaterialet, men de sammenhengene en som forsker finner, skal 

være slik at en annen med tilgang til samme materiale skal kunne se det. Det etterstrebes i 

oppgaven en mest mulig transparent prosess og så ”tykke beskrivelser” (jfr. Geertz) som 

mulig. Dette for at leseren skal kunne følge tråden fram til konklusjonene og gjøre seg opp 

egne meninger i møte med materialet. 

4) Å bruke min subjektivitet som verktøy i å assistere analysen, slik Hollway og Jefferson 

(2013) understreker betydningen av i sin psykosoiale og dynamiske forskningstilnærming.   

 

Materialet som foreligger i oppgaven er også valgt ut fra det som har truffet meg på en 

spesiell måte. Det har virket troverdig og vekket interesse. Det kan ha vært energien i jenta da 

hun snakket. Det kan ha vært spontaniteten, et personlig, fortettet eller konfliktfylt innhold. 

Selvfølgelig har forskingsspørsmålene i seg selv vært veiledende. Mye av det guttene og 

lærerne sa er blitt utelatt her simpelthen fordi det går utover denne studiens siktemål. En slik 

fragmentering av datamaterialet har opplagte omkostninger. Jeg kan ha utelatt viktige utsagn 

fra analysen. Men de fortolkninger jeg gjør vil støttes med verbale sitater i teksten.  

Ingen av de overnevnte teoretiske tilnærmingene for analyse av kvalitative data er blitt fulgt 

til punkt og prikke. De har inspirert og veiledet arbeidet underveis. Fordi verken Smith, Hill, 

Jefferson eller Haavind har utformet sine metodiske tilnærminger med tanke på de syngende 

jentene i landsbyer i Bangladesh, og for å å la egenarten i dette fenomenet tre fram, er de 

metodiske stegene blitt til underveis, i samråd med veilederne som har gått sammen med meg. 

 

De konfliktene jentene forteller om, er bevisste. I sin psykososiale og dynamiske forståelse 

betoner Hollway og Jefferson (2013) at deltakerne kan motiveres av ubevisste forsvar mot å 
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avsløre noe som ikke er i tråd med selvbilde eller andre konfliktfylte og truende følelser. Det 

blir ikke meningsfullt å gi deltakerne en mikrofon å snakke i, siden svarene kan være 

forkledd. En systematisk fortolkningsprosess av materialet er dermed avgjørende. Dette 

vektlegges også innenfor IPA-tradisjonen (Smith et al., 2009). Det blir for eksempel 

meningsløst å redegjøre for jentenes ord uten å innreflektere konteksten de lever i. Dette er 

begrunnelsen for intervjuene med guttene og lærerne.  Selvfølgelig kan emosjonell 

investering forstyrre og skape støy i et forskningsarbeid. Men hva annet enn seg selv skulle 

en ellers ta i bruk (bare det gjøres systematisk). Som Schwaber har uttrykt: ”Vi kan oppdage 

en annens subjektivitet bare ved å bruke vår egen”(sitert av Hollway og Jefferson, 2013, s.76). 

Å arbeide med å bli klar over egne tatt-for-gittheter i møte med forskningsfenomenet er også 

et vesentlig aspekt innenfor den filosofiske tradisjonen IPA springer ut fra (Smith et al, 2009).  

Noen av mine tatt-for-gittheter (som jeg er meg bevisst) fra 2014: 1)Landsbyjenter i nord-

Bangladesh er undertrykte. 2)Det å synge er frisettende for barna, og det skader dem i alle 

fall ikke. 3)Min hudfarge som forsker er uvesentlig. Det kan finnes andre jeg ikke kjenner.  

   

Intervjusituasjonen 

Deltakerne ble invitert til å tenke og snakke fritt. Det ble presisert at dette ikke var en 

eksamen med riktige og gale svar, men at jeg ønsket å høre deres tanker. Selv om alle hadde 

gitt sitt informerte samtykke på forhånd, sa jeg litt om oppgaven jeg arbeidet med, og at jeg 

var nysgjerrig på å forstå hvordan det var for dem å synge. Jeg etterstrebet å stille åpne, ikke-

ledende, spørsmål under intervjuene. Men flere ganger tok jeg meg i å stille ledende spørsmål. 

Enkelte spørsmål ble dessuten for abstrakte, som: ”Hva betyr frihet for deg?” At flere av 

jentene responderte med taushet betyr ikke nødvendigvis at de ikke visste noe om frihet, men 

kanskje snarere at de ikke var vant til å snakke om selve begrepet eller kunne abstrahere. Det 

ble tydelig etter få dager i felten at kombinasjonen av konkrete og åpne spørsmål ga mest 

informasjon, som; «kan du fortelle om første gangen du hørte sang - hvor var du, hvem var 

du sammen med».  Slike spørsmål – i motsetning til de abstrakte – fungerte som et slags 

springbrett, der flere av jentene tok sats og beveget seg ut i personlige beretninger. Enkelte av 

mine forhåndsplanlagte spørsmål justerte jeg derfor (eller forkastet) underveis. Det 

interessante var jo å gripe tak der jenta snakket med en nerve, og konsentrere intervjuene der.  

 

Med noen forandringer underveis kretset samtalene rundt følgende spørsmål:  
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- Kan du fortelle om ditt første minne om sang – første gangen du hørte sang eller 

første gangen du selv sang (hvor var du, når, med hvem, hva foregikk, hva følte du)?  

- Kan du fortelle om yndlingssangen din?  

- Hva får du (inni deg) ved å synge/Hva er det å synge for deg? 

- Har noe forandret seg (f.eks. hjemme, på skolen) etter at du begynte å synge? 

- Hvordan ville tilværelsen din vært annerledes hvis du var gutt?  

- Hva ville du gjøre hvis noen (mor, far, eller en viktig annen) nektet deg å synge? 

  

3 Resultater  
Deltakernes ord om å synge 

Basert på analyse av tre fokus-grupper og ti semi-strukturerte intervjuer med jentene 

med supplerende analyser fra fem semi-strukturerte intervjuer av guttene og lærerne 

 

Tre kjernetemaer om sangens betydning er trukket ut fra jentenes ord og vil her bli presentert. 

Hvert tema er mangfoldig og belyses av flere utvalgte sitater fra intervju og fokusgrupper. 

Kategoriene er laget ut fra hva jeg, i og etter analyse, oppfatter som vesentlig i det jentene 

sier. De er forandret underveis, og er drøftet med veiledere. Som beskrevet i det foregående 

er det et bevisst valg å gi plass til sitater, framfor å gjengi ordene deres med mine ord. Jeg 

ønsker å la leseren komme nærmest mulig jentenes stemmer. Mot slutten av hvert tema 

trekkes guttenes og sanglærernes utsagn inn. De snakker som vitner (naboer, brødre, fedre) 

og medaktører i sangarbeidet. Alle deltakerne har fiktive og lokale navn. Intervjuers ord 

markeres med”I”foran. Sitatene markeres med kursiv. (Anførselstegn brukes i diskusjonen).  

Hvert av kjernetemaene inngår i en teoretisk diskusjon som følger i neste del.  

De to første temaene er overlappende og henger uløselig sammen.  

Deltakerne forteller om å bli seg selv, og at de er aktive i å forsvare det de har funnet.  

Fenomenologisk  tema Teoretisk diskusjon 

Bli seg selv ved å synge Individuasjon, agens og autonomi 

Bevare seg selv ved å synge Affektintegrasjon, symbolisering og 

transformasjon  

Kjenne seg selv3 ved læreren og tekstene Læring, innsikt, utvidet bevissthet  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Det menes ikke at deltakerne har kommet dit at de kjenner seg selv 
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Et overordnet tema er å bli sin egen stemme 

 

a) Bli seg selv ved å synge  

Å synge forandrer en følelse av hvem hun er og kan bli. Den enkelte jenta har ved å synge fått 

en metode å utskille seg ved som synliggjør henne (individuasjon).  Åtte av ti jenter forteller 

at de først har sett en annen synge, en de har identifisert seg med; en ”modell” som har 

inspirert dem til selv å synge. 

 

Anamika: Det var ingen sang som trengte dypt inn i meg før jeg kom til sangskolen. 

Da Nitai-guru sang (...). Jeg ble helt forbauset og tenkte: Å, om jeg kunne synge som 

han! Så begynte jeg å komme til sangskolen. Å han kan, hvorfor skal ikke jeg kunne. 

Hvis jeg kan synge vil alle vite hvem jeg er og alle vil kjenne meg. 

 

Nima Jeg vil også bli en som kan synge på den måten! Jeg kunne aldri tenkt meg det 

på forhånd, at jeg skulle lære å synge slik. Og da var det jeg bestemte meg for at her 

skulle jeg lære og her skulle jeg bli stor.  

 

Konna: Noen har sagt til meg, du lærer å synge men hva skal du med det. Jeg vil bli 

kunstner. Jeg vil synge for alle, så jeg kan bli kjent med alle. 

 

Det inngår i sangskolens arbeid at det enkelte barnet er innskrevet og kjent ved navn. 

Foreldre som hver dag kjemper for å ha mat å spise har sjelden tid og overskudd til å snakke 

med barna om følelsene og tankene de går med. Det inngår ikke i det de tror og tenker at 

foreldre skal, sa WS under feltarbeidet, og hun har mangeårig kjennskap til lokale familier.  

Da blir det å synge blir en viktig (og kanskje eneste) kanal å uttrykke seg ved.  

 

Rumi: De (foreldrene) har ikke mye penger. Når papir og blyant trengs, er det 

vanskelig. Mamma og pappa har det vanskelig. Det er smerten min. (...) Når jeg er lei 

meg og plutselig kommer jeg på en sang, så synger jeg.  Jeg synger hver eneste kveld 

før jeg sovner. (...) Om morgenen synger jeg også. 

 

Shila: Jeg var så heldig at jeg fikk en slik anledning til å uttrykke meg! Jeg vil så 

gjerne at den sangen jeg synger, at alle skal få høre den. (..) Og hvis jeg ikke kunne 

synge, ville jeg ikke likt meg. Da ville jeg ikke kunnet bli denne Shila. 
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Ti av ti jenter forteller at det å synge har forandret hvem de er og hvordan de ser på seg selv. 

De blir friere og modigere. En forteller om å ha «våknet» da hun hørte sang første gang. Flere 

sier de var redde for å synge helt til de overskred en terskel i seg. 

 

Taposhi: Da var det akkurat som om noe våknet opp i meg. Da var det som jeg hadde 

lyst til å lære å synge med en gang. (..) Det var en følelse som våknet i meg da. Og litt 

etter litt så lærte jeg å synge. Og da jeg hadde lært en stund begynte jeg å synge.   

Intervjuer(I): Var du redd? 

Taposhi: Jeg var litt redd. Kan jeg eller kan jeg ikke, tenkte jeg 

I: Hva fikk deg til å gjøre det allikevel? 

Taposhi: For å drive frykten bort ville jeg synge allikevel!  

 

Shima: I begynnelsen var det skummelt å synge for de andre. I begynnelsen var jeg 

ikke modig. Motet er kommet litt etter litt. Uten sangen ville det vært mye jeg manglet.”  

 

Fra fokusgruppe: Først måtte jeg bli modig til å synge her, og så ble jeg modig til å 

synge andre steder også! (...) Hvis noen ber meg om å gjøre noe nå, så kan jeg det!” 

 

Det å synge har forandret hvordan de forholder seg i og til verden; selve det å kunne noe gir 

en frihetsfølelse. Det bestyrker autonomien. At det er stemmen hun behersker utgjør 

antakelig en vesentlig dimensjon. For den har hun med, i seg, hvorhen hun går.  

 

Shima: Ved å synge kjenner vi frihet inni oss. Det er for å få den friheten at vi synger!  

Jeg blir friere til å bevege meg i dette samfunnet ved å synge! Jeg kan ikke forestille 

meg en tilværelse uten sang. Sang er det aller viktigste for meg i verden.  

 

Rumi: Jeg har kunnet se så mange steder etter at jeg begynte å synge 

Fra fokusgruppe:” Ved sangen ønsker jeg å gjøre noe her i livet! 

 

Fem jenter snakker om sangen som noe livsnødvendig; et holdepunkt de ikke ville klare seg 

uten. Noen fokuserer på at de får noe vesentlig ved å synge (som mat), andre at de glemmer 

vonde følelser og det er slik sangen holder dem oppe. 
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Sumena (sterkt svaksynt, nesten blind): Sangen er pusten min. Og uten pusten går det 

ikke an å leve. Det jeg tenker er at uten den sangpusten kan jeg ikke overleve.  

Shila: Den viktigste kraften i menneskelivet er pusten. Slik er det jo for meg også. Slik 

pusten er nødvendig, slik er sangen nødvendig. Det er helt umulig for meg å la være. 

Jeg bøyer meg for sangen. Jeg vil ha den inni meg, og så vil jeg gi den ut. 

 

Utsagn fra fokusgruppe 1: Hvis vi ikke har mat midt på dagen, så kan vi synge i 

steden. Da kan sulten mildne” (Flere nikker. De vet hva det er å være sulten).4 

 

Fem av jentene snakker om sangen som en person, som en mor som holder dem, som om de 

etablerer et ”indre objekt” i sangen.  

 

Shima: Sangen plasserer jeg på min mors sted. Jeg tenker på sangen som min mor”. 

Shima utdyper dette temaet i brevet, hun skriver: Det er ikke bare et annet menneske 

som kan gi denne følelsen av en å være sammen med, også sangen kan gi den 

følelsen(...)slik vi er forbundet med moren er vi forbundet med sangen. 

 

Rumi (skriver): Slik mor med kjærlighet holder oss, slik holder også sangen oss når vi 

synger. Slik jeg forstår det, kan vi få mor nær oss når vi synger”. 

 

To jenter sier de synger fra en spesiell plass eller et punkt i seg. Andre betoner at de holder 

seg fast i sangen, som om sangen er et ”overgangsobjekt” de støtter seg til og samtidig 

kan ”individueres” ved. Begrepene vil utlegges i diskusjonen.     

 

Kohinoor: Jeg var så liten, tre-fire år. Foreldrene mine lå i sengen og jeg i midten. 

Da begynte pappa å synge med melodi. Før pleide pappa å synge om kvelden (...) Og 

så grep jeg fatt i sangen; da begynte jeg å synge sammen med han der jeg lå i sengen 

(...)Jeg lærte å synge hos pappa. Og ut fra det punktet synger jeg. (...) 

I: Hva ønsker du deg mest i verden?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 På en av sangskolene var det en av guttene også som utbrøt: ”Sangen er mat for sjelen. Den 
som synger vil synge mer og mer og mer og mer!” 
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Kohinoor: Ønsket er at jeg ved å holde fast på sangen kan holde fast på veien min, og 

at jeg kan gå riktig her i verden, det er et ønske (…). Den som kan holde fast på 

sangen kan holde fast på seg selv. Og for å leve midt blant alle så vil jeg holde fast på 

sangen. 

Shila: På grunn av sangen kan vi være fri her i verden. Slik vi er glad i moren vår slik 

er vi glad i sangen. 

 

Konna: Sangen er den virkelige vennen vår. Når ingen andre er der, gir sangen meg 

noen å være sammen med.  

 

Pael: Jeg og sangen vi er venner og ingen kan skille oss to fra hverandre (...)Med alle 

krefter vil jeg holde fast, og jeg skal holde fast! 

 

Deltakerne forteller at de er ”i en annen verden” når de synger. Denne andre verdenen, viser 

det seg, er kontakt med egne følelser. Det er et sted der de kan være, de erfarer noe vitalt i seg 

som de uttrykker i stemmen. Jeg tenker at dette også kanskje kommer ved bruk av stemmen, 

at det å gjøre (synge) kan skape eller utløse vitalitet i dem.   

 

Fem deltakere bruker et bengalsk ord for dyp følelse (”bhab”) om det å synge. 

Sumena: Når jeg synger er jeg inne i hjertet og inne i rytmen. Da drar jeg til en 

annen verden. 

I: Hva heter den verdenen? 

Sumena: Den dype følelses-verden 

 

Shila: Det er forskjell på dem som kan og dem som ikke kan synge. Alle kan jo, men 

noen har melodien, andre har ikke. Så er det det å synge med hele seg. 

 

I en fokusgruppe sier de at å samle seg i konsentrasjon er en forutsetning for å synge.  

Shima (i fokusgruppe): Dyp følelse, kraft, konsentrasjon. Uten konsentrasjon blir det 

ingenting, da er det ikke mulig å synge. 

Fem deltakere forteller om å gjøre andre glad når de synger. 

Nima: Å, jeg vil synge og gjøre folk lykkelige.  
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Fra fokusgruppe: ”Når vi synger blir også de som er sammen med oss glade. Jeg 

synger ikke bare for meg selv, men også for å gi glede” 

 

Shila: Når vennene mine er triste, sier de; Shila, du kan jo synge, syng for meg nå. 

Når jeg synger kan folk bli lykkelige. (..) Jeg vil lære enda mer. Jeg vil være sammen 

med sangen hele livet. Alle vil høre sangen og alle blir glade. Det nyter jeg. Alt det 

som er i meg av dyp følelse, alt det vil jeg gi.  

 

Sanglærerne forteller:  

Sakil snakker om å synge med ”dyp følelse” som det aller viktigste i undervisningen:  

Mange synger, noen synger fra innsiden 

Nitai er opptatt av konsentrasjonen:  

Aller lykkeligst blir jeg av et barn med helt åpent sinn og uten at noe ”insekt” 

forstyrrer barnets hjerne - når det inntreffer! 

 

Guttene forteller:  

Subho(19): For meg er det slik at når en jente tør å synge så vokser hun i øynene 

mine. Den jenta som synger skjønner hva hun har rett til. Og hvis jenta kan kjenne 

seg selv på den måten, da kan hun få flere jenter med seg og vise dem at de også har 

rett til å gjøre det samme. (...) Hvis familien er med jenta som synger så vokser jentas 

kraft. (..)Hun får mot innvendig.  

 

Binod(17): Ved sangen har jeg i hvert fall kunnet holde meg sammen(...)Det er så 

mange gleder jentene ikke får del i. Derfor er jentenes sorg større enn andres.	  	  Når 

jentene ikke kan si smerten sin til andre så kan den tas inn i sangen.  

I: Mener du at hun kan uttrykke smerten sin i sangen? 

Binod: Ja, og bli lettere gjennom sangen. 

I: Hva slags smerter er det du mener? 

Binod: Det kan være forskjellige ulykker. Men guttene kan ta del i så mye. Jeg 

snakker jo nå om landet vårt.  Jentene er utelukket fra så mye. 

I: Hva er det de er utelukket fra? 

Binod: Veldig mange feiringer, for eksempel. Mange religiøse feiringer. Alle mulige 

offentlige rom. De kan ikke gå dit de vil. I prinsippet så er jo jentene og guttene i 

landet vårt likestilt, men i praksis så får ikke jentene samme form for frihet. 



	  18	  

Subho: Om den jenta som nå synger får synge etter hun har giftet seg, er helt 

avhengig av ektemannen og ektemannens familie. Hvis den hun gifter seg med har et 

slikt hjerte at han lar kona synge, så er det veldig fint. Da vil hun kunne holde fast i 

sangen. Men alle guttene og guttenes familier er jo ikke slik. Derfor blir mange jenter 

skilt fra sangen. De kan ikke lenger uttrykke seg selv gjennom sangen. 

 

b) Bevare seg selv ved sangen 

Ingen av jentene forteller om negative erfaringer med selve det å synge. Men fem av jentene 

setter ord på konflikter (i familien eller med naboer) knyttet til om hun skal få synge eller 

ikke. Noen foreldre forstår ikke verdien av at hun synger, hun trengs som arbeidskraft i huset 

eller på åkeren. Andre er redde for at noe skal ”inntreffe”, at hun skal bli voldtatt (sier en av 

guttene). Jentene får derfor ikke gå ute på veiene alene, eller fra hus til hus.  De blir fulgt 

eller tar følge med noen til og fra sangskolen. For andre er det naboer som forstyrrer, ved å 

spre rykter om” løssluppen atferd”. De av jentene som setter ord på slike konflikter, gjør det 

svært forsiktig; med lav stemme og mest ved å antyde.  

 

Anamika: (om sin mors ord) Du synger, men hva er fruktene av det? Av og til sier 

mor: Ikke gå dit, ikke gå dit. Men jeg sier: Hvorfor skulle jeg ikke gå? Jeg skal gå, jeg 

skal lære. Jeg vil at alle skal vite hva sang er for noe. Mor blir sint noen ganger. Mor 

er for det meste hjemme og mor er redd for at jeg skal bli uoppdragen ute og at noe 

skal inntreffe. (snakker med lav stemme, ordene er ikke distinkte) 

 

Pael: Jo, det fins fiender. (pause) I nabohuset. De krangler om sangen. De sier dårlige 

ord til meg. Det der er ikke bra, slutt med det der. Og da sier jeg: Så lenge jeg lever 

så kan ingen ta meg vekk fra det å synge. De krangler med meg igjen. De krangler 

med mamma og pappa også. De prøver og prøver å få meg vekk fra sangen. 

 

Nima: Men det er så mye trøbbel i huset. (pause før hun fortsetter i trist stemmetone) 

Noen ganger så får jeg ikke lov til å komme hit. Så kom Nitai-guru hjem og snakket 

med pappa. Og da fikk jeg lov til å komme. 

 

Fem jenter knytter det å synge spesifikt til noe de gjør når de føler seg triste, som gjør at de 

får det bedre. Det virker som de blir mer klar over følelsene sine og kommer nærmere det 
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som er vondt ved å synge, men også at de utrustes til å tåle følelsene. De beskriver noe 

dynamisk.  

 

Kohinoor: Når det er tungt og trist innvendig, da kommer sangen av seg selv og det er 

jo for å glemme det vonde at jeg synger. Og når jeg er helt alene på et sted og synger, 

da kommer den freden (...)Helt fra jeg var bitteliten har jeg bare sett mamma og 

pappa gråte; Allah, hva blir det med oss. Før så jeg jo at pappa også sang og da 

hendte det at det var litt smil i ansiktet hans (...) Helt fra jeg var bitteliten har jeg 

bare visst om hvor tungt vi har det. Derfor er det jeg holder meg oppe ved å synge. 

Derfor synger jeg. (...) Når jeg synger da brenner ikke sulten i magen (...) Hør, jeg 

har jo sunget fra jeg var bitteliten og hvis jeg nå må slutte med det så kommer jeg 

ikke til å kunne leve.  

 

Anamika: Hvis vi er lei oss, så synger vi og feier vekk smerten, da letter den.  

 

Nima (som vokser opp uten foreldrene) skriver: Det skjer så mange brudd i et 

menneskeliv. Den som synger har et sted å uttrykke all den atskillelsessmerten. 

 

Taposhi: Jeg synger når jeg er trist. Jeg elsker å synge. Jeg får så mye lykke. Det som 

er i hjertet. Jeg kan ikke forklare med ord. 

 

Konna: Men jeg er jente, jeg får ikke dra langt bort. Når presset blir for stort. Det jeg 

da gjør er å synge. Jeg lar ikke noen vite at det er trist, jeg synger.  

 

Kohinoor: Om natten, når alle sover, da synger jeg sanger om det som gjør vondt inni 

meg. Jeg tror at hvis sangen forsvant fra livet mitt da kom jeg ikke til å overleve.  

 

Ti av ti deltakere forteller om følelsen av å bli glad når de synger.  

Anamika: Du kan jo ikke bli til noe på den måten (sier mor). Jeg behøver ikke å få 

noe mer, jeg får glede!” 

 

Sumena: Jeg kan ikke si det som da er inni meg! En uendelig lykke… som det ikke er 

mulig å utsi.” 

I: Har du lyst til å si noe mer 
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Sumena: Jeg har lyst til å synge hele livet. Det er mitt største ønske at sangen alltid 

skal være der.”  

 

Konna: ”Når jeg ikke har det bra, så hjelper det å synge. Og for å holde meg glad så 

bevarer jeg alltid noen sanger inni meg. Derfor går jeg og lærer og sang hver eneste 

uke.”  

 

Pael: ”Da dykker jeg ned i det. Da er jeg i en annen verden! Da blir jeg helt lykkelig. 

Da får jeg fred.” 

 

Da jentene ble spurt hva de ville gjort hvis en viktig annen nektet dem å synge, sammenfattet 

de i ganske fortettede utsagn at de ved å synge redder seg selv. De kan ikke se for seg en 

meningsfull tilværelse uten. Men de forteller om en spenning mellom forpliktelsen til å være 

lydig mot foreldrene eller andre og forpliktelsen til å være tro mot seg selv (mer opprørsk 

holdning). To deltakere oppgir de ville adlyde foreldrene og seks jenter svarer mer opprørsk. 

En jente reflekterer tydelig over konflikten; hun kan ikke trosse foreldrenes ord, men hun 

klarer seg ikke uten å synge. En jente omgår spørsmålet. Et utsnitt fra hvert av de ti svarene 

er gjengitt: 

 

Anamika: Hvis de nektet meg det, da ville jeg ikke kunnet holde meg samlet. Da ville 

jeg grått og hatt stor smerte. Da ville ingenting gledet meg. 

 

Sumena: Da ville jeg adlyde, jeg kunne ikke komme. Men jeg ville si: det er ingenting 

dårlig der. Hjertet mitt ville ønsket å komme men en stengsel er en stengsel. 

 (...) Uten sangen ville det ikke vært et godt liv. Jeg ville manglet mye. 

 

Kohinoor: Hvis naboene ikke vil ha det, hvis naboene sier la være med det, slutt med 

det. Hvis mamma og pappa sier slutt med det. Da tror jeg at da ville det være slutt på 

meg også.  

 

Det er noe nærmest identitetsoppløsende knyttet til det å gi opp sangen. Sitatene bekrefter 

tema 1: Bli seg selv. Kohinoor sier ikke: ”(…)da ville jeg slutte med det å synge.” Hun 

sier: ”da ville det være slutt på meg også”. Det dreier seg om å bevare selvet.  

Flere jenter forholder seg langt mer aktive til spørsmålet. De ville slåss.   
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Rumi:Da ville jeg forklart for moren og faren min. (..) Jeg ville sagt jeg går for å 

synge. 

I: Og etter det da; hvis ikke de ville høre? 

Rumi: (ser uforståelig på intervjuer) Hvorfor skulle de ikke høre på meg? 

 

Konna: Jeg ville sunget allikevel! De hører hva jeg sier! Ingen stanser meg!  

 

Pael: Jeg ville sagt: fra sang kommer det kunnskap. Hvorfor skulle jeg ikke synge. 

Selvfølgelig skal jeg synge. Jeg vil synge. Og jeg vil slåss for å få synge!  

I: Hvis du blir gift, hva da? 

Pael: Med alle krefter vil jeg holde fast og jeg skal holde fast. Og jeg skal forklare 

meg i svigerfamiliens hus, at sangen ikke er noe dårlig ting. Det er en uendelig 

kunnskap der. Jeg kan ikke slippe sangen! 

 

Shila: Hvis noen sa; ikke syng mer, forlat den verdenen der, det ville jeg aldri ha 

kunnet følge. Det ville ikke vært mulig for meg.  

 

Taposhi: Jeg skal synge! Jeg hadde sagt ifra til sangskolen  

 

Shima: Det jeg ønsker meg er at jeg skal kunne leve rett ut helt fritt og at ingen skal 

sette opp sperringer for meg. At jeg kan gjøre det som jeg ønsker å gjøre det. Det er 

det som er frihet (..) slik at jeg kan oppføre meg som jeg vil og synge som jeg vil. At 

ingen skal hindre meg i å lære å synge. 

I: Og hvis noen forsøker å hindre deg fra å synge? 

Shima: Jeg vil sprenge meg gjennom (...)Det er ved å synge at jeg har laget motet mitt. 

Det er ved å synge at motet mitt vokser og vokser. 

 

Nima: Det kan jeg ikke tenke meg! Sangen må finnes! Det er ikke mulig at sangen 

ikke blir på jorden! (..) Fordi sangen er en sånn ting at... Den som har skapt sangen 

vet at uten sangen ville ikke jorden gå rundt. 
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Guttene understøtter jentenes ord om sangens betydning: de trøstes og styrkes ved å synge. 

Guttene anerkjenner jentene som sangere på lik linje med dem selv. De identifiserer seg med 

jentene: det som er viktig for meg er viktig for dem. Så holder de samtidig opp at det vil 

kunne bli vanskeligere for jentene enn for dem selv å få fortsette å synge.  

 

Binod: Hvis noen vil gråte så kan hun uttrykke det i sangen. Sangen er den viktigste 

metoden for å trøste sjelen. Sangen er en beholder for lykke og sorg. (…) Det fins ikke 

noe som er mer smertefullt enn for en som har sunget å bli nektet å synge. For når en 

som synger har det vondt så kan hun styrke seg selv ved sangen. Men den som ikke 

kan synge, har ingen anledning til å styrke seg selv. Og dette er jentenes situasjon 

etter ekteskap(..). 

I: Ifølge det du sier, må jo jentene miste sangen. Men er det da en god ting å la en 

jente lære å synge? 

Binod: (..)Jeg mener at selvfølgelig er det riktig å undervise jentene i sang. Og jeg 

mener at foreldrene til jenta er forpliktet til å tenke på, når de gifter bort jenta om 

hun får fortsette å synge eller ikke. (..) 

I: Hva hvis en jente protesterer: jeg vil ikke giftes bort, jeg vil synge! 

Binod: Men jeg har jo sagt dette; hvis JEG (som gutt) sier at jeg vil gifte meg med en 

jente som synger, så vil familien godta det. Men jentene har ikke en slik frihet. Og hun 

er nødt til å gifte seg med den hun må gifte seg med. Hun har ikke noen frihet. Men 

hvis moren og faren skjønner, vil de forsøke å finne en slik gutt og familie. Men hvor 

mange mødre og fedre skjønner dette? 

 

To spesifikke hindre knyttet til selve det å være jente-som-synger sammenfattes av guttene i 

risikoen for å bli giftet bort tidlig og rykters makt. De to er uløselig forbundet med hverandre. 

Og: Å bli giftet bort er ofte ensbetydende med å måtte slutte å synge. Guttene uttrykker ikke 

mindre dramatisk enn jentene det uutholdelige ved ikke å få synge. 

 

Amir(18): De fleste jentene gifter seg i fjorten-femten års alder.  

I: Hvorfor gifter hun seg så ung, hvem bestemmer det, er det hennes ønske?  

Amir: Selv om jenta ikke ønsker det, er hun nødt til å ønske det. For jenta vet at det 

fins ingen annen vei for henne enn å gifte seg. Hun vet at familien kommer til å gifte 

henne bort.  
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Frykten for ”hva vil folk si” viser seg å være en mektig variabel i området. Jentene kan 

holdes inne i husene, ikke bare fordi de er redde for at noe faktisk skal gjøres mot henne, men 

for at andre skal snakke om henne. Det sier også noe om kraften i det talte ord. 

 

Subho: Guttene har en helt annen frihet. Familiene er lite bekymret for guttene. Men 

for jentene er de redde. 

I: Hva er de redde for? 

Subho: Verden er heslig og jentene kan ikke gå ut uten å måtte høre nedsettende ord. 

For at familien skal holde på sin egen respekt så tør de ikke å slippe jentene ut. Selv 

om jenta har like stor iver som jeg har etter å lære å synge, så kan hun ikke slippe den 

løs (…) Det er så mye de ikke kan gjøre, hindret av andre, og de får ikke frihet til å 

bruke sin egen hjerne. Og det dreier seg om folks frykt, hva vil folk si.  

 

Amir: Det er mye lettere for guttene, og en jente må jo gå ut av huset for å lære å 

synge. Og så fort hun har gått ut av huset kan ryktene begynne å svirre (...) På grunn 

av samfunnet får ikke jenta anledning. Om en jente står opp på scenen og synger, 

begynner ryktene.  

 

Det anses som en fars plikt å gifte bort datteren. I og med medgiftspraksisen, det en familie 

må betale svigerfamilien for å få gifte henne bort, er jentebarnet også en økonomisk byrde.  

 

Subho: Det familien ønsker er å overgi jenta til en annen familie med sin egen respekt 

i behold.  

Binod: I landet vårt er det en tankemåte at når jeg har giftet bort jenta, så er jeg 

frisatt. Uansett hva slags gutt det er. Om det er en syngende gutt, en fattig gut, en 

ikke-fattig gutt. Det fins også familier der ingen tenker på hva som kommer til å skje 

med jenta når hun er giftet bort. De tenker bare på at når jeg har giftet bort datteren, 

så er jeg frisatt.  

I: Har du noe mer å si til dette?  

Binod:Det er en ting jeg er forundret over, og det er hvordan i all verden kan de klare 

seg uten sangen. Hvis jeg var i deres sko, ville jeg ikke giftet meg. Jeg ville ikke kunne 

forestille meg hvordan det var å skilles fra sangen. 
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I sanglærernes arbeid inngår å gjøre det de kan for å beskytte jentene fra å giftes bort tidlig. 

Både Sakil og Nitai forteller om å ha gått hjem til jenters hus og snakket med faren, dersom 

noen har uteblitt fra sangskolen. Jentene får vitner i voksne utenfor storfamilien som går inn 

for stemmene deres i undervisning og oppsøker dem når de hindres fra å komme. Det kan 

også bli reparerende. 

 

Kjenne seg selv ved læreren og tekstene  

Ti av ti jenter forteller om at de lærer ved å synge: Rytmisk og musikalsk, ved å bruke 

stemmen, ved kognitivt arbeid med å lære seg vanskelige tekster utenat, tekster som ofte 

tematiserer selverkjennelse, og de lærer om å respektere tradisjonen og hverandre. De deltar i 

noe som griper utover dem selv og storfamiliens hverdagsliv.  

 

Fra fokusgruppe: Det er en verden der vi lærer! (..) Jeg har jo ikke vært her lenge... 

men jeg har lært mye allerede. Rytme, melodi, følelse. Hvordan jeg skal være sammen 

med de andre som lærer og hvordan jeg skal være overfor mesterlæreren. Hvordan 

jeg skal respektere dem. (pause) Her skal jeg bli værende!!  (sier hun med stor kraft).  

 

Rumi: Jeg har lært om å synge innenfra, med dyp følelse!  

 

Tre jenter forteller om en opplevelse av at bevisstheten utvider seg.  

Shila: Bevisstheten vår utvider seg når vi synger. (..) Den Shila som nå er her blir en 

annen Shila (..)Sinnet som var urolig blir helt fredelig 

 

Anamika: Det er så mye kunnskap å få i sangen. Det utvider bevisstheten min. Og en 

lærer om å respektere de eldre.  

 

Fire jenter trekker spesielt fram sanglærerens betydning: 

Anamika: Først prøvde jeg, men jeg klarte det ikke. Nitai-guru sa: Det er klart at du 

kan! Og så gikk jeg hjem og øvde og øvde. Moren min sa; det klarer ikke du, du har 

ikke noe stemme til slikt. Jeg sa til moren min: selvfølgelig skal jeg klare det! (…) 

Og jeg pleide å øve for meg selv. Om jeg bare kunne lære EN sang godt, da ville jeg 

skjønne at jeg klarer. Da jeg allerede hadde sangen inne, sa Nitai-guru: Du kommer 

til å klare det bra! Jeg tenker at hvis jeg har den stemmen jeg nå har, så skyldes det 

Nitai-guru. 
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I: Hva er det egentlig han har gitt deg? 

Anamika: Han har lært meg skalaene og om rytmer og han har sagt meg hvordan jeg 

skal bruke stemmen, hvordan jeg skal samle meg i konsentrasjon, og å snakke med 

meg selv om hva jeg kan og hva jeg ikke kan. 

 

Under feltarbeidet i 2016 ble vi forhindret fra å reise til ett av stedene og på et annet dukket 

det plutselig opp noen som var rasende og protesterte mot at vi satt på bakken og hørte sang.  

Sangundervisningen foregår ikke uten fare. Hinduer og muslimer synger  jo sammen. På én 

av sangskolene har det også vært med et barn fra en kristen familie.To av jentene snakker 

eksplisitt om skiller som løses opp i sangskolene.  

 

Shima (fra muslimsk familie, forteller om sorgen da sanglæreren hennes døde): Ingen 

av oss tenkte på at han var hindu. Vi bor i samme hus!  

 

Pael (forteller om noen av sangtekstene): Vi er alle mennesker. Vi skulle hjulpet 

hverandre alle sammen! Den sanne religion er at vi alle skal hjelpe hverandre. 

 

Folkesangen de undervises i, som de eldre lærerne gir videre til de yngre, tar for seg 

eksistensielle spørsmål som kan angå et hvert menneske. Kan hende er det en viktig 

grunn til at de synger fra ulik religiøs tilhørighet. Som i dette verset: ”Ikke engang nå 

kjenner hjertet sin adresse./Her er jeg. Men hvor skal jeg, og med hvem./ Dette er 

huset mitt, dette er rommet mitt./ Og alt dette er bare en skrothaug med ord./I løpet av 

et eneste øyeblikk kan alt gå under” Lalan Fakir (gjendiktet av Sæther, 2014). 

 

Fem av jentene forteller om tekstene de synger.  

Shima siterer en sangtekst som tar for seg temaet døden: ”Se på tidsklokken din. Se 

hvor lang tid du har brukt og hvor lang tid du har igjen”.  

 

Rumi: Ordene i sangene er forskjellige fra alle de andre ordene (...)det er så store 

læreord i sangen – ikke som i vanlig prat.  

 

Anamika: Jeg har lært så mye ved sangen. Og noen ganger under eksamen dukker det 

opp spørsmål som har med sangen å gjøre.  Da kan jeg svare. Og hadde jeg ikke 

kunnet sangtekstene ville jeg ikke kunnet svare. 
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Anamika skriver (om hva hun har lært av sangteksten):  

Slik det ikke springer friske blader ut av det tørre trestykket, slik kan en ikke gjøre noe 

nytt i livet uten kjærlighet. 

 

Kohinoor: En jente som ikke har noe håp, og er uten ly. (...) Jenta er utveisløs, både 

faren og moren er død, hun kan ikke gjøre noe (...) Og hun sier til vennen sin: Så 

lenge som vi har vært glad i hverandre, så må du ikke plutselig rive kjærligheten i 

stykker, gjør du det da overlever jeg ikke. (...) Sangene er jo laget av livsfortellinger. 

Flere av jentene skriver mer om tekstenes innhold i brevene. De har hatt mer tid til å tenke 

seg om, de kan ha fått hjelp, men også at de har mer å fortelle enn det de fikk sagt i intervjuet.  

 

Guttene forteller om det å lære av sangene:  

Binod (17) sier: 

 Jeg kjenner jo ikke meg selv ennå. Men jeg forsøker å skjønne ordene jeg synger. Og 

jeg skjønner litt av læren i sangen og ved å skjønne det har jeg blitt forandret. Jeg 

forsøker å knytte ordene i sangene sammen med det virkelige livet og hadde jeg ikke 

gjort det ville jeg vært i en elendig forfatning! (…) Det jeg vet er at sang betyr innsikt. 

Det jeg vet er at ingen som skriver sanger skriver løgner. Og alle ord i sangene har 

med det virkelige å gjøre. (...)Den kunnskapen vi kan få ved sangene, den er det ikke 

mulig å finne eller få noe annet sted, for den står ikke nedskrevet i noen bok. Og hvis 

en skjønner ordene i sangene, så kan en bli menneske. (...) Ved sangen har jeg kunnet 

holde meg sammen. 

Han sier også at det tok han tid å oppdage hva det å synge kunne være. Fra han 

skjønte det, har han villet ”lære med hele meg”.  

Binod: Jeg skjønte jo ikke hva som var inne i sangen. Tenkte ikke på det. Jeg syklet! 

Da ville jeg jo ha det morsomt med sykkelen. Hvorfor skal jeg bare gå til sangskolen 

og sitte der stille. Og da jeg begynte å skjønne hva som er på innsiden av sangen, da 

begynte jeg å lære. 

I: Hva er det du lærer? 

Binod: Det har jeg jo allerede sagt, jeg sa jo det er innsikt. Det kan ingen prest i 

tempelet og ingen imam i moskeen og ingen lærer på skolen gi oss. Det vi får i sangen 

det kan ingen noen annet sted gi oss.(...) 

I: Kan du si litt om forskjellen på det en lærer på sangskolen og det en lærer på 

vanlig skole? 
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Binod: Lærerne på skolen lærer bare det som står i bøkene. De helt vanlige tingene. 

Men sanglærerne lærer oss om de dype tingene. Av lærerne på skolen lærer vi 

at ”kola” betyr ”banana” og ”banana” ”kola”. Men på skolen lærer vi ikke å snakke 

sant og å leve rett. Derfor sier jeg læringen på skolen og undervisningen fra 

mesterlæreren er helt forskjellig. 5 

 

Jeg kunne observere talentfulle og konsentrerte barn, på sted etter sted. Hva var lærernes 

bidrag? Ut fra hva jeg har sett: pedagogisk grundighet, tone for tone, og konsentrert alvor, lek 

og improvisatorisk samspill Sanglærerne ble bedt om selv å fortelle hvordan de underviser. 

Dette er ordene til Nitai: 

Aller først arbeider jeg med musikkens grammatikk.  Hvis barna ikke vet hvor veien er 

og hva som er adressen til hva, så kan de ikke gå videre med læringen.(..)Så skyver 

jeg dem videre derfra (viser med hendene et skyvende trykk). Da oppfatter jeg hvem 

som har forstått hva. Og jo fortere de går framover, jo fortere kan jeg dra dem 

videre.(..) Når jeg underviser, må jeg tenke og vite at foran meg sitter et barn og også 

jeg er et barn. Jeg har fått litt mer, de har fått litt mindre, og jeg hjelper dem. En må 

være venner som leker sammen. Vi sitter der og leker sammen. Slik må det være. 

Barna får erfare det grunnleggende og ikke-selvfølgelige i at en voksen tar seg tid til å være 

sammen med dem. Barna viser stor respekt for lærerne, ved å hilse dem ærbødig med å ta på 

føttene deres før de synger, og det er en jevnbyrdighet mellom dem. Mellom guttene og 

jentene bygges også ”broer” og anledninger til å stå opp for hverandre. Subho (19), sønn av 

en braman (hinduisk prest), forteller om en muslimsk nabojente som ikke fikk lære å synge:  

 

Blant muslimene i landsbyen min tenker de at sang er ”haram” (forbudt). Jeg sa til 

foreldrene i nabohuset, med en muslimsk familie, her er det en sangskole og der blir 

det undervist i sang gratis. Broren til jenta sa at i religionen vår er det forbudt å 

synge. Da sa jeg til den broren, i sangen er det kunnskap og det er umulig at 

religionen forbyr det. Selv da jeg sa det, skjønte de meg ikke. Men etter at jeg hadde 

forsøkt å fortelle om dette, lot de Moushomi komme og syv-åtte jenter til. Og slik ble 

en misforståelse knust! 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Tre timers transkribert materiale fra intervju med guttene om temaet ”innsikt” foreligger, 
her får bare et ørlite utsnitt plass.  
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Tillegg 

En deltakers beretning, Onnona, ble utelatt fra analysen simpelthen fordi hun ikke klarte å 

gjennomføre intervjuet. Jeg hadde hørt henne synge med stor kraft tidligere, men på selve 

intervjudagen var luften som slått ut av henne. Sanglæreren hennes, Sakil, fortalte at faren 

hennes sykler kjerre for at familien skal overleve, men at han også røyker marihuana og 

bruker opp pengene. Det var nærmest total pengemangel i familien da Onnona kom. Hun var 

medtatt; grå i ansiktet, kraftløs, snakket med sped stemme. Faren hadde slått henne da hun 

ville gå til sangskolen, fortalte hun etter hvert. Moren kjeftet når hun leste til eksamen. De 

trengte henne til å arbeide på tobakksåkeren. Jenta lurte seg til å lese eksamen på natten og 

snek seg ut for å synge. Til oss sa hun: Jeg kan ikke gi opp sangen. Hun sang noen få strofer 

for oss og øynene ble fylt av tårer. Hun fortsatte å synge mens tårene strømmet. Det var som 

om det å synge brakte henne i kontakt med de triste følelsene og ble en kanal å uttrykke dem i. 

Noen timer senere, da jeg møtte henne til felles måltid var ansiktet hennes dramatisk 

forandret; hun så opp og smilte strålende.  Det å synge kunne ikke ta bort realitetene hun 

levde i; men var det det å synge som hadde ”koplet henne på” seg selv igjen? Eller var det det 

å sette ord på til noen hva som foregikk hjemme hos henne? Der de andre deltakerne hadde 

fortalt om at de kunne synge når de hadde det vondt og få det bedre, eller at de faktisk ikke 

kunne leve uten å synge; så viste Onnona meg den dagen – med ansiktet sitt – hva det å synge 

kan gjøre. Begrepet «transformasjon» vil bli diskutert senere.  

 

Oppsummering av funn:  

Jentenes ord er sammenfattet i tre fenomenologiske temaer: Bli seg selv ved å synge, Bevare 

seg selv ved å synge og Kjenne seg selv ved læreren og sangtekstene.  Deltakerne forteller at 

det å synge har vært avgjørende for den personen de er blitt og forandret hva de ser seg i 

stand til å gjøre. De trøster og styrker seg ved å synge, og de lærer om det å være menneske. 

Lærerens posisjon og person er vesentlig for deltakerne; som modell, ved undervisningen han 

gir dem og som ”ly”. Det å synge innebærer for noen også konfliktfulle situasjoner med 

andre: foreldre, naboer og andre som motsetter seg at de synger. Individuasjonspotensialet i 

det å synge understøttes av det guttene og lærerne sier. De belyser også at vilkårene jentene 

vokser opp i kan hindre jenter fra å få synge og fra å få bli værende i å synge (ved at de som 

regel giftes bort). Læreren er en som følger med på jenta og arbeider for å beskytte henne. 

Sangarbeidet bygger broer mellom jenter og gutter og barn fra forskjellige religioner.  
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4 Diskusjon 
Hva er dette og hvordan kan det forstås? 

Det foregående materialet er innholdsmettet og kan analyseres fra flere perspektiver.  

I denne oppgaven vil en psykoanalytisk- og utviklingspsykologisk tilnærming få teoretisk 

hovedtyngde. Diskusjonen har de to forskningsspørsmålene som fokuspunkter: 

1) Hva betyr det for (et utvalg) landsbyjenter nord i Bangladesh å synge?  

2) Hvordan kan jentenes erfaringer forstås teoretisk?  

Det er ved hva deltakerne har sagt i intervjuene jeg som forsker har tilgang til den faktiske 

betydningen det å synge har for dem. Som Smith et al.(2009) skriver, blir det en dobbel 

hermeneutisk sirkel: jeg forsøker å skape mening ut fra hvordan deltakerne har skapt mening 

av sin erfaring. Jentenes ord er forsøkt sammenfattet i tre hovedtemaer: Bli seg selv ved å 

synge, bevare seg selv ved å synge og lære seg selv å kjenne ved læreren og tekstene. I tillegg 

til hva de har sagt om å synge, har jeg sett og hørt dem synge. Guttenes og lærernes ord har 

utdypet en kontekstuell forståelse av vilkårene de lever i.  

 

Først vil jeg sammenfatte kort min ”bevegelse” fra jeg begynte å undersøke fenomenet 

systematisk: Jeg gikk inn i felten og ble fasinert av kraften og alvoret i måten barna og 

ungdommene sang på. Det å synge var opplagt viktig for dem; så å si livsviktig. Bortsett fra 

rytmen og tonene fra instrumentene, og en lærer i bakgrunnen, hadde de i sangakten ikke 

annet enn det de hentet fra seg selv, båret ut av egen stemme: ”Her er jeg”. Det var ikke 

høyttalere, scene og lyskastere som bergtok meg som person og forsker. ”Scenen” var ribbet, 

sangen foregikk på bakken, av og til ved elven, og de som sang var barn av fattige folk. Jeg 

tror det var nettopp slik jeg ble truffet; i erfaringen av å komme nær noe essensielt, det var 

virkelig og vitalt. På tross av flommer og harde kår sang de.  I et samfunn med motstridende 

krefter.  Kulturelt sett er sang høyt verdsatt av ”folk” - jeg har snakket med mennesker fra 

både hinduisk og muslimsk bakgrunn. Men i det politiske systemet, der ”hard islam” vokser 

med stadig flere koranskoler i landet og ekstremistiske grupperinger som gjør seg mer 

gjeldende, utgjør sang en trussel; især jenter som synger. Jentenes stemmer er også utsatt i og 

ved en utbredt praksis med å gifte bort jenter tidlig, uten at hun selv er med i beslutningen. 

Hun får bokstavelig talt ikke si sitt. Denne kulturelle praksisen manifesterer et syn på jenta 

som, satt på spissen, storfamiliens eiendel. Foreldrene kan selvsagt også være underlagt 

sterke samfunnsmessige føringer. Farens plikt til å gifte bort datteren kan være et åk på en 

fattig fars skuldre, både økonomisk og emosjonelt.  
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Jeg hadde ingen kjennskap til det bengalske landsbysamfunnet da jeg så video-opptak av de 

syngende barna første gang. Wera Sæther kalte det et ”lykke- og verdighetsbevarende 

arbeid”. Måten barna sang på formidlet til meg at dette var hardt tilkjempet. Nå vet jeg at de 

faktisk risikerer ved å synge og det er langt fra selvfølgelig. Men det var ikke i lys av 

kunnskapen om barneekteskap eller den politiske motstanden at jeg ble fasinert: Det var 

barnas kraft og sangen i seg selv.   

 

Som psykologistudent opplevde jeg at noe vesentlig manglet de tre første årene av studiene. 

Jeg var forundret over at et fag som i så stor grad sentrerer seg i samtaleterapien som 

behandlingsmetode ikke i større grad tematiserte stemmen. Vi lærte om diagnostiske 

kategorier som selektiv mutisme, ulike former for afasi og språkforstyrrelser. Men ingen 

nenvte helt basale spørsmål: Hva når noe ikke lar seg si. Hvordan skal vi forholde oss til det 

stumme i pasienten, i oss selv. Skal vi ikke lære å tolke klang og tone i stemmen. Hvilke 

redskaper har vi i faget for å arbeide fram sanne, meningsbærende ord. Fordi det 

psykoanalytiske perspektivet, slik jeg oppfatter det, i størst grad forholder seg til 

kompleksiteten i mennesket, det som ikke uten videre lar seg forstå og begrepsfeste – og 

fordi den fra sin begynnelse har lett etter sannhet – er det med den psykoanalytiske 

tradisjonen som plattform jeg vil stille spørsmål i denne diskusjonen. 

    

Jeg gikk inn i feltarbeidet i 2016 inspirert av Paulo Freires frigjøringspedagogikk (1970): Den 

undertrykte er blitt fratatt sin stemme og kan bare vinne tilbake retten til å si sine egne ord 

ved selv å være aktøren som kjemper seg ”ut”. Å selv gi navn (til det som er) gir følelse av 

verdighet, skriver han. Freires tenkning knytter seg til systematisk undertrykkelse av en 

gruppe i samfunnet (eller et folk). For meg ble teorien et tankeredskap i arbeidet med å forstå 

hvordan det å synge kunne være så viktig for jentene. De gjør jo noe når de synger. De bidrar 

med noe i samfunnet de både tilhører og er underlagt. Stemmene deres etterspørres og er 

ønsket. Sangene tematiserer eksistensielle spørsmål. Slik de afro-amerikanske slavene sang 

folkemusikk (”spirituals”) i sin frigjøringskamp, med sanger fra en kristen tradisjon, 

som ”Nobody knows the trouble I´ve seen” og ”We shall overcome”, kunne tilsvarende den 

bangladeshiske folkesangen være en måte jentene holdt fast i en frihetslengsel i seg på?  

 

Agens er et grunnbegrep og en slags ledestjerne i diskusjonen. Begrepet defineres av 

Killingmo (2006) som ”en indre følelse av et strategisk jeg” (s.15, min oversettelse).  
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Freire skriver om identifikasjon med overgriper (1970) og dét ble for meg en bro til de 

psykoanalytiske tenkerne Anna Freud og Sandor Ferenczi som har utlagt samme begrep. Jeg 

skal ikke gå inn i bindingsmekanismene som disse teoretikerne har beskrevet, fordi andre 

begreper er mer relevante ut fra jentenes ord. Jeg vil bare antyde dette: Den som vokser opp 

innenfor en gruppe som undertrykkes på samfunnsnivå, vil ikke nødvendigvis være seg 

bevisst at han eller hun er det. I en intervjusituasjon vil han eller hun kunne svare identifisert 

med stemmen til en internalisert ”undertrykker” i seg selv. Her nærmer vi oss også det 

komplekse i at et menneske kan snakke med flere stemmer. Mitt grunnspørsmål var: Hva 

betyr det å komme til eller bli sin egen stemme. Jeg kan ikke utlegge sammenhengen mellom 

stemme og frigjøring. Også grunnspørsmål som grenser til andre fagfelt enn pedagogikken, 

forblir ubesvarte. Spørsmålet: ”Hva er stemmen”, hører kanskje hjemme i filosofien.  

Og: ”Hvor kommer stemmen fra”, er ikke det like mye et spørsmål for teologien?  

 

Min forhåndsantakelse, om jentene som undertrykte, ble korrigert underveis. Som av Rumi 

(s.21) da hun så på meg med et fast blikk og svarte, til spørsmålet om hva hun ville gjort hvis 

noen nektet henne å synge: ”Da ville jeg forklart for moren og faren min(...) Jeg ville sagt: 

Jeg går for å synge!”. Jeg fikk ikke svaret til å stemme og spurte:”Etter det da, hvis ikke de 

ville høre?”. Hun så overrasket ut, nærmest forvirret av spørsmålet mitt, og sa: ”Hvorfor 

skulle de ikke høre på meg?” Reaksjonen hennes kan være et resultat av sangen: Hun kan ha 

fått autonomi ved å synge. Det er ikke sikkert hun og de andre jentene ville hatt samme tiltro 

til egen påvirkningsmulighet uten årene i sangskolene. Men om de var undertrykte og er blitt 

mer frigjorte kan ikke vites, da jentene ikke ble intervjuet før de begynte å synge. De føler 

seg friere etter at de begynte å synge, det forteller de selv.  

 

Stemmen jentene synger med, blir dessuten til og får mening i et felt mellom. De hører 

læreren og andre barn synge, de får undervisning, er del av en felles klang og de blir hørt. 

Min fascinasjon som person og forsker dreier seg også om bevegelsen ”bak” eller ”før” 

stemmelyden – ikke langt fra det Daniel Stern utforsker i begrepet ”(dynamic) forms of 

vitality” (2010). Denne diskusjonen vil primært holde seg til dette sangarbeidet, slik 

deltakerne har formidlet seg, i de bestemte regionene nord i Bangladesh, i 2014-2017.   

 

Jeg vil beholde den tematiske inndelingen (slik funnene ble presentert). Temaene er uløselig 

forbundet med hverandre og diskusjonen deles ikke skarpt i tre deler, men forsøkes vevd 

sammen i én.  
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Drøftning om stemmelyden 

If it was perhaps a certain experience of, or attentiveness to, voice that originally gave rise to 

Freud’s discovery of the unconscious and to his development of the practice of 

psychoanalysis, then a particular kind of listening – and of hearing – must also have had an 

essential part to play in this scenario (Alice Lagaay, 2008, s. 55) 

 

Å si og å synge 

I et psykoterapeutisk arbeid leter pasienten sammen med terapeuten etter ord for sine 

erfaringer. Nå er det selvsagt forskjeller mellom det å utsi egne ord – slik en gjør i et 

psykoterapirom – og det å synge innøvde sanger i en gruppe. Deltakerne synger ikke ord som 

springer direkte ut fra dem selv, men tekster. Samtidig er noe felles. Kohinoor forteller om 

folkesangene som ”livsfortellinger”, og flere deltakere forteller om et innhold i tekstene som 

de kan identifisere seg med, eller som kloke ord de kan lære av. De øver på sangtekstene til 

de kan dem utenat. De synger ikke med notathefter, men står fram, ofte med lukkede øyne. 

Det engelske uttrykket ”learning by heart” belyser en dimensjon ved det å lære utenat som 

mangler i det norske. Ungene arbeider med seg selv, eller ”by heart”, for å erverve seg ordene. 

Ved å kunne utenat får de en tilgang til tekstene hvorhen de enn er, noe som ikke er mindre 

viktig i et geografisk område med årlige flommer og få eiendeler. Til en viss grad blir 

kanskje ordene gjort egne; ved innøving og ved at ordene, som Rumi sa ”er læreord”(s.25) 

og som Binod sa ”har med det virkelige å gjøre”(s. 26). Det kan gi dem et vokabular for og 

inspirere dem til å tenke om egne erfaringer. Og som de eldste deltakerne er inne på: noe å 

erkjenne seg ved.  

 

En studie som spesifikt tar for seg forskjellen mellom å si og å synge fra et nevropsykologisk 

perspektiv ble gjort av Tierney, Dick, Deutsch, Sereno i 2013. Studiens utgangspunkt er 

oppdagelsen av en såkalt ”hørselsillusjon”, der hjernen oppfatter en bestemt utsagt frase som 

om den ble sunget. Ved  hjelp fMRI-studier underbygges det at de to uttrykksformene er nært 

forbundet med overlappende nevrale nettverk. Samtidig ser det ut til at det kreves mer av 

hjernen, større grad av interaksjon mellom nevrale strukturer (hørsels- og motoriske), å 

prosessere sang enn tale. Fenomenologisk er det å synge, kan hende, en mer kroppslig 

erfaring enn å si.  

 

Agens (definert s.31) foreslås som en felles underliggende komponent for det å si og å synge. 
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Agens som grunnbegrep  

Opplevelsen av seg selv som en som kan handle er vesentlig for et menneske i verden. Det er 

uløselig knyttet til å la sin stemme bli hørt. Å ytre seg er en menneskerett i følge FN og dette 

presiseres i barnekonvensjonen (artikkel nr.13, vedtatt 1989). Parallellt med feltarbeidet i 

2016 foregikk en systematisk innskrenkning av enkeltmenneskers frie uttrykk i Tyrkia der 

den ene journalisten etter den andre ble fengslet (se f.eks. Nordland, 2016). Hva er det ved en 

fri stemme (som erklærer seg helt fredfullt) – enten den gjør seg gjeldende i et kunstnerisk 

uttrykk som sang eller i en avis –  som truer et mektig regime? Freire inntar en radikal 

posisjon i sitt syn på hva ord er (1970). Han skiller ikke mellom ord og handling. Et sant ord 

er samtidig praksis, skriver han:”Thus to speak a true word is to transform the world”(s.69). 

I tilsvarende retning peker materialet i denne oppgaven, jentenes sang er en praksis som 

forandrer dem og landsbysamfunnet de bor i (se sitater s.14. og 27) 

 

Hans Skjervheim skriver: ”Vi kan ikkje velja å vera engasjert, i og med at vi er i verden er vi 

alt engasjert, i eit eller anna (...) Det vi kan velja er kva vi vil lata oss engajsere i, eller vi kan 

lata andre velja for oss.”(1974, s.10). Når mennesker ikke får delta i verden, går med andre 

ord noe vesentlig tapt i tilværelsen. Plagene som mennesker kommer til psykoterapi for, er 

ofte knyttet til en opplevelse av at noe nettopp hindrer opplevelsen av agens (McWilliams, 

1999). Det er fremmedgjørende å bli styrt utenfra (Freire, 1970). Om landsbyjentene i denne 

undersøkelsen ikke har andre steder der de får engasjere seg eller si sitt, får de ved å synge 

være med i noe der de er hovedpersoner og aktører med stemmen (”Det er ved å synge at jeg 

har laget motet mitt. Det er ved å synge at motet mitt vokser og vokser.”(s.21). 

 

Autonomi – kontakten med det egne 

Agens kan komme til uttrykk gjennom autonomi, slik Gullestad definerer det som ”å si fra” 

(1992). I lys av jentenes ord om å bli friere ved å synge, er det meningsfullt å gi plass til 

autonomi-begrepet for å forstå dem. Gullestad skriver at en forutsetning for autonomi er 

dannelsen av et selv som er avgrenset og sammenhengende. Et hvert barn må barn lære å 

si ”jeg” (Dolto & Severin, 2010). (Dette er Doltos ord i Frankrike). Å bli et jeg er ikke en 

mindre utviklingsoppgave for de som vokser opp i langt mer kollektivistiske samfunn enn de 

vesteuropeiske. Først når en kan si ”jeg” kan en bli ansvarlig skriver Gullestad (1992). I sin 

utlegning av autonomi-begrepet viser hun at kontakten med det egne er en vesentlig 

dimensjon ved autonomi. ”Den som tar utgangspunkt i sitt eget, kan våge å gå i utakt” (s. 97).  
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Selve det å kunne noe (som å synge) kan bestyrke autonomi på en umerkelig måte. Rogoff 

(2003) har i sine studier av utviklingsprosesser i ulike kulturer beskrevet betydningen av det 

at barn får bidra med noe i et samfunn. Det kan bevege et menneske fra å være utenfor til å 

bli innenfor, og bygge verdighetsfølelse6. Jentene forteller at det har gjort noe med 

selvopplevelsen deres å synge. Jeg hadde ikke trodd at jeg kunne synge på den måten! Før 

var jeg ikke modig, men nå kan jeg! (s.13, 14). Det gir retning: ”Ved å synge ønsker jeg å 

gjøre noe her i livet!” Gullestad (1992) knytter autonomibegrepet til det å representere sitt 

eget – og dermed til stemmen – ved det ”å si fra” som en manifestasjon av autonomi. De kan 

ved sangen i seg tørre å stå fram i andre situasjoner også utenom sangskolen, i et 

landsbysamfunn der jenters frie ord og bevegelse ikke legges til rette for. Shima sier helt 

klart:”Ved å synge kjenner vi frihet inni oss. Det er for å få den friheten at vi synger!  Jeg blir 

friere til å bevege meg i dette samfunnet ved å synge!” (s.14) 

 

Konfliktene noen av jentene forteller om (knyttet til det å få synge eller ikke), og måten de 

forteller om det på, tyder på en evne til å stå i spenningsfylte situasjoner uten å trekke seg. 

Det å synge ser ut til å gi dem kraft til å forsvare seg (det egne). Jentenes svar på hva de ville 

gjort hvis noen nektet dem å synge, som: ”Jeg ville sprenge meg gjennom”, ”Jeg vil slåss for 

å få synge”, ”De hører hva jeg sier! Ingen stanser meg”(s.21), forteller om en tilgang i seg 

til protest og muligens aggresjon. Om de i virkeligheten vil kunne gå i mot dersom de blir 

hindret av foreldre eller andre, vites ikke mye om fra materialet. Jeg vet hva de har sagt.  

 

Det begynner med å høre 

For å vise at stemmelyden betyr noe spesielt for utvikling, vil jeg trekke fram noen funn fra 

spedbarnsforskning som viser det. Fra fosterlivet begynner det med å høre. Spedbarnet kan 

gjenkjenne og skille morens stemme fra andre stemmer før det kan skille ansiktet hennes fra 

andre ansikt (Anzieu, 1979). Frekvensen av bruk av “intention mirroring”– definert som 

verbalisering av spedbarnets indre tilstand – har blitt funnet signifikant dobbelt så høy i 

trygge mødre som i utrygge mødre (Kim, Fonagy, Allen, Martinez, Iyengar, & Strathearn, 

2014, s.493). For det lille barnet er nærværskvaliteten og klangen i stemmen vesentlig. 

Allerede få dager gamle barn vender seg mot stemmen som inntoner seg barnet, framfor 

stemmen som ramser opp ord (Tetzchner, 2013). Innholdet i ordene er også pregende: 

Barneanalytikeren Francoise Dolto fremhever barnets behov for å høre morens sannferdige 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Et av barna utbrøt i en av sangskolene: ”ved å synge bygger jeg meg selv i livet”. 
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ord (Madsen, 2012). Morens stemme er tvetydig for barn: den kan være både et reir og et bur 

(Lagaay, 2008).  

 

Å bli hørt – ”lydspeil” 

Jentene i denne studien forteller også at det begynte med å høre. Før de selv lærte å synge har 

de hørt og sett en annen synge (som de forteller har vekket et ønske i dem om å gjøre det). 

Modell-læring er grunnleggende i normalutviklingen (Tetzchner, 2013). Det deltakerne ikke 

sier direkte, men som inngår i sangskolens rammer og som kan ligge i underteksten når de 

snakker om læreren, er betydningen av å bli hørt og responsen de får. Ved sanglærerens 

lytting til seg får de erfare å nå fram til og bli tatt inn av en voksen – ved lyden de syngende 

lager. Anzieu skriver om moren som et lydspeil (“sound mirror”) for barnet i en første 

konstituering av selvet, ”the self emerges as an envelope of sound” (1979, s.30). Han viser 

blant annet til Winnicotts tenkning om morens ansikt som et speil – der barnet skaper en 

oppfatning av seg selv ut fra hva hun reflekterer tilbake visuelt. På et enda tidligere stadium 

er lydene moren reflekterer viktige for at barnet skal utvikle evnen til å symbolisere, skriver 

Anzieu. Hva slags lydrom som omgir barn, betyr med andre ord noe basalt i utviklingen. Når 

deltakerne forteller at det er ved å synge de har blitt den de er, kan det ha å gjøre med slike 

grunnerfaringer av at sangen deres tas inn og reflekteres tilbake ved undervisningen og det 

improvisatoriske samspillet med læreren og de andre. Ikke nødvendigvis i en første 

konstituering av selvet, slik Anzieu skriver om, men at erfaringene de gjør seg kan minne om 

et slikt ”lydspeil” der de blir klar over og konstituerer nye dimensjoner ved seg selv (sitater s. 

13 og 14).   

 

Fra det kliniske arbeidet har Killingmo pekt på hvordan lydrommet som terapeutens stemme 

skaper, kan formidle komplekse emosjonelle budskap til pasienten, ved selve klangen (2006). 

Han skriver om arbeid med mennesker som har strukturelle skader fra tidlig barndom og er 

skadet i mentaliseringsevnen. Det mest avgjørende behovet da, og mer inngripende enn å bli 

fortolket, er å erfare en kvalitet av å være, skriver han.  For å formidle et budskap som 

bekrefter den andres eksistens, er det ikke nødvendigvis ord som når inn, det kan være 

klangen i stemmen: ”At times, the very quality alone of the sound in the analyst´s voice can 

break through to the isolated self-state of unmentalised affects” (2006, s.21).  

 

Det vites ikke fra materialet hva slags indre strukturorgansiering disse jentene har. De fattiges 

mangel er en annen form for mangel enn den emosjonelle som Killingmo skriver om. Det kan 
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være en sammenheng: når foreldre daglig sliter for at familien skal spise er det ikke sikkert 

de kan være nærværende med barna i hvordan de føler seg og har det. Uansett sier deltakerne 

selv i intervjuene at det å synge er å være (som eksempel: ”Når jeg synger er jeg inne i hjertet 

og inne i rytmen (..)”, s.16). Det kan ligge en implisitt bekreftelse i å erfare uke etter uke at 

stemmelyden ”min” blir hørt av sanglæreren og de andre (og etterspørres når jeg ikke 

kommer). Som observatør ble jeg slått av at barna og ungdommene sang med så forskjellige 

uttrykk. Det var ikke én måte å synge på, men uttallige uttrykk. Det fortalte meg at barna 

erfarte et rom de kunne utfolde seg fritt i. Lærernes musikalske lyttemåte kan ha bidratt til å 

skape dette rommet og kan tenkes å være beslektet med det psykoanalytiske idealet om å lytte 

med frittflytende oppmerksomhet.   

 

Individuasjon – å bli til 

Vokaliseringer var en av indikasjonene Mahler, Pine og Bergmann (1975) brukte for å 

vurdere intrapsykisk separasjon, da de studerte separasjon- og indivduasjon hos barn i forhold 

til sine mødre. Mahler og forskningsgruppen beskriver to strukturaliseringsprosesser i 

utviklingen; den ene mot separasjon og grensedannelse fra mor og den andre mot 

individuering, utvikling av autonomi og andre ”ego-funksjoner”. Om disse prosessene får 

finne sted uten ødeleggende forstyrrelser, vil barnet utvikle indre selvrepresentasjoner som er 

atskilt fra objektrepresentasjoner (s.63). Barnet kan identifisere morens ansikt først etter å ha 

begynt å differensiere seg fra henne. Da kan det også etableres et spesifikt emosjonelt bånd 

mellom to. Slik barnet ikke kan gå uten å gå bort fra morens kropp, slik vil jeg her foreslå at 

barn må løse seg ut for å bli sin stemme (forstått som selvrepresenterende). Prosessen med å 

bli til som en atskilt person begrepsfestes som en ”psykologisk fødsel” (Mahler et al., 1975).   

 

Deltakerne i denne studien er mellom ti og atten år, i en annen fase av livet enn den tidlige 

fasen som Mahler skriver om. I tillegg i en annen del av verden, i Sør-Asia. Det er 

grunnforståelsen av trangen til å bryte ut av symbiosen og gå ut i verden som forutsetning for 

å bli seg selv, som her anvendes. Og den av rekkefølgens betydning: at kroppslig 

differensiering går forut for det å gjøre noe selv. Mahler beskriver den jublende følelsen vi 

ser hos barnet som har lært å gå. Også i ungdomstiden er den fysiske atskillelsen vesentlig – 

det å dra ut fra hjemmet. Men de bengalske landsbyjentene får ikke gå fritt ute mellom 

husene eller på veiene, en forskjell mellom jenter og gutter de selv trekker fram. I puberteten, 

med økende behov for å gå ut i verden, innskrenkes dessuten bevegelsesfriheten for mange 

jenter ytterligere. Guttene forteller at foreldrene er redde for at folk skal rakke ned på jenter 
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som ”løper rundt”, og for at noe faktisk skal inntreffe (som voldtekt). Frykten, forteller 

guttene, dreier seg også om en families ære. Hun kan bli vanskelig å gifte bort hvis hun er en 

det sladres om. Med økte klimaforandringer ser tendensen til å gifte bort jenta ut til å 

framskyndes(Alston et al, 2014). Det kan forstås i lys av at medgiftspraksisen –  det en far må 

betale svigerfamilien for å gifte henne bort – øker med jentas alder. Bønder som sesong etter 

sesong mister avlingen i flom eller tørke, ser  kanskje ikke noen annen utvei enn å gifte bort 

datteren før det blir dyrere enn familien kan bære økonomisk. Denne utbredte praksisen er 

viktig å ha med i forståelsen av jentenes ord. Å få gå ut av huset, to dager i uken og synge, 

kan være den eneste muligheten jentene har til å utskille seg fra storfamilien og fra å 

være ”de andres” til å tre inn som en aktør i samfunnet.  

 

De første årene av livet og ungdomstiden har til felles en spesiell sårbarhet, skriver Peter Blos 

(1967). Det foregår store forandringer i den psykiske organiseringen og i kroppen. Blos 

anvender også Mahlers tenkning for ungdomstiden og begrepsfester ”the second 

individuation process” som ”a component that winds, like a scarlet thread, through the 

entire fabric of adolescence” (s.162). Funnene i denne studien peker mot at det å synge har et 

stort individuasjonspotensiale i seg. Sangen foreslås derfor  som et redskap jentene går ut i 

verden ved, og senere manifesterer at de fins ved. Shila sier:”Og hvis jeg ikke kunne synge 

(…) Da ville jeg ikke kunnet bli denne Shila” (s.14).  

 

Alle jentene forteller om følelsen av ”glede” eller ”lykke” i å synge, og at det å synge er noe 

helt annet. De identifiserer seg med å være en som synger, de oppdager noe av hvem de er 

og ”holder seg samlet” ved å synge (s.13,14,20). Identitet, slik Mahler et al. definerer det, er 

en bevissthet om å være til, en følelse av sammenheng, ikke nødvendigvis hvem jeg er, men 

at jeg er (1975). 

 

Affektintegrasjon 

En viktig dimensjon ved individuasjon er det å ”eie” sine følelser – altså integrasjon av egen 

affekt. Speiling (”mirroring”) av barnets affekt er jo et hovedtema i nyere 

utviklingspsykologisk forskning (se f.eks. Kim et al, 2014). 

 

Å synge som symbolisering og forandringsarbeid (transformasjon) 

Noen av jentene forteller at de ikke ville klare seg uten å synge, det holder dem oppe. Enda 

flere forteller om å synge når de føler seg triste, lei seg eller har det vondt. Vi vet ikke fra 
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intervjuene detaljer i hva som gjør vondt og hva de er triste for. Noen forteller om ulykkelige 

foreldre eller foreldres slit for overlevelse. Det alle sier noe om, er at de ved å synge får det 

bedre: Følelsene forandrer seg. Da Onnona sang for oss på intervju-dagen, var det som om 

hun kom i kontakt med følelsen av tristhet og tårene slapp løs (s.27). Senere på dagen smilte 

hun fra hele ansiktet og sang foran alle. Shila sa eksplisitt at ”jeg blir en annen Shila når jeg 

synger”. Hva er det som foregår da? 

 

Lecours og Bouchard (1997) beskriver i sin modell for mentalisering hvordan affekter kan 

eksistere i ulike former, avhengig av hvor integrert de er blitt. Forfatterne tar utgangspunkt 

blant annet i Freuds begreper for ”binding” og ”psykisk gjennomarbeiding”. Rå, 

ubearbeidede inntrykk kan via en bindingsaktivitet til psykisk innhold tranformeres til økende 

grad av kompleksitet, fra det primitive (impulsive gjennombrudd) i fem nivåer til abstrakte 

(reflekterende meningsassosiering) og uttrykkes gjennom fire ulike kanaler; somatisk, 

motorisk, billedmessig og verbalisering (se også Gullestad og Killingmo, 2013). Materialet i 

denne oppgaven er ikke inngående nok til at det er meningsfullt å gå inn i detaljer i denne 

mentaliseringsmodellen. Poenget er bare å vise til forståelsen av ulike nivåer for 

gjennomarbeiding av psykisk råstoff, måter å organisere og kanalisere følelser på. Det kan 

tenkes at jentene ved tekstenes innhold gis språklige bilder – som er en egen kanal i Lecours 

og Bouchard sin modell – og måter å uttrykke vanskelige spørsmål og følelser på. Det vites 

ikke nok fra materialet til å foreslå hvilke nivåer de eventuelt beveger seg mellom – dersom 

det faktisk foregår en affektintegrering i dem ved å synge. Bare at de beveger seg i retning av 

økende integrasjon og dermed individuasjon.  

 

Tanken er altså at deltakerne bearbeider noen former for psykisk smerte ved å symbolisere 

den i sangenes tekster. Arne Johan Vetlesen skriver om kulturens viktige rolle nettopp i å 

lage offentlige rom med symboler (2012). Kohinoor forteller om den første folkesangen hun 

lærte, som fortsatt er hennes viktigste sang. Temaet er en jente uten håp og uten ly. Det kan 

være hun identifiserer seg med å være alene og utsatt i tilværelsen.  Hun sier jo også: ”Helt 

fra jeg var bitteliten har jeg bare visst om hvor tungt vi har det. Derfor er det jeg holder meg 

oppe ved å synge. Derfor synger jeg”(s.19).  Det er som om hun finner nettopp et slags ly i 

sangen. Et tilfluktsted der hun kan bearbeide ”det som gjør vondt inni meg”. Sangen og 

sangskolen kan avlaste henne for utålelige sider ved tilværelsen.  
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Sangene lærer dem om selverkjennelse som en indre vei å gå på i verden. Jentene kan 

representere seg og følelsene sine på en indirekte måte ved bildene i sangene. Det å synge 

kan dermed ha et forebyggende aspekt i seg. Ved å bruke sangens symboler for å uttrykke 

følelser og smerte de ikke ellers snakker om kan det være de beskyttes fra å utvikle 

forsvarsstrategier som er selvdestruktive eller utagerende.  

 

Tidligere i diskusjonen om stemmelyden i utviklingsløpet, ble Anzieus begrep om ”lydspeil” 

trukket inn som en parallell til sangskolen og lærerens funksjon for barna. At Anzieu(1979) 

dessuten knytter betydningen av moren som ”lydspeil” spesifikt til det å utvikle evnen å 

symbolisere er interessant i denne sammenhengen. Under intervjuene slo det meg flere 

ganger at deltakerne brukte bilder og metaforer for å forklare hva de mente. Flere eksempler 

er gjengitt i resultatdelen: sangen som ”pust”, ”mat”, ”venn”, men også langt flere bilder som 

det ikke er plass til å ta med. Et barn utbrøt spontant til spørsmålet om hva hvis noen nektet 

deg å synge: ”Da ville jeg sagt at det er ikke nok med en bil for å kjøre, det må være en sjåfør 

der!”. Jeg spurte om det betød at sangen var sjåføren i bilen; ja, slik var det.  

 

I sangtekstene har båten og elven vært nevnt som eksempler på konkrete bilder de synger. 

Fuglen er et annet, som i denne sangen:  ”Det eneste jeg har gjort her i verden /er å temme 

en ukjent fugl / Fuglen har ikke vist seg for meg,/ derfor er det jeg gråter. / Bror, jeg kan høre 

den synge./ Men jeg har ikke sett fuglen,/ og vet ikke hvorhen den flyr./ Å, om jeg bare kunne 

få et menneske/ som kjenner fuglen i meg,/ da ville hjertet slutte å jage.” (Lalan Fakir, 

gjendiktet av Sæther, 2014)  

 

Sangen som overgangsobjekt  

Sangen ser ut til å være noe deltakerne holder seg i: En hjelp på veien mot å bli sitt eget 

individ (individuasjon og autonomi). Jentene forteller om sangen som en person, noen å være 

sammen med. Det kan virke som om de ved å synge nærmest etablerer et indre objekt i seg, 

et fast holdepunkt. Shima og Rumi forteller om en erfaringer av å bli holdt av sangen. Flere 

av deltakerne betoner seg selv som den aktive som holder seg fast i sangen. Formuleringene 

deres gjør det meningsfullt å bruke Winnicotts begrep om overgangsobjekt (”transitional 

object”, 1953, 1980).  

 

Pael sier: ”Jeg og sangen vi er venner og ingen skille oss to fra hverandre (...)Med alle 

krefter vil jeg holde fast og jeg skal holde fast” (s.21). Flere nevner at de synger som et 
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kveldsrituale, noe de gjør når de skal sove. Winnicott viser til kosebamsen “Ole Brum” som 

sentral for å forstå fenomener i barns utvikling (1980). I områder preget av fattigdom og 

flommer har ikke kosebamsen en selvfølgelig plass. Det betyr ikke at barn der lar være å søke 

trøst og trygghet i ”noe” i sine separasjons-og individuasjons-prosesser. Det er 

grunntenkningen om et overgangsobjekt som her anvendes: Nødvendigheten av noe som er 

“ikke-meg” å knytte seg til, holde seg i for å overskride seg selv og gå ut i nytt terreng. 

Sangen er noe som både er i dem og utenfor dem. For disse jentene er det ikke en selvfølge 

med et eget, indre rom – og opplagt ikke i huset, de fleste landsbyfamilier har bare ett rom 

med en stor seng.  

 

Winnicott (1980) trekker en skillelinje mellom ytre og indre realitet og poengterer 

betydningen av den indre realiteten. Landsbyjentas tanker, lengsler, fantasier og ønsker er 

ikke noe som etterspørres eller anerkjennes, forteller sanglærerne. Sangskolen kan skape et 

rom tilsvarende det Winnicott betegner som et tredje felt – mellom ytre og indre virkelighet. 

Et mulighetsrom der de kan improvisere og utforske nye sider ved seg. Kanskje til og med bli 

bevisst at de har noe i seg, en innside, de er ikke bare de andres (”Jeg kunne aldri tenkt meg 

det på forhånd, at jeg skulle lære å synge slik”, s.13). De erfarer at noe i dem selv kan vokse 

og uttrykkes. Det å synge blir et opprør mot betingelsene; i et samfunn der barn har liten 

tilgang til noe eget, især fattige jentunger. Noe eget – i stemmen og tekstene – som ikke kan 

stjeles eller drukne fordi det ligger inni dem. Det er grunn til å tro de blir bestyrket av det (en 

form for ”empowerment”).  

 

Så er sangen i tillegg kulturens. De bidrar ved å lære og bevare denne utdøende folkesangen, 

det er også noe som er fellesskapets. At de er aktørene i arbeidet, er avgjørende for deres 

opplevelse av agens. Selve det å gjøre noe betydningsfullt er potensielt frigjørende.  

Sangen som et indre overgangsobjekt kan være noe å holde seg i på veien. 

 

 

Synliggjøring – å uttrykke seg  

I sangtradisjonen deltakerne lærer, inngår det bengalske ordet ”bhab”. Det kan oversettes 

med ”dyp følelse”, ”innlevelse og konsentrasjon”. En av dem sa: ”synge med hele seg” (s.16). 

Det er ikke noe sentimentalt, men noe alvorlig i det de gjør. Det å synge er å bli kjent av 

andre, forteller jentene. Med andre ord formidler de noe av seg selv, til tross for at de ikke 
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synger om egne erfaringer. Da må det personlige uttrykket være knyttet til noe mer enn 

ordenes innhold. Kan det ha å gjøre med hva de investerer av seg selv når de synger?  

Simone Weil skriver at ordenes verdi avhenger av hvilket ”sjikt” de kommer fra i den som 

sier dem, og om de ”berører strenger i samme sjikt” i den som lytter (2001, s.90). Deltakerne 

opplever at noe av ”meg selv” kommer til uttrykk og synliggjøres ved å synge. Dette er en 

kvalitet som kan være felles for det å si sine ord. Daniel Stern (2010) og Theodor Reik har 

begge skrevet om viktigheten av å høre etter bevegelsen og klangen i stemmen.  

Reik formulerer det slik:  

It is not the words spoken by the voice that are of importance, but what it      

tells us of the speaker. Its tone comes to be more important than what it tells. 

                       “Speak, in order that I may see you,” said Socrates. (1949, s.136). 

 

Innenfor den psykoanalytiske tenkningen, inngår stemmebruken i begrepet ”form”, måten 

noe sies på og selve væremåten til pasienten. Potensielt viktig informasjon om pasienten kan 

ligge ”skjult tilstede” i formen. Det kan være en kanal der det psykiske forsvaret gjør seg 

gjeldende (Gullestad og Killingmo, 2013). Hvis terapeuten ikke fanger opp og tenker om et 

psykisk forsvar som er nedfelt i pasientens karakter, vil det kunne bli en brems mot å komme 

videre i behandling, jfr. begrepet ”karaktermotstand” av Reich (Gullestad og Killingmo, 2013, 

s.53).  I psykoanalysen som ”snakkekur” har stemmen en innlysende plass (selv om dens 

relevans kanskje ikke gjenspeiles i mengden tilgjengelig litteratur om stemmen). Lagaay 

skriver: ”At the origin of psychoanalytic practice the voice appears therefore both as a 

material support of the symptom of, and as a gateway to, the unconscious” (2008, s. 54).  

 

Å ville være usynlig 

Bjørn Killingmo (1990) viser med et klinisk eksempel, hvordan han ved å lytte til måten en 

pasient snakker på, med mange pauser og et substantivisert språk, får informasjon som 

fordyper hans forståelse av henne. Pasienten kan ikke gi lyd til bestemte ord. Mer presist 

gjelder det de ordene som direkte refererer til affekt (de samme ordene kan hun skrive). 

Pasienten er redd for det personlige uttrykket og våger da heller ikke å gi ordene lyd. Ord er 

noe hun skjuler seg bak, ikke formidler seg ved. Andre skal ikke få tilgang til hennes indre 

virkelighet ved ordene (Killingmo,1990).  

 

Killingmos pasient har en sterk følelsesmessig forbindelse til en gammel norsk folkesang 

med isolasjon som et undertema i teksten; det å bli tatt inn i berget – vekk fra menneskene. 
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Fra hun var barn har hun gått med et uuttalt spørsmål i seg: Lever du mor? Morens stemme 

hadde formidlet seg som død til datteren (ikke slik Stern skriver om stemmen: en 

manifestasjon av å være levende (2010). Ved intonasjonen i morens stemme har datteren 

internalisert morens frykt for følelser. Mekanismen i pasientens forsvar, slik Killingmo 

beskriver det, dreier seg ikke bare om å separere ord fra affekt (intellektualisering), men 

affektladede ords innhold og mening fra hverandre. Altså: en isolasjon mellom ordlyden og 

ordbildet. Fordi stemmelyden reflekterer emosjonelt innhold i større grad enn det skrevne ord, 

er det enkelte ordlyder hun unngår – f.eks. ved å tone ned stemmen eller ikke utsi ord.  

Pasienten ble isolert i en ekstrem ensomhet.  

 

Dette er på et vis det motsatte av hva jentene sier. De vil jo bli synlige, derfor synger de! 

Noen innrømmer at det også er litt skummelt (sitater s.13, 14). Deltakerne tilhører 

en ”normalpopulasjon”, i den forstand at de ikke er valgt ut for studien fordi de har bestemte 

symptomer på sykdom. Det de har til felles med Killingmo sin pasient, er følelsen av å 

synliggjøres ved stemmelyden.  

 

Å kjenne seg selv ved læreren og tekstene  

I filmen ”La Danse Du Vent” regissert av Khosa (1997), møter vi en ung kvinnelig indisk 

klassisk sanger som går i skole hos sin mor, en anerkjent sanger. Så dør moren og under en 

opptreden noen dager senere mister datteren brått sangstemmen. Hun blir stum på scenen (når 

hun skal synge). Hun sier etter hvert: «All these years I kept singing in her style. (..) I never 

found my own voice. Now, I have no voice». Hun skjønner at hun ikke er blitt sin egen 

stemme. Hvor skal jeg gå, spør hun, hvem kan lære meg. Hun skjønner også at hun ikke kan 

bli sin egen stemme alene. Hun trenger en lærer (guru).  

 

Så får vi vite om hovedpersonens mor: Hun hadde gått i lære hos en guru som var en stor 

sanger. Selv opptrådte han aldri. For å holde tradisjonssangen levende overleverte han sin 

kunnskap til noen få. Den nå avdøde moren var utvalgt. Men da hun valgte å bruke sangen 

kommersielt fortelles det i filmen at "his trust was shattered" – og han forlot henne. Han traff 

en barføtt tiggerjente. Og det er jentas klokkeklare sang, og møtet med guruens stillhet, som 

til slutt kaller fram den unge kvinnens, altså datterens, egen sangstemme igjen. Filmbildet av 

de to vandrende skikkelsene; den gamle mannen som underviser det barføtte barnet, 

formidler forbindelsen mellom barnet og sangen. Noe som ikke er til salgs.  
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I tradisjonen jentene deltar i har læreren en dyp betydning. Han er veileder i det rent 

musikalske og sangtekniske, men er også en slags veileder for livet i verden. Anamika 

forteller at hun først tvilte på om hun hadde stemme til å synge, men”Nitai-guru” formidlet 

en tro på at hun kunne lære. Det ga henne en vennlig dytt og mot til å fortsette. Dette kunne 

hun senere bruke i møte med moren som sa til henne ”du har ikke noen stemme til slikt” og 

svare henne med lærerens ord til henne ”selvfølgelig kan jeg synge!”(flere deler av 

konflikten hun forteller om er utelatt fra resultatene). Anamika sier også om Nitai: ”Han har 

lært meg å snakke med meg selv om hva jeg kan og ikke kan” (s.24). Binod forteller at de i 

sangskolen lærer å snakke sant og gjøre det som er rett. 

 

Den tidligere drøtningen om affektintegrasjon, symbolisering og transformasjon ved sangene 

tilføres en egen dimensjon med en nærværende annen der, slik i alle fall noen av sanglærerne 

er, som tar i mot og holder sangen deres. Å motta kunnskap fra læreren inngår i 

sangtradisjonen som forutsetning for egen selverkjennelse. Han er en som har gått foran og 

vet mer om verden og seg selv. Slik denne lille strofen sier:”Nøkkelen til mitt hus ligger hos 

en annen. Umulig å åpne døren og hente det dyrebare, alene”(Lalan Fakir, gjendiktet av 

Sæther, 2014). Dette har opplagte paralleller til psykoanalytikerens posisjon i terapirommet, 

som vitne, ”container” (jfr. Bion, 1984) og en å tenke sammen med.  

 

Psykoterapiforskningen viser at relasjonen mellom terapeut og pasient (terapeutisk allianse) 

utgjør en viktig kurativ faktor (Oddlie og Kjøs, 2013). I sangtradisjonen sies det at eleven 

skal komme med sin ”rå” (kaccha) kunnskap til guruen for at den skal bli ”kokt” (pacca). 

Dette kan minne om Bions begrep om ufordøyd og fordøyd mental aktivitet (”beta”- 

og ”alfa”-elementer, 1984). Barnet trenger morens hjelp i å skape mening fra rå 

sanseinntrykk, ved å få dem tilbake fra henne ”fordøyd”, tilført noe mer enn barnet hadde 

tilgjengelig i seg selv (for senere selv å kunne bearbeide rå inntrykk). Slik kan læreren, i den 

bengalske forståelsen, bidra i å skape mening for elevene ved sin erkjente kunnskap.   

Alle deltakerne sier at de ved å synge får en annen slags kunnskap enn den på ”vanlig skole”. 

 

Sanglærer Nitai trakk fram improvisasjonen og leken i undervisningen (s.27). Disse ordene 

om hva sangundervisning dreier seg om, minner om Winnicotts (1980) perspektiv på lek som 

en nødvendig dimensjon ved psykoterapi:  
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If the therapist cannot play, then he is not suitable for the work. If the patient cannot 

play, then something needs to be done to enable the patient to become able to play, 

after which psychotherapy may begin (s.63).  

 

Det er i selve møtepunktet (”the overlap”) mellom pasientens lekeområde og terapeutens at 

psykoterapi kan bli til, skriver Winnicott. Potensialet i en kreativ utveksling, enten det er sang 

eller psykoterapi, der samspillet ikke blir fastlåst eller automatisert, er med andre ord stort. 

Anamika sier: ”Hvis jeg har den stemmen jeg har nå, så skyldes det Nitai-guru”. Nitai sier at 

han ”dytter” elevene videre fra det stedet de befinner seg på til enhver tid, og at det er viktig å 

skille ut hva den enkelte kan; noen oppfatter rytmen med en gang, andre bruker tid (s.27). 

Her utlegger han nærmest (ved å beskrive sin undervisningspraksis) Vygotskijs beskrivelse 

av ”sonen for den nærmeste utviklingen” (2008, s.15). Vygotskij skiller mellom hva barnet 

kan klare på egenhånd og hva det kan klare når det får støtte av en som kan mer. Barns 

utvikling er, skriver han, en kulturell prosess der læring er en pådriver (Vygotskij, 2008). 

Barn er simpelthen avhengig av andre for å lære.   

 

I  forlengelsen av Vygotskijs tenkning introduserte Wood, Bruner og Ross 

begrepet ”stillasbygging” (scaffolding) i 1976, som illustrerer at når barnet har fått hjelp til å 

mestre noe nytt, kan det senere klare det samme alene – slik huset står støtt uten stillas når det 

er bygget opp (Vygotskij, 2008). Anamikas fortelling om sin lærer formidler nettopp dette. 

Også Rogoff som tidligere er nevnt, bygger i sin kulturpsykologiske forskning på Vygotskij 

sin forståelse av at barn lærer av andre som kan mer enn dem. Hun introduserte 

begrepet: ”Apprenticeship” - det å gå i lære hos noen (Vygotskij, 2008). Hun har for 

eksempel beskrevet hvordan jenter dag etter dag sitter og ser mødrene veve - lærer ved å se - 

til de en dag selv griper fatt i veven og behersker arbeidet. Ønsket om å bidra kan skape en 

motivasjon for deltakelse og gi en fremtid. At det er stemmen jentene lærer å beherske i sang 

kan tenkes å gi en særegen frihet. For den er noe de alltid har tilgang til. Så kan det gi 

opplevelse av mening å inngå i en sammenheng som er større enn dem selv og familien de 

kommer fra.  

 

”Utvidelse av bevissthet” 

Anamika og Shila forteller begge om erfaringer med at ”bevisstheten utvider seg” (s.24). 

Konna er inne på noe tilsvarende (om utvidelse) i brevet. I en artikkel om terapeutisk 

forandring framsettes en hypotese om at dyadiske møtepunkter som kan utvide bevisstheten 
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(Tronick, Bruschweiler‐Stern, Harrison, Lyons‐Ruth, Morgan, Nahum, Sander, Stern, 1998). 

Dette kan være relevant for å forstå prosessene som utspiller seg mellom lærer og elev. 

Tronick et al. beskriver mikroregulerende, sosiale og emosjonelle kommunikasjonsprosesser 

mellom spedbarn og omsorgsperson. Slike interaksjoner kan skape tilstander av delt 

bevissthet. En bevissthetstilstand kan utvides til å bli mer kompleks og sammenhengende ved 

å samarbeide med en annen. Det er nærliggende å tenke at når deltakerne får lærerens fulle 

oppmerksomhet erfarer slike glimt av å bli mer enn seg. Dette har nære forbindelseslinjer til 

Vygotskijs tenkning og ”stillas”-begrepet: Muligheten for å bli mer sammen med en annen. 

Noe nytt oppstår i samspillet mellom to som ikke lar seg frambringe for hver av dem alene. 

Dette minner om Sterns begrep ”bridging of minds” fra 1985: barnet søker aktivt felles 

oppmerksomhet med en betydningsfull annen, noe Gullestad og Killingmo skriver at følger 

et ”kvalitativt sprang” i utviklingsløpet (2013, s. 46). Det utgjør en dramatisk forskjell å 

oppdage at min opplevelse lar seg dele med en annen.  

 

Når Rumi sier: ”jeg har kunnet se så mange steder etter at jeg begynte å synge” (s.14) kan 

det være hun viser til at noe har åpnet seg i henne selv. Flere deltakere beskriver det å synge 

som “å være i en annen verden”. Da jeg ba dem presisere hva slags verden dette er, svarte 

en: ”det er en verden der vi lærer!”(s.24). Lærerens person har en grunnleggende plass der. 

 

Guttene som er eldre enn jentene og har sunget lengre enn de fleste av dem, snakker om det å 

synge som en vei til innsikt, og at sangen er et erkjennelsesredskap. Binod forteller at det tok 

han tid å oppdage hva som er ”på innsiden av sangen”  (s.25). Jentene bruker ikke 

innsiktsbegrepet, men snakker om å ”våkne” og å ”se noe nytt” (s.14). Datamaterialet sier 

ikke nok til at det er meningsfullt å gå langt inn i den psykoanalytiske tenkningen om 

innsiktsbegrepet. Det synes mer meningsfullt å trekke det dithen at de blir klar over en ”indre 

virkelighet” (Winnicott, 1980) og at de får kontakt med følelsene sine, de vonde og de glade. 

Så lærer de metaforbruk og et undrende språk for eksistensielle temaer fra sangene. Får de bli 

værende i det å synge, og i veiledning hos sanglæreren, kan de antakelig komme dit at det å 

synge er uløselig knyttet til selverkjennelse. Det kan undersøkes når det har gått noen år, ved 

å gjøre nye intervjuer.  

 

Sangskolen som utviklingsrom  

Modningsprosessen deltakerne er i, der de så og si synger seg til bestyrket agens og autonomi, 

mot individuasjon og affektintegrasjon, forutsetter i tillegg til sangen og læreren: et sted. 
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Modningsprosesser er naturlig utfoldende, skriver Winnicott: «But, and this but is a big one, 

maturational processes depend for their becoming actual in the child, and actual at the 

appropriate moments, on a good enough environmental provision» (1965, s.96).  

 

Flere holdende elementer inngår som nevnt i sangskolen (s.2). Med Winnicotts begrep 

om ”facilitating” og ”good enough enivorenment” (1965), utgjør sangskolen ikke bare en 

beskyttelse som et ly utenfor hjemmet med vitner, men også et sted å utfolde seg 

improvisatorisk i rytmen og samspillet med de andre. ”Det er bare ved å være kreativt at 

individet oppdager selvet” Winnicott (1980, s. 63, min oversettelse). Leken i undervisningen, 

som lærer Nitai forteller om, ivaretar noe grunnleggende for disse jentene. Sangskolen kan 

oppfylle kriteriene for å være det Haavind begrepsfester som et utviklingsområde (1987). Det 

engasjerer et barn fordi det endrer hvem han eller hun er og kan bli, slik jentene forteller om å 

ha blitt forandret ved å synge. De utfolder på sangskolen en mer kreativ og ekspressiv side av 

seg (”Jeg var så heldig at jeg fikk en slik anledning til å uttrykke meg!”, s.14). Et 

utviklingsområde medfører også erfaring av en relativt større gjensidighet, skriver Haavind. 

Deltakerne får erfare å være på lik linje med andre i ulike aldre også gutter, og - delta 

sammen med barn fra en annen religiøs sammenheng enn den de selv kommer fra.  

 

Gulbrandsen (1998) fant da hun studerte utviklingsprosesser hos norske barn, at de er aktivt 

med å prege sine egne utviklingsløp: Et grep flere av barna gjorde, var å vise foreldrene at de 

kunne noe. Da kom de i en forhandlingsposisjon overfor foreldrene og fikk større 

handlingsrom i hverdagen. Tilsvarende kan tenkes for jentene i nord-Bangladesh: Når de 

viser andre at det de gjør har en verdi, vil det kunne inngi respekt. Subho sier det 

eksplisitt: ”når en jente tør å synge så vokser hun i øynene mine”( s.17). Det kan bli 

vanskeligere å gjøre noe med henne, som å gifte henne bort, når hun trer fram med vitalitet7.  

 

De syngende jentene er dessuten med i en sammenheng som har en helt praktisk funksjon: de 

deltar aktivt i å bevare en sangtradisjon. Det å kunne noe innebærer også et ansvar. 

Deltakerne kan lære andre å synge, slik de selv har lært. Noen av dem sa at når de selv skulle 

få barn, ville de lære dem å synge. Blos skriver at individuasjon i ungdomsårene innebærer å 

selv ta ansvar for hva en sier og gjør, ikke legge det på foreldrene en løser seg ut fra (1967). 

At et og et menneske individueres og forandres får dermed følger for neste generasjon. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Her er vi tilbake ved autonomi-begrepet som ble drøftet på s.33. 
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Kulturpsykologisk refleksjon 

Sangskolene må være gratis, for at fattige landsbybarn skal få synge. Rumi sier at foreldrene 

ikke har mye penger og når hun trenger blyant og papir er det vanskelig hjemme (s.13). Selv 

som gratistilbud, er det motstand i flere av foreldrene mot å la jenta synge. De mister 

arbeidskraft i huset og på åkeren de timene hun er på sangskolen, slik Onnona forteller om. 

Medarbeiderne har understreket at landsbyjenter ikke er vant til å bli snakket med av voksne 

om hva de tenker og føler. For barn som vokser opp i samfunn der de tidlig settes i arbeid, 

kan noen av lekens funksjoner ivaretas i arbeidet: det kommunikative, samarbeidet, 

samspillet og den fysiske aktiviteten (Rogoff, 2003). Men sangskolen er også et sted for å 

individueres der det ikke skal produseres noe. Det kan som nevnt tidligere være den eneste 

anledningen jentene får til å være med i noe på egne premisser, med stemme i sang, før de på 

et tidspunkt overgis i en svigerfamilies hender. Deltakerne har ikke andre ”fritidsaktiviteter” 

å velge mellom. Winnicotts beskrivelse av barn som opprinnelig er aktivt, nysgjerrig og 

utforskende i møte med verden hvis det gjennomgående får erfare et ”holdende miljø”(1965, 

1980)), er antakelig ikke mindre sant i Bangladesh enn i Vesten.  

 

Sensitivitet for hvordan et barn har det og hva det ønsker seg er ikke en selvfølge i et 

samfunn. Landmark og Stänicke (2016) risser opp en historisk linje med ulike forståelser av 

barn som har preget ulike tider, fra antikken og videre med kristendommens framvekst. Dette 

i den vestlige delen av verden. De viser at barnet til enhver tid omgis av en diskurs eller 

fortolkningspraksis. En tilsvarende tidslinje for barn i den østlige delen av verden ville 

opplagt se annerledes ut. Det geografiske landskapet er en vesensforskjell mellom her og der. 

Hvordan preger det et barns bevissthet å vokse opp ved Brahmaputra eller mellom de andre 

mange elvene som veksler mellom å stige og trekke seg tilbake? I brevene som ti av jentene 

skrev, utdyper tanker de gjør seg om døden ved å anvende sangtekstene. Flere av dem, ikke 

minst de som kommer fra sandøyene, slik som Kohinoor, har erfart at elven kan rive med seg 

huset de bor i og legge åkeren som er familiens næringsgrunnlag under vann. Motet deres til 

å ta sats inn i sangen, med stemme og kraft, kan speile at de i liten grad forholder seg til 

gjenstander. Det gjenspeiles f.eks. i disse to små utdragene to av jentene skrev: ”En hver vet 

at han/hun skal dø. Siden døden er uunngåelig.”/ ”Mennesket gjør det ene og det andre. Men 

menneskets virkelige arbeid er å søke erkjennelse. Alt det mennesket kan skaffe seg av rikdom 

varer bare en bitteliten stund.”  

Stemmen er helt immateriell. Den kan ikke kjøpes og den kan ikke drukne.  
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Oppsummering  

Agens er foreslått som et grunnbegrep for hva som kreves og bestyrkes (psykologisk) for å 

bruke den egne stemmen. Flere jenter erklærer at de ikke kan leve uten å synge. Det griper 

inn i følelsen av hvem de er (identitet) og kan bli (utvikling). Mahlers begrep om individuasjon 

og psykologisk fødsel er anvendt for å forstå hva slags utviklingsprosesser som sangen ser ut til 

å fremme i jentene. Flere har overskredet en terskel ved å synge, de hadde ikke trodd om seg 

at de selv ville være i stand til å synge slik de gjør. De forteller om å holde seg fast i sangen på 

veien mot individuasjon og sangen ser ut til å ha funksjon som et overgangsobjekt(jfr. 

Winnicott). De blir glade av å synge. Ved symboler og bilder i sangene kan de representere og 

uttrykke vonde følelser som beveger dem i retning av økt affektintegrasjon. Dette kan 

forebygge utvikling av destruktive forsvarsstrategier. De føler seg modigere og friere også 

andre steder (enn på sangskolen) ved å synge. At autonomien deres bestyrkes kan dermed få 

virkninger utover dem selv, i samfunnet. Det vites ikke fra materialet om de faktisk vil 

beskyttes fra å bli giftet bort før fylte atten år, slik mange bangladeshiske landsbyjenter blir. 

Men flere deltakere tåler å stå i konfliktfylte situasjoner, knyttet til det at de synger og andres 

motvilje mot det. De blir aktive i å forsvare seg mot hindringer. Ved å synge får de tilgang til 

kraft (muligens aggresjon) til å gå i mot. Guttene forteller at det å se jenter synge forandrer 

hvordan de ser på dem, det inngir respekt og skaper jevnbyrdighet. Sangarbeidet bygger 

broer mellom mennesker fra ulik religiøs bakgrunn i et område med en konfliktfull historie. 

Ved at hinduer og muslimer synger sammen og samarbeider for å redde en utdøende 

folkesang, er det også et fredsbevarende element i sangskolene. Relasjonen til læreren er 

vesentlig; som veileder, vitne og en som hører jentenes stemmer (jfr. Anzieus begrep 

om”lydspeil”).   

 

Konklusjon 

Dette er viktig. Men hva er så viktig? Slik spurte jeg i 2014. Har jeg kommet nærmere et svar? Jeg 

har jo ikke direkte tilgang til jentenes erfaringer, men jeg har forsøkt å skape mening ut fra 

hva de har sagt og hva jeg har sett. Jeg har anvendt teoretiske begreper som synes å tilføre 

eller utdype en forståelse av deres ord.  

 

Jeg vil oppsummere i noen enkle setninger essensen i sangens betydning for jentene, slik jeg 

kan forstå og leve meg inn i den etter å ha systematisk undersøkt sammen med dem.  

Jeg fins. Jeg lever. De erklærer sin eksistens ved å synge. De gjør opprør mot betingelsene.  
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Jeg er. Stemmen erfares som noe som bærer dem. De kommer sammen med seg selv når de 

synger. De føler seg holdt og de holder selv fast. Da kommer de i kontakt med følelsene i seg.  

Jeg får bearbeide det vonde og blir glad. De får slippe fram egen smerte. De blir bevisst sider 

ved tilværelsen som ikke er til å tåle. De uttrykker seg ved sangens symboler. Det å synge er 

en samlende og konsentrert øvelse som kan forebygge splitting og oppløsning av selvet.   

Jeg glemmer. De får gå ut av familiehusets strev og bekymringer. De får tenke på noe annet.   

Jeg er ikke alene. De synger sammen med andre barn og med læreren som ser etter dem.  

De får et ly utenfor seg selv. Det etableres et fellesskap med andre. 

Jeg får bevege meg. Landsbyjenter får ikke vanligvis gå ute på veiene og mellom hus som 

hun vil. Familiene er redde for å slippe dem ut. I sangskolen blir de ikke styrt av noen andre, 

de får kople seg på sin egen rytme og tone. Ut fra den slutter de seg til en felles klang.  

Det fins noe mer der ute! Jentenes verden utvider seg. De får erfare noe nytt: et faktisk og 

fysisk sted med andre regler enn de er vant til. De improviserer innenfor forutsigbare rammer.  

Det fins noe i meg som kan vokse! Jentenes indre verden utvider seg. Stemmebåndene 

vibrerer. De skjønner at de selv kan tenke og gjøre noe for å utvikle seg. De er aktive i å 

forsvare det de har funnet og villige til å gå i mot det som truer dem.  

Jeg bidrar med noe. De inngår i et arbeid for å redde folkesangen i en sammenheng som er 

større enn dem selv og familien. De lærer å stille spørsmål ved grunnkår i tilværelsen.  

De gjør noe som er ansett og utsatt.  

Jeg synger. Jeg er med i verden. Jeg også.  

 

Arbeidet for å redde folkesangen ser altså ut til virkelig å være et dobbelt bevaringsarbeid, 

også det av barnas og ungdommenes stemmer i verden (s.1).   

 

Forståelsesmessige implikasjoner 

For psykologifaget vil jeg trekke fram en hovedtanke fra denne studien:  

Hva som sees og spørres etter i et menneske er viktig for hvem det blir.  

Her er det stemmekraften som etterspørres og bekreftes. Jentene står opp syngende, foran de 

andre barna og de voksne musikerne. De viser seg i høy grad i stand til å takle denne 

utfordringen.For noen av de nord-Bangladeshiske landsbyjentene som ikke vet om de får mat 

å spise neste dag eller om de får være ungdom før de blir giftet bort, er sangen det viktigste de 

har. I den, som er uløselig forbundet med et vitalt nærvær i seg selv, den egne stemmen og 

med de andre, har de noe å ankre seg i og ved. Er det kanskje, framfor noe, et livsmot de 

finner? Stemmen holder dem i tilværelsen og henvender seg ut: Hør meg.   
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En annen type studie av disse jentene kunne innebåret at de ble ”stakkarsliggjort”. Det ville 

fått uante konsekvenser. Hvis de var blitt sett på, ikke som medaktører, men som fattige sultne 

barn av foreldre som ikke har lært å lese og skrive – hvem ville de da ha blitt? Ville de fortsatt 

ha sunget med samme nærværskraft? Hvis Kohinoor og Onnona var blitt intervjuet i en 

utredende kontekst, og fortalt det de fortalte meg, kan hende ville de oppfylt kriteriene for en 

diagnose.  

 

Det er mulig å bestyrke utviklingfremmende prosesser uten kompliserte diagnostiske systemer. 

Kanskje nettopp uten. Med svært begrensede økonomiske midler og få, dedikerte mennesker, 

gjøres et frisettende, ekspressivt og verdighetsbyggende arbeid for og med barn og 

ungdommer, som kan få generasjonsovergripende følger.   

Funnene kan ikke og skal ikke overføres fra barna der til de som f.eks. oppsøker BUP her. 

Men et spørsmål til psykologer her ut fra denne studien kan være: Er det mulig å la den 

enkelte tre fram med sin egenart og stemme i et psykisk helsevern der terapeuten pålegges å 

kartlegge symptomer og plassere den andre i en diagnostisk kategori etter første møte?  

 

Videre forskning 

Det behøves oppfølgingsintervjuer for å undersøke nærmere følgende temaer:  

1) Det å synge som erkjennelsesredskap og vei til innsikt. Hva har deltakerne å fortelle etter 

flere nye år med fordypning og veiledning i sangen (hvis de får fortsette å synge).  

2) Hvordan vil fortsatt issmelting fra Himalaya med stadig mer vann i elvene prege de 

syngende menneskene i nord-Bangladesh om noen år.  

3) En større utvalgsgruppe med gutter som synger om hva det betyr for dem å synge, og om 

det er forskjeller på gruppenivå mellom kjønnene i hvilke erfaringer de gjør seg.   
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Vedlegg / Appendiks 
1) Seks lydfiler (utklipp) fra deltakerne som synger er levert inn som separate filer (jente 

1, jente 2, jente 3, jente 4, jente 5, jente 6). Noen av jentene synger uten instrumenter, 

andre med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


