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Sammendrag 
Tittel: «Jeg tenker at en sånn stemmevanske handler så mye om livet» - logopedisk arbeid 

rettet mot funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker.  

Temaet for denne studien er logopedisk arbeid med funksjonelle og funksjonelt organiske 

stemmevansker. Den kliniske kunnskapen om dette temaet er viktig kunnskap ettersom det 

finnes lite forskning som tydeliggjør hvilken intervensjon logopeder bør igangsette ved ulike 

typer stemmevansker, og ettersom det er utfordrende å frembringe kvantifiserbar forskning i 

det logopediske stemmefeltet. Den kliniske erfaringsbaserte kunnskapen logopedene besitter, 

er derfor viktige bidrag til feltet. Formålet med oppgaven er å bidra til at logopeder, og 

personer i stemmekrevende yrker, kan få innsikt i hva logopeder erfaringsmessig synes er 

viktig for å hjelpe personer med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker. I 

tillegg håper jeg at denne oppgaven kan bidra til å vektlegge viktigheten av å dokumentere 

den erfaringsbaserte kunnskapen klinikerne besitter.   

Problemstillingen lyder slik:  

Hva sier logopeder med erfaring fra stemmefeltet, er de viktigste tiltakene for å hjelpe  

 personer med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker?  

Det blir hentet frem teori om stemmens anatomi og funksjon, forklaring av begrepene 

funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker, noen perspektiver på skadelig 

stemmeatferd, teori om hvordan stemme henger sammen med pust, støtte og holding, hva det 

vil si å ha klang på stemmen, samt noen prinsipp for god daglig stemmepleie. I tillegg har jeg 

valgt å trekke frem noen perspektiver fra Maurice Merleau-Pontys (2012) 

kroppsfenomenologi, ettersom logopedene stadig fremmet et helhetsperspektiv i arbeidet med 

stemmevansker, og ettersom de snakket om grunnlaget for behandlingen som et 

menneskemøte mellom bruker og logoped. Dette kan minne om Merleau-Pontys fokus på 

sammenhengen mellom kropp og sjel, og at vi er kroppene våre. 
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Oppgaven er basert på kvalitativt intervju med fokusgruppe som design, og fenomenologien 

som underliggende perspektiv. Jeg gjennomførte to fokusgruppeintervju med to og tre 

logopeder i hver gruppe. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert. Analysene av 

datagrunnlaget ble gjort ut i fra Aksel Tjoras (2017) stegvis-deduktive induktive metode, med 

hermeneutikken som underliggende perspektiv. Hovedtendensene som fremkom fra empirien, 

var logopedenes vektlegging av å se og møte hele mennesket, at det logopediske arbeidet 

skjer i et menneskemøte, og at behandlingen skjer ut i fra et helhetsperspektiv.  

Ut i fra funnene følger refleksjoner og undringer rundt stemme og identitet, motivasjon, mot 

og utholdenhet i intervensjon, eierskap til stemmevansken og ansvar i behandlingen, å lære 

gjennom kroppen, kroppen og sjelens sammenheng, logopedenes erfaring, samt evidensbasert 

kunnskap på stemmefeltet.   

Nøkkelord: Stemmevansker, Logopedisk erfaring, Fokusgruppe, Merleau-Ponty, Kvalitativ 

studie.  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Forord 

Studier er kanskje på sitt beste når man lærer mer enn forventet. Gjennom denne oppgaven 

har logopedene gitt meg del i en innsikt som var langt større enn jeg hadde ventet. Jeg 

oppdaget at det var en lang modningsvei fra meg som student, til dem som klinikere med 

mange års erfaring. Arbeidet med denne oppgaven har gjort meg ydmyk ovenfor den store 

jobben det er å skulle hjelpe mennesker inn i gode stemmevaner, med tanke på all den 

kunnskapen logopedene besitter som grunnlag for alle de skjønnsmessige avgjørelsene de må 

ta. 

Jeg vil rette en stor takk til mine informanter som delte av sin kunnskap og tid. Denne 

oppgaven er ment å være en hyllest til den kliniske og erfaringsbaserte kunnskapen de 

besitter. Uten deres villige deltakelse kunne jeg ikke fått frem perspektivene som kom frem i 

denne oppgaven. Jeg vil også takke informantene for deres raske svar på mail og sms, til tross 

for travle hverdager i sine logopediske virke. En stor takk går også ut til alle de logopedene 

som sa seg villige til å delta i prosjektet mitt, men som jeg måtte takke nei til ettersom 

omfanget av oppgaven, og tiden jeg hadde til rådighet, ikke gav meg mulighet til å gjøre mer 

enn to fokusgruppeintervju. 

Hjertelig takk til min gode veileder Ninna Garm. Takk for at du allerede i vårt første møte 

viste stor interesse for prosjektet mitt, og at du allerede da gav meg en stor trygghet i at du 

ville være min los gjennom arbeidet. Takk for at du gjorde din jobb som veileder med glede, 

og at du gav meg dine beste råd i de ulike prosessene.  

Valborg Bjerkreim  

Oslo, mai 2018  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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn, formål og problemstilling  
Som utøvende sanger har jeg både kjent på egen kropp, og sett hos andre, hvordan problemer 

med stemmen kan begrense yrkesutøvelsen og skape stress, i forkant av avtalt arbeid. Mange 

av oss har testet alle mulige «kjerringråd» internett kan gi, hvor varm te, store skjerf, 

halspastiller og honning er blant rådene man kan få for å bli kvitt stemmeproblemer. Mange 

av oss har også erfart at de fleste «kjerringråd» ikke er tilstrekkelige når man virkelig har en 

stemmevanske. Til tross for at internett kan by på mange lindrende råd, ønsket jeg som sanger 

å lære mer om stemmens anatomi og funksjon, spesielt med tanke på hvilken intervensjon 

forskning viser at faktisk nytter ved ulike problemer med stemmen. Funksjonelle og 

funksjonelt organiske stemmevansker har vært min særlige interesse, ettersom dette er de 

vanligste stemmevanskene man finner hos mennesker i stemmekrevende yrker (Lindestad & 

Södersten, 2007). I mine studier har jeg funnet at logopedien heller ikke har helt tydelige svar 

på hvilke tiltak som fungerer og garanterer effekt i møte med funksjonelle og funksjonelt 

organiske stemmevansker. Dette kommer nok av at stemmefeltet er et utfordrende felt å 

forske på med kvantitative metoder. Man har heller ikke kommet langt nok i forskningen til 

at vi har forsket på alt det er mulig å forske på.  Stemmefeltet, spesielt med tanke på de 

funksjonelle og de funksjonelt organiske stemmevanskene, handler både om anatomi, 

psykologi, miljø og levekår. Utfordringen med dette er både at feltet er bredt, men også at 

feltet hviler på aspekter som vi ikke er utlærte i. Vi vet ikke nok om kropp og psyke, og 

sammenhengene mellom dem, til å kunne stille klare diagnoser eller vite nøyaktig hvilke 

tiltak som vil være fruktbare. Det er altså mye man ikke vet om stemmefeltet, rent 

forskningsmessig. Likevel finnes det masse klinisk erfaringsbasert kunnskap på feltet. Med 

bakgrunn i dette, ønsket jeg å spørre logopeder fra stemmefeltet, hva de mener er de viktigste 

tiltakene for funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker, i håp om å få en slags 

oversikt over, og innsikt i, hva de med sin erfaring opplever som god intervensjon for ulike 

typer vansker. Problemstillingen lyder slik:  
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Hva sier logopeder med erfaring fra stemmefeltet, er de viktigste tiltakene for å hjelpe  

 personer med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker? 

For å konkretisere problemstillingen min, laget jeg følgende forskningsspørsmål:  

Hva legger logopedene vekt på i oppstarten av den logopediske behandlingen?  

Hva er målet for den logopediske behandlingen?  

Hva er det som inngår i en funksjonell stemme?  

Hva skal til for at brukerne skal finne frem til en funksjonell stemme?  

Resultatene fra denne oppgaven kan forhåpentligvis gi logopeder, og personer i 

stemmekrevende yrker, innsikt i hva logopeder erfaringsmessig synes er viktig i møte med 

personer med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker. I tillegg håper jeg at 

denne oppgaven kan bidra til å vektlegge viktigheten av å dokumentere den erfaringsbaserte 

kunnskapen klinikerne besitter.   

1.2 Avgrensninger  
Denne oppgaven omfatter ikke stemmevansker generelt, men de funksjonelle og funksjonelt 

organiske stemmevanskene. Organiske-, inflammatoriske-, og nevrologiske stemmevansker 

er ikke tatt med. Heller ikke stemmevansker forbundet med kreft, medisiner eller hormonelle 

forandringer.  

Informantene mine trakk i hovedsak frem eksempler om voksne. Dette har gjort at jeg ikke 

har beskrevet arbeid med barn. Ut i fra litteraturen vil arbeid med barn kreve andre metoder, 

ettersom man i utganspunktet ikke ønsker å utsette barn for å skulle observere seg selv 

utenfra (McAllister, Lindestad & Södersten, 2007 s. 281). Logopedene snakket heller ikke 

noe særlig om forskjell i behandling av menn og kvinner. Jeg kommer derfor ikke til å legge 

vekt på likheter og ulikheter forbudent med stemmevansker og kjønn.  
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Logopeder er rådgivere, og bruker mange ulike rådgivningsperspektiver i sitt logopediske 

virke. Rådgivningsperspektivet ble likevel ikke vektlagt i særlig grad av logopedene, og blir 

derfor heller ikke vektlagt i særlig grad i denne oppgaven. 

1.3 Begrep 
Jeg har valgt å bruke begrepet logopedisk behandling. Norsk Logopedlag (2018) skriver i 

sine retningslinjer at «Lagets medlemmer skal utøve faget logopedi gjennom diagnostisering, 

undervisning og behandling» (Norsk logopedlag, 2018). Både betegnelsene undervisning og 

behandling blir brukt. Jeg har valgt å bruke begrepet behandling, ettersom stemmefeltet 

ligger tettere opp mot helse enn opplæring. I opplæringsloven er logopedisk undervisning 

forbundet med spesialundervisning og tilpasset opplæring av grunnskolens områder. 

Stemmevansker inngår ikke i grunnskolens område, og det blir derfor feilaktig å kalle det 

undervisning eller spesialundervisning. 

Jeg har valgt å bruke betegnelsen bruker, fremfor klient, pasient og elev, fordi informantene 

mine i stor grad benyttet denne betegnelsen. På logopedlagets nettsider (2018), kan man finne 

at betegnelsene pasient, klient og elev også blir brukt. Ingen av ordene er kanskje dekkende 

alene, men i denne sammenhengen velger jeg ordet bruker.  

1.4 Oppgavens gang  
I kapittel to presenteres teori om stemmen som grunnlag for perspektivene logopedene 

trekker frem i empirien. Det blir hentet frem teori om stemmens anatomi og funksjon,  

forklaring av begrepene funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker, noen 

perspektiver på skadelig stemmeatferd, teori om hvordan stemme henger sammen med pust, 

støtte og holding, hva det vil si å ha klang på stemmen, samt noen prinsipp for god daglig 

stemmepleie. I tillegg har jeg valgt å trekke frem Maurice Merleau-Pontys (2012) 

kroppsfenomenologi, ettersom logopedene stadig fremmet et helhetsperspektiv i arbeidet med 

stemmevansker, og ettersom de snakket om grunnlaget for behandlingen som et 
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menneskemøte mellom bruker og logoped. Dette kan minne om Merleau-Pontys fokus på 

sammenhengen mellom kropp og sjel, og at vi er kroppene våre. 

Jeg har valgt å gjøre denne studien kvalitativ for å legge til rette for innsikt, fremfor oversikt. 

I kapittel tre presenteres oppgavens metode. Som grunnlag for den kvalitative undersøkelsen, 

ligger fenomenologiens lære om å forsøke og forstå andre menneskers tanker og opplevelse 

av verden, som i mitt tilfelle er informantenes yrkesverden. Jeg har benyttet intervjuformen 

fokusgruppe, hvor jeg har intervjuet flere logopeder samtidig, i form av en styrt samtale. 

Informantene snakket seg frem til hvordan de ønsket å svare på spørsmålene, og alle sitatene 

som blir belyst i oppgaven har sprunget ut fra disse gruppesamtalene. Fordelen med denne 

måten å intervjue på, er enigheten og uenigheten designet tillater. Det er interessant å få en 

følelse av hva logopedene utvilsomt er enige i, og hva de eventuelt har ulike synspunkt på, 

selv om det ikke kan generaliseres. Gruppesamtalen bidrog også til at logopedene kom på 

perspektiver de ville fortelle om, som de kanskje ikke hadde kommet på om de ble intervjuet 

individuelt. Med dette fikk jeg svar på mer enn jeg spurte om, noe som er en stor fordel når 

jeg ikke har like mye innsikt i feltet som logopedene. Videre greier jeg ut om utvalgskriterier 

for informanter, prosessen for å finne informanter, forarbeid og gjennomføringen av 

intervjuene. Som grunnlag for analysearbeidet, har jeg trukket frem hermeneutikkens lære om 

fortolkning. Målet var å komme frem til tolkninger som fagfeller potensielt også ville 

kommet frem til om de gjorde samme studie som meg. Jeg har beskrevet hvordan jeg 

transkriberte intervjuene for å bevare mest mulig informasjon fra intervjusituasjon til lydfil til 

tekst. Jeg har beskrevet Aksel Tjoras (2017) stegvis-deduktiv induktiv metode, som jeg har 

brukt for å analysere funnene mine, med tanke for hermeneutikkens prinsipp. Målet med 

analysemetoden er at den kvalitative forskningen skal bli konkret, målrettet, teoretisk rettet, 

og knyttet til empiri. Metoden går ut på å jobbe induktivt fra empiri til teori, men også 

deduktivt fra teori til empiri for å sjekke funnene opp mot teoriene (Tjora, 2017, s. 18). 

Videre vurderer jeg min egen oppgaves pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet ut fra 

metodevalg. Til slutt går jeg gjennom etiske hensyn for oppgaven.  

I kapittel fire legger jeg frem funnene mine fra fokusgruppene. I kapittel fem følger mine 

refleksjoner og undringer rundt funnene. Jeg har valgt å kalle kapittelet «Refleksjoner og 
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undringer» fremfor «Drøfting», ettersom jeg fant lite relevant forskning å drøfte og 

sammenligne funnene mine med. Til slutt i oppgaven følger konklusjon, litteraturliste og 

vedlegg.  

!5



2. Teoretisk grunnlag  
I den teoretiske plattformen for denne oppgaven, har jeg forsøkt å legge et grunnlag for 

hovedpoengene som fremkom av empirien. Jeg skriver først litt om hva som kjennetegner en 

funksjonell stemme, og hva som definerer funksjonelle og funksjonelt organiske 

stemmevansker. Videre går jeg gjennom noen faktorer som kan lede til stemmevanskene, og 

noen faktorer som kan være viktige for å unngå, eller bli fri fra vanskene. Til slutt presenterer 

jeg noen perspektiver fra Merleau-Pontys kroppsfenomenologi, ettersom en del av 

perspektivene logopedene trakk frem, hadde flere fellestrekk med Merleau-Pontys tanker.  

2.1 Den funksjonelle stemmen  
Før man kan definere hva funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker er, vil det 

være av betydning å si noe om hva som inngår i stemme, og hva som kjennetegner en 

funksjonell stemme. Stemme vil si lyd som kommer ut fra munnen eller nesen, drevet av pust, 

produsert av stemmebåndenes vibrasjon, og formet av ansatsrøret og resonansrommene 

(Shewell, 2009, s. 71). Stemmen påvirkes av sammenhengen man snakker i, og vår fysiske og 

psykiske helse og tilstand (ibid.). Betegnelsen funksjonell stemme, betyr at stemmen skal 

fungere. En funksjonell stemme har nok styrke, er uanstrengt å produsere, har god 

stemmekvalitet, kan varieres i tonehøyde, er fleksibel til å uttrykke alle følelser og er 

representativ for alder og kjønn (Shewell, 2009, s. 72-73). Den funksjonelle stemmen kan 

brukes energisk så lenge man vil på en dag, uten forringelse av fleksibilitet i løpet av den 

tiden (ibid.). Stemmen er ikke luftfylt eller hes, og man kan bruke stemmen uten å skade den 

i prosessen (ibid.). En funksjonell og fri stemme har potensiale til å bevege seg fritt i det 

menneskelige frekvensomfanget, imitere ulike stemmekvaliteter, rope, hviske, knirke og 

growle (ibid.). Shewell (2009, s. 74) trekker videre frem at den funksjonelle stemmen er 

basert i en kropp med god positur som er mest mulig fri fra uheldige muskelspenninger. 

Stemmen er drevet av en dyp pust som kan støtte en rekke fysiske og vokale aktiviteter. 

Stemmen passerer fritt gjennom ansatsrøret, med passende innstillinger av ansikt, lepper, 

kjeve, tunge, myke gane, svelg og strupehode. Stemmens tonehøyde og volum vil variere i 

henhold til humør og energi, men er ikke for grov, pustende eller knirkete, og kvaliteten vil 
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heller ikke endre seg med lang eller krevende stemmeproduksjon. Når stemmen er 

funksjonell, fungerer den til kravene som stilles til stemmen i hverdagen. Folk flest tenker 

kanskje ikke så mye over at stemmen er normal og funksjonell, før den eventuelt ikke lenger 

er det. Når stemmen ikke lenger er funksjonell, kan logopedene hjelpe med å beskytte 

stemmebåndene fra å bli mer skadet, hjelpe personen til å produsere den beste mulige 

stemmen ved å redusere uheldige vaner og innlemme positive stemmeteknikker, samt hjelpe 

personen emosjonelt og praktisk til å håndtere stemmevanskens innvirkning i livet (Shewell, 

2009, s. 417) 

2.2 Funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker 
De funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevanskene er vansker som kommer av måten 

man bruker stemmen på (Lindestad & Södersten, 2007, s. 287-296). Dette kan handle om 

måten man snakker på, om man hoster og kremter mye, muskelspenninger i strupe, hals og  

nakke, pustemønsteret vårt, og hvordan miljøet man lever i påvirker stemmebåndenes forhold 

i strupen (ibid.). I de funksjonelle stemmevanskene finnes det ingen strukturelle forandringer 

i stemmeorganet som kan forklare stemmeproblemet. I de funksjonelt organiske 

stemmevanskene har den ufordelaktige måten å bruke stemmen på i de funksjonelle 

stemmevanskene ledet til en overbelastningen av slimhinnen i stemmebåndene, som videre 

har ledet til strukturelle forandringer på stemmebåndene (ibid.). De funksjonelle- og de 

funksjonelt organiske stemmevanskene har på denne måten samme opphav, men ulik grad av 

strukturelle utfall. De funksjonelle- og funksjonelt organiske stemmevanskene blir ofte 

oppdaget ved at stemmens akustiske fremtoning blir forandret. Stemmen kan kjennes kraftløs 

og lite fleksibel, bli dysfonisk (hes), eller afonisk (bli helt borte) (ibid.). Når det oppstår 

klumper eller hevelser på stemmebåndene, får stemmebåndene mer masse, og stemmeleiet 

kan derfor også bli mørkere (Shewell, 2009, s. 420).  

I de funksjonelle stemmevanskene regner man tradisjonelt fonasteni, psykogen dysfoni og 

psykogen afoni (Lindestad & Södersten, 2007, s. 287-296). Fonasteni er kanskje mest kjent i 

Norge under navnet «prestesyke». Dette kommer av at vansken ofte rammer prester, og andre 

personer i stemmekrevende yrker, som lærere, skuespillere, sangere og telefonselgere (ibid.). 
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Fonasteni kommer av overanstrengelse av strupehodets indre og ytre muskler (Colton, Casper 

& Leonard, 2011, s. 84) Opphavet til denne overanstrengelsen kan være sammensatt og ha 

flere årsaker (ibid.). De store kravene yrket stiller til stemmebruk er en av dem. Både prester, 

skuespillere, sangere, lærere og telefonselgere er avhengige av å bruke stemmen mye i sitt 

arbeid. Uheldige måter å bruke stemmen på kan da gi uheldige utslag (Lindestad & 

Södersten, 2007, s. 287-296). Omgivelsene i hverdagen kan også ha mye å si. Dersom det er 

bråkete i omgivelsene man arbeider i, er det større sjanse for at man anstrenger indre og ytre 

strupemuskler for å presse frem nok volum til å bli hørt (ibid.). Stress er en annen faktor som 

kan spille negativt inn, på linje med tørr luft, kraftig hoste, røyking eller nedsatt 

allmenntilstand (ibid.). Fonasteni kan også utløses av en luftveisinfeksjon eller laryngitt som 

ikke får hele før man bruker stemmen mye (ibid.). Fonasteni kjennetegnes først og fremst ved 

stemmetretthet. «Ordet fonasteni betyder svaghet att fonera» (Lindestad & Södersten, 2007, 

s. 287). Mange kjenner at stemmen ikke er i stand til å møte kravene som stilles til den. 

Stemmen kan kjennes svekket, hes og kraftløs, eller tidvis være helt borte (Lindestad & 

Södersten, 2007, s. 287-296). Mange kjenner på klumpfølelse i svelget, stor kremtetrang, 

smerte og ømhet i halsens ytre muskulatur, verk i  halsen, samt diffuse følelser av ubehag 

(ibid.). Ubehaget øker ofte ved stemmebruk. Mange av de som har fonasteni, har også 

uheldige muskelspenninger i hals, nakke, skuldre og kinn (ibid.).  

Psykogen dysfoni eller afoni, handler om at stemmen blir hes (dysfonisk) eller helt borte 

(afonisk) grunnet psykologiske underliggende faktorer (Lindestad & Södersten, 2007, s. 

287-296). Til tross for at årsaken skyldes emosjonelle og psykologiske faktorer, er stemmen 

fysisk dysfunksjonell (Shewell, 2009, s. 426). Eksempelvis kan man oppleve psykogen 

dysfoni eller afoni i konflikter eller i situasjoner der man skal prestere, dersom man har 

underliggende traumer eller redsler i forbindelse med situasjonen man befinner seg i 

(Lindestad & Södersten, 2007, s. 287-296). Til tross for den dysfoniske eller afoniske 

stemmen, kan de aller fleste likevel hoste og harke. Dette vitner om at stemmen fortsatt har 

normal adduksjon og fonasjon (ibid.). Stemmen vil i de fleste tilfeller normaliseres når de 

underliggende psykologiske årsaksforholdene er behandlet (Colton, Casper & Leonard, 2011, 

s. 83).  
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I de funksjonelt organiske stemmevanskene regner man tradisjonelt polypper, 

stemmebåndsknuter og randkantsødem (Lindestad & Södersten, 2007, s. 287-296). Disse 

stemmevanskene kommer av overbelastning av slimhinnen (ibid.). Polypper er røde små 

kuler som sitter i kanten på slimhinnene, eller henger over eller under slimhinnene i en stilk 

som henger fast i stemmebåndet (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 101). Polyppen kan 

komme av en liten blødning på stemmebåndene som kapsler seg inn til en liten kule 

(Lindestad & Södersten, 2007, s. 287-296). Slike blødninger kan oppstå ved kraftig 

stemmeanstrengelse over tid, som for eksempel kraftig hoste ved langvarig forkjølelse (ibid.), 

men er også forbundet med Reflux (Shewell, 2009, s. 423). Heshet, smerte ved 

stemmeanstrengelse og stemmetretthet er vanlige symptom (Lindestad & Södersten, 2007, s. 

287-296). Det er stor variasjon i hvordan stemmene til personer med polypp låter, ettersom 

kulene på stilk kan legge seg over eller under stemmebåndene, og nesten ikke forstyrre 

fonasjonen i det hele tatt (Shewell, 2009, s. 423).  

Stemmebåndsknuter er hvite dobbelsidige fortykkelser, som sitter i overgangen mellom den 

fremre og midterste delen av stemmebåndene, som kommer av overbelastning av slimhinnen 

der utslaget i svingningene er størst (Lindestad & Södersten, 2007, s. 287-296). I starten er 

knutene myke og bløte, men kan bli harde og fibrøse om de får være der lenge (Shewell, 

2009, s. 420). Stemmebåndene får ofte en timeglassform ved fonasjon, ettersom hele 

stemmebåndene ikke møtes, men bare området med knutene. Det kan bli luftlekkasje både på 

oppsiden og nedsiden av knutene, og stemmen vil høres hes ut, spesielt i det lyse 

frekvensomfanget av stemmen (Lindestad & Södersten, 2007, s. 293). Stemmen låter også 

ofte anstrengt og presset, det kan kjennes slitsom å bruke stemmen, og stemmens 

frekvensomfang kan bli mindre (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 101).  

Randkantsødem kan ligne på stemmebåndsknuter i utseende og akustikk, men er flatere og 

lengre enn stemmebåndsknutene (Lindestad & Södersten, 2007, s. 287-296). Randkantsødem 

høres ofte ikke på talestemmen, men kan høres i sangstemmen (ibid).  
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2.3 Skadelig stemmeatferd  
Noen prater høyt, noen prater spisst, noen prater med knirk, og noen prater stille og forsiktig. 

Alt dette kan i utgangspunktet regnes inn i en frisk og fleksibel stemme. Stemmen vår er i 

stand til å lage mange forskjellige lyder, uten at det er skadelig. Likevel finnes det noen 

tendenser beskrevet i litteraturen, som man mener kan være skadelige for stemmen. Dette 

handler om at en bærekraftig stemmebruk ikke bruker mer innsats og anstrengelse enn 

nødvendig. Den skadelige stemmeatferden oppstår når man anstrenger og spenner muskulatur 

unødvendig mye i stemmeproduksjon (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 75-77). Dersom 

man bruker stemmen på en uheldig måte over tid, kan man risikere å pådra seg funksjonelle, 

og til og med funksjonelt organiske stemmevansker (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 

111). Som tidligere nevnt, er det en viktig del av logopedens jobb å hjelpe personer med 

stemmevansker å redusere uheldige vaner som kan være skadelige for stemmen, og heller 

innlemme positive vaner i pust og stemme (Shewell, 2009, s. 417) 

Kremting og hosting roping og skriking er atferd som kan være skadelig for stemmen 

(Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 87-89). Det krever et kraftig subglottalt trykk, samt hard 

adduksjon for å kremte, hoste, rope og skrike. Roping og skriking er også forbundet med 

press i strupen for å få volum, spesielt dersom man roper eller skriker i lyse frekvenser 

(ibid.). Kremting, hosting, roping og skriking over lengre tid kan føre til små irritasjoner i 

slimhinnen, og i verste fall blødninger som videre kan kapsle seg inn som polypper (Shewell, 

2009, s. 424) 

Harde glottale attakk er harde ansatser på vokaler. Når man sier vokaler med en hard start, er 

dette forbundet med uheldig spenning og press i strupen som kan være skadelige for 

stemmebåndene ettersom stemmebåndene slår veldig hardt sammen (Colton, Casper & 

Leonard, 2011, s. 77). 

Strupehodet henger bare i muskler og påvirkes av spenningen i indre og ytre strupemuskler, 

nakke, hals og skuldre rundt strupen (Shewell, 2009, s. 111; Colton, Casper & Leonard, 2011, 

s. 78.). Muskelspenninger kan føre til at strupehodet henger høyt, som kan gi uheldige utslag. 

Stemmebåndene kan bli stivere, noe som endrer stemmebåndenes vibrasjonsmønster og 
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frekvens, i tillegg til å gjøre de glottale attakkene hardere (ibid.) Et strupehode som henger 

høyt, korter ned lengden på ansatsrøret slik at stemmen kan bli klangfattig og lysere. Innen 

profesjonell sang vil man i de fleste tradisjoner strebe etter å synge med et senket strupehode, 

men man er usikre på om det nødvendigvis er uheldig at strupehodet beveges opp og ned, så 

lenge det er fleksibelt (ibid.). 

Strupehodet kan være «skviset». Når dette skjer er det pyramidebruskene og strupelokket som 

nærmer seg hverandre ved fonasjon (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 78). Dette er en 

naturlig del i produksjon av vokaler som ligger langt bak i munnen, men kan være uheldig og 

hemme stemmens fleksibilitet dersom spennet består i andre vokaler som et kontinuerlig 

press (ibid.) 

Skadelig stemmeatferd kan også handle om for stor belastning over tid, selv om den gitte 

stemmebruken ikke er skadelig i seg selv. Når det gjelder de funksjonelle og funksjonelt 

organiske stemmevanskene, har kravene som stilles til den daglige stemmebruken ofte blitt 

for høye og ledet til uheldige måter å bruke stemmen på, lite hensiktsmessige vaner i pust og 

holdning, samt for stor belastning av slimhinnen (Shewell, 2009, s. 443-144). For personer i 

stemmekrevende yrker, er dette svært alvorlig, ettersom de ikke kan gjennomføre arbeidet sitt 

uten stemmen. Typiske krav som kan utfordre stemmen er å snakke i lange perioder av 

gangen, å måtte bruke mye volum på stemmen når man snakker, store variasjoner i akustikk i 

de rommene man skal snakke i, tørr luft, bulder og bakgrunnsstøy, samt immobile og 

ubevegelige kroppspositurer (ibid.). Det er ikke faktorer som er skadelige i seg selv, men som 

kan bli skadelige i store mengder. 

2.4 Stemmehygiene og praktisk stemmeomsorg  
Ved funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker er det viktig å legge til rette for 

gode forhold for stemmen i hverdagen, selv om det kan kreves ytterligere intervensjon å hele 

stemmevanskene (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 431). Rådene for stemmehygiene og 

praktisk stemmeomsorg kan virke forebyggende, og hjelpe for å unngå at stemmevansker 

kommer tilbake (Ohlsson, 2007, s.277). 
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Det er viktig å holde slimhinnene fuktige for å holde stemmebåndene fleksible og elastiske, 

og for å kunne frastøte bakterier (Shewell, 2009, s. 252). For å holde kroppen hydrert og 

stemmebåndene fuktige, er det i hovedsak tre ting man kan gjøre. Det ene er å drikke vann. 

Da sørger man for at kroppen har det den trenger for å holde slimhinnene fuktige og kroppen 

hydrert (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 431). Det andre er å sørge for passelig 

luftfuktighet i omgivelsene, ettersom tørr luft kan tørke ut slimhinnene (Colton, Casper & 

Leonard, 2011, s. 432). Det tredje man kan gjøre er å dampe stemmebåndene ved å inhalere 

vanndamp (Shewell, 2009, s.253). Dette er spesielt effektivt for betente eller tørre slimhinner 

ved at vanndampen fukter slimhinnene direkte (ibid.). Man bør også være observant på at 

alkohol og visse medisiner kan være dehydrerende og redusere spyttproduksjonen (Colton, 

Casper & Leonard, 2011, s. 432). I tillegg skal man vite at røyk er direkte skadelig for 

stemmebåndene ettersom den tørker og irriterer slimhinnene (Shewell, 2009, s. 256).  

Stemmebåndene kan bli irriterte ved hard stemmebruk som roping, hosting og kremting 

(Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 87-89). Derfor bør man unngå hosting og kremting så 

langt det er mulig. Hosting og kremting er selvsagt naturlige og viktige reflekser som fjerner 

slim når man er syk, men det kan også utvikle seg til å bli uheldige vaner som irriterer 

stemmebåndene (Shewell, 2009, s. 250). Halspastiller øker spyttproduksjonen og kan være til 

god hjelp for å svelge, i stede for å kremte eller hoste. Å drikke vann kan også hjelpe når man 

kjenner hoste- eller kremtetrang (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 432). Man bør også 

unngå mye volum på stemmen over lang tid, ettersom det kan være anstrengende for stemmen 

å snakke høyere enn nødvendig (Iwarsson, 2007, s. 165). Man bør heller legge forholdene til 

rette slik at man slipper å heve stemmen unødig i hverdagen (Colton, Casper & Leonard, 

2011, s. 432). Dersom man har en «harkete», «slimete» eller «groggy» stemme på morgenen 

og kanskje i tillegg har halsbrann, bør man sjekke om man har Reflux-sykdom (Colton, 

Casper & Leonard, 2011, s. 432). I såfall finnes det medisiner og diett-råd for å hemme 

magesyren fra å komme opp i halsen. Denne magesyren kan skape irritasjon på 

stemmebåndene og i strupen (ibid.).  
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Stemmehvile i forkant og etterkant av stemmekrevende økter, kan være nyttig for å gi 

stemmen nok hvile til å komme seg (Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 432). Stemmehvile 

er også essensielt dersom man har blitt forkjølet og har hovne slimhinner (Ohlsson, 2007, s. 

276). Ved forkjølelse og hovne stemmebånd, kan det være viktig å bli hjemme fra jobb, 

dersom man er i et stemmekrevende yrke, for å la stemmebåndene og kroppen hvile 

(Iwarsson, 2007, s. 265). 

Når man tar vare på helsen sin generelt, inngår stemmehelsen i dette ettersom stemmen 

påvirkes av den emosjonelle og fysiske tilstanden vår (Shewell, 2009, s. 71). 

2.5 Klang  
Når man utnytter resonansrommene i strupe, munn og nese, kan man få til en bærekraftig 

stemme uten uheldig press på stemmeorganet (Shewell, 2009, s.182). Det er flere parametre 

ved stemmedannelse som spiller inn for å utnytte resonansrommene ansatsrøret gir mulighet 

for. Et grunnleggende prinsipp er at større rom, gir større lyd (Shewell, 2009, s. 176). På 

samme måte som brass-instrumenter varierer i klang på grunn av form og størrelse, har vi 

variasjoner i våre resonansrom. Vi har derimot mulighet til å forme resonansrommene våre, 

og med det utnytte potensialet vårt (ibid.). En klangfull stemme er i første omgang avhengig 

av et fullstendig stemmebåndslukke ved fonasjon. Da får stemmen bæreevne og blir klar og 

tett. Er lukket ufullstendig og svingningene uregelmessige, kan stemmen bli luftfylt og få 

mindre bæreevne (Rørbech, 2009, s. 119 og 121). Videre er klangen avhengig av et størst 

mulig frekvensomfang i vokalene (Rørbech, 2009, s. 129-133). Dette frekvensomfanget 

kalles «overtoner» (ibid.). Stemmen består av flere harmoniske toner/frekvenser, hvor den 

laveste frekvensen, grunntonen, er tonen vi oppfatter som tonehøyden. Antallet overtoner, og 

hvilke frekvenser som følger oppover i frekvensområdet, bestemmer tonens klangfarge, og 

varierer ut i fra hvilken språklyd vi lager og formen på resonansrommet lydbølgen skal 

gjennom (ibid.). Stemmens resonansrom, er i hovedsak ansatsrøret, som er cirka 17 cm langt 

hos menn, og cirka 14 cm langt hos kvinner (ibid.). Ansatsrøret er lukket i den ene enden 

hvor stemmebåndene er, og åpent i den andre enden hvor leppene er (ibid.). Formen på 

ansatsrøret kan endres og formes på mange forskjellige måter, og vi gjør det hele tiden når vi 
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danner språklyder og ulike lyder med stemmen. Ved å lage ulike innsnevringer i ansatsrøret 

med leppene, muskelmassen i munnhulen og halsen, og ved å åpne eller lukke opp til nesa, 

vil ansatsrørets form påvirkes og resonansen endres (ibid.). En «fin» klang vil i de fleste 

tilfeller karakteriseres som rund, myk og dyp, fremfor skarp, spiss og lys. Den «fine» klangen 

får man ved å forsterke de dype harmoniske tonene, ved å utvide og utnytte 

resonansrommene gjennom aktiv utvidelse av svelget (Rørbech, 2009, s. 134-136). Det er 

noen innstillinger i taleorganet som er mer hensiktsmessige enn andre for å få dette til. Det 

ene er å fysisk lage så stort resonansrom som mulig, ved å senke strupehodet og bruke 

leppene aktivt fremover. Da får man den lengste mulige avstanden fra stemmebåndene til 

leppene (ibid.). Man kan også utvide resonansrommet horisontalt ved hjelp av ansikts- kjeve-, 

tunge-, gane-, svelg-, ytre strupe- og åndedrettsmusklene, slik at lydbølgene enklest mulig 

passere gjennom munnen og nesen (ibid.). Når man snakker om å plassere klangen fremover, 

mener man denne viljestyrte utvidelsen av resonansrommene (Shewell, 2009, s.180). Denne 

klangfulle og bærekraftige stemmen har mange overtoner, men også flere «formanter». 

Formanter er overtoner/resonansfrekvenser som samler seg i grupperinger som 

energiområder (Rørbech, 2009, s. 134-136). «Sangerformanten» er spesielt kjent fordi den 

runder klangen og kan gi stemmen så mye bæreevne at tonene får intensitet nok til å 

overdøve hele orkester, uten store anstrengelser for sangeren (Rørbech, 2009, s. 138). 

Sangerformanten er en ansamling av overtoner, og en forsterkning av frekvensområdet 

3000Hz, som dannes ved at den fjerde formanten faller fra ca 3500 Hz, halvveis ned mot den 

tredje formanten (ibid). For å få frem denne formanten må man utnytte resonansrommene i 

selve strupen, i tillegg til ansatsrøret (Rørbech, 2009, s. 137, 138 og 51). Når strupehodet er 

senket og man får strukket ut strupen så mye som mulig, har man mulighet til å få de fire 

resonansrommene mellom stemmebåndene og de falske stemmebåndene, til å svinge. Dette 

er to par med hulrom som heter sinus piriformes og sinus morgagnis. Når disse hulrommene, 

eller «lommene» åpnes og blir en del av resonansen, finner man «sangerformanten» (ibid.). 

Innen sang blir også resonans-innstillingen «twang» bevisst benyttet for å øke volumet på 

stemmen uten å øke det subglottale trykket (Sadolin, 2006, s. 47). Når man twanger, nærmer 

strupelokket og pyramidebruskene seg hverandre, og gjør trakten trangere.  Lyden blir klar, 

tett og distinkt og lydstyrken øker med 10-15 decibel (ibid.). Twangen inneholder den såkalte 

«sangerformanten» og er klangidealet mange gospel- og soulsangere bruker i lyst leie med 
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sterk stemme (ofte kalt belting) (Shewell, 2009, s. 180). Når man twanger, blir tonene 

spissere og mer distinkte. Når man twanger mye kan man sammenligne lyden med en «hekse-

latter» etter et høyt baby-vræl. Når man twanger litt, blir klangen tett og klar, men ikke spiss 

(Sadolin, 2006, s. 47).  

2.6 Holdning, pust og støtte 
Stemmefunksjonen er forbundet med pusten, ettersom stemmedannelse forutsetter et 

subglottalt trykk og luftstrøm fra lungene (Iwarsson, 2007, s. 265). For å gjøre det mulig å 

skape et størst mulig resonansrom for stemmen, er det avgjørende at abdominalmusklene og 

diafragma har hovedansvaret for kontrollen av luftstrømmen, slik at halsens muskler kan 

frigjøres til å utvide resonansrommene (Rørbech, 2009, s. 139). Lufttrykket under 

stemmebåndene kaller man det subglottale trykket. Dette trykkets kraft bestemmes av 

diafragmamuskelen, abdominalmusklene og stemmebåndenes kompresjonsgrad (Rørbech, 

2009, s. 81). Når vi puster inn luft, øker lungevolumet og ribbeinkassen utvides. Muskelen 

diafragma strammes nedover, og dytter de vitale organene ned noen centimeter, slik at magen 

blir større (Lindblom, 2007, s. 21-23). Hos friske mennesker kan diafragma beveges så mye 

som 5-6 cm (Hanssen & Aarsland, 2014, s 19). Når vi puster ut, blir brystkassen mindre, og 

magen går innover. I normal sang og tale har vi en kort innpust, og en lang utpust, og vi 

jobber for å holde et jevnt subglottalt trykk, slik at styrken på stemmen forblir jevn 

(Lindblom, 2007, s. 21-23). For å holde dette jevne subglottale trykket, til tross for at vi får 

mindre og mindre luft i lungene, bruker vi innpustmusklene (diafragma og ytre interkostale 

muskler) som «bremse» for at ikke luften skal gå ut for fort (ibid.). Når man er i ferd med å 

gå tom for luft, aktiveres også flere muskler for å holde det subglottale trykket jevnt (ibid). 

Profesjonelle sangere jobber målrettet og lenge med å få god kontroll på innpustmusklene i 

utpusten, slik at de kan holde luftstrømmen jevn. Dette viljestyrte muskelarbeidet kalles støtte 

(ibid.). Støtte er et muskelsamarbeid som avgjør trykket på utpusten, stemmebåndenes 

spenning mot hverandre i fonasjon, samt kroppens holdning og balanse for å styre trykket på 

utpusten mot stemmebåndene (Rørbech, 2009, s. 80-81). Det er vesentlig at stemmebåndenes 

spenning og kompresjon står i balanse til det subglottale trykket, slik at stemmebåndene kan 

svinge fritt samtidig som luften fra utpusten utnyttes effektivt. Dersom det er mye spenning i 
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abdominalmusklene og lite spenning i diafragma, blir det subglottale trykket kraftig mot 

stemmebåndene. Dersom det er mye spenning i diafragma, og lite spenning i 

abdominalmusklene, blir trykket mot stemmebåndene mindre (ibid.). Underkompresjon av 

stemmebåndene vil føre til en luftfylt stemme, mens overkomprimerte stemmebånd vil gi 

harde ansatser (ibid.). 

Anette Aarsland (Hanssen & Aarsland, 2014) er opptatt av pustens innvirkning på 

stemmehelsen vår, men også helsen vår generelt. Aarsland (Hanssen & Aarsland, 2014) 

observerer at mange har en høy kostal pust, hvor diafragma er i liten bevegelse. Når vi 

hovedsakelig puster med den øverste delen av lungene, vil diafragma stå mer eller mindre i 

ro. Dette kan lede til at nedre del av lungene blir stive, i tillegg til at de vitale organene får lite 

bevegelse (Aarsland, 2016). I tillegg kan denne kostale pusten føre med seg uheldige 

spenninger i bryst, skuldre, nakke, kjeve og strupe (Shewell, 2009, s. 135). Strupen henger 

bare i muskler, og vil påvirkes av spenningen i musklene rundt. Dersom musklene rundt 

strupen er overspente, kan spenningene spre seg innover i strupen, og også gjøre at 

strupehodet blir hengende høyt (Shewell, 2009, s. 111). Når derimot diafragma er i bevegelse 

gjennom pusten vår, vil de vitale organene få en massiv bevegelse, hvor hjertet kan beveges 

så mye som 7 cm opp og ned, i tillegg til at man kan unngå unødvendige spenninger i bryst, 

nakke, skuldre og hals (ibid.). Aarsland (Hanssen & Aarsland, 2014, s. 17) legger også til at 

mange har uheldige spenninger i kjeven. Slike spenninger er forbundet med psykiske 

påkjenninger som sorg, stress, sinne eller smerte, og vi kjenner tilstanden fra det folkelige 

uttrykket «å bite tenne sammen», samt «å bite det i seg». Aarsland (Hanssen & Aarsland, 

2014, s. 17) skriver at når man låser kjeven, låser man veldig ofte pusten samtidig. Pusten vil 

da bli mer kostal ved at bevegeligheten i diafragma stagneres. I tillegg til å puste høyt, puster 

mange av oss for mye. Å puste inn mer enn 5 liter oksygen daglig, regnes som 

hyperventilering (Hanssen & Aarsland, 2014, s. 27). Når vi hyperventilerer puster vi inn for 

mye luft og for lite ut. Helt naturlig kan vi aldri tømme lungene fullstendig for luft. Det vil 

normalt ligge igjen 1.5 liter i bunnen av lungene våre etter utpust (Shewell, 2009, s. 126 og 

139). Når vi puster normalt ved normal tale, vil vi bare flytte rundt på omtrent 25% av luften 

i lungene (ibid.). Når vi derimot puster inn mer luft enn nødvendig, uten å få pustet godt nok 

ut, blir det for mye luft i lungene som vi ikke får tømt. Dette endrer balansen mellom oksygen 
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og karbondioksid i blodet og vi kan bli svimle, kvalme, besvime og få andre alvorlige 

symptomer (ibid.). Aarsland (Hanssen & Aarsland, 2014) skriver at man ved fullstendig ro og 

avslapping kan komme ned i 2 pust i minuttet, men selv 10-12 pust i minuttet vil være 

helsebringende, fremfor hyperventileringen. Både hyperventilering og en svært kostal pust, er 

forbundet med stress (Hanssen & Aarsland, 2014, s. 9). Shewell (2009, s. 142) skriver at man 

kan puste seg inn i stress uten å være klar over det, og at mange hyperventilerer ubevisst. Når 

vi er stresset går mer blod til armer og bein, de vitale organene får mindre blodtilførsel og 

immunforsvaret blir svekket (Hanssen & Aarsland, 2014, s. 9). Stress er en helt naturlig og 

viktig prosess i kroppen, som gjør at vi kan komme oss unna farer, men dersom vi befinner 

oss i denne tilstanden gjennom store deler av døgnet, kan den langvarige 

beredskapstilstanden lede til alvorlige lidelser (Hanssen & Aarsland, 2014, s. 9 og 23). 

Aarslands slagord er med dette pust ut! Slipp magen fri! (Aarsland, 2016). Målet er å puste 

dypt, langsommere og mindre, for å utnytte helseeffekten for kropp og stemme i pusten. Når 

vi puster langsomt forstår kroppen at situasjonen ikke er farlig, og den trenger ikke produsere 

stresshormoner. De vitale organene får mesteparten av blodtilførselen, og immunforsvaret 

kan virke optimalt (Hanssen & Aarsland, 2014, s. 86). Shewell (2009, s. 137) skriver at ved 

angst eller mye spenning i kroppen er det viktig å fokusere på en lag utpust, fremfor å 

fokusere på innpusten. Man skal ikke trenge å trekke inn luft, ettersom luften bare kan sive 

inn av seg selv helt naturlig (ibid.) 

Utgangspunktet for en klangfull og bærekraftig stemme med god pustefunksjon og støtte, er 

en god oppreist holdning, både i stående og sittende stilling. Det vil sørger for balansert 

spenning og avspenning i musklene som holder skjelettet oppreist, og gjøre bryst og mage 

åpent og stort for pustens optimale utvidelse (Rørbech, 2009, s. 82-84). Dersom man synker 

sammen i noen deler av kroppen, kan det lede til at noen muskler må spenne seg mer. Slike 

ugunstige muskelspenninger kan spre seg i kroppen, og gjøre god pustefunksjon og 

stemmedannelse vanskelig (Iwarsson, 2007, s. 264; Shewell, 2009, s. 106). For å oppnå en 

god og oppreist holdning, er det vesentlig at skuldre, hofter, knær og ankler har en 

nogenlunde rett linje, og at hodestillingen gir en lang nakke fremfor en lang hals (Rørbech, 

2009, s. 82-84). Hodestillingen er spesielt viktig for stemmen for få optimal posisjon i 

strupen til å utnytte resonans, og for å unngå unødvendig press i strupen (Shewell, 2009, s. 
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111). Det kan i noen tilfeller være viktig å jobbe med avspenning dersom man har spenninger 

i nakke, rygg og skuldre (Iwarsson, 2007, s. 264). Shewell (2009, s. 111) legger til at arbeid 

med holdning ikke handler om å finne den perfekte posituren, men om å finne balanse, frihet 

og fleksibilitet. Når skjelettet ikke er oppreist til å bære kroppen, må musklene gjøre en større 

jobb, som videre gjør oss mindre bevegelige (ibid.). 

2.7 Kroppens fenomenologi 
Shewell (2009, s. 19) skriver at det er viktig å tenke helhetlig i stemmearbeid ettersom vi har 

å gjøre med en rik kompleks helhet, hvor personlighet, kognisjon, kropp, ånd, kontekst og 

fantasi forbinder og virker i påvirkning av fortid og nåtid (ibid.). Maurice Merleau-Ponty 

(2012) var en fransk filosof som fremmet et slikt helhetsperspektiv gjennom sin 

kroppsfenomenologi.  

 

Fenomenologien handler om vår erfaring med fenomenene i verden, og hvordan vi skaper 

mening i møte med fenomenene. I filosofien finnes det forskjellige tolkninger av hvordan vi 

forstår vår væren. Merleau-Ponty (1907-1961) er kjent for sin kropps-fenomenologi, hvor han 

tar avstand fra tradisjonen om å skille kroppen fra sjelen som to separate deler (Dag Østberg i 

Merleau-Ponty, 2012). Han mente at kroppen og bevisstheten er to sider av samme sak, og 

gav med dette kroppen samme «rang» som bevisstheten (ibid.). Merleau-Ponty (2012) 

presenterer med dette en ny tanke i tiden for hvordan vi forstår vår væren, og skriver om 

kroppens forhold til verden (ibid.). Vi er kroppene våre, og erfarer verden gjennom kroppene 

våre. Vi sanser verden med kroppene våre, og danner mening ut i fra det (ibid.). Kroppen vår 

er ikke en maskin som handler ut i fra stimuli og respons, og heller ikke bare et redskap man 

erfarer verden gjennom. Menneskekroppens forhold til verden er eksistensiell. Kroppen 

inngår i bevisstheten, og vi er kroppen vår (ibid.). «Kroppen kan ikke sammenlignes med en 

fysisk genstand, men snarere med et kunstværk. Ideen i et maleri eller i et musikkstykke kan 

ikke kommunikeres på anden måde end gennem udfoldelsen af farver og toner» (Merleau-

Ponty, 2012, s.109). Vi rekker bare ut i verden gjennom kroppen vår, og kroppen vår er en del 

av det å være en person som opplever verden (Dag Østberg i Merleau-Ponty, 2012). Et godt 

eksempel på dette, er å lære en ny dans. Dersom vi bare skal fatte dansens trinn, rytme og 
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bevegelser med forstanden, blir det vanskelig å få det til. Vi må erfare dansens steg gjennom 

kroppen vår, og lære dansen gjennom sensasjonen i kroppen (ibid.). I dans og musikk, kan 

man ofte høre en instruktør be utøverne om å tenke mindre og gjøre mer. Det er selvsagt et 

metaforisk språk, men det gjenspeiler at man må la kroppen finne frem til trinnene og 

melodiene, fremfor å analytisk prøve å gripe det med fornuften (Merleau-Ponty, 2012, s.38).  

  

 «En bevægelse er lært, når kroppen har lært den, dvs. når den har indoptaget den i 

 sin «verden», og at bevæge sin krop er at rette sig mot tingene gennem den, at lade 

 den besvare den udfordring, de uden nogen forestilling udsætter den for»  

 (Merleau-Ponty, 2012, s.94)  

Vi erkjenner at kroppen er en del av bevisstheten, og mer enn de fysiske egenskapene 

kroppen har, i måten vi snakker om kroppene våre (Dag Østberg i Merleau-Ponty, 2012). Vi 

sier ikke at øyet mitt så et hus, men at jeg så et hus (Merleau-Ponty, 2012, s.38). Små barn 

erfarer og forstår verden med en kroppslig tilstedeværelse, lenge før de sier sine første ord. 

Før vi kan forstå opplevelsene våre, og analysere erfaringene våre, må vi erfare og oppleve 

(Dag Østberg i Merleau-Ponty, 2012.). Vi avdekker verden gjennom persepsjon. Inntrykk og 

stimuli som vi oppfatter med sansene våre, tolker og forstår vi gjennom forventingene og 

forutsetningene våre (Svartdal & Teigen, 2017). «Jeg kan kun forstå den levende kropps 

funktion ved selv at udføre den og i det omfang, jeg er en krop, som rekker ud mot 

verden» (Merleau-Ponty, 2002, s. 14). Når man lærer en dans, setter bevegelsene seg i 

muskel-minnet gjennom gjentakende repetisjoner, og til slutt kan man den nye dansen. Man 

har lært den gjennom kroppen. Merleau-Ponty (2012, s. 99) legger vekt på at nye vaner som 

skal tilegnes ikke bare kan gripes med tanken, men også med kroppen. Gjennom tilegnelsen 

av nye vaner utvider man sin væren-i-verden (ibid.). Vi venner oss til hvor bilen vi kjører 

ligger i vegbanen, uten å måtte gjøre matematiske beregninger av bilens og veiens bredde. Vi 

venner oss til vår nye høyde dersom vi går med hatt, og vi venner oss til hvilken bredde en 

døråpning må ha for at man kan gå gjennom den uten å treffe kantene. Dette er ikke lynraske 

matematiske beregninger, men vår evne til å innlemme nye redskaper i vår væren-i-verden 

gjennom å innlemme det nye volumet i vår kroppsfølelse (ibid.). Videre påpeker Merleau-

Ponty (2012, s. 95) at kroppen vår ikke bare er i rommet og tiden, men at kroppen vår bebor 
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rommet og tiden, og at vi er til i rommet og tiden. Kroppen er her og nå, og kan ikke bli 

fortid. Vi sanser verden gjennom kroppene våre, og danner mening ut i fra det. «Motorikken 

udgjør den primære sfære, hvori først alle betydningers mening skabes på det 

repræsenterende rums område» (Merleau-Ponty, 2012, s.98). Vi er til i tiden og rommet og 

lærer nye vaner på premissene av å være til i en tid og et rom. Merleau-Ponty (2012) gjør et 

eksempel ut av blinde som bruker blindestokk. Stokken går fra å være gjenstand til å bli en 

forlengelse av armen, som gjør at den blinde kan sanse det stokken møter i sitt endestykke. 

Dette handler om å integrere blindestokkens rom i kroppsrommet (Merleau-Ponty, 2012, s.

102). I motsatt tilfelle gjør Merleau-Ponty (2012) et eksempel av å ha fantomsmerter i en lem 

man ikke lenger har. Det er et kjent fenomen at man fortsatt kan kjenne smerter i en fot som 

er amputert, på grunn av nerveendene i amputasjonsstumpen (Jansen, 2016). Merleau-Ponty 

(2012, s.14) skriver at dette fenomenet verken kan forklares alene i det fysiologiske eller 

psykologiske, men i forbindelsen mellom dem. Erkjennelsen av å ha et lem som ikke lenger 

er der, hører fortsatt til i ens nåtid, ettersom nåtiden inneholder fortid og fremtid. Så lenge 

man enten regner med det mistede lemmet, eller prøver å fortrenge det, vil det finnes i den 

gamle fortiden som er en del av kroppens nåtid. Den amputerte lemmen består fortsatt i ens 

kroppsrom ved et følelsesmessig nærvær. Bare gjennom aksept og innlæring av nye vaner, 

kan kroppen glemme sitt lem og slutte å regne med det (Merleau-Ponty 2012, 105-107). 

«Man siger, at kroppen har forstået, og vanen er erhvervet, når den har ladet sig 

gennemtreænge af en ny betydning, når den har tilegnet sig en ny 

betydningskærne» (Merleau-Ponty, 2012, s.105). 

Merleau-Ponty har videre i sin filosofi tanker om språket og taleevnen. Han snakker om 

taleevnen vår som tosidig. Samtidig som vi retter oss ut mot verden gjennom det vi sier, 

prøver vi også å ta verden inn og fatte den, gjennom taleevnen vår (Dag Østberg i Merleau-

Ponty, 2012). Tanken og ordet står i relasjon. Det vil si at det vi sier ikke bare er tankene 

våre, men at tankene våre blir fullbyrdes i talen (Merleau-Ponty, 2012, s.244). Tanken er ikke 

ferdig før den er uttrykt. Taleevnen er et uttrykksforhold, men setter oss i kommunikativ 

relasjon til andre. Den som lytter til det talte ordet, tar i mot tanken fra de uttalte ordene, og 

produserer så egne tanker ut (ibid.). «Gennem talen sker der således en overtagelse af den 

andens tanke, en refleksion i den anden, en evne til at eftertenke den anden, som beriger vore 
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egne tanker» (Merleau-Ponty, 2012, s. 145). Denne kommunikasjonen har evne til å forandre 

oss ved at samtalen beriker oss (Dag Østberg i Merleau-Ponty, 2012). 

 

Kroppen er i verden, erfarer verden, handler i verden, og er i samhandling med verden. Det er 

ikke noe mer virkelig enn det vi opplever. I Merleau-Pontys (2012) perspektiver på kroppens 

fenomenologi, ligger det noen viktige poeng når det gjelder sykdom. Vår væren i verden blir 

forandret når kroppen endres. Når kroppen endres vil det føre til endringer i vår opplevelse av 

omgivelsene, og endring i relasjoner til seg selv og andre. Kroppen kan bli et hinder for å 

delta i sitt eget liv, ved at handlingsrommet blir mindre (ibid.). Målfrid Råheim (2002) skriver 

om betydningen av at klinikere skaffer seg innsikt i pasientenes livsverden. Ved å forsøke å 

forstå livsverdenen til pasientene, kan man nærme seg forståelse og anerkjennelse, som vil 

være et viktig grunnlag for å kunne hjelpe. I dette ligger det en forståelse av at en sykdom byr 

på eksistensielle forandringer og utfordringer for den det gjelder. Det vil videre si at i 

behandling av kroppslig sykdom, må man også ta med pasientens eksistensielle situasjon. 

Råheim (2002) skriver at det å finne kilden til lidelsen ved å sette et navn på tilstanden, kan 

være lindrende i seg selv, ettersom man da får plassert lidelsene på en måte som skaper 

mening i livsverdenen til den enkelte. Råheim (2002) legger til at denne effekten er viktig, 

selv om budskapet i diagnosen er at sykdommen er dødelig. Råheim (2002) skriver at 

«Kroppsfenomenologien utfordrer altså det medisinske feltet, og alle helseprofesjoner, til å 

integrere levd erfaring i forståelse og representasjon av sykdom». Den gode klinikeren har 

altså evnen til å sette seg inn i brukerens situasjon ved å prøve å legge sin egen forforståelse 

til side. Den gode klinikeren er sensitiv i sin tolkning av brukeren, og er bevisst betydningen 

av sin egen fremtoning i møtet med brukeren. Man bør strebe etter å møte brukerne med 

respekt og omtanke, og uttrykke dette gjennom kroppsspråket såvel som språket. «Det er 

gennem min krop, jeg forstår andre, ligesom det er gennem min krop, jeg perciperer 

«ting»» (Merleau-Ponty, 2012, s. 155). Med dette bringer Merleau-Ponty (2012) tanken om å 

tenke helhetlig i møte med mennesker som har både fysiske og psykiske plager og 

sykdommer. 
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3. Forskningsmetode  
Jeg har valgt å gjøre denne studien kvalitativ, med fenomenologiske og hermeneutiske 

underliggende perspektiver. Designet for oppgaven er fokusgruppeintervju med 

semistrukturert intervjuguide, og analysene er gjort ut i fra Aksel Tjoras (2017) stegvis-

deduktive induktive metode. I dette kapittelet vurderer jeg oppgavens pålitelighet, gyldighet 

og generaliserbarhet, i tillegg til å vise til de etiske hensynene jeg har tatt gjennom prosjektet. 

3.1 Fenomenologi  
Fenomenologien slår røtter tilbake til 1900-tallet, og blir anvendt i mange sammenhenger 

(Kvale og Brinkmann, 2015, s. 44). Innen den kvalitative forskningen har vi tatt til oss 

fenomenologiens forsøk på å forstå andre menneskers tanker og opplevelse av verden. Kvale 

og Brinkmann (2015, s. 45) beskriver det slik:  

«Når det er snakk om kvalitativ forskning, er fenomenologi mer bestemt et begrep 

som peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne 

perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av informantene, ut fra den 

forståelse at den virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter».  

Fenomenologien handler i denne sammenheng om hvordan mennesker opplever fenomener i 

sin livsverden (Kvale og Brinkmann, 2015, s.33). «Livsverdenen er verden slik vi møter den i 

dagliglivet, og slik den fremtrer i den umiddelbare og middelbare opplevelse, uavhengig av 

og forut for alle forklaringer» (Kvale og Brinkmann, 2015, s.46). I kvalitative 

forskningsmetoder ønsker forskeren å se og forstå det samme som informantene (Dalen, 

2011, s. 18) uten å være farget av egen forforståelse i datainnsamlingen (Crotty, 2015, s. 

78-86). Å møte empirien og informantene med åpenhet, ved å legge sin egen forforståelse til 

side i intervjusituasjonen, kan være en vanskelig oppgave i kvalitativ 

forskningssammenheng, ettersom det intersubjektive møtet er grunnstenen i 

datainnsamlingen (Tjora, 2017, s.31). Datamaterialet vil ikke finnes uten møtet mellom 

forsker og informanter. Forsker kan ikke være noen annen enn seg selv i intervjusituasjonen, 
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men bevisstheten rundt at man har en forforståelse kan hjelpe for å legge forforståelsen til 

side og møte empirien med «rene brilleglass». På denne måten kan man åpne for å lære noe 

nytt om andre mennesker (Dalen, 2011, s. 17). Forforståelsen er likevel viktig, ettersom det er 

interessen og nysgjerrigheten vår som leder oss inn i forskningen. 

For å undersøke hvilke tiltak logopeder med erfaring fra stemmefeltet tenker er de viktigste i 

møte med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker, er det kvalitative 

forskningsintervjuet med semistrukturert intervjuguide godt egnet. «Det kvalitative intervjuet 

er spesielt godt egnet for å få innsikt i informantenes egne erfaringer, tanker og 

følelser» (Dalen, 2011, s.13). Det kvalitative intervjuet er på denne måten underlagt 

fenomenologien. 

3.2 Metode og Design 
«Det kvalitative forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra intervjupersonens side. Å 

få frem betydningen av folks erfaringer og å avdekke deres opplevelse av verden, forut for 

vitenskapelige forklaringer, er et mål» (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 20). Kvale og 

Brinkmann (2015) beskriver her kunnskapen som kan fremkomme gjennom kvalitative 

intervju, hvor forsker møter informantene til samtale rundt forskningens tema. Folks 

erfaringer og opplevelse av verden, er viktig kunnskap som kan bringe oss nærmere å forstå 

menneskers handlemåter og levesett (Tjora, 2017, s.114). Ordet livsverden, blir flittig brukt i 

denne sammenheng (ibid.), og man forsøker å forstå informantenes livsverden gjennom 

intervjuene (Kvale og Brinkmann, 2015, s.22). I mitt tilfelle er jeg opptatt av å forstå 

logopedenes yrkesverden, og ønsker å få en forståelse av logopedenes tankesett i møte med 

mennesker med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker. Jeg har valgt å bruke 

intervjuformen fokusgruppe, som er et design hvor forsker møter flere informanter samtidig 

til en felles samtale rundt forskningens tema (Tjora, 2017, s. 123-130). Dette formatet gir 

muligheten til å effektivt få et innblikk i flere informanters yrkesverden, gjennom en styrt 

samtale hvor det er rom for informantenes refleksjoner, tankerekker, digresjoner, uenigheter 

og eventuelt diskusjoner (ibid). I følge Tjora (2017, s. 124), er mine fokusgruppeintervju 

såkalte «mini-fokusgrupper», ettersom jeg bare har 2-3 informanter i hver gruppe, fremfor 
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6-12 deltakere. Det fungerer å gjøre mini-fokusgrupper når de som intervjues er «eksperter» 

på temaet, slik som mine informanter er (ibid.). Fokusgruppeintervjuene mine ble styrt ut i fra 

en semistrukturert intervjuguide. Ved å ha en intervjuguide hvor forskeren har skrevet ned 

spørsmål og tema som skal tas opp i løpet av intervjuet, kan intervjuet foregå ganske fritt, så 

lenge forskeren følger med på hvilke spørsmål fra intervjuguiden som blir besvart (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 46). Forskeren kan så stille oppfølgingsspørsmål for å komme inn på de 

temaene som ikke ble berørt (ibid.). De kvalitative dataene som blir generert gjennom dette 

designet, kan gi interessante beskrivelser av spesifikke situasjoner, opplevelser, refleksjoner, 

tanker og handlingsmønster i møte med fenomenet intervjuet handler om (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s.48). Den kvalitative forskningen søker ikke kvantifiserbare resultater 

uttrykt i tall, men kvalitative data uttrykt i språk gjennom mest mulig nyanserte beskrivelser 

og meningsfortolkninger (Kvale og Brinkmann, 2015, s.47). 

3.2.1 Begrunnelse for design 
Kvale og Brinkmann (2015, s. 179-180) og Tjora (2017, s. 123-130) skriver at fokusgrupper 

er mer og mer brukt for å generere kvalitative data innen alle mulige tema, til tross for at de 

er mest brukt innen forskning av markedsføring (ibid.). Jeg har valgt å bruke designet først og 

fremst fordi det er en effektiv måte å samle data fra flere informanter (ibid). Med tanke på 

masteroppgavens begrensninger i tid og omfang, er designet godt egnet for å effektivt utnytte 

tiden og ressursene som er tilgjengelige i arbeidsperioden. 

For at mini-fokusgrupper skal fungere, er det viktig at temaet er avgrenset, at deltakerne er 

«eksperter» på temaet, og at gruppene er allerede-eksisterende (ibid.). Mine grupper var 

homogene og godt kjent med temaet, ettersom gruppene av informanter var kollegaer som 

alle jobbet logopedisk med stemmevansker. Med disse forutsetningene kunne digresjoner, 

tankerekker og refleksjoner være med å belyse tema, fremfor å lede på avveier. I tillegg 

kunne informantene inspirere og engasjere hverandre til å belyse tema de kanskje ikke hadde 

kommet på uten samtalen med fagfellene (ibid.). Dette gir forskeren mulighet til å få svar på 

mer enn forskeren spør om, ved at interaksjonen i gruppen er med på å generere data (ibid.). 

Dette ble en stor fordel for meg, ettersom jeg ikke kjente temaet for intervjuene like godt som 
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informantene, og derfor ikke hadde forutsetninger for å tenke ut alt jeg burde spørre om, på 

forhånd. 

Tjora (2017, s. 123-130) legger til at gruppeintervju kan virke mindre «truende» på 

informantene enn individuelle intervju, og heller skape trygghet i intervjusituasjonen. 

Fokusgrupper gir også rom for at informantene kan samtale seg frem til ulike perspektiver. 

En fordel med dette er at ulike fokusgrupper da kan trekke frem og belyse forskjellige 

aspekter ved temaet for forskningen (Tjora, 2017, s. 123-130). En annen fordel med 

fokusgruppeintervjuene er muligheten designet gir for å få innsikt i enighet og uenighet rundt 

ulike aspekter ved temaet som belyses. Resultatene kan ikke generaliseres ettersom dette er 

en liten kvalitativ undersøkelse, men det er likevel interessant å få et innblikk i hva 

logopedene utvilsomt var enige eller uenige om, og interaksjonen dem i mellom. 

 3.3 Informanter og utvalgskriterier  
Intervjuene var ment å være fakta- og erfaringsorientert fremfor emosjonelt- eller 

opplevelsesorientert, ettersom temaet ikke dreide seg om informantenes personlige 

opplevelser, men om deres refleksjoner og erfaringer i sin yrkesutøvelse. Det var derfor 

viktig å finne informanter med særegne kunnskaper om temaet. Utvalget ble gjort ut i fra 

målet om å få en kriteriebasert målgruppe, med disse kriteriene: Logoped MNLL med 

erfaring fra klinisk logopedisk arbeid med stemmevansker. Jeg avgrenset søket mitt 

geografisk til østlandet, for å gjøre det praktisk mulig å samle informantene til  

fokusgruppeintervju. For å få mest mulig relevante svar på problemstillingen min, ønsket jeg 

å intervjue logopeder med lang erfaring fra stemmefeltet. Med lang erfaring så jeg for meg 

minst ti år i feltet. I informasjonsskrivet som skulle sendes ut til aktuelle logopeder, valgte jeg 

likevel å bruke ordlyden «erfaring», fremfor «lang erfaring», ettersom noen logopeder kunne 

la være å melde seg dersom de ikke selv vurderte sin erfaring som «lang». Da jeg hadde fått 

prosjektskisse, intervjuguide og informasjonsskriv godkjent fra NSD, kontaktet jeg logopeder 

gjennom e-post og Facebook. Jeg kontaktet privatpraktiserende logopeder jeg fant på 

internett, logoped-nettverk på Facebook, logopedene ved stemme-avdelingen ved Statped 

sørøst, og noen lokallag i Norsk logopedlag. Jeg ba Oslo logopedlag, Akershus logopedlag, 
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Østfold logopedlag og Buskerud, Telemark og Vestfold logopedlag videreformidle mailen 

min til sine medlemmer. I tillegg kontaktet jeg Den norske opera og ballett, Folketeateret, 

Nationalteateret, Barratt Due musikkinstitutt, Norges Musikkhøyskole, Teaterhøyskolen og 

Kunsthøyskolen for å spørre hvilke logopeder de nytter seg av dersom studentene, 

skuespillerne eller sangerne har behov for logopedisk hjelp. Samme dag som jeg sendte de 

første mailene, fikk jeg svar fra flere logopeder som kunne tenke seg å delta, og flere 

institusjoner som delte informasjon om hvilke logopeder de nytter seg av. I løpet av tre dager, 

hadde jeg ti logopeder som var villige til å stille som informanter. Tre fikk jeg kontakt med 

gjennom Facebookgruppen «Logoped MNLL», og syv svarte på forespørselen min på mail, 

enten via fellesmailen de hadde fått fra Logopedlaget, eller som et svar på min direkte 

henvendelse. Jeg gav alle jeg hadde kontaktet en arbeidsuke på å svare på den første mailen, 

før jeg begynte å avtale tid og sted for intervju med de som hadde svart. Jeg samlet alle 

informantenes mailadresse og tok den videre dialogen med dem på mail. Jeg satte opp ett 

nettskjema fra «Doodle» hvor jeg satte opp mange alternative datoer og klokkeslett for 

gruppeintervjuet. I dette skjemaet legger alle inn svarene sine, og programmet lager så en 

visuell oversikt over når alle kan, slik at det er enkelt å se når det er noen som kan samtidig. I 

løpet av den samme uka, hadde alle lagt inn svarene sine, og jeg kunne se at det ikke ville la 

seg gjøre å samle disse logopedene til et felles intervju i løpet av januar og februar. Jeg tok da 

kontakt med de av logopedene som jeg visste var kollegaer, og spurte om det lot seg gjøre å 

intervjue kollegaene samlet. Dette lot seg gjøre. Jeg fikk avtalt et fokusgruppeintervju med 

tre kollegaer fra et spesialistsenter for stemmevansker fredag 9. februar, og et 

fokusgruppeintervju med tre kollegaer fra en logopedtjeneste tirsdag 27. februar.  

Til slutt hadde jeg altså seks informanter fordelt likt på to fokusgruppeintervju. I denne 

kvalitative konteksten med begrensninger i tid og ressurser, valgte jeg å la dette være et stort 

nok utvalgt for datainnsamlingen. Til de resterende logopedene sendte jeg en mail med 

oppdatert informasjon om prosessen, og takket for velvilligheten og hjelpsomheten deres. 

Beklageligvis måtte en av informantene trekke seg i siste liten, på grunn av sykdom i 

familien. Det er uheldig å minste en person når utvalget i utgangspunktet er så lite, men 

likevel kom det frem perspektiver som kan bidra til innsikt og utvikling av feltet. Denne 

oppgaven kan på den måten fungere som en pilot til en eventuell forskningsundersøkelse med 

!  26



ressurser i tid og økonomi.  

3.3.1 Presentasjon av informanter  
I presentasjonen av funn, har jeg anonymisert informantene ved å gi dem fiktive navn. De 

anonymiserte navnene indikerer ikke om de er menn eller kvinner. Denne presentasjonen vil 

derfor bare gi et innblikk i informantenes erfaring og bakgrunn for sitt logopediske virke med 

stemmevansker. Informantene er delt inn i to grupper. En gruppe med logopeder fra et 

spesialistsenter for stemmevansker, og en gruppe med logopeder fra en logopedtjeneste. 

Logopedene fra spesialistsenteret har alle arbeidet med stemme i 20 år eller mer. De har vært 

kollegaer i en årrekke, og har mye erfaring med spesielt vanskelige saker innenfor 

stemmefeltet. I tillegg til klinisk arbeid, fungerer de som rådgivere for andre logopeder. Fra 

denne gruppen har vi Bente, Jon og Pernille. Bente har jobbet logopedisk med 

stemmevansker i 20 år. Hun har også erfaring fra utøvende sang, som sangpedagog, og med 

undervisning i stemmebruk på ulike høyskoler og instutisjoner, samt for prester, fortellere og 

dramapedagoger. Bente har både erfaring fra arbeid med friske og syke stemmer. Pernille har 

arbeidet på stemmefeltet i 28 år. Hun har først og fremst arbeidet med talestemmen hos 

brukere med stemmevansker, men også med brukere med laryngektomi og dysartri. Jon har 

arbeidet med logopedisk med stemme i 23 år, med fokus på talestemmen. I tillegg jobber han 

som veileder for folk i TV og radio, primært på fremføring.  

Fra logopedtjenesten intervjuet jeg kollegaene Maren og Olav. Olav ble utdannet logoped i 

1988 og har siden hatt cirka 40-50% av hans ukentlige brukere inne for stemmevansker. 

Maren og Olav har jobbet sammen i to og et halvt år. Før det jobbet Maren et år som logoped 

på sykehus, etter endte logoped-studier.  

3.4 Innsamling av data  
For å samle inn mest mulig relevante data, gjorde jeg noen viktige forberedelser for at 

intervjuene skulle gå så «knirkefritt» som mulig. Jeg brukte tid på å lage en dekkende 
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intervjuguide for temaet, gjennomførte et test-intervju, øvde meg på å stille spørsmålene fra 

intervjuguiden, i tillegg til å gjøre tester av opptaksutstyret. 

3.4.1 Utarbeiding av intervjuguide  
Jeg ønsket meg en intervjusituasjon med mulighet for fri samtale der informantene kunne 

fortelle og reflektere over egen praksis, uten for mange innvendinger fra meg. Samtidig ville 

jeg ikke risikere at denne frie formen gjorde at viktig informasjon gikk tapt, ved at tema 

kunne bli glemt. For å få til dette laget jeg en semistrukturert intervjuguide, hvor jeg startet 

med et åpent spørsmål: «Hvilke erfaringer har dere med tiltak rettet mot funksjonelle og 

funksjonelt organiske stemmevansker?». Med denne åpningen kunne jeg la informantene 

snakke fritt om det de spontant trakk frem. I tillegg laget jeg 7 ferdig formulerte 

nøkkelspørsmål med mulige oppfølgingsspørsmål i stikkordsform. Disse nøkkelspørsmålene 

var spørsmål om det jeg så for meg at logopedene ville snakke om. Jeg benyttet kapittel 21 i 

boka «Logopedi» (Lindestad & Södersten, 2012), for å finne relevante spørsmål. Planen min 

med denne semistrukturerte intervjuguiden, var å stille det åpne spørsmålet først, for så å 

huke av i intervjuguiden min hvilke tema logopedene kom innom. Jeg benyttet meg av 

oppfølgingsspørsmål dersom logopedene var innom temaene i nøkkelspørsmålene mine, men 

ikke besvarte alt jeg lurte på. For de temaene de ikke kom innom, brukte jeg 

nøkkelspørsmålene for å lede dem inn på temaene jeg ønsket deres tanker rundt. 

I utformingen av intervjuguiden, benyttet jeg en mal fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (2010) som gav meg inspirasjon til hvordan jeg kunne gjøre 

intervjuguiden oversiktlig og dekkende. Jeg delte intervjuguiden inn i fire deler: 

rammesetting, erfaring, fokusering og tilbakeblikk. I rammesettingen la jeg inn noen 

minutters uformell samtale for så å gå videre inn i en informasjonsdel hvor jeg informerte om 

prosjektet, problemstillingen, formålet med oppgaven, og min bakgrunn. I tillegg la jeg inn 

begrepsavklaringer av begrepene «funksjonelle stemmevansker» og «funksjonelt organiske 

stemmevansker». I erfaringsdelen la jeg inn et spørsmål om informantenes arbeidserfaring 

med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker, og det åpne overgangsspørsmålet; 

«Hvilke erfaringer har dere med tiltak rettet mot funksjonelle og funksjonelt organiske 

stemmevansker?». I fokuseringsdelen la jeg inn nøkkelspørsmålene og stikkordene mine. I 
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tilbakeblikksdelen la jeg opp til oppsummering, og mulighet for informantene til å legge til 

det de eventuelt ikke hadde fått poengtert. Intervjuguiden min ble så utprøvd i et test-intervju 

med medstudenter.  

3.4.2 Testintervju  

Mandag 15. januar testet jeg intervjuguiden min på tre medstudenter. Vi gjorde øvelsen til et 

rollespill, ettersom medstudentene ikke hadde forutsetninger for å svare på spørsmålene som 

erfarne stemme-logopeder. Jeg fikk testet om spørsmålene mine var forståelige, og fikk en 

følelse av varigheten på intervjuet. Jeg oppdaget at flere av spørsmålene hadde en ledende 

ordlyd eller en ordlyd som bare la opp til ja-nei svar. I tillegg oppdaget jeg viktigheten av å 

kjenne intervjuguiden godt. I test-intervjuet kjente jeg ikke min egen intervjuguide godt nok. 

Dette førte til at det ble vanskelig å stille oppfølgingsspørsmål, ettersom jeg brukte 

mesteparten av oppmerksomheten på å tenke på de neste spørsmålene jeg skulle stille. Dagen 

etter var jeg testperson for noen medstudenter. Ved å være i situasjonen av å bli intervjuet, 

oppdaget jeg viktigheten av å gjøre en god innledning med nødvendig informasjon om 

prosjektet og praktiske forhold, før selve intervjuet startet. Jeg observerte igjen viktigheten av 

å kjenne sin egen intervjuguide godt, som intervjuer. Kjenner man sin egen intervjuguide 

godt, kan man lettere hoppe mellom spørsmålene i intervjuguiden. Det kan jo hende at 

informantene kommer innpå ulike tema før jeg har kommet dit i min intervjuguide, og da vil 

det være nødvendig å kunne følge informantens initiativ. Etter disse test-intervjuene, brukte 

jeg tid på å forbedre intervjuguiden, skrive en god innledning, øve på det jeg skulle si, i 

tillegg til å teste opptaksutstyret.  

3.4.3 Opptaksutstyr  

For å gjøre opptak av intervjuene brukte jeg «Mono Digital Voice Recorder» fra Sony. Denne 

opptakeren hadde en innstilling for intervju, hvor mikrofonen ble sensitiv for hele omkretsen. 

Dette gjorde at jeg fikk svært gode opptak av intervjuene hvor jeg tydelig kunne høre alle 

som pratet.  
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3.4.4 Gjennomføring av intervjuene  

Det første intervjuet ble gjennomført fredag 9. februar på arbeidsplassen til logopedene. 

Logopedene hadde ordnet med et rom vi kunne disponere, fritt for forstyrrelser. Vi startet 

sekvensen med litt løst prat, før jeg innledet med informasjon om prosjektet, 

begrepsavklaringer, min bakgrunn og hva intervjuene skulle bli brukt til. Etter å ha skrudd på 

opptakeren, spurte jeg informantene om deres bakgrunn på stemmefeltet. Etter 

presentasjonen, stilte jeg det åpne spørsmålet om hvilke erfaringer informantene hadde med 

tiltak rettet mot funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker. Informantene brukte 

denne anledningen til å legge frem deres umiddelbare tanker, og ledet hverandre inn på nye 

tema og erfaringer. Logopedene kom inn på de fleste kategoriene fra intervjuguiden min, og 

jeg ledet dem inn i de resterende kategoriene ved hjelp av nøkkelspørsmålene mine. 

Intervjusituasjonen varte i en og en halv time. 

Det andre intervjuet ble gjennomført tirsdag 27. februar på arbeidsplassen til logopedene. 

Som tidligere nevnt, var det meningen at jeg skulle intervjue tre kollegaer samlet, men en av 

dem måtte gå på grunn sykdom i familien. Jeg gjennomførte likevel intervjuet med de to 

resterende informantene, ettersom jeg hadde reist langt for å møte dem, og siden det var 

utfordrende å finne tid hvor de tre kunne møtes samtidig. Intervjuet ble gjennomført på 

samme måte som det første. Jeg hadde en mer aktiv rolle og stilte flere nøkkelspørsmål og 

oppfølgingsspørsmål for å få dem inn på temaene jeg ønsket deres synspunkt på, enn i det 

første intervjuet. Logopedene hadde et stort kvantum av brukere med stemmevansker inne 

hver uke, og forsøkte å formidle hvordan de jobbet med brukerne sine ved å henvise til  

enkelt-caser for å eksemplifisere og begrunnet sine synspunkter. Jeg fikk inntrykk av at disse 

to logopedene stort sett var enige om praksisen sin. Intervjusituasjonen varte i en og en halv 

time.  

  

3.5 Analyse og bearbeiding av data 
Etter å ha samlet inn kvalitative data gjennom fokusgruppeintervju, ble materialet transkribert 

og analysert. Gjennom transkripsjonene og analysene måtte jeg ta mange valg for å overføre 

dataene fra intervjusituasjon til skriftlig materiale. Jeg har forsøkt å bevare meningen i det 
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som ble sagt i fokusgruppene, slik at tolkningene mine skal kunne ligne på tolkninger 

fagfeller hadde kommet frem til, om de hadde gjort den samme forskningen.  

3.5.1 Hermeneutikk  
Den kvalitative forskningen innen humaniora, har tette bånd med den vitenskapsteoretiske 

retningen hermeneutikk, som Kvale og Brinkmann (2015, s. 355) definerer slik: «Læren om 

fortolkninger av tekster innen humaniora; hermeneutisk fortolkning søker å nå frem til 

gyldige fortolkninger av en teksts mening». Hermeneutikken var først og fremst ment for å 

tolke Bibelen, men etterhvert også andre tekster (Dalland, 2012, s. 57-59). Videre handler 

hermeneutikken om å prøve og forstå grunnbetingelsene for menneskelig eksistens gjennom 

språk, ytringer og handlinger (ibid). Forståelse og tolkning slutter aldri å møte hverandre i 

arbeidet med å forstå meningen i fenomenene. Ny forståelse leder til ny tolkning som videre 

leder til ny forståelse og enda en tolkning (ibid.). De transkriberte intervjuene mine er tekster 

hvor meningen fortolkes, hvor mine forhåndskunnskaper om tekstenes tema vil belyse 

hvordan jeg tolker tekstene (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 73). Målet er likevel å oppnå en 

fortolkning som er av allmenn gyldig forståelse ut i fra konteksten den står i (ibid.). Det vil si 

at målet for analysen er å komme frem til tolkninger andre fagfeller også ville belyst, om de 

gjorde det samme arbeidet som meg. Dette krever imidlertid en forsker som er bevisst sin 

egen forforståelse og kontekst, i forskningsarbeidet (Dalland, 2012, s. 57-59). 

3.5.2 Forforståelse  
Forforståelse er mine forutinntatte tanker og meninger om temaet som skal undersøkes 

(Dalland, 2012, s.117). Kvale og Brinkmann (2015, s. 268) trekker frem at det å forstå verden 

ut i fra sin egen forforståelse, er et generelt trekk ved mennesket. Min forforståelse i møte 

med temaet jeg undersøker er med å forme hva jeg spør om i intervjusituasjonen, hva jeg 

henter frem i litteraturen, hvordan jeg tolker informantenes uttalelser, og hvordan jeg 

fremstiller funnene mine. Det er vanskelig, hvis ikke umulig, å bli helt fri fra sin 

forforståelse, men ved å være bevisst sin egen forforståelse kan man forsøke å åpne seg for å 

lære noe nytt, og se muligheter i intervjumaterialet (Dalen, 2011, s. 17). Gjennom å være 

bevisst sin egen forforståelse kan man forsøke å lytte åpent og nysgjerrig til det som blir sagt, 
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det som ikke blir sagt, det som uttrykkes gjennom kroppsspråk (Kvale og Brinkmann, 2015, 

s. 48), og være mer nyansert i analyse og tolkning i etterkant av intervjuet (Dalen, 2011, s. 

16). Ved å være bevisst kan man også prøve om tolkningene man har gjort kommer av 

forforståelsen eller av materialet, ved å prøve å finne alternative tolkninger (Dalland, 2012, s. 

118; Kvale og Brinkmann, 2015, s. 268). Tjora (2017, s. 235) understreker at selv om 

forskerens forforståelse kan bli oppfattet som støy, er det og en viktig ressurs hos forskeren 

ettersom det er forforståelsen som skaper interessen for forskningen og refleksjonene i 

drøftingen.  

Mitt engasjement i tematikken er grunnfestet i mitt eget arbeid med stemmen gjennom mange 

år. Jeg er utdannet musiker og sanger, og har jobbet som sanger, dirigent og sangpedagog i 

flere år. Gjennom dette arbeidet har jeg sett stemmevansker på nært hold, men også erfart 

selv hvordan stemmeproblemer kan utfordre arbeidsdagen. Jeg har opplevd å måtte avlyse 

konserter på grunn av hevelse på stemmebåndene som skyltes laryngitt, og kjent på hvor lett 

det er å heller velge å gjennomføre jobben, selv om man forverrer tilstanden i strupen. I 

tillegg har jeg både sett og opplevd, hvor mye stemmen kan endres med energinivået i 

kroppen, og følelsene man kjenner på. Er man sliten kan man ganske kjapt ende opp med å 

bruke stemmen på en uhensiktsmessig måte som i neste rekke kan kjennes anstrengende i 

strupen, selv om det egentlig ikke er noe galt med stemmen. Er man sint kan man spenne 

muskler i hals og kjeve på en måte som hemmer avspent stemmedannelse, men som 

normaliseres med det samme sinnstilstanden endrer seg. Med denne bakgrunnen har jeg 

gjennom mitt logopedi-studium blir nysgjerrig på hva logopedene gjør når de får personer 

med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker på kontoret, ettersom årsakene til 

vanskene kan være så mange og sammensatte, og ettersom det ikke er så mye forskning på 

feltet om hvilke tiltak som har effekt. I forkant av intervjuene laget jeg en intervjuguide med 

bakgrunn i pensumlitteraturen og hva jeg forventet at informantene ville svare. Resultatet av 

dette var at jeg ganske kategorisk regnet med at logopedene ville snakke om blant annet pust, 

støtte, resonans, ulike øvelser, holdning, anemnese, stemmehygiene og stemmehvile. Jeg 

regnet spesielt med at det ville bli viktig å jobbe med resonans på talestemmen. 
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3.5.3 Transkripsjon  
Transkripsjonsarbeidet var en lærerik prosess for meg som ny forsker, med tanke på 

sensitiviteten som kreves for å transformere en intervjusituasjon til tekst. Jeg vil derfor 

redegjøre nøye for hvordan jeg har transkribert. 

 

I transkripsjonsarbeidet må man gjøre mange valg for å gjøre auditive lydopptak til skriftlig 

materiale, hvor meningen i uttalelsene blir bevart (Kvale og Brinkmann 2015, s. 205). 

Allerede fra intervjusituasjon til lydfil går man glipp av informasjon. Man mister det sosiale 

samspillet og kommunikasjonen som foregår gjennom mimikk, gestikulering, blikk og 

kroppsspråk (ibid). Konteksten, humoristiske og ironiske elementer kan gå tapt, og ord og 

ytringer kan få mer eller mindre tyngde enn de hadde i intervjusituasjonen (ibid). Lydfilen er 

på denne måten fattigere enn det faktiske møtet. Transkripsjonen blir i neste rekke fattigere 

enn lydfilen, ettersom man ikke får med alle nyansene i det som ble sagt, og ettersom 

gjengivelsene er farget av mine tolkninger av det som ble sagt. For eksempel har jeg brukt 

kursiv, for å vise hvilke ord informantene la ekstra vekt på. I dette tolker jeg at de trykksterke 

ordene var de viktigste, selv om det like gjerne kan være tilfeldig. Videre har jeg valgt å 

gjengi uttalelsene på bokmål, selv om informantene hadde ulike dialekter som kunne variere i 

tonefall og ordstilling fra bokmål. Jeg lot være å notere hosting og kremting, ettersom jeg 

ikke oppfattet det som viktig informasjon. I dybdeintervju om sensitive tema, kunne hosting 

og kremting hos informanten kanskje indikert ubehag i intervjusituasjonen, men i denne 

settingen tolket jeg det bare som irritasjon i halsen. Jeg har derimot valgt å ta med alle 

gangene informantene sier «eh» og gjentakelser av ord, ettersom det kan forstås som 

tenkepause, ordleting eller undring i ytringene. Jeg har vært tro mot informantenes ordstilling 

selv om den til tider strider mot det skriftlige formatet. Kvale og Brinkmann (2015, s. 

205-210) legger vekt på at den muntlige uttrykksformen og den skriftlige uttrykksformen har 

forskjellige «spilleregler». Det som oppfattes som en velformulert ytring i muntlig format, 

kan virke usammenhengende når den skrives ned direkte (ibid.). Det kan derfor være 

hensiktsmessig å omformulere setningene slik at de passer bedre til det skriftlige formatet, 

men her kan man også tråkke feil og ende opp med å endre meningen i det som ble sagt. Jeg 

valgte å gjøre transkripsjonene mine så like lydfilen som mulig. Gjengivelser av sitatene som 
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ble med i analysen min, ble derimot «fin-skrevet» der det kjentes nødvendig for å få frem 

meningen i sitatet. For å «fin-skrive» sitatene, er det viktig at transkripsjonene inneholder 

mest mulig informasjon, slik at meningen i ytringene blir bevart (ibid.).  

Det finnes ingen universell standard for transkripsjon av intervju (ibid). Disse standardene må 

skreddersys ut i fra hvor nøyaktige transkripsjonene skal være. Standardene skal hjelpe for å 

få en forståelse av hvordan det som ble sagt, ble sagt. Jeg hentet noen standarder fra Kvale og 

Brinkmann (2010, s. 208-209), noen fra ulike intervju som ligger på nett, og laget noen selv. 

Jeg noterte korte pauser med to punktum og lengre pauser med tre. Lattermild tale noterte jeg 

på denne måten:  <@ord@>, og latter slik: @. Sammenhengende tale mellom informantene 

noterte jeg med lang bindestrek mellom ytringene. Kolon angir forlenget lyd. Når 

informantene sa noe med tilgjort stemme som om de hermet etter noen andre, noterte jeg det 

slik: <ord>. Samtidig tale noterte jeg med klamme som angir når overlappingen begynner å 

slutter. Kommentarer i parentes er beskrivelser av hva informantene gjorde i ytringen. 

Spørsmålstegn indikerer spørre-intonasjon. Ord i kursiv viser til ekstra betoning av ordet. 

Hermetegn brukes ved ord som sies på engelsk. Uhørbare stavelser fra lydopptaket noterte 

jeg slik: (XXX).  

Jeg har transkribert intervjuene selv, og på denne måten blitt godt kjent med datamaterialet 

(Kvale og Brinkmann, 2015, s.207). I tillegg er det en fordel at jeg har husket 

intervjusituasjonene mens jeg transkriberte og analyserte. På den måten har jeg større sjanse 

for å gjengi informantene tettest mulig opp mot den reelle situasjonen. 

3.5.4 Analyse  
I analysene av datagrunnlaget er jeg inspirert av Tjoras (2017) stegvis-deduktiv induktiv 

metode. Målet med metoden er å gå inn i empirien med et åpent sinn for å se hva den kan 

fortelle, og la empirien styre utviklingen av koder, kodegrupper, konsepter og teori (ibid). Jeg 

analyserte transkripsjonene gjentatte ganger for å finne frem til koder, kodegrupper og 

konsepter, og var opptatt av å gjøre dette arbeidet nøye, ettersom jeg som mastergradsstudent  

er en ny forsker. Jeg benyttet analyseprogrammet Nvivo i analysearbeidet. 
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Tjoras (2017, s. 18-28) metode har flere fellestrekk med Grounded Theory, men han har 

forsøkt å gjøre den mer entydig enn Grounded Theory kanskje har utviklet seg til å være. 

Metoden er på denne måten et godt, og muligens enklere, alternativ som tydelig ramme for 

analyse i kvalitative masteroppgaver. Tjora (2017, s. 23) er også opptatt av at metoden har 

potensiale til å bringe frem generaliserbare elementer til forskningsfeltet, til tross for den 

kvalitative arten. Gjennom et grundig arbeid med veloverveide avgjørelser og valg, kan man 

komme frem til konsepter og ny teori som er nye bidrag til feltet (ibid.). Det kjennetegner 

likevel ikke masteroppgaver å frembringe generaliserbare resultater (ibid).  

Det første steget i metoden, er generering av empirisk data, som i mitt tilfelle ville si å 

gjennomføre fokusgruppeintervjuene (Tjora, 2017, s.19). Det neste steget er bearbeiding av 

rådata, altså transkribering av intervjuene. Det tredje steget er koding med empirinære koder, 

som handler om å ha tro på empirien, uten å trekke konklusjoner for tidlig, for ikke å presse 

dataene inn i teorier og kategorier som allerede finnes (Tjora, 2017, s.196). «Et kjennetegn 

ved SDI-modellens induktive empirinære koding er at den skal ligge svært tett på empirien og 

gjerne bruke begreper som allerede finnes i datamaterialet…» (Tjora, 2017, s.197). I stede 

for å lage koder og kategorier, som man organiserer datamaterialet inn i, kan man altså finne 

koder i teksten. Det kan være ord eller korte setninger man opplever som vesentlige poeng i 

datamaterialet (ibid). Jeg leste transkripsjonene mange ganger på let etter interessante 

uttalelser med litt «snert» i, som jeg opplevde var dekkende som koder for de emnene 

logopedene belyste. Jeg jobbet på denne måten i mange runder, for å skille ut de mest 

treffende kodene, og jobbet fra cirka 30 til nærmere 10 koder. Ved å bruke denne formen for 

koding, kan man redusere volumet på datamaterialet, og samtidig bevarer innholdet og 

forhåpentligvis meningen, uten å analysere og kategorisere for tidlig i prosessen (Tjora, 2017, 

s. 197). Tjoras (2017, s. 207) neste steg, er gruppering av koder. Det vil si å samle kodene 

med samme tematikk og «kaste» irrelevante koder (ibid). Navnene på grupperingene er ikke 

hentet direkte fra empirien, slik som navnene på kodene. Jeg grupperte kodene i ulike tema i 

flere omganger, for å finne treffende grupperinger jeg opplevde forente kodene. Disse 

grupperingene blir brukt som underoverskrifter i presentasjonen av funn i kapittel fire. Det 

femte steget i metoden er utvikling av konsepter, som skal være en oppsummering av 

hovedinntrykkene i datamaterialet, og selve funnene i forskningen (Tjora, 2017, s. 223).  Det 

!35



er i denne prosessen godt empirisk arbeid forenes med god teoretisk innsikt (Tjora, 2017, s.

211). Konseptene finner man ved å forsøke å se hva de grupperte kodene er et tilfelle av 

(Tjora, 2017, s.222-225). Man forsøker å se om flere av kategoriene har et overordnet «lag» 

av trender som kommer til overflaten (ibid.). Konseptene jeg kom frem til bruker jeg som 

overskrifter i kapittel 4. Gode konsepter skal i utgangspunktet kunne «leve sitt eget liv» 

uavhengig av forskningsprosjektet det stammer fra, og har med det potensiale til 

generaliserbarhet (ibid.). Konseptene kan sette retning for ny teori, ved at man oppdager 

forhold som den teoretiske plattformen ikke dekker (ibid.). Dette nivået krever kreativitet og 

oversikt over gjeldende teori, og kjennetegner gjerne en forsker med lang erfaring og større 

forskningsprosjekter med ressurser i tid og økonomi (ibid). Ettersom min undersøkelse både 

er liten og har flere mangler for å kunne nå dette potensialet, kan mine konsepter bare være 

samlende for kunnskapen som steg opp fra intervjuene. Den siste fasen i metoden er 

teoriutvikling (ibid.). Tjora (ibid.) poengterer at det ikke er all forskning som når dette 

teoretiske nivået. Konsept kan få status som teori dersom konseptet er prøvbart og 

falsifiserbart (ibid.). 

3.6 Pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet  
For at resultatene og kunnskapen som produseres i forskning skal være troverdig, må måten 

man kommer frem til kunnskapen på være pålitelig og relevant (Dalland, 2012, s. 52). 

Metodene som brukes for å generere kunnskapen, må være relevante for forskningen, slik at 

man undersøker det man vil undersøke (ibid). Undersøkelsene man utfører, må være gjort på 

en korrekt måte slik at de er pålitelige (ibid). Om dette benyttes ofte termene reliabilitet og 

validitet, hvor reliabilitet betyr pålitelighet, og representerer gjennomføringen av valgene 

mine, og hvor validitet betyr gyldighet og relevans, og representerer valgene jeg har tatt 

(ibid.).  

3.6.1 Generaliserbarhet i kvalitativ forskning  
Tradisjonelt sett forbinder man kanskje generaliserbarhet med statistisk generalisering, og 

ikke med kvalitative studier (Tjora, 2017, s. 238). Til tross for denne tradisjonelle tenkningen, 
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hevder Tjora (2017, s. 230-253) at kvalitativ forskning også kan bære frem generaliserbar 

kunnskap, og beskriver generaliserbarhet slik: «Forskingens relevans utover de enheter som 

faktisk er undersøkt…» (Tjora, 2017, s. 231). For at den kvalitative forskningen skal kunne 

generaliseres, stilles det krav til kvaliteten, gyldigheten og påliteligheten til 

forskningsarbeidet (Tjora, 2017, s. 234). Det kvalitative forskningsarbeidet styrkes ved å 

være «gjennomsiktig», hvor forsker redgjør for valgene som blir tatt i forskningsprosessen, 

og hvordan de ulike delene av prosjektet ble gjennomført (Tjora, 2017, s. 248-250). Den 

«gjennomsiktige» forskningen legger til rette for at leseren selv kan vurdere om forskningen 

er relevant og pålitelig, ved at leseren får innblikk i detaljene i forskningen (Tjora, 2017, s. 

234). Forskningens generaliserbarhet vil med dette hvile på forskerens «håndverk». Videre 

skal jeg forsøke å vurdere min egen forsknings pålitelighet og gyldighet.  

3.6.2 Valg av metode og design  
I problemstillingen spør jeg om hva logopedene selv sier. Det var derfor naturlig å rette 

spørsmålet direkte til logopeder i en kvalitativ ramme. Fokusgruppeintervjuene gav meg 

muligheten til å få svar på mer enn jeg kom på å spørre om, og samspillet mellom 

informantene gjorde at de inspirerte hverandre til å trekke frem erfaringer, refleksjoner og 

tema de kanskje ikke hadde kommet på alene. Jeg opplevde designet som relevant for 

problemstillingen, men relevansen avhenger likevel av min pålitelighet som forsker.  

3.6.3 Håndverk og erfaring 
Utenom test-intervjuet, var fokusgruppeintervjuene mine første noen sinne. Forskeren er det 

viktigste forsknings-instrumentet i en intervjuundersøkelse, og kvaliteten på forskningen vil 

påvirkes av intervjuerens evner, følsomhet, innsikt og  kunnskaper (Kvale og Brinkmann, 

2015, s.85). Metoden er ikke bedre enn utøveren av metoden. Jeg er ikke en øvet intervjuer, 

og påliteligheten til forskningen svekkes med det. Den som behersker metoden kan være fri 

til å følge med på alt det andre som skjer som ikke handler om håndverket i seg selv (ibid). 

Hadde jeg nådd dette nivået, kunne jeg kanskje samlet enda mer interessante data. Da tenker 

jeg spesielt på det Kvale og Brinkmann (2015, s. 194) sier om å tolke underveis i intervjuet. 

For å kunne tolke underveis i intervjuet, må man som forsker spørre informantene underveis i 
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intervjuene om man har forstått dem riktig, og på den måten få informantene til å utdype sine 

tanker og refleksjoner i retning av hva de mente å få frem. Denne måten å intervjue på gir 

fordeler i analysearbeidet ettersom man har fått klarhet i om man forstod informantene riktig. 

Jeg benyttet meg delvis av denne teknikken, men kunne gjort det enda flittigere. Det kan 

hende at selve designet gjorde det vanskelig å gjennomføre, med tanke på den frie 

intervjuformen designet legger opp til. I tillegg var jeg litt redd for å ta ordet i 

intervjusituasjonene, i fare for å avbryte viktige tankerekker hos informantene. En mer 

erfaren intervjuer ville kanskje hatt større fintfølelse på når det er greit å ta ordet, og når man 

bør la stillheten fremme nye ytringer.  

3.6.4 Relasjonen mellom forsker og informanter   
Den mellommenneskelige relasjonen mellom forsker og informanter påvirker intervjuet, og 

intervjusituasjonen kan skape nervøsitet hos begge parter (Kvale og Brinkmann, 2015, s.49). 

Ved å legge til rette for en avslappet atmosfære i intervjusituasjonen, kan man skape rom for 

at informantene fritt kan dele tanker og refleksjoner (Kvale og Brinkmann, 2015, s.52). 

Ettersom jeg intervjuet mine informanter på deres arbeidsplass, fikk jeg inntrykk av at 

intervjusituasjonene ble avslappet. De var på sin «hjemmebane», og var «ekspertene» i 

situasjonen. Ettersom de ikke var i en posisjon hvor de måtte forsvare sin yrkesutøvelse, delte 

de muligens lettere sin kunnskap. Dette gav meg anledning til å innta en naiv posisjonen som 

intervjuer, som kunne appellere til informantenes forklarende og belærende evner (i positiv 

forstand). Ved å innta denne posisjonen, opplevde jeg at informantene forklarte og begrunnet 

sine tanker og meninger med teori og praktiske eksempler. Jeg kunne stille åpenbare 

spørsmål, og få utdypende svar. 

Kvale og Brinkmann (2015, s. 194) skriver at informanter kan oppleves enkle eller mer 

utfordrende å intervjue. Til tross for at det kan være behagelig å intervjue såkalt «gode» 

informanter, er det ikke nødvendigvis slik at disse informantene bidrar til bedre innsikt om 

forskningens tema, enn andre informanter som ikke er like «enkle» å intervjue (ibid.). De to 

fokusgruppeintervjuene jeg gjennomførte, var ulike i karakter og personligheter. Den første 

gruppen var et kollegium som har undervist, holdt kurs og skrevet mye, i tillegg til å ha 

brukere. Det vil si at de var godt trente på å sette ord på sin praksis. I intervjusituasjonen fikk 
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jeg følelsen av at de hadde et tilnærmet ferdig formulert svar klart, før jeg var ferdig med å 

stille spørsmålene mine. De forsto hva jeg ville spørre om, og svarte gladelig. De var 

samarbeidsvillige, motiverte, kunnskapsrike og veltalende. De svarte stort sett i fullstendige 

setninger og holdt seg til temaet. Dette gjorde det enkelt og behagelig for meg som intervjuer. 

I det andre intervjuet jeg gjennomførte, hadde jeg en mer aktiv rolle som intervjuer. Dette var 

mer utfordrende, ettersom at jeg måtte være mer spontan i mine spørsmåls-formuleringer og 

svært fokusert for å få med meg det som ble sagt, og det som ikke ble sagt. Likevel kom det 

frem svært spennene informasjon fra intervjuet. Dette kollegiet responderte på min naive 

posisjon ved å konkretisere hvordan de jobbet med sine brukere. De knyttet svarene sine 

aktivt opp mot caser fra egen praksis, og eksemplifiserte hva de mente når de la frem sine 

refleksjoner og tanker bak praksisen sin. Til tross for at dette intervjuet bar preg av mer 

ufullstendige setninger, påbegynte ytringer som ble avbrutt av nye tanker, og mange 

eksempler, opplevde jeg intervjuet som et viktig innblikk i yrkeshverdagen til informantene.  

3.6.5 Transkripsjon og analyse  
Som tidligere nevnt vil man tape informasjon fra intervjusituasjon til lydfil, og fra lydfil til 

transkripsjon, ettersom man verken har mulighet for å huske eller gjengi hele konteksten og 

den kroppslige kommunikasjonen. Dataene som genereres gjennom intervjuene, står i en 

kontekst og skaper kontekst, men det å beskrive konteksten vil være en grenseløs oppgave, 

ettersom det nesten er umulig å bestemme hvor mye som er kontekst og hvor mye av 

konteksten man kan tolke inn i svarene til informantene (Kvale og Brinkmann, 2015, s.

115-116). Vi kommuniserer både via ordene vi sier, men også gjennom kroppen vår, og vi 

tolker det kroppen sier som det riktige dersom kroppen og ordene vi uttaler ikke er i 

overensstemmelse (Kvale og Brinkmann, 2015, s.126). Med dette kan man kritisere funnene, 

og aldri være helt sikker på om meningen i utsagnene blir gjenfortalt på en riktig måte. Det er 

likevel en fordel at jeg både har gjennomført, transkribert og analysert intervjuene selv, 

ettersom det er større sjanse for at jeg som var der har forstått meningen i det som ble sagt, 

enn noen som ikke var med i intervjusituasjonene. Likevel kan det kritiseres at tolkningene 

hviler på en persons arbeid alene. 
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3.6.6 Intervju-kunnskap  

Intervju-kunnskap er ikke kunnskap man samler inn, men kunnskap man produserer gjennom 

intervjusamtalen og de ulike fasene i forskningen (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 76-78). 

Kunnskapen er relasjonell og intersubjektiv ettersom den produseres i et samspill, og 

kvaliteten på kunnskapen er avhengig av relasjonen forsker klarer å opprette med 

informantene. Kunnskapen er samtalefokusert mot yrkesverdenen til informantene med 

tanken om at verden er en samtalevirkelighet (ibid.). Kunnskapen er narrativ og hviler på 

historier som informantene forteller for å formidle mening (ibid.). Kunnskapen er pragmatisk 

hvor man ser etter handling og aktivitet, fremfor objektivitet (ibid.). Kunnskapen er språklig, 

og ikke fremvist i tall, og dette stiller krav til forskerens språklige ferdigheter for å nå en 

profesjonell beherskelse (ibid.). Intervjuforskning er med dette håndverk man lærer gjennom 

praksis. Man søker ikke kunnskap om objektive sannheter om virkeligheten, og ser i 

utganspunktet kunnskapen som kontekstuell, uten evne til å gå ut over den forskningen 

kunnskapen kommer fra (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 337). Som nevnt er dette et 

standpunkt Tjora (2017) utfordrer. Like viktig som å spørre om forskningen er generaliserbar 

og sann, kan det være å spørre om forskningen er nyttig, og om den kan brukes (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 78 og 138). Selv om min oppgave ikke kan generaliseres på grunn av 

svekket validitet og reliabilitet, tror jeg Tjoras (2017) syn på kvalitativ generalisering kan 

være viktig for forskningen på stemmefeltet. Logopeder med lang erfaring fra stemmefeltet 

bærer med seg en faglig tyngde, som verken kan telles eller veies, men som man kan gi viktig  

og nyttig kunnskap om stemmefeltet.  

3.7 Etiske hensyn 
Etisk forskningsatferd handler om å oppføre seg ordentlig (Kvale og Brinkmann, 2015, s.

111-113). Det handler ikke først og fremst om å lære seg etiske regler, men om å øve seg på å 

bedømme gjennom faglig kunnskap og praksis, fremfor å generalisere (ibid.). Forskningen 

hviler på tilliten mellom forsker og informanter ved at forsker ivaretar informantene (Tjora, 

2017, s.178). De formelle etiske kravene som inngår i planleggingen, gjennomføringen og 

rapporteringen i forskningsarbeidet, hører inn under god forskningsetikk (Dalland, 2012, s.

96). I tillegg kan man komme borti mange etiske utfordringer som ikke er av like formell 
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karakter. Å sørge for en best mulig validitet og reliabilitet, inngår i forskerens ansvar for å 

legge frem forskning med god kvalitet (Kvale og Brinkmann, 2017, s.108).  

3.7.1 NSD  
Det er viktig at informantene er trygge på at forsker overholder taushetsplikt, og ikke bruker 

datamaterialet utover det aktuelle forskningsprosjektet (Dalland, 2012, s. 104). Den første 

etiske overveielsen som ble gjort i dette prosjektet, var Norsk senter for forskningsdatas 

(NSD) vurdering om prosjektet mitt var etisk gjennomførbart, basert på spørsmål angående 

forskningsprosjektet, samt innsendt prosjektskisse, intervjuguide og informasjonsbrev. Med 

disse opplysningene fikk jeg skriftlig godkjenning (se vedlegg) til å gå i gang med prosjektet, 

ettersom jeg ikke skulle samle inn sensitive personopplysninger. NSD la deretter til at jeg 

hadde ansvar for å samle inn fritt informert samtykke fra mine informanter. Det vil si at 

informantene frivillig skulle skrive under på at de ønsket å være med i forskningsprosjektet, 

basert på nødvendig informasjon om prosjektet og om sine egne rettigheter. NSD 

understrekte at informasjonen til informantene også skulle inneholde dette: At Universitetet i 

Oslo er behandlingsansvarlig institusjon for prosjektet, prosjektets formål og hva 

opplysningene skal brukes til, hvilke opplysninger som skal innhentes og hvordan 

opplysningene innhentes, når prosjektet skal avsluttes og når personopplysningene skal 

anonymiseres/slettes, samt daglig ansvarlig (eventuelt student og veileder) sine 

kontaktopplysninger. I tillegg opplyste jeg om informantenes rett til å trekke seg når som 

helst i prosessen uten å måtte fortelle hvorfor. Dersom noen ville trekke seg, ville alle data fra 

denne personen blitt slettet. Dette frie samtykket blir ikke tatt med som vedlegg, ettersom jeg 

da ville brutt informantenes anonymitet ved å vise signaturene deres. I det at jeg ikke har 

samlet inn sensitive personopplysninger, ligger det anonymisering av informantenes 

personlige opplysninger. For å gi dem sin anonymitet har jeg endret navnene deres i 

oppgaven, og ikke oppgitt arbeidssted. Anonymisering betyr at opplysninger fra oppgaven 

ikke skal kunne lede tilbake til hvem informantene er. Hverken direkte eller indirekte 

(Dalland, 2012, s.103). I mitt tilfelle måtte jeg være bevisst på at utvalget mitt av logopeder 

på østlandet, tilhører et forholdsvis lite miljø, og at det derfor kan være lett å forstå hvem som 

er med, basert på hva de sier om sin arbeidserfaring på feltet, sine synspunkt og metoder.  
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3.7.2 Anonymisering, kreditering og «finskriving» 

Å ha respekt for tiden og arbeidet informantene legger ned i prosjektet, vil være en viktig del 

av etikken. Jeg valgte å gi alle informantene mine en liten blomst som symbolsk takk, men 

dette veier selvsagt ikke som «betaling» for ressursene de bidrog med. Det er heller ikke 

riktig at informanter nødvendigvis skal belønnes, ettersom motivasjonen for å delta da kan bli 

belønningen, snarere enn ønsket om å bidra til forskningen og fagets utvikling. Informantene 

mine hadde med dette feltets utvikling som motivasjon. Dersom det kommer frem 

bidragsytende refleksjoner fra forskningen, kunne informantene kanskje hatt glede av å ha 

navnet sitt under sitatene, og bli takket med navn i forordet (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 

106). En del av formålet med denne oppgaven er å presentere klinisk kunnskap som viktig 

kunnskap på feltet. Jeg er med dette allerede ute etter å stille informantene i godt lys. 

Anonymiseringen hindrer informantene fra å få denne kredibiliteten. I mitt tilfelle hvor jeg 

intervjuer logopeder med grunnlag i deres yrkeshverdag, og ikke deres privatliv, kan dette 

være litt dumt. Likevel gjør anonymiseringen at jeg kunne være friere i tolkningene mine, 

uten å føle at jeg skyldte informantene noe. Dersom jeg ikke hadde anonymisert, kunne 

forskningen kanskje blitt farget av mitt ønske om å stille informantene i godt lys, fremfor å 

trekke frem det som steg opp av datamaterialet (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 106).  

En annen side ved å respektere informantene, handler om forskjellene mellom det skriftlige 

og det muntlige formatet. Muntlige utsagn kan fremstå usammenhengende, uhøytidelige og 

tidvis forvirrende når de skrives ned. Dersom jeg siterer informantene på muntlige uttalelser, 

kan gjengivelsen få informantene til å låte lite profesjonelle, ettersom det skriftlige formatet 

krever en høyere grad av punktlighet enn det muntlige formatet i en samtale (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 213). Jeg har, som tidligere nevnt, valgt å gjøre transkripsjonene så tette 

opp mot intervjuene som mulig, for å sikre at jeg ikke begynte å tolke for tidlig i prosessen. 

Likevel var det behov for å «finskrive» neon av sitatene som ble brukt i presentasjonen av 

funnene, for å fremme meningen i det som ble sagt. I dette ligger det etiske overveielser i 

skjæringspunktet mellom å være tro mot originalen, og få sitatene til å passe inn i det 

skriftlige formatet. Samme hvordan man transkriberer, vil det ligge fortolkende elementer i 

transkripsjonen i valgene man tar for å transformere intervjuet til skriftlig format (Kvale og 

Brinkmann, 2015, s. 211). Til og med punktum og komma kan utgjøre store forskjeller i 

hvordan meningen i sitatene forstås (ibid.). Dalland (2012, s. 108) trekker frem at det kan 

!  42



være et mål at når informantene leser oppgaven, så skal de kunne nikke gjenkjennende og 

tenke at det var slik de mente det de sa, men at de nødvendigvis ikke trenger å være enige i 

konklusjonene som dras ut av materialet. Jeg håper at jeg har fått til dette i mine gjengivelser.  

3.7.3 Lydopptak 

Lydopptak er underlagt strenge regler for å være etiske. Det er ikke lov til å gjøre skjulte 

lydopptak, som vil si at informantene må samtykke til lydopptaket på bakgrunn av 

informasjon om hva lydopptaket skal brukes til og når det skal slettes (Datatilsynet, 2017).  

Lydfiler kan lett spres dersom de blir tatt opp på enheter med internett-tilkobling. For å unngå 

dette, fikk jeg lånt en opptaker hvor man må bruke USB-kabel for å overføre lydfilen til en 

datamaskin. Jeg slettet lydfilene fra opptakeren etter å ha overført dem til min datamaskin, og 

slettet dem fra datamaskinen etter at jeg var ferdig med transkripsjonene.  

3.7.4 Folkeskikk og forskningsatferd 
Ettersom den kvalitative kunnskapen som produseres gjennom intervjuene er basert på 

menneskelig samspill, kreves det etisk atferd fra forskerens side som handler om dagliglivets 

moral til god oppførsel (Kvale og Brinkmann, 2015, s.96). Man ønsker å opptre respektfylt 

ovenfor informantene, men samtidig få frem flest mulig refleksjoner og synspunkter (ibid). 

Dette kan krever mer spørring og «graving» enn det som er høflig i vanlige 

samtalesituasjoner, men med god sosial kløkt kan man gjøre dette uten at informantene 

behøver å kjenne seg presset. I forskerens integritet ligge hans eller hennes rettferdighet, 

kunnskap, ærlighet og erfaring (Kvale og Brinkmann, 2015, s.108). Ettersom jeg verken er 

øvet i å intervjue, eller i å forske, er det grunn til å betvile min etiske forskningsatferd og 

evne til å gjennomføre forskning av god kvalitet. Heldigvis har universitetet ordnet erfarne 

veiledere til alle studentene, slik at forskningen uansett kan komme på et akseptabelt etisk 

nivå.  
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4. Presentasjon av funn 
I dette kapitelet vil jeg legge frem funnene mine fra empirien. Dette er informantenes 

stemmer, og er kategorier jeg har jobbet frem gjennom gjentatte analyser av rådataene. Det 

ble tydelig at logopedene hadde noen sentrale perspektiv de ville formidle til meg. Jeg hadde 

i utgangspunktet ventet at logopedene ville fortelle rent teknisk hvilke tiltak de satte inn for 

ulike typer funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker. I stedet vektla logopedene 

viktigheten av å se, og møte hele mennesket. Dette med at en stemmevanske henger sammen 

med livet for øvrig, syntes å være et poeng de stadig kom tilbake til. Til og med da de fortalte 

om mer tekniske aspekter ved intervensjonen. Dette anliggende var det samme hos begge 

fokusgruppene, til tross for at de er to adskilte logopediske sentere. Som nevnt i 3.2.1 kan 

man i ulike fokusgrupper samtale seg frem til ulike meninger og standpunkt, og jeg hadde 

kanskje ventet at dette ville skje i de to fokusgruppene. Jeg anser det derfor som et funn i seg 

selv, at disse adskilte fokusgruppene i så stor grad vektla de samme perspektivene.  

4.1 Menneskemøtet  
Logopedene forteller at den logopediske stemmebehandlingen skjer i møte og samspill 

mellom logoped og bruker, hvor bruker må være aktiv og deltakende for at den logopediske 

behandlingen skal virke. Logopedene forteller at stemmebehandlingen handler om å møte et 

mennesket i en livssituasjon, og at stemmevansken ikke kan skilles fra mennesket for øvrig. 

For å gi god og riktig hjelp, vil det da være vesentlig at logopedene skaper en situasjon og 

relasjon som oppleves trygg for brukeren. Den logopediske hjelpen er mer enn de konkrete 

intervensjonsplanene logopedene kan legge for brukerne. Det handler om et menneskemøte, 

hvor logopedene streber etter å møte brukerne der de er.  

Det er er egentlig å bli litt kjent med hele mennesket og dets situasjon. (Maren - 
Logopedtjeneste)  
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4.1.1 Forstå et liv 

Logopedene forteller at det er viktig å være klar over at man ikke bare møter et par 

stemmebånd, men et helt menneske i en livssituasjon. Stemmevansker står i relasjon til de 

øvrige omstendighetene i livet, og handler om tilstedeværelse i egen kropp, kontakt med seg 

selv, og å erkjenne hva som virker inn på en kropp, pust og stemme. For å gi logopedisk 

hjelp, forteller logopedene at de må bli kjent med hele mennesket og dets situasjon, og få tak 

i brukernes egenopplevelse av stemmevansken.  

Jeg tenker at en sånn stemmevanske handler så mye om livet, tilstedeværelse i egen 

kropp, og kontakt med seg selv. Det å kunne erkjenne hva som virker inn på en kropp, 

pust og stemme. Og så tenker jeg at i den erkjennelsen, hvor man kanskje skal endre 

en væremåte med kropp og stemme, så må man liksom inn å forstå det. (Jon - 

Spesialistsenter) 

Logopedene vil vite hvordan brukerne opplever stemmevansken sin, hvordan de blir 

begrenset av vansken i hverdagen, og deres refleksjoner rundt vanskens opphav. Denne 

innsikten er viktig for å kunne gi god og riktig hjelp. Logopedene understreker at det ikke er 

nok å gå etter det de selv hører og ser, og at det er lett å bli eksperter som tenker at de har 

svarene, mens det i virkeligheten kanskje er brukerne selv som er eksperten på sin egen 

stemmevanske. 

Det er så lett å bli eksperten som skal mene og tenke så mye om noe. Men den som 
kanskje egentlig er eksperten på eget liv og på mange forhold, det er jo brukeren selv. 
(Jon - Spesialistsenter)  

I det første møtet med brukeren, har logopedene hjelp av skjema og innarbeidede strukturer, 

for å kartlegge brukerens stemme. Logopedene gjør en anemnese for å kartlegge hva de selv 

hører, ser og kjenner i brukerens stemme. I tillegg stiller de spørsmål angående brukerens 

opplevelse av stemmevansken, brukerens omstendigheter i livet, og brukerens tanker om hva 

de ønsker å oppnå i behandlingen. Målet for den logopediske treningen må utvikles sammen 

med brukerne, ettersom logoped og bruker kan ha ulike tanker om hva som er en funksjonell 
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stemme som svarer til hverdagens krav. Begge logopedsenterne trakk frem VHI-skjemaet, 

som en fin start på funksjonsanalysen og kartleggingen, i tillegg til egenformulerte spørsmål. 

Logopedene vil ha tak i hvordan brukerne bruker stemmen i hverdagen hjemme og på jobb, 

og hvilke krav hverdagen stiller til stemmebruken deres. Det kan også være viktig å få tak i 

kulturer og miljø i hjemmet og på jobb, for å gjøre en god kartlegging av vanskebildet. 

Logopedene eksemplifiserer dette med at noen familier roper til hverandre dersom de skal gi 

beskjeder fra et rom til et annet. Logopedene forteller at når noen roper til deg, er det svært 

vanlig å respondere med å rope tilbake, og at den logopediske behandlingen i slike tilfeller 

kan få konsekvenser for hele familien. Et annet eksempel var at dersom man er i et miljø med 

mye støy, kan man stadig heve stemmen og få plager på grunn av det. I noen hjem står radio 

eller TV på kontinuerlig, mens det kan være anleggsarbeid på en arbeidsplass som skaper 

kontinuerlig støy i hverdagen. Logopedene gjør kartleggingene sine med tanke for et større 

bilde, som rommer hverdagen til brukerne. 

Dersom det er en lærer, så vil jeg kartlegge dette med framtoning. Jeg spør da: 

«Fortell meg hvordan er det du står og underviser». Hvilken fot står de på? Har de 

vekta på bakre del av foten, eller på fremre del av foten? Greier de å vise autoritet i 

måten de står på og er på? Alle sånne ting vil ha betydning for hvordan de bruker 

stemmen. Å tenke stemmevansken i en helhet er veldig viktig. Det er alt. Det sitter ikke 

bare i halsen.  (Olav - Logopedtjeneste) 

Logopedene understreker at samarbeidet mellom bruker og logoped, må hvile på en trygg 

relasjon mellom de to, hvor de kan bli kjent med hverandre. Logopedene vil legge til rette for 

at brukerne kan kjenne seg trygge på dem, og i situasjonen, ettersom stemmevansker kan 

oppleves veldig personlig for brukerne. Logopedene ønsker å gi brukerne rom til å være den 

de er, og vinne deres tillit, og legger til at dette krever at logopedene er trygge i seg selv. 

Jeg tenker at den viktigste biten her er den dialogen og den kontakten du får med den 

brukeren. (Pernille - Spesialistsenter) 
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4.1.2 Emosjonell overbygning og begrensninger  

Logopedene forteller at det er viktig å få tak i den emosjonelle overbygning som er forbundet 

med stemmevanskene. Logopedene mener at stemmevansker alltid vil ha en emosjonell, 

psykisk eller følelsesmessig overbygning, og at det er viktig å finne ut hvor stor den er. 

Logopedene anerkjenner at stemmevansker kan henge sammen med, eller være et resultat av, 

psykologiske faktorer, og er derfor observante på dette i møte med brukerene. Logopedene 

understreker at stemmevansker er svært sammensatt, og at ingen mennesker er like. Hos noen 

kan stemmevanskene være et symptom på noe helt annet, eller en kombinasjon av mye. En av 

logopedene gjør et eksempel ut av at noen kan ha for lyst stemmeleie, og slite med å få kraft 

på stemmen. Når logopeden blir kjent med personen, forstår logopeden at denne personen 

«lider» av at han eller hun bare vil være snill, god og hyggelig, og gjøre alle til lags. Han eller 

hun vil ikke si i fra eller slå i bordet, i fare for å fremstå slem eller skape ubehagelige 

situasjoner. Logopeden sier at disse brukerne kanskje må jobbe med å ta makta og tørre å bli 

sinte, på veien mot å finne en mer bærekraftig stemme.  

Det kan være en kombinasjon av veldig mye, og ofte ting som ikke bare er på 

stemmen. Det er jo livssituasjonen generelt, og da er det så mye annet som 

kombineres, som er noe av årsaken til at stemmen har blitt som den har blitt. Da 

hjelper det ikke bare å jobbe med stemmen. Da må man også jobbe med det som kan 

være bakenforliggende. (Maren - Logopedtjeneste) 

Gjennom det logopediske arbeidet kan bakenforliggende årsaker, av psykologisk karakter, 

komme til overflaten. Logopedene understreker at det er viktig at de tar det på alvor og tørre 

å gå inn i disse emosjonelle overbygningene, men at de samtidig må kjenne grensen for når 

de skal henvise brukerne videre til andre instanser. Det kan for eksempel komme frem 

forhold som gjør at logopedene kjenner ansvar for å foreslå psykologisk hjelp. 

Det er noen som bærer med seg mer enn andre inn i ryggsekken, og da er det litt 
viktig at vi tørr å spørre om brukeren tror det kan være hensiktsmessig å oppsøke 
psykolog. Noen har vært inne på tanken, og andre går allerede til psykolog. (Olav - 
Logopedtjeneste)  
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I andre tilfeller forteller logopedene at de kan kjenne på begrensninger de ikke får gjort noe 

med, som ikke nødvendigvis er av den alvorlige psykologiske karakteren. Logopedene har en 

forventning om hva de skal høre ut i fra hva de gjør, og når denne forventningen ikke blir 

innfridd, ser de sin begrensning. I slike tilfeller forteller logopedene at de føler ansvar for å se 

bredere og vurdere om de bør endre metodene sine, ta en pause, undersøke om diagnosen fra 

øre-nese-hals-legen stemmer, eller foreslå at brukerne oppsøker hjelp fra andre instanser i 

tillegg. Logopedene trekker frem at mange av brukerne kan komme til logoped med stive 

muskler i skuldre, nakke, bryst og hals. I slike tilfeller vil være viktig for brukerne å få hjelp 

til å løse disse spenningene, som tillegg til den logopediske behandlingen. 

For vi kommer til et punkt der vi ikke kommer lenger med det her logopediske. Det er 

sammensatt, og stemme kan være et symptom på noe helt annet. (Pernille - 

Spesialistsenter) 

Logopedene trakk også frem at de selv kan ha begrensninger som gjør at progresjonen kan 

stoppe opp. I denne ydmyke refleksjonen, ligger det et ansvar for å søke hjelp hos noen 

andre. Logopedene understreker at for å jobbe med stemme, så skal man kunne mye om 

kropp og anatomi. Man må kunne det man gjør, og først da kan man rette oppmerksomheten 

til brukeren og forsøke å se helheten. 

Det er viktig at logopeder ikke kjører seg sånn fast i at de skal løse det. Det kan av og 

til bli slik at man skal greie det uansett, og så mister man øyet for brukeren. Som 

logoped må man være åpen for at det kanskje er andre som må komme inn for at 

brukeren skal få riktig hjelp. (Pernille - Spesialistsenter) 

4.1.3 Hjelp til selvhjelp  
Logopedene ønsker å jobbe for at brukerne skal lære sin egen stemme å kjenne, slik at de kan 

bli i stand til å hjelpe seg selv inn i bedre talevaner. Logopedene er derfor bevisste på 

hvordan de ordlegger seg, og er, i møte med brukerne. Logopedene forteller at de ikke ønsker 
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å gi brukerne alle svarene, men heller stille spørsmål slik at brukerne selv kan komme frem til 

svar og innsikt som kan medføre en endring i måten de bruker stemmen sin på, eller en 

endring i hvordan de organiserer livet og hverdagen sin på. Samtidig har logopedene med seg 

den gode empatiske evnen til å forstå mer enn det brukeren gjør av sin egen vanske, fordi de 

har sett lignende tilfeller før.  

Jeg kommer ikke med noen svar, men jeg stiller spørsmål. Svarene ønsker jeg at 

bruker skal finne. Det er den rådgivningsmodellen som jeg har i bakhodet. Litt av 

poenget her er at de gjennom behandlingen selv skal komme frem til svar som 

medfører endringer i måten å bruke stemmen på, eller endringer i måten de 

organiserer livet sitt på.  (Olav - Logopedtjeneste)  

Rådene logopedene gir er av konkret stemmehygienisk karakter som beskriver hvordan man 

holder slimhinnene fuktige og strupen fleksibel, men også av mer innsiktsfull karakter hvor 

logopedene kan trekke frem tendenser de ser hos brukeren som de tenker brukeren bør endre 

for å få en sunn stemme. Logopedene trekker frem at dersom de skal utfordre en bruker, så 

utfordrer de seg selv først. De kan ikke lære bort noe de ikke kan eller er. Dette medfører at 

de jobber mye med seg selv, for å kunne være til hjelp for andre. Logopedene tester ut øvelser 

og teknikker på seg selv, før de introduserer det for brukere. De tester hvordan det er å gjøre 

øvelsene og teknikkene når de er i ulike sinnsstemninger, slik at de kan få størst mulig innsikt 

i hvordan øvelsene og teknikkene kan oppleves for brukerne. Logopedene er også bevisste på 

at de er modeller for brukerne. Brukerne plukker opp mer enn bare ordene som blir sagt og 

øvelsene som blir vist. De «speiler seg» i logopedenes kroppsspråk, pust og stemme. Derfor 

sier logopedene at det er viktig at de selv har et bevist forhold til sin egen stemme, pust og 

kroppsholdning. 

Og så skal vi ikke glemme oss selv som rådgivere. Hvem er rådgiveren? Hvor mye vet 

jeg om meg? Hvis jeg skal utfordre en bruker, så bør jeg har utfordret meg selv først. 

Hvis jeg skal hjelpe en person i å puste på en annen måte, så må jo jeg kunne det selv. 

Ellers går det jo ikke. Man får bare lært bort det man selv kan og er. Derfor må man 
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ta disse rundene og jobbe med seg selv. Vi er jo også i prosess hele tiden. Jeg 

introduserer aldri en øvelse hvis ikke jeg har gått på kammerset og gjort det selv og 

kjent på hvordan den fungerte. Og da gjør jeg den også når jeg er stressa, og når jeg 

ikke har det så greit. (Bente - Spesialistsenter) 

4.1.4 Viktigheten av erfaring 
Logopedene forteller at de må ta mange skjønnsmessige vurderinger i det logopediske 

arbeidet med stemmevansker. De må kjenne hvor grensen går for logopedisk arbeid, og annen 

behandling brukerne bør henvises videre til. For å bli trygg i denne rollen, legger logopedene 

vekt på viktigheten av erfaring. Logopedene trekker frem at med erfaringen får man mange 

«verktøy» som gjør at man kan tilpasse intervensjonen til hver enkelt. I tillegg utvikler de et 

«sensitivt» øre, som gjør at de kan høre på stemmene hvor ulike spenninger sitter. 

Logopedene forteller at dette handler om å kalibrere øret, og virkelig lytte etter hvordan 

stemmen låter. De kan for eksempel høre at brukerne snakker med mye tungerot-spenning, 

eller at kjeven er anspent. Denne evnen til å lytte, må man trene og opparbeide over tid med 

mange brukere.  

Du skal på en måte kalibrere ditt eget øre til  å kunne oppfatte de små nyansene og 

kvalitetene i stemmene. Og da må du ha volum. For å kunne trene opp øret ditt og 

holde det ved like, må man ha mange stemme-brukere. (Olav - Logopedtjeneste)  

Logopedene forteller at denne evnen også handler om å kunne stemmens anatomi. De 

forteller at når de lytter til en stemme, så ser de for seg de anatomiske forholdene i strupen, 

slik at de kan gå inn å jobbe direkte anatomisk med det de hører. Denne lytteevnen handler 

om å forstå hva som anatomisk ligger bak lydene og endringene de vil gjøre i stemmene. 

Logopedene understreker at de rett og slett må kunne anatomien og vite hva de ulike øvelsene 

gjør. De må ha klart for seg hvorfor de gjør de øvelsene de gjør, hva øvelsen gjør med 

brukeren, og hva som er hensikten med øvelsen. Logopedene er også ydmyke ovenfor faren 

for å tenke at de har en oppskrift på behandlingen, dersom de har sett lignende saker mange 
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ganger før. Logopedene sier at hvert menneske er forskjellig, og at det er så mange faktorer 

som spiller inn på en stemme, at ingen brukere kan behandles helt likt.  

Og du må kunne det rett og slett. Og hvorfor gjør vi de øvelsene vi gjør? Hva gjør 

øvelsen med et menneske? Hva er hensikten med det? Og her igjen slår jeg et slag for 

å ha jobbet noen år og at du opparbeider deg gradvis kompetanse. Og det er klart at 

når vi har jobba så lenge som vi har gjort, så har vi sett kolossalt mye. Men faren kan 

også være at vi har sett det en gang og tror at det meste da blir litt likt. Og så er vi jo 

alle så forskjellige, og det er så mange ting som virker inn på oss. (Jon - 

Spesialistsenter) 

4.2 Finne stemmen  
Logopedene forteller at det logopediske arbeidet med funksjonelle og funksjonelt organiske 

stemmevansker, i stor grad handler om å finne frem til en sunn og bærekraftig kropp, pust og 

stemme som tåler brukerens daglige gjøremål og liv. Logopedene er opptatt av at brukerne 

skal lære å kjenne når de bruker stemmen på en bærekraftig måte og ikke, slik at de blir i 

stand til å ta vare på sin egen stemme i fremtiden, og slik at de slipper å havne tilbake i de 

uheldige stemmevanene. Logopedene forteller at dette krever mye egeninnsats fra brukerne, 

og at det derfor er viktig at logopedene bruker tid på å gi brukerne forståelse for prosessene 

de må gjennom for å finne denne bærekraftige stemmen. Logopedene vil også hjelpe 

brukerne til å integrere stemmearbeidet i hverdagen.  

Det er viktig å få til en pust, kropp og stemme som tåler en talestemme i hverdagen. 

(Jon - Spesialistsenter) 

4.2.1 Finne stemmen og tørre å bruke den 
Logopedene forteller at de funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevanskene kan henge 

sammen med at man har kommet inn i noen lite hensiktsmessige vaner i kroppen, pusten og 

stemmen. For eksempel kan man havne i et mønster hvor man snakker på en veldig 

besparende måte, og nesten ikke tørr å bruke stemmen. Logopedene forteller at noen kan bli 
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redde for å ha kraft på stemmen, fordi de er redde for å bli slitne i stemmen. Dette kan lede 

dem inn i en overdreven forsiktighet. I slike tilfeller forteller logopedene at det er viktig å 

finne frem til en god kjernelyd, og få bort denne forsiktigheten. De må finne stemmen og 

tørre å bruke den, sier logopedene.  

Mange av dem som kommer hit har lært seg å snakke på en veldig besparende måte. 

De får vondt, og tørr ikke å bruke stemmen. De tørr ikke ha kraft på den, og tørr 

nesten ikke å ha lyd i det hele tatt. Noen har kanskje til og med blitt fortalt av en 

logoped at de skal snakke mykt og forsiktig fordi de ikke må bli slitne. Da tenker jeg 

at vi må tørre å finne en god kjernelyd. Finne stemmen og tørre å bruke den. Og så 

må man få bort det som jeg kaller for reisverket. Sånn forsiktighet. (Jon - 

Spesialistsenter) 

Logopedene jobber for å få personene med stemmevansker over i nye vaner i kropp, pust og 

stemme, som er funksjonelle, og som ikke er slitende for stemmen. Logopedene forteller at 

de ikke forholder seg så mye til selve stemmevansken, men til hvordan man bygger en sunn 

stemme. Logopedene forteller videre at mange som har stemmevansker bruker stemmen sin 

innenfor et svært begrenset frekvensomfang. Dette kan komme av muskelspenninger som 

gjør strupen lite fleksibel. Da er det viktig å jobbe med avspenning, slik at brukerne kan 

komme ned i den dype delen av stemmen, og utvide frekvensomfanget. Logopedene forteller 

at alle har en grunntone, en «ur-lyd», eller et «nullpunkt» i stemmen, hvor stemmen klinger 

uanstrengt med mye klang. Noen kan trenge å komme tilbake til denne spontane og 

uanstrengte lyden. For mange handler det om å komme dypere i frekvensomfanget sitt.  

Mange av de som har stemmevansker beveger seg innenfor et veldig begrenset 

frekvensområde fordi det er en del kompensasjoner. Altså muskelspenninger som gjør 

at man holder stemmen på et eller annet nivå. For å utvide frekvensomfanget og 

komme ned til den dype delen av stemmen, krever det avspenning. (Olav - 

Logopedtjeneste)  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Logopedene har flere øvelser de bruker for å tøye strupens indre og ytre muskler, for å 

komme ned i stemmen. Logopedene beskriver denne prosessen med bildet å bytte spor. 

Brukerne må komme over i et funksjonelt spor i stemmen, hvor de verken trenger å være 

besparende, eller anstrenge seg for å få volum på stemmen. I tillegg forteller logopedene at 

det vil være av stor nytte å lære seg å snakke tydelig. Når man har god diksjon vil også 

stemmen bære bedre. Logopedene understreker at vi har fått en stemme for at vi skal kunne 

kommunisere med andre mennesker. Da må vi bli hørt, og snakke sånn at andre oppfatter oss 

uten at vi trenger å anstrenge oss. Stemmen skal tåle hverdagens krav, uten å bli sliten. 

Vi har jo fått en stemme for at vi skal bli hørt, og snakke sånn at andre oppfatter oss, 

uten at vi trenger å slite og anstrenge oss (Bente - Spesialistsenter) 

Logopedene forteller at dette budskapet når inn til brukerne når de selv får en opplevelse av 

den funksjonelle stemmen som ikke er anstrengt eller begrenset. Denne opplevelsen er viktig 

for at brukerne selv skal kunne ta seg inn i bedre stemmevaner, ettersom de da kan kjenne når 

de er på plass, og ikke. Motivasjon til egeninnsats henger sammen med å kunne kjenne at en 

lykkes i det, forteller logopedene. Derfor vil egenopplevelsen av den funksjonelle stemmen 

være viktig. Logopedene forteller at det kan være viktig å gi respons til brukerne når de får 

det til, slik at de merker seg hvordan det kjennes når de får det til. Dette kan videre skape 

motivasjon hos brukerne. 

De får sånn en opplevelse av fri flyt av luft. At stemmen bare kommer ut av seg selv. 

Og da har de gjort en oppdagelse. Da er de på rett veg. Så opplever de at det å 

snakke eller gjøre øvelser, bare går av seg selv, uten at man må tenke over hva man 

gjør. Da har de fått den opplevelsen.(Olav - Logopedtjeneste) 

4.2.2 Enkelt, praktisk, nyttig 
Logopedene understreker at tiltakene og intervensjonen de setter inn må oppleves relevante. 

Brukerne må forstå hva de skal gjøre, hvorfor de skal gjøre det, og de må kunne gjøre det på 

egenhånd. Logopedene forteller at det handler om å gi forklaringer brukerne forstår, og gjøre 
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det så enkelt som mulig, slik at de kan ta seg selv inn i bedre stemmebruk. Logopedene 

trekker frem at ulike stemmeøvelser ofte virker konkrete for brukeren, og at det i mange 

tilfeller er hensiktsmessig å gi dem en øvelse de kan gjøre hjemme. 

De må forstå hvorfor de skal gjøre det, og de må kunne gjøre det selv. (Bente - 

Spesialistsenter) 

Logopedene kan nevne mange ulike øvelser de bruker. Fonasjon i rør, aksentmetoden, 

blokking, resonansøvelser og twang er bare noen av de nevnte. Logopedene har et repertoar 

av øvelser og teknikker de kan videreformidle til brukerne, og tilpasse den enkeltes behov. 

Logopedene gjør det tydelig at øvelsene de gir til brukerne, må tilpasses hver enkelt. Det er 

ikke alle øvelser som passer for alle, selv om brukerne i flere tilfeller har samme type 

stemmevanske. Logopedene jobber for å finne den eller de øvelsene som gjør godt for 

stemmen, og som passer for personen. Logopedene forsikrer seg om at brukerne mestrer de 

eventuelle øvelsene, slik at øvelsene får hensikt.  

Nei, det er ikke bare å få et rør og blåse i det. Det er ikke så enkelt. Da hadde man 

egentlig ikke trengt logopeder (Olav - Logopedtjeneste) 

Logopedene forteller at det å jobbe med stemme kan være utfordrende for mange, ettersom 

det kan oppleves veldig nært og personlig. I slike tilfeller er det gull verd å kunne gi brukerne 

øvelser fremfor å jobbe med talestemmen med en gang. Øvelsene kan være en trygg og 

konkret måte å starte på, ettersom det blir litt lengre unna.  

Det å jobbe med stemme er en utfordring for mange, fordi det er så nært. Hos enkelte 

er det kanskje lettere å jobbe med en øvelse, som for eksempel fonasjon i rør, fordi det 

blir litt lengre unna. Man er ikke meg med en gang på en måte. (Maren - 

Logopedtjeneste)  

Logopedene legger vekt på at det er prinsippet bak øvelsene som er viktig, og at øvelsene må 

munne ut i en hensiktsmessig måte å bruke stemmen og kroppen på. Til tross for at det kan 
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være en god start å begynne med noen konkrete øvelser som brukerne mestrer, ønsker 

logopedene hele tiden å overføre øvelsen til spontantalen. De jobber med å bygge ut øvelsene 

til vokaler, ord og setninger, og til spontantale.  

Mange får til selve øvelsene, men målet er jo å utvide øvelsene. Utvide til vokaler, 

utvide til ord, og utvide til setninger. Da får man kjent på hvordan det føles når man 

virkelig har klang på stemmen. (Maren - Logopedtjeneste) 

Logopedene understreker viktigheten av at øvelsene, eller den nye måten å bruke stemmen 

på, implementeres i hverdagen og spontantalen. På denne måten vil brukerne jobbe med 

stemmen sin daglig, og forhåpentligvis bli værende i den funksjonelle måten å bruke 

stemmen på. Logopedene vet at mange strever med å få gjort øvelser hjemme. Tiden strekker 

ikke til, og det blir ikke gjort. Logopedene forteller også at mange blir veldig opptatt av 

hvordan de skal gjøre øvelsene, hvor lenge de skal gjøre øvelsene, og hvor mange ganger 

daglig de skal gjøre det. Disse spørsmålene vil logopedene helst ikke svare på fordi fokuset 

da er på feil sted. Det handler ikke om at øvelsene i seg selv nødvendigvis kan hele stemmen, 

men øvelsene kan være en hjelp, eller en påminnelse, som får brukerne over i bedre talevaner.  

Øvelsen skal egentlig nesten være en liten sånn «reminder» for at du fort skal komme 

deg over i bedre talevaner.  (Jon - Spesialistsenter)  

De skal kunne kjenne selv når de bruker stemmen på en bærekraftig måte, og ikke. Når 

øvelsene fungere på denne måten, er det svært individuelt om brukerne trenger å gjøre 

øvelsen en gang, eller hundre ganger. Poenget er at øvelsen skal minne dem på de gode 

talevanene. Logopedene ønsker å gjøre dette så enkelt som mulig for brukerne og trekker 

frem at endringsprosessen ofte henger sammen med om de har lyktes i å implementere 

øvelsene og den bærekraftige stemmen, i hverdagen. 

Målet vårt er å endre stemmebruken. Å endre stemmebruken, er noe som må jobbes 

med over tid. Det er ikke så enkelt som at jeg sier hva de skal gjøre og hva de ikke 

skal gjøre. Den funksjonelle stemmebruken må implementeres i vedkommendes liv, 

slik at det medfører en endring. Bakgrunnen for endringen skal være forståelse, og 
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forståelse bak endringen vil de få etterhvert som timene skrider fram. (Olav - 

Logopedtjeneste) 

Logopedene erkjenner at endring i stemme, pust, og hverdag kan oppleves som store 

omveltning for mange. Det ligger både identitet og trygghet i måten man lever på og bruker 

kroppen sin på. Logopedene understreker at det er avgjørende om brukerne får de nye vanene 

integrert i hverdagen, og presiserer at logopeden og brukeren må prøve å finne frem til 

hvordan de kan få dette til, til tross for utfordringen det kan være for mange.  

Man skal jo ikke endre personligheten til folk, men det hender at man må gjøre noen 

disposisjoner som gjør at man kan gjøre ting på en litt annen måte, i en annen 

rekkefølge, eller greier å organisere dagen på en litt annen måte som gir litt mer 

oversikt. Det er avgjørende i hvor stor grad man klarer å få dette her inn i hverdagen. 

(Olav - Logopedtjeneste) 

4.3 Fri flyt  
Logopedene forteller at idealet for stemmen, er at den er helt fri. Med dette forklarer de at 

man skal kunne bruke stemmen der man har lyst, ut i fra den situasjonen man er i, og hvordan 

man har det med seg selv akkurat der og da. Både lyst og mørkt, sterkt og svakt. Logopedene 

kaller det fri flyt, og å ha frihet i stemmen. Logopedene påpeker at denne frie flyten handler 

om plassering av klang, kropps-støtte og å slappe av i pusten. Poenget er å komme tilbake til 

en «nullstilling» i kroppen, hvor man er avslappet og avspent. 

 Det å bruke stemmen skal ikke være noe jobb. Det skal ikke være for mye 

muskelspenning overhodet. Du skal ikke kjenne at du har en hals, eller kjenne så mye 

at du har så mye. Det skal egentlig bare fungere. (Jon - Spesialistsenter) 

4.3.1 Frihet i pusten 
Logopedene forklarer at når man tar tak i stemmen, tar man tak i pusten samtidig. Pust og 

stemme henger sammen. Likevel understreker logopedene at det kan ta tid å endre et 
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innarbeidet pustemønster. Målet er å komme dypt ned i pusten, og puste med magen, som 

man sier, men det kan ta lang tid å få den kontakten og kontrollen.  

Selv om de kanskje blir bevisste på at de puster høyt, så er det ikke alle som klarer å 
få pusten ned, selv om de er bevisste på det. De konkrete øvelsene kan hjelpe, men det 
er først når de innser og kjenner at de for eksempel holder pusten, puster høyt eller 
stresser veldig, at de kan klare å gjøre noe med det (Maren - Logopedtjeneste)  

Logopedene forteller at dette med pust blir en «aha»-opplevelse for mange. Mange har aldri 

tenkt over hvordan de puster, og kan få en opplevelse av hvor mye pusten har å si for 

stemmen og hvordan de har det generelt. Logopedene er opptatt av å bevisstgjøre brukerne på 

hvordan de puster i hverdagen, og konkretiserer dette med å bruke hverdagslige eksempler. 

Logopedene ber for eksempel brukerne kjenne etter hvordan de puster når de jobber med 

hendene. Når de holder i et ratt, når de skjærer brød, når de svinger en hammer, når de stryker 

klær eller tørker støv. Logopedene prøver å gjøre dette med pust så konkret som mulig for 

brukerne, slik at de skal bli bevisste sine egne pustemønstre. Bevisstheten rundt egen pust 

kan hjelpe brukerne til å kjenne når de er i uheldige pustemønster. Det kan være en pust som 

er svært kostal, unødvendig hurtig, eller at man faktisk holder pusten, sier logopedene.  

Jeg husker at det var en dame som jeg ba legge merke til hvordan hun pustet gjennom 

hele dagen når hun gjorde forskjellige ting. Og jeg husker at etter sjuende eller 

åttende timen, så oppdaget hun hva det ville si å puste med magen. For da hadde hun 

oppdaget at hun holdt pusten når hun pusset tennene. (Olav - Logopedtjeneste) 

Til tross for at brukerne blir bevisst sitt eget pustemønster, er det ikke sikkert de klarer å gjøre 

noe med det på egenhånd. Logopedene har flere øvelser og tips de gir til brukerne for å hjelpe 

dem inn i et dypere pustemønster. Et av tipsene er å lære at man ikke trenger å trekke inn så 

mye luft når man bare skal snakke i korte greie setninger. Logopedene trekker frem at de 

fleste som er anspente i kroppen tar inn for mye luft, og at pusten da kan bli kavete og skape 

stress. Dersom man unngår å snappe etter pusten før man begynner å snakke, vil den 

naturlige kropps-støtten ofte tre i kraft. Logopedene forteller at en høy og kavete pust kan 
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lede til spenninger i halsmuskulaturen som videre påvirker stemmen. Et annet tips er å finne 

en god holdning i gange, sittende og stående posisjon. Logopedene forteller også at et uheldig 

pustemønster kan henge sammen med en hektisk hverdag. I slike tilfeller oppfordrer 

logopedene brukerne til å forsøke å finne tid i hverdagen hvor de kan fokusere på den dype 

og avslappede pusten. De må kanskje omorganisere dagen sin slik at de finner små stille 

stunder der de kan fokusere på en rolig og dyp pust.  

 Dersom du unngår å ta så mye snapp før du begynner å snakke, så vil ofte den  

 naturlige kropps- støtten tre i kraft. Og så er det det å lære folk til at man trenger ikke 

 så himla mye luft for å bare snakke korte greie setninger. De fleste som er anspent i 

 kroppen tar inn for mye luft. (Jon - Spesialistsenter)  

Logopedene forteller at pusten og kjeven henger sammen, og at spenninger i kjeven kan lede 

til spenninger i pusten, og motsatt. Logopedene forklarer at når kjeven er avspent, er det 

avstand mellom over- og underkjeven. Dersom det stadig er kontakt mellom tennene, kan det 

oppstå harde spenninger som påvirker pusten og stemmen.  

Ja, hvis det er kontakt mellom over- og underkjeven, altså kontakt mellom tennene, så 

sier man, med det folkelige uttrykket, at man «biter tennene sammen». Det er det 

veldig mange som har gjort i lang tid. Det er derfor de kommer til logoped. (Olav - 

Logopedtjeneste) 

4.3.2 Klang på stemmen  
For å få friheten i stemmen, og få til en stemme som bærer uten anstrengelse, snakker 

logopedene om at klang er viktig. Logopedene forteller at når man plasserer klangen opp og 

frem, så får man et bra lukke som gir mere kraft i stemmen. Stemmen projiseres ut og man 

blir oppfattet kjapt, uten at man trenger å spenne muskulaturen rundt strupen. Logopedene 

opplever at når man får klangen frem, så får man et overskudd i stemmen, og snakker 

billedlig om å plassere klangen mellom øynene. Svært mye er gjort om brukerne finner frem 

til denne klangfulle måten å bruke stemmen på.  
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Men det er i grunnen så enkelt at hvis du får plassert klangen din fremme mellom 

øynene, så er det meste gjort. Det er nesten litt farlig å si det. Men det er faktisk sant. 

I min verden så er det sant. (Bente - Spesialistsenter)  

Når man snakker med klang på stemmen, utnytter man resonansrommene strupen og 

munnhulen gir mulighet for, forklarer logopedene. For å utnytte disse resonansrommene, er 

det viktig å snakke med tydelige vokaler. Logopedene forklarer at vokalene må være tydelige 

på munnen, og at man med dette kan komme frem til den frie flyten i stemmen.  

Men det er dette med at vokalen skal være tydelig. De skal synes, og de skal 

overdrives når vi gjør øvelser. Ikke ellers i hverdagen, men det er noe med det å 

oppdage og høre forskjell. Nå de opplever den der frie flyten, og lyden kommer frem, 

så blir det så veldig kontrastfylt. (Olav - Logopedtjeneste) 

4.4 Bevisstgjøring og eierskap  
Logopedene opplever at dette med stemme og pust, ofte er veldig ubevisst for mange. Det 

blir for mange en helt ny måte å tenke på, og mange kan trenge tid på å forstå det.  

For det er klart at det med stemme, det kan være så uforståelig for mange. At livet 

virker inn på en stemme, og at man kan miste stemmen og bare kunne viske fordi man 

har en konflikt med en arbeidsgiver eller en ektemann. Folk flest skjønner jo ikke at 

det går an en gang.  (Jon - Spesialistsenter) 

Logopedene forteller at den første delen av stemmearbeidet ofte vil være mye informasjon, 

slik at brukerene skal få innsikt i egen bruk av stemmen. Logopedene forteller at det ikke 

bare er å gi konkrete råd, men at brukerne må gjennom en slags «oppvåkning». Logopedene 

beskriver det som en folkeopplysning om hvordan man bruker stemmen på en bærekraftig 

måte.  
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Det å jobbe med stemme er ikke så enkelt at man bare kan gi konkrete råd. For dette 

her er på en måte en slags oppvåkning. Det er en folkeopplysning. Det er en 

folkeopplysning om hvordan man bruker stemmen og hva som skjer. (Olav - 

Logopedtjeneste)  

Logopedene forteller videre at dette handler om at brukeren må bli kjent med seg selv, og 

begynne å kjenne etter på de ubevisste mønstrene i kroppen. Noen spenner kanskje knærne 

når de står, noen har stadig sammenbitte tenner, noen legger stemmen lyst når de skal snakke 

med høyere volum, og noen prater veldig fort med hektiske innpust. Disse ubevisste 

mønstrene, ønsker logopedene at brukerne skal bli klar over, slik at de kan gjøre noe med det.  

Brukeren må bli kjent med seg selv, og kjenne når det er spenning på og spenning av. 

Brukeren må bli bevisst ubevisste mønster i hverdagen, som for eksempel å kjenne hva 

de gjør når de står foran klassen sin. Står de å spenner knærne, armene eller kjeven? 

Alt som påvirker stemmen spiller inn. Man kan så gå inn å skape en liten endring 

sånn at man får en annen flyt i kroppen. (Bente - Spesialistsenter)  

Logopedene viser til en oppgave de har gitt til noen av brukerne sine for å øke bevisstheten 

sin rundt sin egen stemme. De ba brukeren observere stemmene til sine nærmeste venner og 

kollegaer, og tenke over hvordan deres egen stemme var i forhold til deres. Logopedene 

forklarer at dette kan være en start på en «stemmereise» hvor brukerne blir bevisst sin egen 

flyt i kropp, pust og stemme. Logopedene trekker frem at denne bevisstheten kan lede til små 

endringer som fører til bedre flyt i kroppen. Bare det å stå godt på beina med myke knær, kan 

for noen være nok til at pusten og stemmen flyter på en annen måte. For noen kan det kjennes 

som å komme over i et nytt hakk, hvor de skjønner at en liten forandring, kan skape ny flyt i 

kroppen.  

Stort sett har ikke mennesker den kompetansen, eller den kunnskapen om pust og 

stemme. Det er veldig ubevisst. Og derfor så skal det ikke så mange midler til før man 
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kommer over i et annet hakk og skjønner at hvis man bare gjør sånn eller sånn, så 

skjer det noe annet. (Bente - Spesialistsenter)  

Logopedene trekker også frem at det å komme frem til en bærekraftig stemme, med flyt i 

kroppen, pusten og stemmen, krever mye egeninnsats fra brukerne. Dette handler om å endre 

dype vaner, som kan være utfordrende å få til. Logopedene vektlegger at brukeren må ta 

eierskap til stemmevansken og behandlingsopplegget, for at det skal ha effekt. Logopedene 

sier at de kan lære brukerne å forstå, gjøre dem delaktige og vise dem, men understreker at 

det er brukerens liv og helse, og at brukeren må ta ansvaret selv.  

Vi kommer tilbake til det hele tiden. Blir det gjort det vi foreslår? Og hvis det ikke blir 

gjort, så kan vi ikke fortsette med det vi holder på med på samme måte. Vi er nødt til å 

endre metoden. (Bente - Spesialistsenter) 

Samtidig har logopedene respekt for at stemmevansker ofte har en emosjonell og psykologisk 

overbygning, som gjør at brukerne ikke er klare for å jobbe med stemmen. Logopedene 

forteller at når man skal endre en stemme, må brukerne nesten forplikte seg til å gå inn i et 

forandringsarbeid, men at det ikke er alle som er klare for det i livet sitt. Noen har ikke 

overskudd og energi til å gjøre det, og orker ikke å ha fokus på det. Det er heller ikke sikkert 

at alle er like motiverte. Noen kan kjenne seg fornøyde med å ha en stemme som ikke funker 

optimalt.  

Også er det ikke alle som er like motivert heller. Men igjen så er det kanskje hva man 

er fornøyd med og ikke da. Noen er fornøyde med å ha en stemme som ikke funker 

helt, mens andre pirker på sånne ting som andre ikke hadde tenkt på i det hele tatt. 

(Maren - Logopedtjeneste)  

Logopedene forteller videre at det også kan hende at brukerne på et eller annet plan ikke vil 

bli friske fra stemmevansken sin, fordi stemmevansken på et ubevisst plan gir dem noe. Det 
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kan være at man ønsker å beholde stemmevansken, fordi den gir en sykemelding fra en jobb 

man kanskje ikke trives i. 

Vi kan forvandle en fostenisk lærer til gull på timen, og få frem en nydelig stemme. Så 

går de på jobb, og får det ikke til fordi hele motivasjonen kanskje er at de ikke ønsker 

å jobbe som lærer. (Jon - Spesialistsenter) 

Logopedene forteller at de kan legge all sin makt i å få brukerne friske, men dersom det 

egentlig ikke er det brukerne ønsker, kommer ikke resultatene. Logopedene forteller videre at 

man blir veldig tydelig som menneske når man begynner å prate med klang på stemmen, får 

til en god og oppreist holdning og en dyp og rolig pust. Det er ikke alle som er klar for det, 

eller som i det hele tatt har lyst til det. I slike tilfeller vil logopedene respektere at brukerne 

ikke er klare for det logopedene kan hjelpe dem med. Logopedene henviser til Robert Thayer 

Sataloff  som sier at hvis et menneske er klar for at stemmen kommer tilbake, så vil det løse 

seg. Dersom man ikke er klar, kanskje i det ubevisste, så vil det være låst.  

Så tenker jeg også at vi må ta inn over oss at noen kanskje trenger å ha en 

stemmevanske? (Jon - Spesialistsenter) 

4.5 Ulike vansker; ulike innfallsvinkler 
Til tross for den generelle helhetstenkningen rundt stemmevanskene, presiserer logopedene at 

de jobber litt ulikt med funksjonelle stemmevansker og funksjonelt organiske 

stemmevansker. I forbindelse med de rent funksjonelle stemmevanskene tenker logopedene at 

det handler om atferdsmønstrene man har i kroppen. De tenker at stemmen ikke bare er en del 

av strupen, men av hele kroppen. Logopedene anerkjenner at vi ikke vet nok om kroppen vår, 

og undervurderer derfor ikke sammenhengene mellom kropp, sinn og stemme.  

Når det gjelder tiltak i forbindelse med funksjonelle stemmevansker, så tenker jeg at 

det er kroppen. Altså at det atferdsmønsteret man har i kroppen, påvirker stemmen. 
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Og da tenker jeg at det er viktig å ha fokus på det, sånn at man ikke bare tenker 

stemmen som en del i strupen. (Bente - Spesialistsenter)  

Når det gjelder de funksjonelt organiske stemmevanskene, jobber logopedene mer teknisk.  

Ved funksjonelt organiske stemmevansker forklarer logopedene at slimhinnene har blitt utsatt 

for en stor belastning og mekanisk irritasjon. Enten må knutene, eller polyppene tas bort 

kirurgisk, eller så må man dempe noen faktorer i stemmevanene, for at stemmebåndene skal 

heles. I tillegg presiserer logopedene at brukerne med slike vansker må jobbe teknisk med 

stemmen sin, slik at de ikke pådrar seg samme vanske på nytt.  

Når det gjelder de funksjonelt organiske stemmevanskene, så jobber jeg mye mer 

teknisk. Da fokuserer jeg mer på stemmeøvelser, på å få til en god flyt i stemmen, og 

at det fungerer godt. Da er jeg ikke så mye på det her veldig helhetlige. (Bente - 

Spesialistsenter) 

Logopedene trekker også frem at en del av behandlingen av de funksjonelt organiske 

stemmevanskene vil handle om å bevisstgjøre brukeren på sin egen stemmebruk. Logopedene 

spør dem da hvor mye de snakker hver dag, hvor mye volum de har på stemmen når de 

snakker, og hvilket stemmeleie de legger seg i. Logopedene understreker at dersom man skal 

belaste slimhinnen maksimalt, så snakker man mye med veldig kraftig stemme i et litt lyst 

leie. Logopedene vil så prøve å finne frem til når på døgne belastningen av stemmen er størst, 

slik at de kan finne ut i hvilke situasjoner det vil være viktigst å dempe noen av faktorene. 

Logopedene trekker i denne sammenheng frem øvelsen fonasjon i rør, og andre 

motstandsøvelser, som viktige i arbeide med å hele stemmebåndene. Med disse øvelsene får 

man massert slimhinnen med det tilbakevendene trykket motstanden gir, og man får tøyd 

muskler i strupen. 

På de funksjonelt organiske stemmevanskene, har det vært for stor belastning av 

slimhinnen. Enten må noe tas bort kirurgisk, eller så må man dempe noen ting for at 

stemmebåndene skal heles. Man må så jobbe frem en bedre teknikk, slik at man ikke 

pådrar seg knuter eller polypper igjen. (Jon - Spesialistsenter) 

!63



Logopedene trekker frem noen perspektiver om stemmehvile. Logopedene forteller at når 

man er nyoperert, skal man ha stemmehvile slik at slimhinnen får gro. Slimhinnen er grodd 

når det har gått 21 dager. I sammenhenger der man ikke har vært gjennom en operasjon, vil 

ikke logopedene anbefale stemmehvile i sin direkte betydning. Stemmehvile alene er ikke 

nok i forbindelse stemmevansker ettersom det som regel også krever en endring i stemme-

atferden for at stemmen skal forbli sunn og frisk. Logopedene er redde for at et overfokus på 

stemmehvile, kan føre til at folk heller begynner å hviske, eller blir redde for å bruke 

stemmen. 

Stemmehvile? Ja, det er samme rådet som folk med stamming kan få. At hvis de slutter 

å prate, så stammer dem jo ikke. Men når du åpner munnen igjen, så stammer du. Det 

er omtrent det samme med stemmevansker. For det er ikke noe som forsvinner med 

stemmehvile (Olav - Logopedtjeneste) 

Logopedene tenker heller at i stede for fullstendig stemmehvile, så kan man snakke mindre 

og prøve å legge opp til en mindre hektisk hverdag, slik at man kan finne stemme-ro. I det 

begrepet ligger det ikke bare å tie stille, men å gjøre noen disposisjoner i livet som gjør at 

man får en mindre hektisk hverdag.  

Så stemmehvile betyr ikke det å ikke snakke. Det er å gjøre ting på en annen måte. 

Hvis du bruker stemmen mye i arbeid, så kan du få arbeidsoppgaver som medfører 

mindre stemmebruk. Det er stemmehvile, tenker jeg da. (Olav - Logopedtjeneste) 
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5. Refleksjoner og undringer  
Det som fremkom av empirien om hvordan logopeder arbeider med funksjonelle og 

funksjonelt organiske stemmevansker, er ikke dekket i særlig grad i forskningslitteraturen. 

Jeg har derfor valgt å kalle denne delen «Refleksjoner og undringer», fremfor «Drøfting», 

ettersom det er lite forskning jeg kan drøfte og sammenligne funnene med. Dette er mine 

refleksjoner og undringer i møtet med empirien, og kan regnes som et «heiarop» til å forske 

mer på dette feltet for å lære mer om hvordan logopeder jobber med stemmevansker.  

Da jeg formulerte problemstillingen, gjorde jeg det med formål om å få en oversikt over hva 

logopeder gjør med ulike typer funksjonelle- og funksjonelt organiske stemmevansker. Jeg 

ønsket meg «oppskriftene» på intervensjonene logopedene erfarte fungerte ved ulike vansker. 

Jeg hadde teknikk i tankene, og trodde det var det jeg ville få svar på. Som tidligere nevnt, 

var ikke svarene så enkle. Svarene jeg fikk fra logopedene vitnet om en modenhet som jeg 

selv ikke hadde som student. Logopedene hadde et helhetsperspektiv for øye, og visste at det 

å jobbe med stemmevansker går dypere enn teknikk. De var opptatt av at stemmens helse 

henger sammen med livet, og at kroppen, sinnet og stemmen er sider av samme sak. De var 

opptatt av å formidle at stemmebehandlingen skjer i et menneskemøte.  

Det var interessant å oppdage at begge fokusgruppene vektla dette helhetsperspektivet og 

menneskemøtet, uten at de viste om hverandre. Fokusgruppene var to adskilte logopediske 

sentre som jobber i ulike logopediske sammenhenger. Jeg hadde ventet at de to praksisene 

ville være mer ulike hverandre og at de ville ha større variasjon i kulturer på sin arbeidsplass.  

Det kan virke som at innen stemmefeltet er det praksisen som skaper kulturen, og ikke 

kulturen som skaper praksisen. 

Som jeg tok opp innledningsvis har jeg ikke vært så opptatt av å belyse rådgivningsdelen av 

logopedien ettersom det ikke var rådgivningen logopedene vektla tyngst i det de ville 

formidle til meg. Jeg er helt sikker på at rådgivning inngår som en stor del av logopedenes 

kompetanse, og at de bruker rådgivningsmetoder aktivt i møte med sine brukere. Likevel var 

de opptatt av å formidle dette med menneskemøtet og helhetsperspektivet til meg. På grunn 

av dette fokuset, hentet jeg inn Merleau-Pontys (2012) filosofi om kroppsfenomenologi. 

Merleau-Ponty (2012) belyser betydningen av at vi er fysiske mennesker, og understreker at 
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vi er kroppene våre. Det virket på meg som at logopedene delte dette synet i det de fortalte 

om at livet kan påvirke stemmen, men også at stemmens tilstand og helse kan virke inn på 

livet. 

5.1 Å låte som den man er  
Logopedene snakket om å forstå et liv og om stemmevanskenes emosjonelle overbygning. De 

tok opp at noen kan trenge å ha en stemmevanske, og at det ikke er alle som er klar for å 

bruke stemmen på en annen måte, selv om den kanskje ikke er særlig funksjonell. Disse 

perspektivene vitner for meg om at stemme er mer en lyd. Stemmen inngår i hvem vi er og 

hvem vi vil være. Vi er kroppene våre (Merleau-Ponty, 2012), og kanskje kan vi også si at vi 

er stemmene våre? Stemmen inngår i en rik kompleks helhet, hvor personlighet, kognisjon, 

kropp, ånd, kontekst og fantasi forbinder og virker i påvirkning av fortid og nåtid (Shewell, 

2009, s. 19). Stemmene våre representerer oss og er identitets-bærende, og vi tolker 

hverandre ut i fra stemmene våre. En frisk og fri stemme vil kunne variere i lydkvalitet, 

volum og klang ut i fra kjønn, alder, sosial tilhørighet, hvor i landet man er i fra, hva man vil 

si, hvem mottakeren er, hvilken setting man befinner seg i, og hvilken sinnsstemning man er 

i. For eksempel er det vanlig å legge stemmen i et mørkere leie, og snakke med tydelige 

konsonanter dersom man vil uttrykke at man er bestemt og ikke ønsker diskusjon. Det er også 

vanlig å snakke med dempet volum, eller hviske, dersom det man sier ikke skal nå andre enn 

personen man snakker med. En svak og lys stemme hos et voksent menneske kan bli tolket 

som en usikkerhet og en utrygg person. En klangfull dyp stemme, kan derimot bli tolket til å 

tilhøre en person som er trygg i seg selv. Stemmen forteller noe om hvem vi er, hvordan vi er, 

og det er kanskje viktig for oss at stemmen vår nettopp låter som den vi er og vil være? Det 

kan tenkes at de som har mye motivasjon for å jobbe logopedisk med stemmen sin, har denne 

motivasjonen fordi den nåværende stemmen ikke representerer den de er? I motsatt tilfelle 

kan det tenkes at de som ikke er like motiverte, kanskje ikke er det fordi stemmen de har 

representerer den de kjenner seg som? Kanskje de må jobbe med bakenforliggende faktorer 

før de kan jobbe med selve stemmen? I de funksjonelt organiske stemmevanskene fortalte 

logopedene at maks belastning av stemmen vil være å snakke mye, med mye volum og gjerne 

i et lyst stemmeleie. Dette kan kanskje også representere en måte å være på? En av årsakene 
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til stor belastning på stemme hos barn og unge, kan henge sammen med en personlighetstype 

hvor barna er høylytte, pratsomme, energiske og utadvendte (McAllister, Lindestad og 

Södersten, 2007, s.281). Mange av personene med stemmebåndsknuter er livlige, pratsomme 

og «loud in a crowd» (Shewell, 2009, s. 420). Å snakke høyt med mye volum, vitner kanskje 

om en person som tar ansvar for stemningen i sosiale sammenkomster, og som ofte blir et 

midtpunkt? Dersom man må gå inn i en mildere måte å bruke stemmen på, kan det kanskje 

føles som at personligheten må endres? Å snakke dempet vil kanskje føles som at man må 

trekke seg tilbake og være anonym? Logopedene snakket om at de ikke ville endre 

personligheten til folk, men at de ville hjelpe brukerne til å gjøre noen disposisjoner slik at 

stemmehelsen kunne bli bedre. Det virket med dette som at logopeden hadde stor respekt for 

at stemme, identitet og personlighet henger sammen, og at logopedene jobber for å finne 

metoder som ivaretar brukernes selvfølelse og mulighet til å delta i sine egne liv. Et eksempel 

på dette kan være det logopedene snakket om med å komme ned i den dype delen av 

stemmen som er klangfull og bærende. For personer som har fått stemmebåndsknuter på 

grunn av mye høylytt prating, vil det kanskje være bevarende for personens væremåte å gå 

over til et dypere stemmeleie som både bærer og klinger vel så godt som det kanskje litt 

spisse og lyse stemmeleiet? Logopedene fortalte også at de i flere tilfeller brukte øvelser i 

stemmearbeidet fremfor å jobbe med stemmen direkte, fordi det å jobbe med stemmen 

direkte, kunne kjennes litt for nært for noen. De var opptatt av å velge øvelser som passet til 

brukerne, og tenkte ikke nødvendigvis at det fantes noen ultimat øvelse for enhver vanske. 

Prinsippet bak øvelsene var viktigst, og målet var å hjelpe brukeren inn nye vaner i stemmen 

og pusten. Det kan virke som at logopedene har forståelse for hvor dypt dette med stemme og 

identitet går, og at de jobber smidig for å hjelpe brukerne over i bedre stemmevaner. Shewell 

(2009, s. 19) skriver at stemmen er fri når hele personens fysiske vesen reflekteres i stemmen. 

5.2 Å være klar for endring  
Logopedene trekker frem at den logopediske behandlingen skjer i samhandling mellom 

bruker og logoped, hvor begge parter må delta for at brukeren skal kunne få bedre 

stemmehelse. Dette vil si at brukerne ikke kan være passive i behandlingen, men at de må ta 

ansvar og legge ned egeninnsats i intervensjonen. For at brukerne skal ta dette ansvaret, må 
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de være motiverte og klare for å gå inn i det. Logopedene trekker frem at det ikke er alle som 

er klare for en endring, og at noen kanskje kan trenger å ha en stemmevanske, dersom 

stemmevansken på et eller annet nivå gir dem noe, eller befrir dem fra noe. Merleau-Ponty 

(2012) bruker et eksempel på å kunne kjenne smerter i et amputert lem man ikke lenger har. 

Han skriver at man kan bli fri fra disse smertene når man slutter å regne den amputerte 

lemmen som en del av kroppen. Med dette tolker jeg at både logopedene og Merleau-Ponty 

anerkjenner at kroppene våre responderer på våre innerste, og kanskje ubeviste tanker, og at 

det virkelig er sterke krefter i tankene våre som spiller inn i vår fysiske helse. Det vitner om 

at det å endre stemme og pust, kan by på store omveltninger i menneskers liv, og at 

motivasjon henger sammen med dyptliggende tanker og følelser hos brukerne. Jeg opplevde 

at logopedene trakk denne erkjennelsen frem med stor respekt ovenfor brukerne, og at de 

ikke bebreidet brukerne dersom de ikke hadde motivasjonen som skulle til. Likevel 

poengterte logopedene at man ikke kommer videre med det logopediske arbeidet dersom 

brukeren ikke er motivert. En del av kartleggingen logopedene gjorde i starten av 

behandlingen, var å stille spørsmål rundt egenopplevelsen av stemmevanskene. Logopedene 

trakk frem at de ikke ønsket å tro om seg selv at de var eksperter som kunne gi brukerne alle 

svarene, men at brukerne oftest var ekspertene på sin egen kropp og stemme selv, og at 

innsikten i brukernes egne tanker var viktige for intervensjonenes utfall.  

Logopedene snakket om å finne stemmen og tørre å bruke den, og om at man blir tydelig som 

menneske når man snakker tydelig, har en oppreist holdning og puster dypt. Til tross for at 

man kanskje har motivasjon og driv for å jobbe logopedisk med stemmen, kjenner at 

identiteten kan sammenfalle med å bli tydelig som menneske, og ønsker å komme inn i nye 

vaner i stemme og puste, er det ikke sikkert at alle har mot til bruke stemmen annerledes. 

Gjennom praksis på stemmefeltet var jeg i kontakt med en dame som led av den organiske 

stemmevansken spastisk dysfoni, hvor det ene stemmebåndet var lammet og sto stille i en låst 

posisjon. Det var bare det andre stemmebåndet som beveget seg i fonasjon. Dette gjorde at 

stemmen hennes ble veldig hakkete når hun snakket. Hos logoped lærte hun å snakke i et 

stemmeleie som gjorde at stemmen ble helt flytende. Selv om hun var svært glad for dette, 

tok det lang tid før hun turte å bruke denne stemmen rundt sine nærmeste. Vennene hennes 

kommenterte at den nye stemmen ikke låt som henne, ettersom de hadde blitt vant til den 
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hakkete stemmen. Det krevde mot for å tørre å begynne å bruke den nye stemmen, selv om 

hun var motivert. 

Å endre en pust og en stemme krever motivasjon og mot, men jeg vil påstå at det også krever 

en enorm vilje. Logopedene trekker frem at måten man bruker stemmen og pusten på kan 

henge sammen med kulturer i hjemmet, på jobben og i sosiale lag. Dette er strukturer av dype 

vaner som er krevende å endre, selv om man gjerne har både motivasjon og mot til å gjøre 

det. Merleau-Ponty (2012) skriver at nye vaner må erverves. Altså tilegnes og integreres. For 

å endre en stemme må man bevege seg fra bevissthet, gjennom kontroll og øvelse, til å gi 

slipp på bevisst innsats, slik at endringene i stemmen kan bli organiske (Shewell, 2009, s. 

28). Sangere som øver inn nye klangkvaliteter i stemmen, eller dypere pustemønster, er ofte 

svært motiverte for arbeidet, og jobber i stor grad lystbetont. Likevel jobber de daglig, 

målrettet i flere timer av gangen, for å øve inn nye mønstre (ibid.). I min praksis på 

stemmefeltet fikk jeg være med da transkjønnede kvinner skulle øve på å snakke i et lysere 

og mer feminint stemmeleie. Målet var å få til et lyst stemmeleie med en rund, myk og tett 

klang. Dette er i grunnen det samme som når mannlige sangere øver på å synge i tett og klar 

falsett som ikke er luftig. Dette er for mange menn svært krevende, og de kan bruke årevis på 

å få til den tette klangen i det lyse leiet. Dersom de transkjønnede kvinnene skal få til det 

samme, indikerer det altså daglig målrettet arbeid, kanskje i timesvis hver dag. Det er ikke 

sikkert at man har utholdenhet til dette, til tross for at man er motivert og har mot til å bruke 

den nye stemmen. Logopedene la vekt på at de kan veilede, motivere, gi øvelser og innsikt, 

men at det er brukerne som må gjøre jobben og ta ansvaret. Dette vitner om dyp respekt for 

hva som kreves for at vaner skal kunne endres. Logopedene vet at det sjeldent er raske og 

enkle løsninger på stemmevansker.  

Det virker som at logopedene både har motivasjon, mot og vilje i tankene når de jobber med 

stemme og pust hos brukere med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker. 

Logopedene fortalte at opplevelsen av å kjenne hvordan den funksjonelle stemmen er, samt 

det å oppleve at man lykkes i det, er vesentlig for resultatene. Logopedene trekker også frem 

at det å ha en stemmevanske, kan røre oss eksistensielt. Merleau-Ponty (2012) sier at vår 

væren-i-verden blir forandret når vi opplever sykdom, ettersom vi blir forandret med 
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kroppens endringer. Kroppen kan bli et hinder for å delta i eget liv. Målfrid Råheim (2002) 

skriver, ut i fra Merleau-Pontys (2012) tanker, at behandlere må forsøke å sette seg inn i 

brukernes livsverden, for å få innsikt til å anerkjenne brukeren, som et viktig grunnlag for 

behandlingen. I dette ligger det en forståelse av at sykdom byr på eksistensielle forandringer 

og utfordringer for den det gjelder. Logopedene poengterte at de vil ha tak i hvordan brukerne 

opplever å ha en stemmevanske, og hva stemmevansken gjør med dem. I dette tolker jeg at 

logopedene vet at stemmehelsen vår spiller inn på hvordan vi har det. Det kan tenkes at det å 

ha en stemmevanske kan kjennes isolerende og frustrerende for mange, ettersom man kan bli 

hindret fra muntlig kommunikasjon. Det kan tenkes at det å skulle begrense, eller stadig 

tenke over egen stemmebruk, oppleves som tunge bånd på sosialisering. Brukerens 

motivasjon vil altså henge sammen med dype eksistensielle følelser, og dette tar logopedene 

høyde for i behandlingen. Logopedene er også bevisste på at de også er kropper, og at de er 

modeller. Brukerne blir påvirket av deres holdning, hvordan de puster, og hvordan snakker. 

Dette gjør at det de skal lære bort må de kunne og være i sine egne kropper. Logopedene 

fortalte at de aldri vil lære bort noe de ikke kan og er selv, og at de tester alle øvelsene på seg 

selv først. Logopedene fortalte at for å kunne forstå brukernes situasjoner, må de kjenne seg 

selv og stadig være i prosess. Dette inngår i det å skape en trygg situasjon og relasjon for 

brukerne, som er et viktig grunnlag for at brukerne skal finne motivasjon, mot og vilje til å 

jobbe logopedisk med stemmen.  

5.3 Å lære gjennom kroppen  
Merleau-Ponty (2012) skriver at vi bare rekker ut i verden gjennom kroppene våre, og at 

kroppen vår er en del av det å være en person som opplever verden. Som beskrevet i teori-

kapitelet, kan man ikke lære en ny dans med forstanden alene. Man må lære den gjennom 

kroppen, og kjenne sensasjonene i kroppen for å gi kroppen mulighet til å lære trinnene og 

føle rytmen. Logopedene trekker frem at de vil at brukerne skal lære å kjenne den 

funksjonelle og klangfulle stemmen. De vil ikke at brukerne skal gå hjem å gjøre en øvelse de 

ikke forstår meningen med, men at de skal bruke øvelsene for å komme inn i en funksjonell 

måten å bruke stemmen på. Shewell (2009, s. 20) skriver at man må legge til rette for å 

frigjøre den naturlige stemmen i stedet for å utvikle en stemmeteknikk. Det kan virke som at 
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logopedene har noen av de samme tankene som Shewell og Merleau-Ponty, ettersom de 

kaller det å kjenne hvordan stemmen er når den er funksjonell. Det er altså ikke bare en teori. 

Gjennom mine egne sang- og musikkstudier har jeg mange opplevelser av å lære nytt 

materiale gjennom kroppen. Selv om jeg kan lese noter og forstår hvordan melodiene går, kan 

jeg ikke melodiene før fingrene og stemmens muskler har lært dem. I musikken kaller vi 

dette muskel-minnet (Shewell, 2009, s. 26). Fingrene må lære hvordan melodien går, gjennom 

mange repetisjoner. I spesielt utfordrende partier må man repetere ekstra mange ganger før 

melodien sitter i muskel-minnet. I sangen galt det samme når man skulle jobbe med å utvide 

frekvensomfanget i en viss type klang. Vi snakket om å «massere» det utfordrende området 

ved å synge på tonene i nærheten med den klagen man ville ha, for så å bevege seg oppover i 

skalaen. For å nå en tone lysere med den gitte klangen, måtte man kanskje bevege seg rundt i 

området av tonen flere titalls ganger før frekvensomfanget var utvidet. Dette handlet om at 

musklene i strupen skulle lære innstillingen for å få frem den gitte lyden, og musklene i 

magen måtte stille seg inn til å gi akkurat det rette trykket for at klangen skulle forbli stabil. 

Alt dette kunne bare virkelig læres gjennom kroppen, til tross for at det kunne være en viktig 

støtte å gripe teoretiske perspektiver for øvelsene. På samme måte som med dansen og 

musikken, tenker jeg at det kan være med talestemmen og pusten. Dersom man skal lære nye 

måter å puste og snakke på, krever det at man lærer det gjennom kroppen. Logopedene 

fortalte at effekten av behandlingen var avhengig av om brukerne fikk oppleve hvordan det 

kjentes å snakke med klang på stemmen i et dypt og behagelig leie. Man må kjenne det og 

gripe det gjennom kroppen.  

Det er ikker sikkert at dette med å gripe gjennom kroppen er like tilgjengelig for alle. For 

noen kan det kanskje oppleves både fjernt og abstrakt. Det kan til og med føles forstyrrende 

og stressende å kjenne etter på pust og stemme, ettersom man står i fare for å overtenke 

mekanismer i kroppen som egentlig bare skal fungere uten at man kontrollerer dem med 

viljen. Logopedene trekker frem at man i utgangspunktet ikke skal trenge å tenke over at man 

har en stemme og en pust, men at det bare skal fungere. Når vi fødes til denne verden, har vi 

stemmer som tåler å skrike i det vi har trukket vår første pust, og et pustemønster som er 

optimalt. Babyer kan skrike i timesvis uten å bli hese, og man kan helt tydelig se hvordan 

magen strammes i det babyen vræler, og hvordan ribbeinkassen og magen utvider seg når 
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babyen puster inn. Fra begynnelsen av, dersom vi er friske, har vi fri flyt av luft og stemme. I 

litteraturen finnes det ulike meninger om hvordan man skal forholde seg til endring av 

stemme og pust. Colton, Casper og Leonard (2011, s. 352) fraråder logopeder å legge for mye 

vekt på støtte i intervensjonen for mennesker med stemmevansker. De legger vekt på at for 

mye fokus på hvordan man skal puste inn og ut, kan skape overfokus av en mekanisme som 

egentlig er helt naturlig for oss. Profesjonelle sangere har utvilsomt stor nytte av å beherske 

støttemuskulaturen, mens man i normal tale ikke nødvendigvis trenger å ha denne type 

kontroll over musklene for at stemmen skal være «fri» (ibid.). Colton, Casper og Leonard 

(2011, s. 352) vil heller oppfordre til å øve på å utnytte utpusten på en mest mulig effektiv 

måte slik at man unngår å holde pusten, å slippe ut for mye luft før man begynner å prate, 

eller å prate seg helt tom for luft før man gir rom for en ny innpust. Shewell (2009, s143) 

trekker frem at det kan være uheldig å kalle noens pustemønster for galt. Hun mener det er 

svært viktig å være bevisst hvordan man ordlegger seg når man snakker om pust, slik at man 

ikke indikerer at noe er riktig eller galt, men heller mer eller mindre effektivt og gunstig. 

Aarsland (Hanssen & Aarsland, 2014) er opptatt av at om man har kommet inn i uheldige 

vaner som faktisk gjør skade, er det viktig å tørre å gå inn i et forandringsarbeid med pust og 

stemme for å gjøre mekanismene funksjonelle igjen, til tross for at det kan kjennes uvant og 

ugripelig. Mange har mistet den frie flyten i pust og stemme i løpet av livet, og det er viktig å 

komme tilbake til denne flyten med tanke på stemmehelse, men også helsen vår generelt 

(ibid.). Den rolige, langsomme og dype pusten er helsebringende ettersom man unngår å 

forbli i en stresstilstand i kroppen, og ettersom organene får bevegelse (Hanssen & Aarsland, 

2014, s. 86). Logopedene var opptatt av å se nødvendigheten av å arbeide med diafragma- og 

abdominalmusklene i pusten, for å hindre en utpreget kostal pust ettersom den kostale pusten 

kan skape uheldige spenninger i skuldre, bryst, hals, nakke, og strupe (Iwarsson, 2007, s. 

265). Diafragma og abdominalmusklene har en annen type muskelfiber enn 

brystkassemusklene, som gjør dem litt langsommere, men også mer utholdende (ibid.). Lar 

man diafragma og abdominalmusklene styre det subglottale trykket, kan musklene i halsen 

avlastes, og heller brukes til å utvide resonansrommene (ibid.). Logopedene trakk frem at den 

frie stemmen er støttet av kroppen, og at dersom man jobber inn et roligere pustemønster, 

hvor man ikke puster inn for mye luft, kan den naturlige kropps-støtten tre i kraft av seg selv. 
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5.4 Hvorfor trenger vi folkeopplysning?  
Logopedene trakk frem at de må drive mye informasjonsarbeid i møte med brukerne, for å få 

brukerne til å forstå hvordan stemmen virker og hva som spiller inn på pusten og stemmen. 

Dette kan vitne om at dette helhetsperspektivet ikke er like kjent for «folk flest»? Det kan 

tenkes at flere forventer en teknisk, og kanskje enkel, fiks på stemmevansker. Når man har 

brukket et bein, går man til legen og får gips og bandasjer. Når man har hull i en tann, går 

man til tannlegen for å borre. Når man nyser av vårens nyutsprungne trær, går man til legen 

og får antihistaminer. Kanskje synes vi at det er enklere når man kan behandle den fysiske 

helsen med et fysisk tiltak, og kanskje anerkjenner vi ikke dette med at kroppen og psyken 

henger sammen? Likevel har vi flere måter å snakke på, som vitner om at vi egentlig 

anerkjenner sammenhengen mellom kropp og psyke. Vi sier at vi får grå hår av stress, blir 

stumme av skrekk, blir så sinte at vi går i fistel, får vondt i magen når vi gruer oss, mister 

munn og mæle når vi blir overrasket eller forbauset, og at folk ser syke ut når huden er blek 

og håret tørt. Merleau-Ponty (2012) trakk frem at vi ikke sier at øyet mitt så et hus, men at vi 

sier at jeg så et hus. Altså, i mange sammenhenger erkjenner vi sammenhengen mellom kropp 

og psyke, og at vi er kroppene våre. Likevel kjennes det kanskje litt fjernt at det hele virkelig 

henger sammen. Vi sier «det er sikkert bare psykisk». «Bare» indikerer at vi ikke ser 

sammenhengen mellom kropp og psyke, at vi har en holdning om at det psykiske ikke er like 

reelt som det fysiske, og at vi kanskje ser litt ned på psykisk sykdom sammenlignet med 

fysisk sykdom? Disse holdningene kan kanskje gjøre at det kjennes litt hardt for noen å få 

beskjed om at stemmevansken henger sammen med hvordan de har det i livet for øvrig, altså 

«bare psykisk»? For noen kan nok dette oppleves som at det bare er dem som ikke er sterke 

nok psykisk, og at problematikken løser seg så snart de «tar seg sammen»? Logopedene var 

opptatt av å snakke om pust og stemme i hverdagslig kontekst, hvor de ba brukerne fortelle 

hvordan de puster når de gjør forskjellige aktiviteter, hvordan de står når de underviser, og 

hvordan de bruker stemmen i hjemmet og på jobb. Det kan virke som at logopedene jobber 

bevist for å gjøre dette helhetsperspektivet mer tilgjengelig for brukerne ved å konkretisere 

med hverdagslige eksempler. Likevel kan man undre seg over hvorfor dette 

helhetsperspektivet er så uvant for oss? Merleau-Ponty (2012) var nettopp kjent for å kritisere 

den gjeldene tanke i den vestlige kulturen om å skille kroppen fra sjelen. Selv om vi har flere 

forskere, leger og psykologer som anerkjenner at kroppen og sjelen henger sammen, så har vi 
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også dype filosofiske røtter som fremmer dette skillet. Fra Descarte og helt tilbake til Platon, 

kan vi finne filosofiske tanker om et skille mellom kropp og sjel (Sæle, 2017, s. 177).  Det 

kan tenkes at disse lange linjene av filosofi fortsatt preger vårt tankesett. Dette gjør det desto 

mer interessant at logopedene som jobber med stemme, har en så tydelig tanke om at kropp 

og sjel henger sammen. Logopedene trekker frem at flere aspekter i det logopediske arbeidet 

med stemme krever erfaring. De skal ta mange skjønnsmessige avgjørelser, og kunne hjelpe 

mange ulike mennesker i ulike situasjoner. Det kan tenkes at når man som logoped har hatt et 

volum av brukere, og sett stemmevansker i like mange varianter som det finnes mennesker, 

så trer helhetsperspektivet frem? Logopedene understreker at ingen er like, og at man ikke 

nødvendigvis kan gi to personer med samme vanske den samme behandlingen. Dette kan 

vitne om at erfaringen fra å jobbe med mennesker gir innsikten om at kropp og sjel henger 

sammen. Historisk sett er det ikke så rart at helhetsperspektivet kan oppleves uvant for oss, 

men det er kanskje heller ikke så rart at mennesker som jobber med mennesker oppdager at vi 

er helhetlige mennesker. 

5.5 Lærebok vs. erfaring 
Som tidligere nevnt, hadde ikke jeg innsikten om dette helhetsperspektivet da jeg så for meg 

hva logopedene ville fortelle meg om deres intervensjonsarbeid med personer som har 

funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker. Dette får meg til å tenke på at det må 

være mye kunnskap mellom teorien og praksisen, som ikke er forent i lærebøkene. 

Logopedene trakk frem at erfaringen deres var viktig for å gi brukerne god og riktig hjelp. 

Sammen med kunnskap om anatomi og hvordan ulike øvelser virker i kroppen, var erfaringen 

viktig for å ta de skjønnsmessige vurderingene om når man burde gjøre hva. Erfaringen var 

også viktig i form av at den gjorde logopedene ydmyke ovenfor brukeren, slik at de ikke sto i 

fare for å tro at de hadde alle svarene. Gjennom erfaringen hadde de mange nok opplevelser 

av ulike forløp hos brukere, til tross for like diagnoser, at logopedene var klar over at ingen 

stemmevanske er lik. Jeg undres over at disse perspektivene ikke er tydeliggjorte i den 

litteraturen jeg har lest på fagfeltet. Det jeg, i grove trekk, har lest meg til gjennom mine 

studier, er hvordan stemmen og pusten anatomisk er bygget opp, hvordan ulike 

stemmevansker utarter seg og hva de kan komme av, logopedisk intervensjon for ulike typer 
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stemmevansker, forebyggende tiltak for å bevare en sunn stemme, samt noen ulike øvelser 

man kan gjøre i behandling. Helhetsperspektivet har ikke vært fremtredende for meg i det jeg 

har lest. Likevel kan det hende at helhetsperspektivet ikke har vært fremtredende for meg, 

ettersom jeg som forholdsvis ny i fagfeltet har konsentrert meg om basiskunnskapen, og 

systematisert den for meg selv, slik at jeg kunne sette meg inn i feltet. Dette er nok en vanlig 

mekanisme i det meste vi lærer oss. Kunnskap består av flere lag, og man kan aldri bli utlært 

i et felt som stemme, hvor man stadig lærer mer. I stede for å trekke slutningen at litteraturen 

jeg har lest ikke hadde med helhetsperspektivet, velger jeg å tro at min modenhet i feltet ikke 

var kommet langt nok til at jeg plukket opp disse nyansene. Likevel er det nok mye kunnskap 

man ikke blir moden for å gripe før man får erfaring fra klinisk arbeid.  

5.6 Evidensbasert praksis på stemmefeltet 
Line Haaland-Johansen (2007) skriver i tidsskriftet «Logopeden» om evidensbasert praksis i 

det logopediske feltet. Evidensbasert praksis handler om å bygge sin praksis på 

forskningsbasert kunnskap, slik at man kan forsvare og forklare praksisen sin, for så å kunne 

gi brukere det beste tilbudet (ibid.). Det skal altså være tette bånd mellom forskning og 

praksis for å kalle praksisen evidensbasert. Dette kan kanskje virke som en selvfølgelighet 

innen ethvert fagfelt, men er muligens mer utfordrende enn det høres ut som. For å kunne 

holde seg oppdatert på forskning, skriver Haaland-Johansen (2007) at man bør finne, lese, og 

forstå, minst 19 vitenskapelige artikler, av høy forskningsmessig kvalitet, i året, som man 

evner å prøve ut og praktisere i sitt eget virke. Det vil altså være en krevende øvelse å holde 

seg oppdatert på ny forskning til enhver tid. Det andre problemet med evidensbasert praksis 

som Haaland-Johansen (2007) problematiserer, er at det ikke er alle sider ved det logopediske 

feltet som lar seg forske på med kvantitative metoder, og det er heller ikke alt som enda er 

studert og forsket på, selv om det er mulig (ibid.). Det vil derfor være umulig å ha 

evidensbasert kunnskap om alt man møter som logoped. Dersom vi opphøyer den 

evidensbaserte praksisen, kan vi risikere å signalisere at alt annet er virkningsløst (ibid). 

Innen stemmefeltet er det fortsatt mye som ikke er forsket på, samtidig som flere av 

stemmefeltets sider er utfordrende å fremskaffe generaliserbar kunnskap om. Mary 

Pannbacker (1998, s. 61) skriver i tidsskriftet «Journal of voice» om utfordringene med å 
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forske på tiltak rettet mot stemmevansker. Det er utfordrende å forske på tiltak, ettersom 

utfallene av ulike behandlinger både avhenger av ulike faktorer i behandlingen hos logopeden 

som gir behandlingen, og hos personen som mottar behandlingen. I tillegg kan det være 

vanskelig å forske på stemmevansker ettersom det er utfordrende å samle store nok 

heterogene grupper (ibid.). Det er for eksempel mulig å finne personer med samme diagnose 

for stemmevansken sin, men de vil mest sannsynlig ha så ulik årsak for stemmevanskene at 

den samme behandlingen ikke vil ha sammenlignbar effekt. Av samme årsak kan også være 

vanskelig å finne gode kontrollgrupper (ibid.). Pannbacker (1998) skriver i 1998 at det er lite 

forskning hvor effektiviteten av ulike behandlingsopplegg for stemmevansker blir undersøkt. 

Likevel finnes det flere metoder som blir antatt å være mer effektive enn andre, ut i fra 

klinisk erfaring. Ramig og Verdolini (1998, s. 101) skriver samme år, at det finnes både 

vitenskapelige og kliniske beviser for at logopedisk behandling hjelper personer med 

stemmevansker, men at man ikke vet nok om hvilke tiltak som er mest effektive.  

Grunnen til at jeg trekker frem disse utfordringene med evidensbasert praksis, er at jeg i 

denne oppgaven vil understreke tyngden og verdien av klinisk erfaring, og kunnskapen det 

genererer. Logopedene jeg har intervjuet har trukket frem viktigheten av å tenke helhetlig og 

skape trygge menneskemøter i møte med funksjonelle og funksjonelt organiske 

stemmevansker. Dette er et eksempel på noe det kan være vanskelig å forske på. Likevel har 

logopedenes utsagn sin tyngde i at de er logopeder med mange års erfaring som klinikere. 

Dersom min studie hadde blitt utvidet til å gjelde langt flere informanter, kunne man funnet 

trender som kunne indikere hva logopedene hadde best erfaring med. Man kunne kanskje 

funnet ut at logopedene gjorde svært ulike tiltak, og kanskje konkludert med at det ikke er 

tiltakene i seg selv som er banebrytende, men menneskemøtet mellom logoped og bruker, og 

logopedens evne til å forstå brukerens vanske i et helhetlig perspektiv. Dette kunne blitt 

viktige bidrag til feltet og kanskje formet den logopediske utdanningen til å bli mer 

praksisbasert enn den er i dag.   

!  76



5.7 Veien videre  
Logopedene la stor vekt på at det logopediske arbeidet med personer med funksjonelle og 

funksjonelt organiske stemmevansker handler om å se personen og stemmevansken i et 

helhetsperspektiv, og basere behandlingen i et menneskemøte. Logopedene blir i stand til å 

møte brukerne på denne måten når de har erfaring og god kunnskap om stemmens 

anatomiske forhold og hvordan stemmen påvirkes av ulike faktorer. Dette perspektivet om 

«treenigheten» mellom helhet, menneskemøte og fagkunnskap, savner jeg i litteraturen. Selv 

om man kan finne noe om alt dette i litteraturen, er litteraturen mer oppstykket. 

Sammenhengene blir ikke belyst i samme grad som logopedene gjorde. Det kunne derfor 

vært interessant å få mer kunnskap om nettopp sammenhengene mellom helhetstenkning, 

fagkunnskap og menneskemøte, for å lære mer om hvordan den logopediske behandlingen 

med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker blir mest mulig effektiv og 

hjelpsom. 
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6. Konklusjon 

I spørsmålet om hvilke tiltak logopeder med erfaring fra stemmefeltet tenker er de viktigste 

for å hjelpe personer med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker, lå det en 

forventning om tekniske og konkrete svar. Svarene fra logopedene handlet derimot om at 

stemmevansker går dypere enn teknikk alene. Behandlingen skjer i et menneskemøte mellom 

logoped og bruker, hvor logopedene er opptatt av å skape en trygg relasjon for å kunne lære å 

kjenne brukerens livsverden. Logopedene vil vite hvilken livssituasjon brukeren står i, hvilke 

krav hverdagen stiller til stemmen, og hvordan brukerne bruker kropp, pust og stemme 

gjennom dagen. Logopeden er opptatt av sammenhengen mellom kroppen og psyken, og 

tenker at en stemmevanske handler om livet, og ikke bare om forholdene i strupen isolert sett.  

Jeg fikk også utdypende svar på forskningsspørsmålene mine gjennom intervjuene. I 

oppstarten av behandlingen legger logopedene vekt på å skape en trygg situasjon og relasjon 

med bruker. Logopedene vil så kartlegge og forsøke å se stemmevansken i lys av hele 

mennesket ved å få innsikt i brukerens livssituasjon, egenopplevelse av stemmevansken, og 

eventuelle emosjonelle aspekter ved stemmevansken. Logopedene ønsker å legge til rette for 

at behandlingen blir en hjelp til selvhjelp for brukeren. Målet for den logopediske 

behandlingen er å finne frem til en funksjonell, sunn og bærekraftig stemme som tåler 

hverdagens belastning. Logopedene ønsker å integrere denne stemmen i spontantalen og 

hverdagsstemmen til brukerne, slik at brukerne kjenner selv når de bruker stemmen på en 

hensiktsmessig og bærekraftig måte. På denne måten kan de unngå å havne tilbake i uheldige 

mønster. Logopedene forteller at den funksjonelle stemmen skal fungere helt fritt, uten at 

man tenker over det. Man skal kunne bruke stemmen der man har lyst, ut i fra den situasjonen 

man er i, og hvordan man har det med seg selv akkurat der og da. I dette inngår det å ha god 

klang på stemmen, et dypt og rolig pustemønster hvor diafragma er i bevegelse, og en 

oppreist og avspent kroppsholdning. For at brukerne skal finne frem til en funksjonell 

stemme, må logopedene gi brukerne innsikt i hvordan livet, kroppen, pusten og stemmen 

henger sammen og påvirkes av hverandre. Brukeren må bli kjent med seg selv, og bli bevist 

ubeviste mønster i kroppen som kan være årsak til, eller være opprettholdende for 

stemmevansken. Videre er den logopediske intervensjonen avhengig av at brukeren tar 

eierskap til behandlingen og ansvaret for sin egen helse. Uten brukernes motivasjon for å 

jobbe med stemmen sin, kan ikke logopeden hjelpe brukeren, ettersom behandlingen krever 
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stor egeninnsats. I de funksjonelle stemmevanskene tenker logopedene mest mulig helhetlig. 

I de funksjonelt organiske stemmevanskene tenker de mer teknisk, ettersom brukeren da har 

vært inne i en stemmebruk som har ført til overbelastning av slimhinnen. 

Logopedene trakk frem at stemme og identitet er tett forbundet. Når logopedene skal inn å 

endre en kropp, en pust og en stemme hos en bruker, har de respekt for at brukerne også er 

kroppen sin, som Merleau-Ponty (2012) beskriver. Alle endringer endrer også brukeren, og 

ikke bare selve stemmen. Dette har logopedene respekt for med tanke på brukerens 

motivasjon. Det er ikke sikkert at brukeren er motivert for å jobbe med stemmen sin, dersom 

han eller hun ikke er klar for å snakke med en tydelig og bærende stemme som kanskje 

kjennes fjern fra deres identitet. Med dette understrekte logopedene at brukeren må være 

delaktig i prosessen, og at motivasjon behøves for å bli fri fra stemmevanskene. Brukerne må 

ta eierskap til stemmevansken sin, og til behandlingsopplegget, og må selv ta ansvaret for sin 

egen stemmehelse. Logopedene kan motivere, forklare, informere, undervise, og hjelpe, men 

det er brukeren selv som må gjøre jobben. Logopedene har også respekt for at det kan kreve 

mot fra brukerne å begynne å snakke annerledes. Familie, venner og kollegaer kan reagere på 

at stemmen er annerledes, og dette kan være oppmerksomhet man ikke ønsker seg. I tillegg 

vil det i mange tilfeller kreve en enorm vilje å endre dype vaner i kropp, pust og stemme. Det 

er ikke alle som har utholdenhet til dette, til tross for at de er motiverte og har mot til å gjøre 

det. For at brukerene skal lykkes, vil det være viktig at de får en positiv opplevelse av 

hvordan det er å snakke med en bærekraftig stemme som er støttet av kroppen.  

Merleau-Ponty (2012) skriver at vi bare kan utvide vår væren-i-verden gjennom kroppene 

våre, og at man for eksempel ikke kan lære en ny dans gjennom forstanden alene, men at man 

må gripe den med kroppene våre. Logopedene delte dette perspektivet og understrekte at 

brukerne måtte kjenne når de hadde fri flyt i pusten og i stemmen. Brukerne skulle ikke bare 

gjøre en teknisk øvelse hjemme som de kanskje ikke forsto, men lære å kjenne selv når de 

bruker stemmen på en bærekraftig måte. Logopedene trakk frem at det ikke er en øvelse 

alene som er viktig, men prinsippene bak øvelsene. Øvelsene må bli effektive og funksjonelle 

for hver enkelt bruker, og skal aller helst fungere som en påminnelse for å komme over i den 

frie flyten av stemme og pust. 
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Merleau-Ponty (2012) representerte en ny tanke i tiden da han foreslo at kroppen og psyken 

henger sammen, og at kroppen har samme «rang» som forstanden. Logopedene forteller at en 

stor del av arbeidet de gjør med stemme er informasjon om hva som virker inn på stemmen.  

Logopeden prøver å gjøre dette så konkret som mulig, og forsøker å bruke eksempler fra 

brukernes hverdag for å hjelpe dem til å forstå sammenhengene. Til tross for at det kanskje 

finnes en enighet i vår tid om at kropp og psyke henger sammen, kan det virke som at dette 

perspektivet likevel kjennes litt fjerne for mange. 

Logopedene understreket viktigheten av erfaring. Stemmefeltet krever logopeder som kan 

den grunnleggende kunnskapen om de anatomiske forholde og funksjonene i pust og stemme, 

og hvilke øvelser som gjør hva, så godt at de kan konsentrere seg om menneskemøtet og 

brukerens livsverden. For å komme på det nivået, kreves det erfaring. Logopedene 

understreker at med erfaringen kommer også innsikten i at ingen stemmevansker, og 

mennesker, er like, og at intervensjonen derfor må skreddersys til hver enkelt. Erfaringen gjør 

at logopedene kan ha øye for helhetsperspektivet. Logopedene vektla at erfaringen deres 

hadde gitt dem mange verktøy de kunne bruke i møte med ulike stemmevansker, men også 

innsikt og ydmykhet til å ta skjønnsmessige avgjørelser. 

Det er for tiden snakk om at klinikere bør strebe etter å arbeide etter evidensbaserte metoder. 

Haaland-Johansen (2007) skisserer problematikken rundt dette ved å beskrive hvor 

tidskrevende det er å faktisk holde seg oppdatert på ny forskning, i tillegg til å poengtere at 

det ikke er alt som er forsket på enda, og at det heller ikke er alt som lar seg forske på med 

kvantitative metoder. Gjennom denne oppgaven fant jeg ut at det var vanskelig å finne 

forskning som kunne støtte opp under det logopedene formidlet. Dette gjør at den 

erfaringsbaserte kliniske kunnskapen som disse logopedene besitter, er svært viktig kunnskap 

å dele i stemmefeltet. Formålet med denne oppgaven var å gi logopeder, og personer i 

stemmekrevende yrker, innsikt i hva logopeder erfaringsmessig synes er viktig i møte med 

personer med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker. Denne oppgaven belyser 

den viktige kunnskapen klinikerne fra stemmefeltet besitter, men omfatter bare et lite antall 

informanter. For å belyse klinikernes kunnskap og innsikt i større grad, kunne man gjort en 

lignende studie der man intervjuet mange flere logopeder med erfaring fra stemmefeltet. 
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Jeg opplevde det svært relevant å gjøre intervjuene i fokusgrupper, ettersom logopedene fikk 

samtale seg frem til hvilke perspektiver de syntes var viktige å trekke frem. Selv om 

resultatene mine ikke er generaliserbare, gav fokusgruppeintervjuene synspunktene en viss 

tyngde, ettersom de var flere logopeder som kunne si seg enige i det som kom frem, og 

ettersom de to fokusgruppene separat kom frem til mange av de samme refleksjonene. 

Logopedene fikk også mulighet til å uttrykke når de ikke var enige med hverandre, og dette 

var også viktig for å få et nyansert bilde på hvilke faktorer som virkelig var vesentlige i møte 

med stemmevanskene. Det ville vært interessant å se om de samme perspektivene hadde blitt 

vektlagt dersom man gjorde en liknende studie med flere informanter, og større grupper.  
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Vedlegg nr. 2: Brev til informanter  
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Vedlegg nr. 3: Intervjuguide 

Intervjuguide 
Fokusgruppe med tre personer  

Varighet: 1- 1 1/2 timer  

___________________________________________________________________________ 

Tema 
Tiltak rettet mot funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker  

Problemstilling 
Hva sier logopeder, med erfaring fra stemmefeltet, er de viktigste tiltakene de kan gjøre for å 
hjelpe personer med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker? 

Form 
Jeg møter gruppene med logopeder på deres arbeidsplass. Samlingen starter med litt løs prat, før 
jeg informerer om masterprosjektet mitt, samt intervjuets format og formål. Jeg starter intervjuet 
med å stille et åpent spørsmål om tiltak rettet mot funksjonelle og funksjonelt organiske 
stemmevansker. Jeg lar informantene prate og diskutere seg i mellom, mens jeg følger med på 
temaene som blir diskutert. Jeg stiller eventuelle oppfølgingsspørsmål underveis, og stiller 
spørsmål fra intervjuguiden min dersom de ikke kommer inn på alle temaene jeg har satt opp, på 
egenhånd.  
___________________________________________________________________________ 

1. Rammesetting 10 minutter  
• Uformell samtale (5 minutter) 

• Informasjon om prosjektet og problemstillingen (5 minutter) 
2. Erfaringer 10-15 minutter  

• Overgangspørsmål 
• Avdekke erfaring og kjennskap til problemstillingen 

3. Fokusering 1 time  

• Nøkkelspørsmål 
• Oppfølgingsspørsmål ellers sjekkliste 

4. Tilbakeblikk 15 minutter  

• Oppsummering og avklaring  

 1. Rammesetting 
• Uformell samtale (5 minutter) 
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• Informasjon om prosjektet og problemstillingen (5 min) 
• Dette er et fokusgruppeintervju, hvor jeg intervjuer dere samlet om temaet jeg har 

valgt. Jeg har en del spørsmål jeg går gjennom, men en del av formatet er at vi har 
rom for å samtale og diskutere spørsmålene jeg kommer med. Det vil si at dere kan 
snakke litt sammen om spørsmålene jeg stiller, uten at man nødvendigvis skal ende 
med enighet dersom man har ulike syn på det snakkes om.  En styrt samtale, kan 
man kalle det.  

• Si litt om meg 

• Student ved UIO 
• Utdannet sanger og musikklærer 
• Har hatt funksjonelle stemmevansker — Gikk til logoped og fikk god 

behandling — Interesse for logopedien  

• Definisjoner, bakgrunn og formål for samtalen 
• Funksjonelle stemmevansker innebærer at det ikke finnes noen strukturelle 

forandringer på stemmeorganet. Stemmevansken kommer av måten personen 
bruker stemmen sin på. Ved funksjonelle stemmevansker kan mange oppleve at 
stemmen ikke holder til hverdagens krav til stemmebruk. Man kan kjenne på 
stemmetretthet, at det kjennes anstrengt å bruke stemmen, diffuse 
ubehagsopplevelser og klumpfølelse i halsen. (Lindestad & Södersten, 2012, 
kapittel 21).  

• Funksjonelt organiske stemmevansker innebærer forandringer på 
stemmebåndene som resultat av overbelastning av slimhinnene, som følge av 
ufordelaktig bruk av stemmen. Kjennetegnet ved slike stemmevansker er ofte 
heshet og brudd i registeret. Stemmetretthet og anstrengt stemmeproduksjon er 
vanlige følger av problematikken. Stemmebåndsknuter, randkantsødem og 
polypper er blant andre regnet med i de funksjonelt organiske stemmevanskene.  

• Formålet med oppgaven er å samle informasjon om hva logopedene opplever at 
er viktig i møte med mennesker med funksjonelle og funksjonelt organiske 
stemmevansker, for å bli frisk. (Lindestad & Södersten, 2012, kapittel 21).  

• Jeg lurer på hvilke tiltak som dere opplever har effekt.  
• Lite forskning - den erfaringsbaserte kunnskapen er viktig!  
• Fremme klinisk erfaring som evidens - vanskelig å forske på helheten 

• Forklar hva intervjuet skal brukes til 

• Som datagrunnlag for masteroppgaven. Svarene deres vil bli trukket frem som 
viktige bidrag til kunnskapsdeling på feltet.  

• Avklar spørsmål rundt anonymitet og taushetsplikt 

• Anonymisert navn og arbeidsplass - lite miljø 

• Taushetsplikt ovenfor hverandre  
• Informer om lydopptak og bekreft samtykke til opptaket    
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• Lydopptak blir slettet etter transkripsjonene 
• Lydopptak etter UIOs retningslinjer 
• Lydopptakene blir ikke lagret på min private telefon, men sendes kryptert til et 

skjema som jeg kan hente ut ved å logge meg inn på UIOs sider via min laptop. 
Dette skal sikre at lydopptaket ikke er like lett å spre, som på telefonen.  

• Er det noe dere lurer på før vi begynner?  

• Start lydopptak 
___________________________________________________________________________ 

2. Erfaringer - Presentasjonsrunde 
•  Kan dere kort si litt om deres faglige bakgrunn og deres erfaring med stemmevansker?  

• Hvilke erfaringer har dere med tiltak rettet mot funksjonelle og funksjonelt organiske 
stemmevansker?   

•  La informantene snakke litt fritt ut i fra sine erfaringer, og noter hva de svarer på 
under uten at jeg spør direkte om det. Spør direkte om det som ikke blir snakket om 
uoppfordret.   

3. Fokusering  
Nøkkelspørsmål  

• Hva gjør dere i det første møtet med personer som har funksjonelle eller funksjonelt 
organiske stemmevansker? 

• Samtale med pasienten - Anemnese - kartlegging av stemmebruk i hverdagen 
• Perseptuell analyse: Toneleie i talestemme, stemmekvalitet og volum 

• Hvilke øvelser opplever dere som de viktigste, eller mest effektive?   
• Friksjonsøvelser  
• Akksentmetoden 

• Tygging  

• Fonasjon i rør  
• Straw-metoden 
• Glisando-øvelser  

• Blokking 

• Hvordan velger dere øvelser?  

• I hvilken grad opplever dere at det er viktig å jobbe med kroppsholdning, avspenning, 
pust og støtte?  

• Palpasjon og massasje av strupen  
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• Når, og i hvilken grad, råder dere brukerne til stemmehvile?  
• Hvor lenge skal en slik periode vare  

• For å hindre at stemmevanskene kommer tilbake, vil forebyggende tiltak være viktige. I 
hvilken grad er det viktig å jobbe med talestemmen for at vanskene både skal forsvinne, 
og heller ikke komme tilbake?  

• Artikulasjon, diksjon og resonans - «masken» 
• Synkronisering av stemme, pust og støtte 

• Oppvarming 

• Hvor stor del av det logopediske arbeidet er i disse situasjonene er rådgivning og 
informasjon? 

• Rådgivning og informasjon om stemmens anatomi og ergonomi 
• Stemmehygiene  

• Benytter dere tekniske verktøy i undervisningen/behandlingen? 

Oppfølgingsspørsmål eller sjekkliste  
• Oppfølgingsspørsmål eller Tilleggsspørsmål som jeg har notert underveis  
• Sjekk at alle spørsmål er gjennomgått 

4. Tilbakeblikk - avrunding  
•   Oppsummering (10-15 minutter) 

• Er det noe vi ikke har snakket om, som dere opplever er vesentlig i det 
logopediske arbeidet med funksjonelle og funksjonelt organiske stemmevansker?  

• Gjør dere noe annet enn det som har vært nevnt, som dere opplever er viktig for 
fremgangen? 

• ”Er det noe mer dere ønsker å legge til?” 

 Eventuelt:  
• Jeg oppsummerer muntlig og går gjennom de viktige punktene som kom frem i 

løpet av intervjuet, dersom det kjennes nødvendig.  

• Avklare misforståelser, spørre om man har forstått riktig dersom noe er uklart. 
 
Stopp Lydopptak  
Takke alle som har deltatt
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