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Denne studien handler om fenomenet øvingsstrategier i sang. Hensikten med studien er 
ut fra en empirisk psykologisk fenomenologi, å utforske hva noen lærere i sang retter sin 
bevissthet mot når det gjelder øvingsstrategier. Studiens forskningsspørsmål er: ”Hvilke 
strategier erfares som betydningsfulle for sangøving?” og ”Hvilken rolle anser 
sangpedagoger å ha i forhold til sine elevers øvingsstrategier?”. Tidligere forskning om 
øvingsstrategier viser at det finnes stor variasjon i hva øving kan innebære, og at det 
ikke finnes én strategi som fungerer, men en variasjon av flere gir best resultat. 
Oppgaven har sitt teoretiske utgangspunkt i Empirisk Fenomenologisk Psykologi, der 
forskeren er ute etter respondentenes subjektive opplevelser og erfaringer i forhold til 
studiens tema. Undersøkelsen har blitt gjennomført med halvstrukturerte kvalitative 
intervjuer av etablerte og nyutdannede sanglærere fra både Norge og Sverige. Resultatet 
er delt inn i meningsmønstre, og de tre store psykologiske temaene selvstendighet, 
struktur og bevissthet rammer inn respondentenes uttalelser. Respondentene mener ut 
fra subjektive erfaringer at gode øvingsstrategier bygger på sangerens selvstendighet 
(jeg velger å øve), struktur (hvordan øvingen ser ut) og bevissthet (jeg gjør det jeg har 
planlagt å gjøre). I diskusjonen viser det seg at respondentenes uttalelser bekrefter mye 
av resultatene i den tidligere forskningen som presenteres i bakgrunnskapittelet. 
 
Nøkkelord: sangøving, øvingsstrategier, sang, vokaløving, empirisk fenomenologisk 
perspektiv 
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Abstract  
 
Degree project in Music Teacher Education Programme 
Title: Singing is not the same as practicing 
Author: Julie Victoria Ærø 
Semester and year: Spring 2016 
Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad University 
Supervisor: Ann–Sofie Paulander 
Examiner: Dennis Groth 
 
This study is about practice strategies in singing. The purpose of this study is, from a 
empiric phenomenologic psychology, to investigate what some singing teachers direct 
their awareness toward when it comes to practice strategies in singing. The studys 
research questions are: ”Witch strategies are experienced as meaningful in singing 
practicing?” and ”What role consider singing teachers they have in relation to their 
students practice strategies?”. Prior research in practice strategies shows a great 
variation in what practice involves, and there is not only one functioning strategy, but a 
variation of several strategies provides the best outcome. The study has its theoretical 
basis in empiric phenomenologic psychology, where the researcher search for the 
respondents subejctive experiences to the subject of the study. The survey has been 
conducted with semi structured qualitative interviews of established and newly 
educated singing teachers from Norway and Sweden. The result is divided into meaning 
patterns, and the three psychological topics independence, structure and awareness 
frames the respondents statements. The respondents thinks from subjective experiences 
that good practice strategies are built on the singers independence (i choose to 
practice), structure (how the practice situation looks like) and awareness (I do what I 
planned to do). In the discussion it appears that the respondents statements confirms 
much of the result from the prior research presented in the background chapter. 
  
Keywords: song practice, practice strategies, singing, vocal practice, empiric 
phenomenologic psycology 
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Forord 

Jeg vil takke studiens respondenter for deres åpenthet og ærlighet i intevjuene. Uten 
dem hadde ikke oppgaven blitt til. 
 
Et stort takk til min veilieder, Ann-Sofie Paulander, som har vært kokret og tydelig slik 
at motivasjonen min har vært på topp etter alle veiledermøtene vi har hatt. Du har trodd 
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Takk til Solveig Østrem som har språkgransket denne oppgaven, slik at språket er norsk, 
og ikke ”svorsk”. 
 
Takk til alle studenter på Musikhögskolan Ingesund som også skriver eksamensoppgave 
denne terminen. Vi har hatt et fantastisk miljø på biblioteket, med mye kos og latter 
etterfulgt av fokus. Det har rett og slett vært veldig gøy! 
 
 
Julie Victoria Ærø 
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1 Innledning  
Denne stuiden handler om øvingsstrategier i sang. Kapittelet begynner med en 
innledende tekst, deretter beskrives arbeidets problemformulering, hensikt og 
forskningsspørsmål.   

1.1 Innledende tekst 

Interessen for øving og øvingsstrategier har en privat og en profesjonell tilnærming da 
jeg selv synger og øver på egen hånd. Mine studier på Musikhögskolan Ingesund er inne i 
det femte og siste året, og etter juni 2016 kommer jeg til å arbeide som sanglærer. 
 
Min erfaring innenfor området øving og øvingsstrategier går syv år tilbake i tid, da jeg 
hadde mitt første møte med musikkundervisning på Ingesunds Folkhögskola. Der kom 
jeg i kontakt med musikken som hverdagspraksis for første gang. Tidligere har jeg hatt 
musikken som en naturlig del av livet; pappa er organist og dirigent, og jeg har sunget i 
kor i store deler av barndommen og ungdomstiden. På folkehøyskolen lærte jeg 
grunnleggende musikkteori, å beherske ulike instrumenter og å musisere sammen i et 
ensemble. Folkehøyskolen ligger ved siden av Musikhögskolan Ingesund; og der var jeg 
”övningseleven” til en student som skulle bli sangpedagog. Når jeg tenker tilbake på den 
tiden, husker jeg at det ble sett på som en selvfølge at jeg visste hva det ville si å øve, selv 
om jeg aldri hadde lært det. Det var mye snakk blant elevene om øvingstimer; hvor 
mange ganger og hvor lang tid alle andre hadde øvet i løpet av en dag, men ikke om hva 
øvingen innebar. Dette var noe jeg ble nødt til å finne ut av på egenhånd. Etter et og et 
halvt år på folkehøyskolen vokste det frem en interesse for selv å bli sanglærer, da jeg i 
mange år hadde hatt et ønske om å bli lærer. Kombinasjonen av læreryrket og musikken 
passet perfekt for meg, og høsten 2010 begynte jeg min utdannelse på Musikhögskolan 
Ingesund. 
 
Det tok ikke lang tid før jeg merket at det i enda større grad er forventet av studenter på 
Musikhögskolan å vite hva det vil si å øve. Engasjementet for dette arbeidet har derfor 
en personlig tilkobling til mitt kommende yrke som sanglærer, og øvingsstrategienes 
betydning i min kommende undervisning.  
 
Etter selv å ha opplevet å måtte finne ut av hva øving innebærer på egen hånd, har jeg 
savnet en mer kontinuerlig samtale og diskusjon med mine sanglærere om hvordan jeg 
øver og hva som fungerer godt for meg. Mitt engasjement for denne forskningen er 
derfor stort, og jeg ønsker å belyse et, etter min mening, viktig og bortglemt tema.  
 
Målet er å se på hva sangøving innebærer for sanglæreren, respektive sangeleven. Det 
tar også for seg øving som moment i sangundervisningen og hvorvidt det eksisterer i en 
sanglærers kort- og langtidsplanlegging. Min erfaring tilsier at mange sanglærere tror at 
de inkluderer øvingsstrategier i sin undervisning, og at deres elever vet hvordan de skal 
øve, men jeg har en antakelse om at undervisning i øvingsstrategier ikke prioriteres av 
sanglærere.  

1.2 Problemformulering, hensikt og forskningsspørsmål 

Hva innebærer begrepet øving? Er det mer enn ”å lære seg sangen”? Hvordan kan en 
sanglærer integrere en kontinuerlig diskusjon om øvingsstrategier i 
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sangundervisningen, ifølge den selv? Er øving et moment i en sanglærers planlegging, 
eller er det noe eleven forventes å ta ansvar for selv? 
 
Hensikten med studien er å utforske hva noen sanglærere retter sin bevissthet mot når 
det gjelder øvingsstrategier. Studiens forskningsspørsmål er: 
 
 

1. Hvilke strategier erfares som betydningsfulle for sangøving? 
2. Hvilken rolle anser sangpedagoger å ha for sine elevers øvingsstrategier? 

  
Min forhåpning med denne studien er at den øker bevisstheten om øving som moment i 
undervisningen, og at den kan føre til en diskusjon om øving og øvingsstrategier blant 
sangpedagoger, samt i undervisningssituasjonen mellom lærer og elev. 
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2 Bakgrunn 
I dette kapittelet presenteres tidligere forskning om øvningsstrategier, og lærerens rolle 
i elevens øvingsforståelse. Deretter presenteres studiens teoretiske perspektiv. 
 
Begrepet øving 
I denne oppgaven brukes begrepet øving på samme måte som Nationalencyklopedin 
(NE) forklarer begrepet:  
 

(Att) metodiskt försöka förbättra sin färdighet i (ngt) genom särskilt 
anpassande (upprepade) aktiviteter vanl. i fråga om intellektuell el. motorisk 
färdighet. […] med tonvikt på resultatet. (Nationalencyklopedin, 2016) 

 

Å øve er ifølge Nationalencyklopedin (2016) en metode for å oppnå ferdighet, og selve 
øvingen inneholder tilpassede aktiviteter, ofte gjentatte ganger. Det står også om øving 
ut fra lærerens ståsted, at læreren finner frem til en metode tilpasset elevens ferdigheter 
og utfordringer, og gir eleven konkrete og tilpassede aktiviteter. Den tredje måten NE 
beskriver begrepet øving på er slik: ”(Att) vara i stadigvarande verksamhet med viss 
aktivitet” (Nationalencyklopedin, 2016). Denne måten å se på øving på handler om å 
utføre en aktivitet regelmessig, noe man gjør ”vanlig vis”. 
 

2.1 Litteratur om øvingsstrategier i sang 

Det finnes en del bøker om sangstemmen som er rettet mot sangeren. I disse beskrives 
ulike øvinger og ulike strategier som omhandler å synge, og de kan være til god hjelp for 
en sangelev. De kan også være støttende litteratur for sanglæreren i sin undervisning; 
hvor læreren kan undersøke ulike måter å forklare et moment på. Brown (2008) har 
skrevet et kapittel om øving, og hva det innebærer, rettet mot alle sangere uansett 
sjanger. Borch (2012) retter sin bok mot populærmusikksangeren og er basert på 
relativt nyere forskning om stemmen, og det finnes blant annet tips til sangeren som 
holder på med growl1, dist-sang 2og twang.3 Arder (2006) har gitt ut en sangmetodisk 
bok skrevet for blivende sangpedagoger, og belyser blant annet lærerens rolle i elevens 
forståelse av øving og hva det innebærer.  

2.1.1 Ulike moment og begrep i sangøving 

Mine forskningsspørsmål handler om hvilke øvingsstrategier som oppleves som 
betydningsfulle i sangøving, og hvilken rolle sangpedagoger anser å ha for sine elevers 
øvingsstrategier. Arder (2006) skriver at sangundervisning omfatter, og derfor kan være 
innehold i øving, flere moment: 
 
Sangteknikk er et stort område som deles inn i sangtekniske delmomenter, og eleven 
trenger kunnskap om hvilke delmomenter han eller hun bør fokusere på fra gang til 
gang. Observasjon og analyse av sjangertypiske trekk, der likhetene og forskjellene 
innenfor de ulike sjangerne observeres og analyseres. Interpretasjon handler om å lese, 
oversette, forstå og oppleve teksten. Eleven formidler noe av seg selv: 
 

                                                        
1 Growl (eng): knurre. 
2 Dist-sang: fra distortion (eng): forvrengning 
3 Twang: en sterk ringende lyd 
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Å undervise i interpretasjon er en ansvarsfull og krevende oppgave, som 
krever både faglig kunnskap, evne til å inspirere og psykologisk innsikt og 
forståelse for de menneskene man skal instruere. Videre er det også 
pedagogens oppgave å gjøre det klart for eleven at den største delen av 
ansvaret for fremgang ligger hos ham selv. (Arder, 2006, s. 39) 

 
Arder hevder at eleven utvikler og frigjør evner til følelsesmessig innlevelse og uttrykk, 
og skriver at en god veiviser til å finne frem til elevens egne uttrykk er å lytte til ulike 
innspillinger og observere de ulike måtene å tolke den samme sangen på. Repertoaret er 
en oversikt over alle sangene en utøver har sunget. Musikkteori innenfor sangområdet 
omhandler å øve opp notelesingen, og a prima vista-sang. Innstudering er en studie av 
den aktuelle stilen sangen befinner seg innenfor, komponistens intensjon og bakgrunn, 
tekstanalyse og poetens bakgrunn, analyse av musikken, utenatlæring og overføring av 
sangteknikk til den aktuelle sangen. Har sangen annet språk enn norsk eller engelsk, bør 
teksten oversettes og analyseres, deretter bør uttalen studeres.  
 
Brown (2008) deler inn området øving i tolv deler; 1. Primitive lyder, 2. Frigjøring, 3. 
Holdning, 4. Pust, 5. Å få frem ”pitch”4 , 6. Omfang, 7. Register, 8. Fleksibilitet, 9. 
Resonans, 10. Kraft, 11. Artikulasjon og 12. Interpretasjon. Brown hevder at dersom 
øvingen inneholder disse tolv momentene vil øvingen lede til en optimal utvikling av 
sang. Med andre ord er dette en kort beskrivelse av hva sangøving bør inneholde, ifølge 
Brown.  
 
Mental forberedelse er også en strategi for å øve sang, skriver Brown (2008). Å sitte stille 
i et rom og synge mentalt; å se for deg musikken og hvordan du vil synge den. 
Memorering av sangen før du prøver å synge den; pust der hvor du vil puste, føl frasene 
og form ordene med fokus på vokalene og konsonantenes posisjon, og lytt til din indre 
stemme som synger sangen. Deretter er det på tide å synge sangen som du har sett for 
deg, uten å bryte konsentrasjonen og tenke etter hvordan det ble. Brown anbefaler 
sangeren å stole på at kroppen vet hva den gjør. 

2.1.2 Øvingen og dens utforming 

Noe som Arder (2006), Brown (2008) og Borch (2012) er enige om er at det er viktig å 
varme opp kroppen og deretter stemmen hver gang du skal synge. De sammenligner en 
sanger med en idrettsutøver; kroppen må varmes opp og forberedes på det som skal 
komme, for å oppnå et optimalt resultat. En oppvarming av kroppen og stemmen burde 
finne sted før en øveøkt eller fremføring, med en pause på minimum 20 minutter 
mellom oppvarmingen og øveøkten eller fremføringen. 
 
I en øveøkt er det fort gjort at en elev øver på det samme hver gang, og derfor bør en 
lærer ifølge Arder anbefale eleven å bruke ulike øvingsstrategier per økt:  
 

I én øveøkt kunne det for eksempel fokuseres på avspenning, pust og 
stemmebyggende bevissthetsøvelser. I neste økt kunne hovedvekten ligge på 
oppvarmingsøvelser, idet eleven forsøker å anvende eller integrere 
nyervervet bevissthet om en eller annen teknisk delfunksjon. Deretter er tiden 
inne for å overføre eventuelle sangtekniske nyervervelser på egnet, relativt 

                                                        
4 Pitch: (eng): intonasjon 
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kjent stoff. I tredje økt kunne man så ta for seg tekst og rytme i den nye 
sangleksen. (Arder, 2006, s. 48)  

 
Arder deler opp de ulike øveøktene en sanger bør ha i løpet av en dag, og hevder at 
øveøktene ikke bør se like ut hver gang, men fokuset bør ligge på et moment av gangen. 
Den første økten kan inneholde avspenning og pust, den andre oppvarmingsøvelser og 
øvelser knyttet til sangerens repertoar, og i den tredje økten kan sangeren ta for seg en 
ny sanglekse. Disse hovedøktene kan også inneholde ulike moment fra dag til dag, og 
mulighetene for å variere øvelsene er uendelige, ifølge Arder. 

2.1.3 Pedagogens rolle i elevens øving 

Arder (2006) skriver at det er veldig viktig at en elev lærer seg gode øvevaner, og at det 
er lærerens viktigste oppgave å hjelpe eleven med å etablere disse. At kvalitativ øving er 
bedre enn kvantitativ øving virker som en allmenn oppfatning innenfor musikkøving, og 
i de tre bøkene nevnt ovenfor. En elev bør instrueres i hvordan den skal øve, og dette 
burde en lærer bruke mye tid på, ifølge Arder. 
 
Instruering av en elevs øving består, ifølge Arder (2006), av å bevisstgjøre eleven om 
hans eller hennes ansvar for egen læring. Ved selvstendighet i øvingen gjennom 
refleksjon, vil en elev fungere som sin egen lærer, og kan bedømme hva som fungerer 
bra og hva som fungerer mindre bra. En god veiviser er å ta i bruk en loggbok i 
undervisningen hvor eleven, med egne formuleringer, skriver ned hva som fungerer bra, 
og hvordan det føles i kroppen, slik at det er lettere å finne tilbake til dette når eleven er 
alene i øvingsrommet. I en slik loggbok kan en elev skrive ned eventuelle spørsmål eller 
hindringer, som kan tas opp med læreren på neste sangtime. Arder understreker 
viktigheten av at elever blir veiledet til å sette egne ord på det de gjør i løpet av 
sangtimen, slik at kunnskapen blir subjektiv og lettere å ta til seg. En ytterligere strategi 
for sanglæreren er å bruke tid til å stille en elev konkrete spørsmål angående elevens 
øving fra gang til gang. På denne måten kan læreren følge elevens øving og oppdage 
eventuelle misforståelser og belyse uklarheter. Det er også viktig å sette av et par 
minutter ved sangtimens slutt, for å oppsummere timen og konkretisere hva en elev skal 
fokusere på til neste gang. Arder anbefaler læreren å ikke overøse en elev med mange 
ulike oppgaver, det holder med to til tre hovedfokus.  

2.2 Forskning om øvingsstrategier  

Ifølge Jørgensen og Hallam (2009) har forskning om musikkøving eksistert i 25 år. Det 
meste av forskningen omhandler øving innenfor klassisk musikk og individuell 
instrumentaløving. Ifølge Jørgensen og Hallam er målet for utøveren å oppnå effektiv 
øving; øving som gir ønsket måloppnåelse på kortest mulig tid uten negativ innvirkning 
på langsiktige mål. Jørgensen og Hallam oppgir at generelle mål for musikkutøvere er å 
utvikle teknikk, interpretasjon, utenatspilling, øving med andre, improvisasjon og 
beherske sceneskrekk. Jørgensen (2004) har samlet tidligere forskning om 
øvingsstrategier som tar for seg selvlæring og selvregulert øving. I en modell av 
strategier for individuell læring deler han selvlæringsfasene inn i fire deler: 
planleggings- og forberedelsesstrategier, utførelsesstrategier, evalueringsstrategier og 
metastrategier. Jeg har valgt å dele inn tidligere forskning nedenfor om 
øvningsstrategier i tre kategorier: Planleggings- og forberedelsesstrategier, utførelses- 
og evalueringsstrategier og metastrategier. Deretter presenteres tidligere forskning om 
ansvar i undervisningen, beskrevet i en artikkel av Jørgensen (2000). 
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2.2.1 Planleggings- og forberedelsesstrategier 

Innenfor planleggings- og forberedelsesstrategier bør det, ifølge Jørgensen (2004),  
inngå strategier for å oppnå kvalitativ øving; øving som unngår forstyrrende element 
som hemmer øvingens hensikt. For eksempel: å dagdrømme, unnvikende oppførsel, å 
bruke lang tid på å pakke opp, osv. Øvingsaktiviteter inkludert læringsobjekter er delt 
inn i spilleøving og ikke-spilleøving; notelesing, notater, mental øving, osv. Tidligere 
forskning viser at det blir brukt mest tid på spilleøving; innlæring av repertoar og 
teknikkøving, med mer. Jørgensen anbefaler en utøver å redusere forstyrrende element 
under øvingen og være konsentrert og fokusert i løpet av øveøkten. En balanse mellom 
spilleøving og ikke-spilleøving, og dermed en større mengde ikke-spilleøving enn 
forskningen viser, gir en utøver mer tid til mental øving og refleksjon, som i sin tur kan 
virke forebyggende for overbelastning av muskler. 
 
Ifølge Jørgensen (2004) finnes det en bred rekkevidde av øvingsstrategier brukt av 
utøvere. Fra noen som gjør som de alltid gjør, til de som endrer øvingsaktivitetene hver 
gang de øver. Forskningsresultatene Jørgensen legger frem, viser at en utøver som har 
en spesifikk rutine bør introdusere nye elementer i øvingen, mens en utøver som har en 
variert rutine bør reflektere over fordelene ved et mer fast regime. I valget av øvelser, 
både oppvarmings- og teknikkøvelser, bør det ligge et veloverveid valg til grunn for 
øvingen, som gagner spesifikke utfordringer ved den gitte komposisjonen. Forskning 
viser at de fleste utøvere fokuserer øvingen på det nye repertoaret, og mangler 
strategier for systematisk vedlikehold av gamle stykker. Det er viktig å inkludere bevisst 
jobbing med tidligere stykker, slik at repertoaret holdes aktivt, ifølge Jørgensen.  
 
En tidligere studie av Jørgensen (referert i Jørgensen, 2004) om øvelsens innhold, viser 
ulike variasjoner i møtet mellom teknikk-, og utrykksøving. Noen øver teknikk og utrykk 
hver for seg før de setter det sammen til en helhet, mens andre øver teknikk ut fra et 
uttrykk. Ingen strategi er mer effektiv enn den andre, men studien viser at individer som 
planlegger hva de skal gjøre i løpet av øvelsen, oppnår en mer effektiv øving. Ifølge 
Jørgensen (2004) viser forskning at en utøver bør sette av en eller fler tider i løpet av 
dagen han eller hun er våken og kvikk for at øvingen skal bli så effektiv som mulig. 
Morgenen anbefales som en god tid å øve på de vanskelige stykkene, ifølge Jørgensen. 
 
Som tidligere nevnt, mener Arder (2006) at sangøving skiller seg fra øving av andre 
instrumenter, fordi det anbefales korte øvelser for å unngå slitasje på stemmebåndene. 
Derfor er det lite fokus på kvantitativ sangøving, heller kvalitative korte øvelser, ifølge 
Arder. Jørgensen (2004) skriver at kvalitativ øving krever at en utøver finner frem 
passende øvingsstrategier for å forbedre øvingskvaliteten, slik at prestasjonskvaliteten 
etter hvert forbedres. Dette i sin tur krever adekvat planlegging og forberedelse av 
øvingen. Forskning viser at det lønner seg å fordele øvelsene slik at tiden mellom 
øvelsene er lang nok til å komme over trøtthet, men ikke så lang at ”glemming” skjer, 
ifølge Jørgensen. 

2.2.2 Utførelses- og evalueringsstrategier 

Jørgensen (2004) legger frem strategier som handler om repertoarøving basert på 
tidligere forskning. For å mestre et helt stykke anbefales det å dele inn stykket i ulike 
deler, og fokusere på én del av gangen, for deretter å sette sammen delene til en helhet. 
Strategier for å mestre de vanskelige delene finnes det lite forskning på, men to ulike 
strategier er observert: bruk øvelser som egner seg og lett kan overføres til det aktuelle 
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stykket, eller spill igjennom den vanskelige delen gjentatte ganger til du har mestret det. 
For å spille et stykke i ønsket tempo, viser forskningen Jørgensen refererer til, at å spille 
stykket sakte og gradvis øke tempo er en strategi som ofte anbefales. En annen strategi 
er å veksle mellom et sakte tempo og originaltempoet, eller dersom utøveren mestrer 
det; øve i originaltempo fra start til slutt. Utøveren bør, uansett valg av tempostrategi, 
besitte evnen til å identifisere feil som oppstår underveis, og korrigere disse. Å øve på 
tempovariasjoner kan også komme til nytte når utøveren prøver ulike uttrykksfulle 
gjengivelser i musikken, ifølge Jørgensen. 
 
I en fremføringssituasjon opplever mange utøvere hukommelsestap, angst og 
sceneskrekk, ifølge forskningen Jørgensen (2004) presenterer. Prestasjonsangst kan 
sette kjepper i hjulet for en godt forberedt fremføring, og en vanlig strategi er å være 
over-forberedt; å investere mer tid enn nødvendig for grunnleggende mestring. For å 
være godt forberedt på en fremføring viser forskning at det hjelper å øve på 
fremføringen ved å se for seg publikum og sin egen rolle på scenen. Hvilke uttrykk 
formidles, og hvordan formidles disse? En god hjelp kan være å filme et slikt 
øvingstilfelle for å observere og evaluere fremføringen, ifølge Jørgensen. 
 
Evaluering er, i følge Jørgensen (2004), nødvendig og essensielt i læringsprosessen, slik 
at utøveren får øye på sine styrker og svakheter, og deretter kan finne løsninger på 
problemene. Øving krever konstant årvåkenhet og oppmerksomhet, og en evaluering 
mot slutten av øvelsen anbefales som en regelmessig strategi for forbedring, ifølge 
Jørgensen. Forskning viser at studenter ofte stoler på kommentarer fra læreren i sin 
egen evaluering. En mer selvstendig strategi er kombinasjonen av filmobservasjon og 
skriftlig selvevaluering, ifølge Jørgensen. 

2.2.3 Meta-strategier 

Jørgensen (2004) beskriver metastrategier for en utøver som ”en strategi om å lage 
strategier” eller ”kunnskap om strategier”; et slags repertoar av strategier klar til bruk. 
Metakognitive strategier berører planlegging, observasjon og evaluering av læring. 
Hallams studie fra 1997 (referert i Jørgensen & Hallam, 2009) viste at profesjonelle 
musikere hadde velutviklede metakognitive ferdigheter, inkludert selvbevissthet om 
styrker og svakheter, omfattende kunnskap angående innholdet av ulike oppgaver og 
hva som kreves for å oppnå disse på en tilfredsstillende måte. Disse profesjonelle 
musikerne var ikke bare bevisste i de vanlige tekniske spørsmålene, interpretasjon og 
fremføring, men også om problemer relatert til selve læringen, konsentrasjon, 
planlegging, observering og evaluering. Nybegynnere viste mindre metakognitiv 
bevissthet, og deres mengde og struktur av øvingen ble bestemt av eksterne 
forpliktelser; som for eksempel eksaminasjon. Dyktige musikere kan mer sannsynlig 
observere og kontrollere spillingen ved å konsentrere oppmerksomheten på hva de øver 
på og hvordan den kan forbedres:  
 

Å utvikle et repertoar av strategier og anskaffe kunnskap om disse, i tillegg til 
egen kognitive funksjon, er det viktigste for enhver utøver, og bør 
understøttes av lærere under leksjoner og øvelser. (Jørgensen, 2004, s. 98, 
min oversettelse) 

 
Ved hjelp av kontroll og regulering av strategiene kan en utøver sjekke, evaluere og 
forutse øvingen fortløpende: Hvilke strategier er i bruk? Hvor bra går øvingen videre? 
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Hvilket resultat oppstår dersom…? Jørgensen (2004) oppfordrer lærere til å lære en elev 
om metakognitive strategier, slik at eleven blir mer eller mindre selvstendig. 

2.2.4 Ansvar i undervisning 

Jørgensen (2000) skriver en forskningsbasert artikkel om musikkstudenters læring i 
instrumentalundervisning, og forsøker å finne frem til hvem som er ansvarlig: læreren 
eller eleven? Jørgensen viser til forskning gjort i både Europa og USA, og han diskuterer 
forskningsresultatene i lys av sine egne tanker om temaet. En av studiene handler om 
hvor mye ansvar en lærer gir en elev for teknikkøvelser og repertoar sammenlignet med 
elevens ansvar for øving. Studien viser at læreren gir eleven lite rom til å delta i 
avgjørelser om hvilke tekniske øvelser eleven skal gjøre og hvilket repertoar eleven skal 
spille. Derimot ble øvingen totalt overlatt til elevens ansvar. Et generelt bilde 
forskningen gir av instrumentalundervisning, er, ifølge Jørgensen, at få eller ingen av 
elevene opplever å bli undervist i øving. Dette kan tyde på at mange bruker 
øvingsstrategier som har begrenset verdi, eller er ineffektive, siden de ikke får 
tilbakemeldinger eller mulighet til å diskutere med en erfaren lærer, ifølge Jørgensen. 
Elever som går på en høyrere musikkutdanning, opplever at de selv har større 
innflytelse på øvingsatferden enn læreren har: ”Many of them are dissatisefied with the 
efficiency of their practice, and many want to learn more about practising”( s. 73). 
Forskningen viser altså at disse elevene er misfornøyde med effektiviteten av sin egen 
øving, og skulle gjerne lært mer om øving. Jørgensen kommer med et konkret forslag til 
instrumentallærere: 

It is here, when studying, that the students have opportunities to get advice 
and feedback on their learning behaviour, and to develop what I call a 
personal commitment and responsibility for efficient practice behavior. My 
suggestion is that instrumental teachers should divide their time between 
teaching and observing students practice, thereby being able to discuss and 
develop students' independence in practising. (Jørgensen, 2000, s. 74) 
 

Jørgensen (2000) oppfordrer instrumentallærere å dele undervisningen mellom å lære 
bort og å observere studentens øving, slik at det finnes rom for å utvikle elevens 
selvstendighet i øvingen. Det er mens elevene fortsatt studerer de har mulighet til å 
utvikle dette, ifølge Jørgensen.  

2.3 Empirisk fenomenologisk psykologi 

Arbeidets teoretiske utgangspunkt bygger på empirisk fenomenologisk psykologi (EFP), 
beskrevet av Karlsson (2007). Fenomenologi er ifølge Store Norske Leksikon (2016) 
”den egentlige læren om fenomenene”. Fenomenologisk forskning går ut på å beskrive 
hverdagsopplevelser, som deretter analyseres for å få frem en generell beskrivelse av 
fenomenet, som ligger implisitt i de konkrete opplevelsene. Forskeren vektlegger 
betydningen av faktiske hendelser, det vil si leder oppmerksomheten mot hva det er og 
hvordan det skjer. På denne måten besvarer forskeren spørsmålet hva noe er 
(strukturen) og hvordan det skjer (prosessen) (Karlsson, 2007). Innenfor 
fenomenologien finnes det flere ulike grener, som det ikke er vesentlig å gå inn på i 
denne sammenhengen, men deres fellesnevner er at forskningen utgår fra erfaringen. 
Jeg har valgt å fokusere på EFP fordi den passer best til arbeidets hensikt og 
forskningsspørsmål.   
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EFP utgår fra bevisstheten som intensjonal i forskerens tolkning. Intensjonalitet handler 
om å rette bevisstheten mot noe. I tolkningen av det empiriske materialet stiller ikke 
forskeren spørsmålstegn ved intensjonalitetens gyldighet, men leser og tolker det 
empiriske materialet med utgangspunkt i at det handler om hvordan subjektet 
(respondenten) betydnings-bestemmer den beskrevne situasjonen og det studerte 
fenomenet det gjelder (Karlsson, 2007). 
 
Forskningsobjektet for den empiriske forskeren er en tekst. Teksten må stoles på for å 
kunne analyseres. Forskeren bruker ikke hypoteser, modeller eller andre 
konstruksjoner for å forklare fenomenet, men er åpen for det som er, uten å kontrollere 
forløpet. En genuin nysgjerrighet fremmer en slik tilnærming (Karlsson, 2007). 
 
Grunnen til at jeg har valgt å bruke EFP for dette arbeidet er at jeg ønsker å få øye på hva 
respondentene tenker rundt mine forskningsspørsmål, uten å påvirke dem med mine 
tidligere erfaringer eller forutinntatte opplevelser av temaet. Respondentenes uttalelser 
er deres sannhet ut fra deres livsverden og tidligere erfaringer, og det er disse 
sannhetene jeg ønsker å få øye på.  
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3 Metodologi og metode 
I dette kapittelet presenteres studiens metodologiske utgangspunkt og valg av metode, 
samt utvalget av studiens respondenter. Her beskrives også studiens gjennomføring, 
troverdighet og gyldighet.  

3.1 Metodologisk utgangspunkt 

Det teoretiske grunnlaget for forskningsmetoden i denne oppgaven er empirisk 
fenomenologisk psykologi. Jeg har valgt å bruke kvalitativ forskningsintervju som 
metode, da hensikten med studien er å få inblikk i sangpedagogers subjektive meninger 
om øvingsstrategier i sang. Ved hjelp av et kvalitativt forskningsintervju søker en 
forsker å forstå verden fra intervjupersonens ståsted, forskeren er derfor ikke ute etter 
generelle eller objektive sannheter, men heller en subjektiv opplevelse av temaene 
intervjueren og respondenten samtaler om. Denne metoden syns jeg passer denne 
oppgaven best, fordi jeg vil løfte frem respondentens subjektive meninger og kunne 
stille oppfølgingsspørsmål ut fra respondentens svar. En slik metode egner seg bedre for 
denne studien enn for eksempel et spørreskjema hvor respondenten ikke kan uttale seg 
fritt, og uventede temaer av eventuell interesse hemmes. En observasjon vil heller ikke 
på samme måte vise hva respondenten tenker og mener rundt mine forskningsspørsmål. 
Hensikten med foreliggende studie er å få syn på noen sanglæreres erfaring i forhold til 
øvingsstrategier, og det er derfor ikke relevant å ta i bruk en kvantitativ metode. 

3.2 Metode og design av studien 

3.2.1 Valg av metode 

En halvstrukturert intervjuform som metode i denne studien er valgt for å løfte frem 
respondentenes tanker og meninger om sangøving og øvningsstrategier i sang, både for 
seg selv og i sin undervisning. I samtalen mellom meg og respondenten vil både deres 
syn og meninger løftes frem, og uten faste rammer kan det dukke opp uforutsette og 
eventuelle interessante temaer. På denne måten vil resultatet bli variert og 
forhåpentligvis ende opp som noe annet enn forventet da oppgaven ble til. 
 
I utformingen og planleggingen av et kvalitativt intervju forbereder intervjueren seg 
med halvstrukturerte spøsmål og temaer. Dette skiller seg fra et strukturert intervju 
hvor spørsmålene er faste, og man etterstreber intervjuer som ligner hverandre mest 
mulig. I et halvstrukturert kvalitativt intervju er samtalen og det som dukker opp under 
samtalen, det mest sentrale: 
 

Intervjusamtalet som inter views – det som sker mellan två seenden. (…) 
betrakta dem som intervjuaren och den intervjuade, och föreställa oss 
intervjun som samspelet mellan dem båda. (…) den innehåller den kunskap 
som byggs upp genom utbytet av synpunkter mellan intervjuaren och den 
intervjuade. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19) 

 
Her sammenligner Kvale og Brinkmann intervjusamtalen med et engelsk begrep ”inter 
views” som betyr det som skjer mellom to henseender. Det er fokus på et samspill 
mellom intervjueren og respondenten, i motsetning til en intervjuer som vil at 
respondenten sier det intervjueren vil høre; en slags ”kunnskapsamler”. I et kvalitativt 
intervju oppstår kunnskapen i samtalen og i møtet mellom begges tidligere kunnskap og 
erfaringer.  
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Faren ved intervjumetoden kan være at spørsmålene er ledende, eller at intensjonen i et 
svar tolkes på en annen måte av intervjueren enn respondenten. Det gjelder derfor å 
være nøye under planleggingen av spørsmålene og forberede åpne spørsmål. For å 
unngå misforståelser i tolkningen skriver Kvale og Brinkmann: 
 

Klargör man innebörden av de uttalanden som görs under intervjun ökar 
alltså möjligheten att göra en mer välgrundad analys; ställer man 
kontrollfrågor under intervjun blir det lättare att validera tolkningerna. (Kvale 
& Brinkmann, 2014, s. 154) 

 
Med kontrollspørsmål kan intervjueren forvisse seg om at den har tolket svaret korrekt, 
ved for eksempel å si: ”forstod jeg deg rett når du sier at du mener … om …?” På denne 
måten kan misforståelser oppdages og rettes opp i, eller så får intervjueren bekreftet sin 
første tolkning av svaret. Dette er ikke bare en trygghet for intervjueren, men også for 
respondentens følelse av å bli forstått.  

3.2.2 Utvalg 

Datamaterialet i denne studien består av intervjuer av både etablerte sanglærere som 
underviser kommende sanglærere og nylig eksaminerte sanglærere. De intervjuede 
sanglærerne kalles for respondenter av forskningsetiske grunner. Jeg har også valgt å 
velge respondenter fra både Norge og Sverige, ettersom jeg er norsk og studerer i 
Sverige, for å få en bredere oversikt. Jeg har intervjuet én etablert sanglærer og én nylig 
eksaminert sanglærer fra hvert land. Kjønnsfordelingen består av tre kvinner og en 
mann, selv om det etterstreves en jevn kjønnsfordeling. Grunnen til at det i denne 
studien er overvekt av kvinner som respondenter kan ha sammenheng med at det er en 
overvekt av kvinner innenfor yrket. Da kjønn ikke spiller noen rolle i forhold til emnet, 
har jeg valgt å ikke avsløre dette. Et kjønnsnøytralt begrep ”hen” erstatter han/hun slik 
at resultatet ikke farges av respondentens kjønn. Jeg har også valgt å gi respondentene 
fiktive navn som også er kjønnsnøytrale, for å beholde deres anonymitet, i stedet for å 
kalle dem for en bokstav eller et siffer. 
 
Samtlige respondenter ble kontaktet via email, etter anbefaling fra deres skole eller 
arbeidsplass. De fikk et lite innblikk i studiet og rubrikken for temaet, med spørsmål om 
de kunne tenke seg å delta (bilaga 1). Alle respondentene takket ja med en gang, og 
deretter avtalte vi tid og sted for intervjuet.  
 
Presentasjon av respondentene: 
 
Sangpedagog ”Alex” (f. 1960-tallet) 
Nåværende arbeid: Sangpedagog ved Musikkhøgskole 
Aktiv i stillingen: 20 år 
Nasjonalitet: Norsk 
 
Sangpedagog ”Sam” (f. 1980-tallet) 
Utdannelse: Sangpedagogutdannelse fra Musikkhøgskole, uteksaminert i 2015 
Nåværende arbeid: Student i sang på Musikkhøgskole 
Nasjonalitet: Norsk 
 
Sangpedagog ”Jo” (f. 1960-tallet) 
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Nåværende arbeid: Sangpedagog ved Musikkhøgskole, samt sangpedagog i eget firma. 
Aktiv i stillingen: 25 år 
Nasjonalitet: Svensk 
 
Sangpedagog ”Eli” (f. 1980-tallet) 
Utdannelse: Sangpedagogutdannelse fra Musikkhøgskole, uteksaminert i 2015 
Nåværende arbeid: Vikariat som sangpedagog på en privatskole, og musikklærer på 
barneskolen 
Nasjonalitet: Svensk 

3.2.3 Datainnsamling 

Alex, Sam og Jo ville treffes på deres skole eller arbeidsplass, mens Eli ønsket å være i 
sitt eget hjem. Alle intervjuene foregikk i et lukket rom uten andre tilstede. Alle 
respondentene fikk først lese og underskrive en avtale om deres deltagelse i studien. I 
denne avtalen fikk de også beskjed om at deres anonymitet er beskyttet, og at 
innspillingene og transkripsjonene kun leses og lyttes til av meg. Deretter ble intervjuet 
spilt inn med et innspillingsapparat Zoom HD. Det første intervjuet var med Alex og tok 
40 minutter. De resterende intervjuene tok litt kortere tid, ettersom jeg fikk mer 
erfaring som intervjuer. Intervjuet med Jo tok 28 minutter og det siste intervjuet var 
med Eli og tok 25 minutter. Åpningsspørsmålet var det samme for alle respondentene: 
”Når jeg sier ordet øving, hva tenker du på da?” Ut fra respondentenes svar stilte jeg 
spørsmål som ledet til de tre hovedtemaene jeg ville snakke om: 
 

1. Fenomenet øving 
2. Øvingsstrategier 
3. Kunnskap om øving og øvingsstrategier 

 
Da jeg anså meg fornøyd med intervjuet spurte jeg respondenten om hen hadde noe hen 
ville tillegge eller snakke mer om. Sam og Jo følte seg ferdige, mens Alex og Eli ønsket å 
gå tilbake til et tema vi hadde snakket om tidligere under intervjuet.  

3.2.4 Bearbeiding og analyse 

Etter at intervjuene var overstått, begynte jeg med bearbeidingen; en transkribering av 
intervjuene. Jeg lyttet til intervjuet mens jeg skrev ned det som ble sagt, så nøye jeg 
kunne, men irrelevante bi-lyder og gjentagelser ansås som uviktige og ble derfor 
ignorert. Deretter printet jeg ut transkriberingene og leste gjennom dem flere ganger og 
strøk under interessante utsagn, temaer, osv. Innenfor fenomenologisk analyse 
kategoriseres respondentenes kommentarer og utsagn og deles inn i meningsmønstre 
og likheter. For å finne meningsmønstre og eventuelle underkategorier som var 
passende for mine forskningsspørsmål og ut fra hensikten med studien, så jeg etter 
likheter, forskjeller og sammenhenger i alle intervjuene, slik at jeg kunne systematisere 
disse.  

3.2.5 Etiske overveielser 

Johansson og Svedner (2010) beskriver viktigheten av forskningsetiske overveielser i en 
stuide som denne. Respondentene har krav på å bli informert om studiens hensikt, og 
skrive under på en avtale der tilstrekkelig informasjon om deres deltagelse beskrives, i 
tillegg til informasjon om at deltagelsen er anonym og frivillig, og kan når som helst 
avbrytes dersom respondentene ønsker det. Ved å følge disse henvisningene viser 
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intervjueren respekt for respondentene, og dermed økes også motivasjonen deres for å 
delta konstruktivt i undersøkelsen. Denne studien følger Johansson og Svedners 
forskningsetiske retningslinjer, da studiens respondenter har lest og undertegnet 
avtalen om deltagelse i studien i forkant av intervjuet. 

3.2.6 Gyldighet og pålitelighet 

Denne studien, i form av metoder og resultat, anser jeg som pålitelig og gyldig. Det 
kvalitative intervjuet brukt i denne studien ønsker å få innsikt i respondentenes 
subjektive opplevelser og erfaringer, og derfor er denne studiens resultat et bilde av fire 
sanglæreres uttalelser, og ikke et allment bilde av sanglæreres erfaringer i Norge og 
Sverige. Det er med disse utgangspunkter jeg anser at studien er gyldig og pålitelig, fordi 
den beskriver respondentenes uttalelser, og intervjueren holder seg til åpne spørsmål, 
og forsøker ikke styre respondentene i noen retning i løpet av intervjuet.  
 
En studie som denne, som bygger på kvalitative forskningsintervjuer oppfattes som 
gyldig og pålitelig, ifølge Kvale og Brinkmann. Det finnes derimot flere typiske kritske 
utsagn om kvalitative forskningsintervjuer:  
 

Den kvalitativa forksningsintervjun är inte: vetenskaplig (…), kvantitativ (…), 
objektiv (…), hypotesprövande (…), en vetenskaplig metod, eftersom den är 
alltför personberoende, trovärdig (…), tillförlitlig, eftersom den bygger på 
ledande frågor, intersubjektiv, valid (…), generaliserbar (…). (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 210) 

 
At det kvalitative intervjuet som metode er uvitenskapelig bygges på fordommen at 
vitenskap kun kan måles i en kvantitativ undersøkelse, ifølge disse kritiske utsagn 
beskrevet av Kvale og Brinkmann. Den er ikke gyldig fordi den bygges på subjektive 
inntrykk, og det er det objektive og generelle bildet av menneskers oppfatning som 
anerkjennes som gyldig informasjon. Hvis man, som Kvale og Brinkmann gjør, bruker 
disse utsagnene om den kvalitative intervjumetoden, og snur på det; slik at disse 
kvalitetene er metodens sterke sider i stedet for de svake, kan kvalitative beskrivelser av 
nye fenomen oppstå: 
 

De explorativa möjligheterna i intervjun kan öppna för kvalitativa 
beskrivningar av nya fenomen. Validering av och generalisering från 
intervjuresultat skapar förutsättningar för alternativa sätt att bedöma 
kvaliteten och objektiviteten i kvalitativ forskning. (Kvale & Brinkmann, 2014, 
s. 213) 

 
Med Kvale og Brinkmanns syn på kvalitative forskningsintervjuer blir denne studien 
både gyldig og pålitelig. I denne studiens kvaltiative forskningsintervjuer finnes det kun 
ett forberedt spørsmål, gitt til alle respondentene for å sette i gang samtalen. Ledende 
spørsmål er ikke tatt i bruk, heller spørsmål stilt til respondenten for å bekrefte eller 
avkrefte intervjuerens oppfattelse av respondentens utsagn. I analysen av intervjuene 
søker forskeren å finne respondentenes subjektive opplevelser og beskrivelser av deres 
erfaringer med øvingsstrategier i sang, og i resultatdelen beskrives deres uttalelser og 
forfatteren forsøker å ikke endre eller omformulere deres utsagn. Denne studien er 
derfor gyldig fordi den undersøker de intervjuede sanglærernes subjektive opplevelser 
og beskrivelser av øvingsstrategier, og pålitelig fordi forfatteren ikke forsøker å 
manipulere eller påvirke resultatet på noen måte. 
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4 Resultat 
I dette kapittelet sammenfattes resultatet og respondentenes uttalelser om 
betydningsfulle øvingsstrategier, og materialet deles inn i tre hovedmeningsmønstre 
med psykologiske fenomener; selvstendighet, struktur og bevissthet. I EFP-metoden 
betraktes respondentenes uttaleser som subjektive sannheter, og resultetet er i denne 
studien en strukturert inndeling i meningsmønstre av respondentenes forståelse av 
sangøving og fenomenet øvingsstrategier i sang. For å øve sang trenger sangeren å ha 
selvstendighet for å legge inn øvingstid, struktur i øvingen og bevissthet under selve 
øvingen. 

4.1 Selvstendighet 

Selvstendighet erfares av respondentene som en betydningsfull øvingsstrategi i 
sangundervisning. Selvstendighet er en strategi som berører sangerens kapasitet til eget 
initiativ, ansvar og motivasjon til å øve. Jeg har valgt selvstendighet som det første store 
meningsmønsteret, da alle respondentene på sin egen subjektive måte har beskrevet 
selvstendighet som et viktig verktøy i forbindelse med øvingsstrategier i sang i 
respektive intervju. Nedenfor deles temaet selvstendighet inn i to underkategorier; å 
være sin egen lærer og øvingstid. 

4.1.1 Å være sin egen lærer 

Når man øver sang er man sin egen lærer, sier Sam. Hen beskriver det som at hen vet 
hvordan hen burde øve effektivt og kvalitativt, men hen gjør det ikke alltid:  
 

Optimalt sett burde jeg planlegge litt hva jeg skal gjøre. Og jeg gjør det noen 
ganger, hvilket stykke jeg skal øve på. […] teknikkøvingen bør ta størst plass, 
men det er ikke alltid det gjør det. […] det er konsentrasjonen det står på, og 
da kan jeg bytte aktivitet eller ta en pause… men da er det lett å fortsette og 
bare… ja. […] Men jeg føler jeg vet egentlig hvordan jeg skal øve. (Sam) 

 
Sam vet hvordan hen øver, men gjør det ikke alltid. Slik jeg tolker hen er hen for lite sin 
egen lærer, og det er konsentrasjonen som skorter og gjør at hen ikke reflekterer over 
hva hen øver på og hvorfor. Eli beskriver sin egen øving som at hen har lært seg hvordan 
hen skal øve av ulike lærere, både sanglærere og instrumentallærere: ”Och ju mer jag 
har fått från dom, ju mer självständig har jag kunnat bli och förstå själv hur jag vill öva”. 
Det virker som hen vet hva hen skal gjøre når hen øver, men beskriver det som en ikke-
uttalt strategi: ”Jag har en outtalad strategi, men jag vet vad jag skall göra när jag övar. 
Jag vet knappt hur jag själv övar längre”. Hen sier hen får lyst til å øve mer, sånn som hen 
gjorde da hen gikk på Musikkhøgskolen: ”Det är ju egentid med mig, kvalitetstid med 
mig själv. Det är ju väldigt lyxigt egentligen; att kunna öva själv”. Jo jobber mest med 
artister innenfor pop-sjangeren og sier at det er elevens ansvar å øve opp ferdigheten 
hjemme:  
 

Mitt jobb under en privatlektion […], där man inte har en kursplan att följa, 
det går ju egentligen ut på att få någon polett att ramla ner, som de sedan kan 
lära sig att stoppa ner om och om igen under tiden dom inte är här. (Jo) 

 
Hen beskriver kunnskapen om øvelsen som en polett som ramler ned. Når eleven vet 
hvordan øvelsen gjøres rett er det elevens jobb å øve på øvelsen hjemme. På denne 
måten må eleven være sin egen lærer når den er hjemme, og sørge for at øvelsen gjøres 
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på riktig måte, mange ganger. Alex mener hens studenter kommer til å måtte øve resten 
av livet, og det er viktig at de blir selvstendige i det; som sin egen lærer: ”…de skal jo 
kunne klare dette selv, og derfor er det så viktig at vi disse fire eller seks årene vi har 
dem her… at de blir selvstendige. Klare å øve på egenhånd. Noen klarer det jo når de går 
her, mens andre klarer det ikke så godt” (Alex). En metode for å få oversikt over sine 
elevers øving er å gi dem en loggbok, mener Alex. Det hjelper eleven til å få oversikt over 
øvingen og vanskelige moment, som eleven tar med til timen for å løse problemene som 
oppstår under øvingen med læreren:  
 

Derfor så pleier jeg å si til mine studenter at de skal ha en øvingsdagbok… en 
logg. Hver gang de øver så skal de skrive når de øvde, hva de gjorde og hvor 
lenge de holdt på… om noe var vanskelig, hva var lett, hva var annerledes enn 
sist? Og det hjelper virkelig til å holde struktur på øvingen, fordi når uka har 
gått så kan man liksom tenke: ‘å fillern, har jeg fått øvd denne uka? Nei, det var 
så rotete, jeg tror ikke jeg har øvd noe særlig, hva gjorde jeg egentlig?‘, og så 
kan du gå i boka og se: ‘ jo, jeg øvde på mandag mellom fire og kvart på fem… 
det var bare 45 minutter, men da fikk jeg gjort det og det.‘ (Alex) 

 
Ifølge Alex hjelper denne loggboken studentene til å holde struktur på øvingen, samtidig 
som den fungerer som en kvittering på hvor mye de har øvd. Jeg tolker Alex uttalelse 
som at studentene får øve på egen refleksjon ved å skrive hva som gikk bra, mindre bra, 
osv. På denne måten kommer studentene nærmere rollen som sin egen lærer, ifølge 
meg.  

4.1.2 Øvingstid  

Da vi snakket om mengde øving under intervjuet, sa Sam at hen helst vil få inn tre timer 
per dag, men ikke i strekk. Hen nevner også hva hen syns er passende for nybegynnere: 
 

I minst tre bolker, gjerne fler og hvis jeg kan ha fire så er det bra. […] jeg 
tenker ikke så mye helhetsmengde, jeg tenker mer bolker, og så slutter jeg før 
det blir for mye. Ofte når jeg slutter så har jeg kanskje holdt på i 40 minutter. 
Noen ganger kan det bli en time hvis jeg blir revet med. Og for all del, hvis en 
klarer så kan en holde på litt lenger. […] Men for en nybegynner ville jeg ikke 
sagt det. […] Det er noe med å etablere øvingsrutinen først og fremst. (Sam) 

 
Sam sier at 40 minutter er en passende øvingstid per gang, og dersom man orker kan 
man øve litt mer, men for en nybegynner handler det mer om å skape en øvingsrutine, 
og da snakker hen ikke om mengde eller tid, men om kvalitet. Alex har noen studenter 
som hen blir nødt til å be om å øve mindre, fordi man ikke kan øve like mye sang som 
man kan øve på mange andre instrumenter. Hen forteller om en elev som tar sangtimer 
ved siden av sitt hovedinstrument som er cello:  
 

Hun er irritert på seg selv fordi hun ikke kan øve like mye sang som cello. Og 
der har jeg måttet si: ‘Du må for all del ikke øve like mye sang som cello. Du 
må øve mindre.‘ Og hun har øvd for mye, hun har sunget for mye rett og slett. 
Og hun kommer til et punkt hvor hun ikke får til noe mer, og så blir hun 
utålmodig, ikke sant, og så bare: ‘Slapp av. Kroppen din må utvikle seg i takt, 
altså. Tiden går, du blir eldre, det skjer ting med kroppen, du må ta ting med 
ro.‘ (Alex) 
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Sangeleven Alex beskriver, er altså vant til å øve cello mange timer om dagen, og har 
derfor trodd at hun burde øve sang mer enn hva som er sunt. I dette tilfellet har Alex 
blitt nødt til å be eleven om å øve mindre. Videre snakker vi om hvorfor man må øve 
hele livet. Alex tar opp dette med kroppens utvikling igjen: ”Det er det som er så 
spennende med å synge, fordi kroppen forandrer seg jo med årene […] som gjør at 
stemmen også forandrer seg. Og da får man nye utfordringer igjen”. Stemmen må også 
vedlikeholdes, ifølge Alex. Stemmebåndene er en muskel som må strekkes og trenes opp. 
Denne treningen blir lettere etterhvert: ”…hvis man er flink til å øve regelmessig”, sier 
Alex. Å være konsekvent og konsistent med øvingen er det viktigste i forhold til mengde 
øving, ifølge Jo. Hen sammenligner det med å pusse tennene: ”Man måste göra det 
regelmässigt. Sen om det är varannan dag, eller fyra dagar, vila en dag […] man ska ha en 
strategi för det. För annars är det väldigt lätt att det inte blir av”. 
 
Eli tenker ikke at det er så stor forskjell mellom sangøving og instrumentaløving, 
bortsett fra mengden: ”Jag kan tänka mig att man övar lite mindre som sångare, också 
för att det är svårt att öva långa pass; man kan bli sliten i rösten”. Hen er derimot uenig 
med den typiske anbefalingen om å ikke synge mer enn en time om gangen: ”[…] jag 
övar väl kanske två timmar per gång, kan jag tänka mig”. 

4.2 Struktur 
Struktur beskrives og oppleves av respondentene som en betydningsfull øvingsstrategi i 
sangundervisning og jeg har valgt struktur som det andre store meningsmønsteret, da 
alle respondentene på sin egen subjektive måte har beskrevet struktur som et viktig 
verktøy i forbindelse med øvingsstrategier i sang i respektive intervju. For å oppnå en 
kvalitativ øving med progresjon som resultat trenger sangeren å strukturere øvingen 
som en strategi, og innholdet i sangøvingen bør være godt forberedt og strukturert. 
Dette meningsmønsteret deles inn i tre underkategorier; innhold i sangøving, 
pedagogens egne strategier og pedagogens undervisning i øvingsstrategier. 

4.2.1 Innhold i sangøving 

Alle fire respondentene nevner de vanligste momentene innenfor sangøving som en del 
av sangøvingens innhold: sangteknikk (pust, støtte, ansats, egalisering, klangfarger, 
artikulasjon, dynamikk, m.m.), repertoarjobbing (tekstanalyse, interpretasjon,  
språkkunnskap, uttale, innstudering og research) og musikkteori (notelesing, 
gehørtrening og funksjonsanalyse). Det interessante med dette temaet er at alle fire 
respondentene snakket om mentaløving, også nevnt som stilleøving. Samtidig som dette 
betraktes som en veldig viktig del av sangøvingen, ifølge respondentene, var det noe de 
selv gjorde veldig lite. Alex beskriver stilleøving på denne måten: 
 

Man kan synge inni seg. […] å ikke spille eller synge, men faktisk å bare høre… 
høre for seg det man skal gjøre. Og ikke høre på et opptak, men sitte å se på 
notene og høre den ideelle versjonen i hodet sitt […]. Formidling. Man kan gå 
inn i både tekst og melodi og harmonikk, og finne ut av hvem jeg er her, og hva 
skal jeg gjøre her. Og man kan planlegge og gjøre fryktelig mye… uten å 
synge… en eneste tone. (Alex) 

 
Stilleøvingen som Alex beskriver handler om å se på notene og se for seg hvordan den 
skal synges. Hen beskriver det som å høre for seg sin ideelle versjon som også 
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inneholder formidling av sangen. Eli er også inne på stilleøving, denne gangen i 
sammenheng med forkjølelse hvor hen ikke kan bruke stemmen: 
 

Då övade jag med piano, dvs. jag spelade de melodier som jag ville sjunga på 
piano i stället, och fick då automatisk pianoövning, och även gehörsövning blir 
det på nått sätt. […] Och mycket övning kan ju också ske i huvudet att man 
tänker ‘Där på den textraden ska jag göra det här, där ska jag lägga fram 
klangen, där ska jag lägga bak klangen‘. För när man övar det mentalt så blir 
det lättare att komma ihåg att du ska göra det sen när du sjunger. (Eli) 

 
Denne måten Eli beskriver å øve stilleøving på skiller seg veldig lite fra eksempelet Alex 
beskriver, men små nyanser er ulike og interessante. Eli bruker pianoet for å spille 
melodien på den måten hen ønsker å synge den, og fokuserer nøye på hvordan 
stemmeapparatet er innstilt og hvor hen skal legge klangen på visse steder, mens Alex er 
mer inne på en interpretatorisk måte å stilleøve på. Noe sangere ikke gjør på samme 
måte som instrumentalister, er å terpe-øve, ifølge Eli og Sam. De nevner fordeler for 
sangere med å ta til seg en slik metode:  
 

Jeg tror på en måte at vi har noe å lære av denne terpingen, hvis en kan gjøre 
det på en sunn måte. Og gå ned i materiet. […] Det er fort at en glemmer litt 
den der terpinga, som jeg føler en del av instrumentalistene gjør, og må gjøre. 
Det blir ikke bra hvis ikke. Men vi sangere klarer å ‘fake‘ det litt, det blir bra 
nok, eller greit liksom. Men jeg tror nok at vi og hadde hatt godt av den 
terpinga noen ganger. (Sam) 

 
Sam syns sangere har godt av å gå ned i materiet og fokusere på små deler av sangen og 
terpe-øve på det, slik at det fester seg bedre. Hen mener sangere er litt late og kan ”fake” 
seg gjennom en sang på en annen måte enn instrumentalister kan. Eli påpeker at 
instrumentalister øver på en annen måte enn sangere, og at man som sanger kan ta til 
seg mer av en instrumentalists måte å øve på: ”Att som sångare kan du öva lite mer som 
en gitarrist, du kanske övar skalor, kanske övar sound, eh… så tänker jag.” (Eli) 

4.2.2 Pedagogens egne strategier 

Da jeg spurte Alex om hens egen, øving svarte hen at hen aldri har vært flink til å øve, 
fordi ingen lærte hen å øve, og at øvingen har vært intuitiv og spontan, fordi hen har hatt 
lett for å lære seg nye ting. Alex lærte mer om øving etter hen begynte å undervise, og 
plukket opp tips fra kollegaer: 
 

Jeg syns det er spennende å forsøke å utvikle seg hele tiden, så jeg har begynt 
å ta sangtimer igjen nå, og lært veldig mye om øving det siste året. […] Jeg har 
vært på en stor øvekonferanse nå nylig, i England, og snakket om øving og 
gjort diverse øvelser med folk fra hele Europa. Så dette er et tema som er 
veldig aktuelt hele tiden. Så jeg syns det er en kontinuerlig utvikling i mitt 
forhold til øving. […] Fra sånn 30 til 35 års alder så har jeg fått mer og mer 
bevisst og positivt forhold til øving, da. (Alex) 

 
Alex sier hen har begynt å ta sangtimer igjen, fordi det er spennende å forsøke å utvikle 
seg hele tiden. Hen har lært om øving på en ny måte det siste året, og har nylig vært på 
en stor øvekonferanse i England. Alex har fått et mer bevisst og positivt forhold til øving 
fra hen var mellom 30 og 35 år gammel. Det er ikke bare Alex som sier hen har vært 
mindre flink til å øve, Jo påstår at hen aldri har øvd: 
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Jag brukar säga att jag inte har övat, samtidig som jag vet att jag har gjort det. 
Jag strukturerar ju metoder och övningar för andra, men jag har nog inte övat 
sång på det sättet själv. […] Sen om jag ransakar det där… tror jag ändå att när 
jag fått uppdrag av en sångpedagog, ändå från jag varit typ 18, då har jag gort 
läxan, […] sen kan jag inte, så här i efterhand komma ihåg vad jag övade på 
eller vad det var vi gorde. […] det var något pågående hela tiden […] Jag vet jag 
kunde öva på saker i en låt kanske som man skulle göra; passager, och det är 
ju också en övning av en färdighet. […] så jag tror på ett sätt jag övat, och på 
ett sätt kan jag inte komma på strukturen runt det. (Jo) 

 
Jo pleier å si at hen ikke har øvet sang, selv om det ikke er helt sant når hen tenker seg 
om. Hen har alltid gjort leksa sangpedagogen har gitt hen, men nå i ettertid husker hen 
ikke spesifikt hva de leksene inneholdt. Jo har på en måte øvet, men husker ikke 
strukturen rundt det. Etter studietiden har ikke Eli hatt like mye å øve til, som hen hadde 
da hen gikk på musikkhøgskolen. Hen trenger noe å øve til for å motivere øvingen, en 
konsert eller en innspilling i fremtiden som hen vet hen må prestere på. ”När jag har mer 
varit inne i övningsträsket; då har jag alltid vetat vad jag skall öva på. […] alltid kännt att 
det finns för litet tid för mig att öva på allt jag vill öva på.” (Eli) To aspekter av hvordan 
Eli har lært å øve handler om at hen alltid har vært en person som øver og pugger til 
ting. Hen vil alltid lykkes med det hen gjør. Deretter fikk hen konkrete og mer håndfaste 
øvingsstrategier og tips på folkehøgskolen og musikkhøgskolen:  
 

… och sedan då på musikhögskolan och även på folkhögskolan då lärde man ju 
sig mycket om hur man kan öva, och vad man kan öva på. Jag har fått väldigt 
mycket input från olika lärare, att man känner att det finns hur mycket som 
helst att öva på. (Eli) 

 
På musikkhøgskolen og på folkehøgskolen lærte Eli mye om hvordan man kan øve og 
hva man kan øve på, fra ulike lærere, og hen føler det finnes uendelig mye å øve på. Sam 
sier at hen øver for lite teknikk, hen øver mest repertoar selv om hens nye lærer 
påpeker viktigheten av teknikkøving: 
 

Når en øver må en alltid varme opp, og konsentrere seg om teknikken i 
oppvarmingen. Det sier jo min sanglærer til meg også. Mesteparten av min 
øving skal være teknikkøving, ikke repertoar. Repertoarøvingen skal være en 
tredjedel eller en fjerdedel, og det blir det jo ikke alltid, hehe. (Sam) 

 
En øveøkt må inneholde en oppvarming med fokus på teknikk. Ifølge Sams lærer skal 
mesteparten av øvingen inneholde teknikkøving, men Sam sier det ofte ikke blir slik. Det 
blir en overvekt av repertoarøving.   

4.2.3 Pedagogens undervisning i øvingsstrategier 

Alex har oppdaget etterhvert som hen har jobbet som sangpedagog på musikkhøgskole 
at sangstudentene ikke nødvendigvis vet hvordan de skal øve:  
 

Og det er veldig mange som ikke kan øve… når de begynner på et 
høgskolestudium. Veldig mange. Altså det har faktisk vært en undersøkelse, 
jeg kan ikke huske om den undersøkelsen var her på skolen, eller om den var 
et annet sted. […] et visst antall lærere ble spurt, og så ble alle studentene til 
disse lærerne spurt… og lærerne ble spurt: ‘Underviser du i øving?‘, og mellom 
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70 og 80 prosent av dem sa: ‘Ja, jeg underviser i øving.‘. Og så spurte de alle 
studentene til disse lærerne: ‘Blir det undervist i øving?‘, og da var det bare 20 
prosent som sa ja. Og det er en tankevekker. For vi tror nok at studentene kan 
det der med å øve. […] Vi tenker at folk som er så flinke at de har kommet inn 
på en høgskole; ‘De kan jo øve!‘. Men jeg har funnet ut at med sangere så er det 
slettes ikke sant. (Alex) 

 
Veldig mange studenter kan ikke øve når de begynner på et høgskolestudium, ifølge Alex 
og en studie hen har lest. Lærerne i denne studien sier at de underviser i øving, mens 
studentene til disse lærerne sier det motsatte. Alex påpeker lærenes uvitenhet om 
hvorvidt elevene deres blir undervist i øving eller ikke. Hen har blitt mer og mer opptatt 
av å hjelpe sine elever med hvordan de skal øve. Noen sangelever må lære å øve på det 
mest fundamentale i sang: 
 

Så han må ha det, på en måte, inn med teskjed. Og da snakker jeg mye om at 
han aller først må jobbe med kropp, og jeg viser han helt konkret hva jeg 
mener med en god kroppsholdning, og at han må bruke speil. Alle må bruke 
speil når de øver. Og hva som er pustemuskulaturen hans, at han må jobbe 
med diafragmaet sitt, og at han må støtte med den dype støttemuskulaturen, 
og sånne grunnleggende ting. […] Det tok hele det første året for han å få disse 
rutinene inn. Så jeg er veldig konkret når det gjelder det fysiske; at de er helt 
nødt til å jobbe med kroppen sin. (Alex) 

 
Alex forteller om en elev som er nybegynner i sang, og som trenger konkrete 
instruksjoner i forhold til sangteknikk, og hvordan han skal øve. Hen sier også at alle 
elver må bruke speil når de øver. I tillegg til å snakke med elvene om den grunnleggende 
teknikken og at de bruker loggbok, beskriver Alex hvordan hen forteller elever som har 
mye annet å gjøre hvordan de kan klemme inn korte øvelser i løpet av dagen: 
 

Musikkpedagogikkstudentene har masse fag og masse å gjøre. Og hvis du har 
45 minutter da, eller hvis du har en halvtime bare, så se om du finner deg et 
lite kott, eller et annet sted, og hvertfall gjør pusteøvelser. Hvis du ikke har tid 
til noe annet så stå en stund og ‘Ssss. Aaaah.‘, og finn grunnfunksjonene i 
stemmebåndene og pusten din. Det skal du gjøre et par, tre ganger om dagen. 
Og hvis det er det du får gjort, hvis du får øvd tre ganger 15 minutter den 
dagen, så er det helt fint. Og hvis du har fri på kvelden når du kommer hjem, så 
sett deg med notene og syng igjennom stille inne i hodet ditt. Så sånne 
konkrete ting sier jeg veldig mye. Absolutt. (Alex) 

 
Når studentene har mye å gjøre, anbefaler Alex dem å øve mellom timer og andre 
gjøremål. Det er viktig at de finner grunnfunksjonene i stemmebåndene og pusten noen 
ganger om dagen, ifølge Alex. Hen tipser også om stilleøving når studentene kommer 
hjem på kvelden. Eli innrømmer at hen burde bli bedre på å gi elevene sine lekser og 
øvingsstrategier. De elevene som er motiverte til å øve derimot gir hen konkrete lekser:  
 

Jag ger dom en liten avgränsad läxa och säger: ‘Gör det här 5 min varje dag‘, 
det att få en rutin är ju det viktigaste; att man gör det ofta […] då har jag också 
sett resultat med dom här eleverna, när dom har gjort något väldigt lite varje 
dag. (Eli) 

 
Eli opplever at korte øvelser hver dag gir resultater hos de elevene som er motiverte til å 
øve. Hen sier det viktigste er at de får en rutine for sangøving. På spørsmålet om hen 



 25 

anser seg som en mester og eleven som en lærling i undervisningen av øvingsstrategier, 
svarer Eli at det burde være mer en samtale enn at hen forteller eleven hva han eller hun 
skal gjøre:  
 

Det skulle jag faktiskt kunna bli bättre på, att fråga: ‘Vad vill du göra för att bli 
bättre till nästa vecka?‘, det har jag inte en gång tänkt på, att man kan fråga, 
och det kan man ju verkligen fråga. […] Det är nog tyvärr, eller blir väl ett litet 
samtal, om man säger: ‘Kan du inte öva på det här till nästa vecka?‘, och pratar 
om hur det är möjligt att göra det hemma hos dem, men det är nog tyvärr jag 
som säger: ‘Gör så här, gör så här‘, och så kollar vi av det nästa vecka. (Eli) 

 
Eli sier hen burde bli flinkere til å spørre eleven om hva han eller hun vil bli bedre på til 
neste uke, og gi eleven lekser ut i fra det. Det er ofte Eli som forteller hva eleven skal 
gjøre til neste gang, og så sjekker hen hvordan det har gått neste time. En nybegynnerfeil 
Sam gjorde da hen begynte å undervise var å ikke snakke om øvningsstrategier fra 
starten. Hen snakket mest om hva elevene hadde lyst til å synge, og var opptatt av å ha 
en hyggelig samtale. Hen innså at hen burde ha snakket mer om øving og gi eleven en 
oppskrift på hvordan en kan øve. At man må varme opp og konsentrere seg om 
teknikken i oppvarmingen: ”Optimalt sett… introdusere dem for det, og lære dem på 
sangtimen hvordan de gjør, lære de til å kjenne etter og høre etter, kunne bli sin egen 
lærer”.  Sam påpeker at mye av øvingen til en typisk 13 år gammel elev består av å lære 
seg sangen, synge den bra og ha rett uttale og forstå språket. Disse momentene burde 
klargjøres på sangtimen, slik at eleven vet hvordan han eller hun skal innstudere nye 
sanger, ifølge Sam. Sam påpeker også at det er viktig at eleven blir bevisst på at man har 
et valg i forhold til hvordan man synger:  
 

Synger de sangen på den måten fordi de har lyst til å gjøre det sånn? Fraserer 
de sånn fordi de har lyst til å gjøre det sånn? Har de lyst til å gjøre det som 
artisten? De må bli bevisste på at de har et valg, at de ikke bare synger. […] 
Mye av motivasjonen, da kan en prøve å skape motivasjon, at de har lyst til å få 
det til på en viss måte, du får det ikke til nå, og så må en prøve å få til det. 
(Sam) 

 
At eleven har et valg når den synger på en viss måte er noe Sam syns er viktig at elevene 
er bevisst på. Det skaper motivasjon for eleven å ønske å synge sangen på en måte han 
eller hun ikke allerede får til, for da må eleven øve på dette, ifølge Sam.  

4.3 Bevissthet 
Bevissthet oppleves og beskrives av respondentene som en betydningsfull 
øvingsstrategi i sangøving, og jeg har valgt bevissthet som det første store 
meningsmønsteret, da alle respondentene på sin egen subjektive måte har beskrevet 
bevissthet som et viktig verktøy i forbindelse med øvingsstrategier i sang i respektive 
intervju. For å gjennomføre den strukturerte øvingen slik at den blir kvalitativ må 
sangeren være bevisst og fokusert hele tiden. Dette meningsmønsteret er delt inn i tre 
underkategorier: konsentrasjon, bytt aktivitet og å synge er ikke det samme som å øve. 

4.3.1 Konsentrasjon 

Alex snakker om at sangøving må være fokusert og konsentrert, heller enn å bare synge 
mye. Hen har merket seg at musikkpedagogikkstudentene er de flinkeste til å øve: ”De 
øver bevisst, og de… jeg er ganske trygg på at de har struktur på øvinga si. Og det hører 
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jeg også, fordi de gjør fremskritt” (Alex). At musikkpedagogikkstudentene er mer bevisst 
og konsentrert enn andre studenter er først og fremst fordi de studerer sangmetodikk, 
men også fordi de har mye mer å gjøre, og da må øvetiden brukes effektivt, ifølge Alex. 
Sam sier også at øving krever god konsentrasjon, og de gangene hen øver mindre bra er 
det konsentrasjonen det står på. Jo sier at sangeren må kunne forvandle en tanke til 
handling for å øve bra, og hen snakker om å skape nye baner i nervesystemet: 
  

Det är som en bana, kan man säga, i nervsystemet; här har du en bana från a 
till ö, liksom. Följ den, men för att du skall lära dig att hitta den här måste du 
köra den många gånger. Man får inte köra fel; kör man fel, fel moment, då har 
hjärnan lärt att det finns ju två vägar, eller? Nej, det fanns ju bara en. (Jo) 

 
Det Jo sier her i dette sitatet, handler om å være konsentrert i øvingen, slik at sangeren 
øver på riktig måte og skaper en ny kunnskap som er holdbar.  

4.3.2 Bytt aktivitet 

Å øve uten god konsentrasjon krever ofte at man slutter å øve eller nullstiller seg og gjør 
noe annet, sier Alex: 
 

Hva gjør jeg hvis noe ikke fungerer? […] da må man ha en strategi for hvordan 
man kommer seg ut av det. At man ikke bare øver og øver og kjenner at det 
blir verre og verre […] man får det ikke inn, men at man da (knipser) ‘Okei!‘, 
nullstiller seg, og gjør noe helt annet. Ta en pause. […] av og til så kan det være 
greit å slutte å øve. Og ikke øve før i morgen. Man må være hele tiden bevisst 
når man skal øve. (Alex) 

 
Hvis noe ikke fungerer, må man ha en strategi for å endre den dårlige vanen, eller 
nullstille seg og gjøre noe helt annet, sier Alex. Tidligere skrev jeg om at Sam er for lite 
sin egen lærer, og hen sier i den sammenhengen at hen burde bytte aktivitet eller ta en 
pause når hen står fast i øvingen sin. ”Men da er det lett å fortsette og bare, ja…” (Sam).  

4.3.3 Å synge er ikke det samme som å øve 

Å synge en sang mange ganger er ikke det som gir resultater i sangøving, ifølge Alex og 
Jo. Alex sier man må være bevisst og vite hva man gjør når man synger:  
 

Å synge er ikke det samme som å øve. Selv om du har sunget en time så har du 
ikke nødvendigvis øvd, ikkesant? […] For meg er å øve sang å hele tiden ha en 
sterk bevissthet omkring det man gjør der og da. La oss si at man har en aria 
da, man skal synge. At ikke man nødvendigvis har øvd selv om man har sunget 
den igjennom tre ganger… uten å tenke på hva man gjør. […] det er jo veldig 
viktig, spesielt for unge folk, å være klar over at du blir ikke flink, 
nødvendigvis, til å synge av bare å synge. Du må vite hva du holder på med. 
[…] Sånn at du vet hva du skal gjøre når du kommer på øverommet, og møter 
et problem, da. (Alex) 

 
Alex sier her at å synge en sang mange ganger uten å være bevisst hva man gjør og 
hvordan man gjør det, ikke er det samme som å øve sang. For å mestre en sang må man 
jobbe med de små elementene og tekniske utfordringer sangen byr på, ifølge Alex. En 
annen måte å se på sangøving på forklarer Jo slik: 
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Jag tänker på att man övar en färdighet, jag skiljer på övning av en färdighet 
och träning. När man övar någonting då, kan jag jämföra med en knäböj, som 
är viktigt att kunna. Att man övar sig i hur man ska göra knäböjen på rätt sätt 
för att det blir effektivt och rätt för kroppen, men sedan när man har övat sig i 
den färdigheten och den här färdigheten blir bättre, då behöver man träna 
sina benmuskler, och då måste man göra många knäböj. Så övning av en 
färdighet är en sak, och träning är en annan. Så att mästra ett sångtekniskt 
ämne… stöd kan vara en övning som man behöver träna sig på; att 
aktivera/deaktivera stödet till exempel, och då övar man sin färdighet. (Jo) 

 
Jo sier her at man må lære seg ferdigheten i en øvelse først, slik at man gjør det rett, før 
man begynner med treningen av denne øvelsen. Når man har fått til øvelsen kan man 
gjøre den mange ganger, for å få den nye ferdigheten til å bli en vane. Deretter kan man 
applisere ferdigheten til sangen.  

4.4 Oppsummering 

Alle intervjuene har hatt åpne spørsmål, og samtalenes innhold har variert i forhold til 
respondentens tidligere erfaring og dens syn på verden. Det har allikevel dukket opp 
likheter i respondentenes uttalelser om fenomenet øvingsstrategier som jeg delte inn i 
tre hovedmeningsmønstre med psykologiske fenomener: selvstendighet, struktur og 
bevissthet.  
 
Å være selvstendig er viktig for sangeren som skal øve, fordi det krever selvstendighet 
for å bestemme seg for å øve. Her mener respondentene det er viktig at sangeren som 
skal øve, kan være sin egen lærer i løpet av øvingen, slik at han eller hun blir 
oppmerksom på hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra, og hvorfor det 
er slik. En loggbok hvor sangeren skriver ned slike refleksjoner, er til god hjelp for å få 
en oversikt over øvingen sin, samtidig som loggboken kan være til hjelp for å huske hva 
man vil ta opp med sanglæreren på neste sangtime. Respondentene snakker også om 
hvor mye tid man bør øve sang. Alle respondentene mener det ikke er viktig å øve mye, 
men å øve bevisst og strukturert, slik at øvingen gir resultater som gagner sangen.  
 
Struktur under øvingen er noe alle respondentene sier er viktig for å holde 
konsentrasjonen oppe. Respondentene beskriver et variert innhold i sangøving, men 
løfter frem to interessante områder som de selv mener de gjør for lite: stilleøving og 
terping. Innenfor meningsmønsteret struktur beskriver respondentene sine egne 
øvingsstrategier og metoder for å lære elevene sine gode øvingsstrategier. Alex og Jo, 
som er de eldste respondentene og som har jobbet i mange år som sanglærere, sier de 
lærte å øve flere år etter sin utdannelse, mens Sam og Eli, som er nyutdannede 
sanglærere, lærte å øve mens de gikk på musikkhøgskolen. Respondentene beskriver 
undervisning av øvingsstrategier med konkrete eksempler og forteller også om de 
erfaringene de har med elever der de ikke har jobbet med elevenes øving.  
 
Det siste meningmønsteret, bevissthet, beskriver respondentenes uttalelser om 
viktigheten av konsentrasjon og bevissthet i løpet av øvingen, at det noen ganger er lurt 
å bytte aktivitet dersom øvingen ikke fungerer optimalt, og at man ikke nødvendigvis 
øver sang selv om man synger.  
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5 Diskusjon 
Dette kapittelet diskuterer resultatet med utgangspunkt i forskningsspørsmålene. 
Deretter beskrives mine egne refleksjoner, arbeidets betydning for sanglærere og andre 
interesserte, og til slutt reflekterer jeg rundt videre forskning om samme tema. 

5.1 Resultatdiskusjon 

Mitt første forskningsspørsmål handler om hvilke strategier som oppleves som 
betydningsfulle for sangøving. Tidligere forskning, litteratur og denne studiens resultat 
samsvarer ganske godt. Arder (2006) tipser lærere om å gi elevene hver sin loggbok 
hvor de kan reflektere over øving, samt skrive hva de gjorde på timen og hvilke lekser de 
har. En slik strategi beskrives som en god øvingsstrategi ut fra respondentenes 
erfaringer i foreliggende studie, og Jørgensens (2004) forskning viser at en eller annen 
form for evaluering mot slutten av øvelsen anbefales som en regelmessig strategi for 
forbedring, som for eksempel respondentenes bruk av loggbok i sangundervisning. En 
loggbok kan også hjelpe en utøver å få øye på hvor variert hans eller hennes øving er, og 
ifølge Jørgensen bør øvingen være såpass variert fra gang til gang slik at utfordringen 
endres og tilpasses utøverens nivå, samtidig som det bør være visse faste øvelser slik at 
gode vaner befestes. Noe som alltid bør være en del av øvingsvanene, er å varme opp 
kroppen og stemmen, ifølge Brown (2008), Borch (2012) og Arder (2006). 
Respondentene i foreliggende studie relaterer også sangøving til idrettstrening, og at det 
er like viktig å varme opp kroppen som sanger som det er for en idrettsutøver. En annen 
måte å se på oppvarming er ifølge respondentene å ”pakke opp instrumentet”: å finne 
den dype pusten, diafragmas funksjon, og stemmeleppenes elastisitet. Respondentene 
erfarer at å anbefale eleven til å variere øvingen og å bytte aktivitet dersom øvingen ikke 
fungerer på en tilfredstillende måte, er en god øvingsstrategi.  
 
Hvor mye en sanger bør øve varierer fra person til person, ifølge respondentenes svar i 
foreliggende studie, som også bekreftes av respondentenes egne øvevaner, som skiller 
seg endel blant de fire respondentene. Men litteraturen om sang og sangøving er 
enstemmige om at man ikke bør øve sang mer enn en time om gangen. Lange pauser 
mellom øvelsene anbefales også, slik at stemmebåndene får hvile. Jørgensen (2004) 
snakker om spilleøving og ikke-spilleøving, og hans tidligere forskning viser at dersom 
øvingen består av mer ikke-spilleøving kan man øve lengre, og det forebygger 
overbelastning av muskler. Respondentene i denne studien, litteraturen om sang og 
tidligere forskning om øvingsstrategier hevder at nybegynnere bør øve mindre enn 
viderekomne sangere. Respondentene i denne studien opplever at det er viktigere at en 
nybegynner lærer seg å øve, og få det til å bli en rutine, enn å øve en viss mengde. Denne 
teorien deler også Arder (2006) i sin sangmetodikkbok, hvor hun anbefaler 
sangpedagoger å etablere gode øvevaner for sin elev som en del av sangpedagogens 
viktigste jobb. Arder skriver også at en elev ikke bør blir overøst av ulike oppgaver i 
lekse, og at det holder med to til tre hovedfokus.  
 
Ikke-spilleøving som Jørgensen (2004) beskriver, kan relateres til mental øving eller 
stilleøving. Brown (2008) kaller dette for mental forberedelse, hvor utøveren synger 
mentalt, lytter til sin indre stemme og ser for seg musikken og hvordan han eller hun vil 
synge sangen. Ikke-spilleøving handler også om alle forberedelser en sanger gjør i 
forhold til den sangen den skal synge: tekstanalyse, komponistens særegne musikalske 
trekk, oversettelse og uttale av en tekst, og så videre. Studiens respondenter opplever 
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denne type av ikke-spilleøving som noe som er like viktig som spille-øving, men 
respondentene erfarer at det dessverre ikke prioriteres i forhold til å øve på sangleksa, 
både i sin egen øving og deres elevers øving. Mental øving handler også om 
interpretasjon, å øve på hvordan en ønsker å uttrykke seg i sangen. Jørgensen anbefaler 
utøveren å se for seg publikums nærvær og sin egen rolle på scenen. Å reflektere og 
evaluere øvingen er også en form for mental øving, som ifølge Jørgensens forskning er 
en regelmessig strategi for forbedring. 
 
Å synge en sang om og om igjen er ikke det samme som å øve, hevder en respondent i 
denne studien, og hevder at øvelser hvor sangeren fokuserer på spesifikke teknikker 
kan etterhvert overføres til den aktuelle sangen, slik at disse partiene blir bedre og 
bedre. Jørgensen (2004) bekrefter respondentens tanker, og hevder at en utøver bør 
velge øvelser nøye ut fra hva som gagner spesifikke utfordringer ved den gitte 
komposisjonen. Noe som ligner denne form for øving, er terping, som respondentene i 
foreliggende studie opplever som mer vanlig blandt instrumentalister enn sangere. De 
hevder derimot at det er like aktuelt for en sanger å terpe-øve, men deres erfaring tilsier 
at sangere ofte er for late til å gjøre det. Jørgensens studie viser at det ikke finnes én 
måte å terpe-øve på, men at utøveren må prøve seg frem for å finne den beste strategien 
for hver del av stykket. Den ene varianten er å spille delen langsomt mange ganger, og 
øke tempo etterhvert, mens den andre handler om å spille en takt av gangen i 
originaltempo, for så å sette sammen taktene til en helhet. 
 
Noe Jørgensen (2004) mener er en viktig del av øvingen, er å holde gammelt repertoar 
vedlike, og hans forskning viser at de fleste utøvere fokuserer øvingen på det nye 
repertoaret, og mangler strategier for systematisk vedlikehold av gamle stykker. 
Jørgensen påpeker at det er viktig å inkludere bevisst jobbing med tidligere stykker, slik 
at repertoaret holdes aktivt. Forskningen gjort i denne studien stemmer overens med 
Jørgensens forskning, da respondentene i denne studien ikke nevner vedlikehold av 
gammelt repertoar som en øvingsstrategi.  
 
Mitt andre forskningsspørsmål handler om hvilken rolle sangpedagoger anser å ha i 
forhold til sine elevers øvingsstrategier. Jørgensens (2000) artikkel basert på forskning 
viser at instrumentalelever ikke er fornøyd med undervisningen av øving, og at de 
ønsker å lære mer om øving på sitt instrument. Det er denne studien Jørgensen viser til 
som en av respondentene i foreliggende studie nevner, som påvirket hen til å bli mer 
bevisst om øving i undervisningen. Jørgensen hevder også at instrumentallærere bør 
dele inn undervisningen av øvingsstrategier hvor læreren både viser hvordan eleven 
burde øve og observere eleven når den øver, slik at læreren har mulighet til å rette 
eventuelle feil eleven gjør og opprettholde en dialog angående øvingsstrategier. En av 
respondentene i foreliggende studie forteller at hen spurte en elev om hen kunne 
observere elevens øving på timen, men eleven ble nervøs og sa nei. Ifølge Jørgensen 
handler en slik strategi om å etablere en rutine, slik at eleven føler seg komfortabel i å 
øve foran læreren. Arder (2006) kommer med konkrete tips til hvordan en sanglærer 
kan hjelpe en elev til å reflektere i timen, slik at eleven etterhvert reflekterer over det 
som skjer på øverommet. Noen av forslagene Arder skriver om, handler om at en lærer 
kan stille en elev konkrete spørsmål og be eleven om å sette egne ord på det som blir 
gjort i løpet av sangtimen. Respondentene i foreliggende studie opplever at de jobber for 
lite med øvingsstrategier i sin undervisning og at det er manglende erfaring og metoder 
som gjør at de opplever arbeid med øvingsstrategier som utfordrende. Det stemmer 
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godt overens med Jørgensens artikkel som viser at instrumentallærere tror elevene vet 
hvordan de øver, og tar derfor ikke ansvar for elevens øving. Det ser ut til at 
respondentene i foreliggende studie også mener det er viktig at en elev etablerer en god 
øverutine, gjerne så tidlig som mulig, og at det er en lærers ansvar å hjelpe en elev med 
dette.   
 
Respondentene i foreliggende studie er generelt misfornøyde med egen innsats i 
undervisning av øvingsstrategier, og noen av dem ble under intervjuet bevisst på hva de 
kan tenke seg å gjøre annerledes. Å gi alle elever konkrete lekser, selv om de ikke viser 
motivasjon til å øve, var et av forslagene. Et annet forslag var å gjøre en elev bevisst på 
valgene i forhold til hvordan han eller hun ønsker å synge, og da gjøre en eleven 
oppmerksom på at selv om han eller hun ikke får det til nå, betyr det ikke at han eller 
hun ikke kan få det til etterhvert, men da krever det øving for å få det til. 
 
En av respondentene opplever at det er forskjell på sangelever som går en utøvende 
musikkutdannelse i forhold til musikkpedagogstudenter. Hen påstår med utgangspunkt i 
sin erfaring som sanglærer på musikkhøgskole at musikkpedagogstudentene har mer 
kunnskap om øving, fordi de har studert sangmetodikk. Denne påstanden er naturligvis 
en ren subjektiv oppfattelse fra respondentens side, men er interessant tanke jeg ikke 
finner svar på i den tidligere forskningen jeg har lest om.  
 
Jørgensen (2004) hevder at en utøver som øver konsentrert og fokusert i kortere 
øvelser, får mer ut av øving enn en utøver som øver flere timer og står i fare for å bli 
ufokusert og slurvete. En av respondentene forteller at hen sier til elevene sine at det er 
vel så bra å øve konsentrert i femten minutter enn i en time, og spesielt dersom eleven 
har det travelt oppfordrer hen eleven til å stoppe opp i fem minutter og ”pakke opp 
instrumentet”. Denne respondenten anser at kvalitative og korte øvelser også gir 
resultater i utviklingen av sangstemmen. 
 
Jørgensen (2000) oppfordrer lærere i instrumentalundervisning til å diskutere 
øvingsstrategier med elever, som en bedre metode enn at lærere ser på seg selv som en 
mester og eleven som en lærling. En av respondentene opplever sin relasjon til elevene 
som en mester og lærling-relasjon, og resonerte seg frem til at det ikke var en type 
lærerrolle hen ønsket å ha. Denne respondenten ønsket å endre undervisningen slik at 
hen og eleven har en samtale om hva de gjør i timen.  

5.2 Egne refleksjoner 
Denne studien har gjort meg oppmerksom på hvor viktig det er å bruke en del av 
undervisningstiden på å snakke om øving, hjelpe elever å reflektere og med å la dem 
sette egne ord på det de lærer. I løpet av perioden jeg har jobbet med denne studien har 
jeg merket en forandring i min egen undervisning, da jeg jobber deltid som sanglærer på 
en videregående skole. Jeg har brukt mer tid på å få elevene til å delta i undervisningen, 
selv om de syns det er vanskelig og det ofte tar litt tid før de tør å sette egne ord på ting 
vi jobber med. Det har ikke bare gitt elevene et subjektivt forhold til det vi holder på 
med, men jeg har også fått et nytt verktøy jeg kan jobbe med: ved å skrive ned elevens 
refleksjoner og egne ord i mine notater kan jeg lettere hjelpe eleven å finne tilbake til 
det som fungerte bra forrige gang og fortsette elevens utvikling derfra.  
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En annen tanke jeg fikk gjennom arbeidet med denne studien, er at jeg er overasket over 
hvor mye forskning det finnes om øvingsstrategier, og allikevel viser både forskningen 
Jørgensen (2000) refererer til og foreliggende studie at instrumentallærere jobber 
veldig lite med det. I oppstarten av denne studien begynte jeg å tenke på og rundt 
studiens tema og forskningsspørsmål, og jeg hadde en forestilling om at sanglærere ikke 
jobber så mye med øving i sin undervisning. På en måte har denne studien bekreftet 
dette; at å øve ofte anses å være noe en elev bare vet eller kan uten å ha blitt undervist i 
det. En annen oppdagelse som følge av å skrive dette arbeidet, er at veldig få regner med 
vedlikehold av gammelt repertoar som en del av sangøving. Denne nye kunnskapen 
ønsker jeg å ta med meg videre, og oppfordre mine kommende elever til å holde sitt 
repertoar vedlike, så vel som at jeg selv vil forsøke å vedlikeholde mitt eget repertoar.  
 
Det er jo også litt morsomt at jeg har lest Sangeleven i fokus (Arder, 2006) grundig flere 
ganger i første og andre klasse, men at det var først nå jeg ble oppmerksom på at Arder 
oppfordrer sanglærere til å jobbe med øving med elevene sine. Denne oppdagelsen har 
gjort meg oppmerksom på at det er mye innenfor sangmetodikk jeg sikkert har lest om 
tidligere, men har glemt i ettertid, og det har gitt meg en påminnelse om at det er viktig å 
holde læreviljen og nysgjerrigheten rundt mitt yrke som sanglærer levende, og aldri 
tenke at jeg er ferdiglært.  

5.3 Arbeidets betydning  

Det finnes så mange gode tips og råd til sanglærere i bøkene jeg har presentert i 
bakgrunnskapittelet, og blant tidligere forskning om øvingsstrategier. Forskningen viser 
at lærere ikke jobber nok med øvningsstrategier i sin undervisning, og derfor håper jeg 
denne studien er en tankevekker og gir motivasjon til sanglærere å jobbe mer med dette 
i fremtiden. Jeg ønsker også å oppfordre sanglærere som leser denne oppgaven, til å 
utfordre sin undervisning ved å utvikle metoder og undervisningsstrategier, slik at 
deres elever etterhvert utvikles til å bli og fungere som sin egen lærer. 

5.4 Videre forskning  

Den ene respondenten i foreliggende studie hevdet at utøvende sangstudenter er 
mindre bevisst enn pedagogikkstudenter i sangøving. Dette kunne jeg tenke meg å 
utforske videre. En slik studie skulle kunne bygges på observasjoner av sangstudenters 
øving, samt en skriftlig loggbok der de skriver ned refleksjoner om øvingen og hvorfor 
de velger de øvingsstrategiene de jobber med. For å få en mer dypgående forskning kan 
et intervju av respondenten finne sted i slutten av forskningsperioden. 
 
På hvilke måter er sangpedagogikkstudenter mer bevisst og mer kunnskapsrik om 
øvingsstrategier enn utvøvende sangstudenter? 
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Bilag 1  
Informasjon om forskningsstudie, lest og undertegnet av de fire respondentene før 
intervjuets start. 

 
Informasjon om forskningsstudie. 

 

Øving og øvingsstrategier i sang. 
 
Jeg heter Julie Vitctoria Ærø og er sangpedagogstudent ved Musikhögskolan Ingesund. 
Jeg går femte og siste året i min utdannelse, og skriver en eksamensoppgave som 
handler om øving og øvingsstrategier i sang.  
 
Jeg vil med studien finne ut av hvilke ulike måter sangpedagoger og 
sangpedagogstudenter ser på øving og øvingsstrategier. 
 
For å studere dette kommer jeg til å benytte meg av intervjuer. 
 
Din deltagelse innebærer at du deltar i et intervju. Intervjuene kommer kun til å brukes i 
den aktuelle eksamensoppgaven, og kommer til å forvares slik at ingen person 
uberettiget kan få tak i dem.  
 
Du garanteres anonymitet i studien, og deltagelsen er frivillig. Du kan når som helst 
avbryte din deltagelse i studien, dersom du ønsker det. 
  
Jeg vil at du som respondent gir ditt samtykke til å bli intervjuet, tillatelse til hvilke 
sammenheng intervjuuttalelsene får rapporteres, samt samtykker til at uttalelsene og 
beskrivede handlinger i intervjuet er anonyme.  
 
 
Julie Victoria Ærø 
Sangpedagogstudent 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mobil: +4745602353 
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Samtykke til deltagelse i forskningsstudie 
 
Jeg samtykker til å bli intervjuet 
 

☐   JA                              

 
Jeg anser at den informasjonen jeg har fått om studiet er tilstrekkelig. 
 

☐ JA ☐ Nei 

 
Jeg vil at mine beskrivede handlinger og mine uttalelser i intervjuene skal være 
anonyme dersom de rapporteres.  
 

☐ JA ☐ Nei 

 
 
Navn:______________________________________________________________________________________________ 
 
Lærer/elev/student i (fag):___________________________________________________________________ 
 
Lærer elev/student på (skole):__________________________________________________________________ 
 
Alder:__________________  Antall år som aktiv lærer/student/elev:___________________ 
 
Instrument:________________________________________________________________________________________ 
 
Hovedsaklig innenfor (sjangerområde):____________________________________________________ 
 
Dato, sted og navn:____________________________________________________________________________ 

 
 

 


