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Abstrakt 

Denne D-uppsats i Musikterapi ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm undersøger 

på et fænonomenologisk grundlag, hvordan fem kvinder i et gruppeterapiforløb oplevede 

at arbejde med stemmen som terapeutisk redskab. Det overordnede formål med projektet 

var at udvikle en metode til at arbejde med stemmen som terapeutisk redskab.   

I et eksperimentelt projekt over ti sessioner af hver to timers varighed, blev der arbejdet 

med forskellige aspekter af det at arbejde med stemmen, herunder afslapning/mindfulness 

før alle praktiske øvelser, vejrtræknings- og stemmetekniske øvelser og forskellige 

stemmeimprovisations øvelser. Maleri og tegning blev taget ind som en ekstra dimension 

i forhold til at arbejde med de psykologiske processer. Sessionerne blev filmet som 

dokumentation og siden blev sessionerne transkriberet, beskrevet og analyseret. Alle 

samtaler i gruppeterapien udgik fra Irving D.Yaloms eksistentielle psykologiske vinkel. 

Via en fænomenologisk forskningsmetode og med triangulering af spørgeskemaer er 

øvelserne og deres effekter på deltagernes oplevelse af blandt andet selvværd, det at tage 

sin plads og præstation, blevet undersøgt. Resultaterne indikerer 1) at 

afslapning/mindfulness kan have en positiv indvirkning på deltagernes personlige 

processer, 2) at stemmetekniske øvelser kan åbne op for flere forskellige personlige 

processer, herunder processer relateret til sociale regler, selvværd, præstation og det at 

blive mere bevidst om ens egen krop og dens funktioner i forhold til stemmen og 

vejrtrækningen. Resultaterne indikerer også, at vejrtrækningsøvelser og afslapning 

påvirker hinanden gensidigt og at vejrtrækningsøvelser kan bruges som individuelt 

værktøj i relation til angstdæmpning. Improvisationsøvelser findes at kunne åbne for 

meget forskellige personlige processer alt efter stemmetekniske forudsætninger. Følelser 

af frihed i forhold til stemmeidealer, manglende teknik, indlejrede sociale konventioner, 

forhold til autoriteter og regler, samt følelsen af at lege og eksperimentere, er nogen af de 

temaer som deltagerne oplevede der kom fokus på. Deltagerne oplevede at de var i stand 

til at overføre disse oplevelser til deres private livsforhold og at de her kunne skabe en 

forandring. I forhold til Male/tegne øvelsen viser resultaterne at deltagerne oplevede at 

kunne uddybe deres udfordringer og processer yderligere, og at de oplevede øvelsen 

overraskende nem, kravløs og legende. 

 

Et uforudset resultat var, at det at arbejde med en medfølende intention i forhold til en 

selv, viste sig at være den allerstørste faktor for at forløbet udgjorde en terapeutisk 

forskel for de deltagende.  

Generelt oplevede deltagerne selve gruppeterapien som en støttende og kærlig proces og 

derfor inspirende i forhold til den enkeltes udfordring og proces. 

Nøgleord: Musikterapi, stemmen som terapeutisk redskab, gruppeterapi med stemmen, 

mindfulness og stemmen, terapeutisk stemmearbejde, stemmen og gruppeterapi, 

eksistentiel psykologi og stemmen, stemmeimprovisation, improvisation med stemmen.

 

  



 

Abstract 

This Magister Thesis in Music Therapy at the Royal Academy of Music in Stockholm 

examines on a phenomenological basis how five women in a group therapy process 

experienced working with voice exercises as a therapeutic tool. The overall objective of 

the project was to develop a method to work with the voice as a therapeutic tool. 

In an experimental course over ten sessions of two hours duration, the women worked 

with various aspects of voicework, including relaxation /mindfulness before all practical 

exercises, breathing and technical voice exercises and various voiceimprovisation 

exercises. Painting and drawing were taken in as an extra dimension to the work of the 

psychological processes. The sessions were video recorded as documentation and 

afterwards the sessions were transcribed, described and analyzed. All conversations in the 

group therapy were based on Irving D.Yaloms existential psychology. Through a 

phenomenological research method and triangulation of questionnaires, -the exercises 

and their influence on participants' experience, among others of self-esteem, of being able 

to take one´s needed space - and of performance, were examinded. The results indicates 

1) that relaxation /mindfulness can have a positive impact on participants' personal 

processes, 2) that technical voice exercises can open up several different personal 

processes, including processes related to social rules, self-esteem, achievement and to 

become more aware of ones own body and its functions in relation to the voice and 

breathing. The results also indicate that breathing exercises and relaxation have a mutual 

influence on one another and that breathing exercises can be used as a tool for the 

individual, concerning anxiety reduction. Improvisation exercises can help opening up to 

different personal processes, depending on the level of technical experience of the voice 

the participant possesses. Feelings of freedom in relation to voice ideals, lack of voice 

technique, embedded social conventions, relationship to authorities and rules, as well as 

the feeling of playing and experimenting, were some of the themes the participants 

experienced to have a focus on. The participants found that they were able to transfer 

these experiences to their private life conditions and here to create a change. In relation to 

the painting / drawing exercise, it was found that the participants experienced to immerse 

their challenges and processes further and that they experienced this exercise surprisingly 

easy, non-demanding and playful. 

 

As an unexpected result it was found, that working with a compassionate intention 

towards oneself in the process made the largest therapeutic difference for the participants. 

 

In general, participants experienced the group therapy as supportive and with a loving 

atmosphere which inspired the individual´s challenges and processes 

. 

Keywords: Music Therapy, the voice as a therapeutic tool, grouptherapy through voice, 

mindfulness and voice, therapeutic voice work, voice and group therapy, existential 

psychology and the voice, voice improvisation, improvisation by voice. 
 



 

Forord  

Denne opgave er kulminationen på en lang rejse mod at blive musikterapeut.  

For godt 20 år siden gik jeg til sang hos den legendariske sanglærer Birgit Bastian, og hun 

blev en mentor for mig. Flere gange sagde hun til mig: ”Var det ikke noget for dig at blive 

musikterapeut? Det tror jeg virkelig, du ville egne dig til”. Dengang afviste jeg det, fordi jeg 

havde mine egne solistdrømme og ikke syntes, at jeg ville kunne tilbyde noget på denne 

front. Men gennem min egen stemmes og mit livs rejse og udvikling, samt i mit senere job 

som musiklærer, blev jeg mere og mere interesseret i de fysiologiske og psykologiske sider 

af musikken. Det var musikken, der førte mig til Kreta, hvor jeg mødte min kommende 

mand, der var svensk, og via ham opstod muligheden for først at læse Musik och Hälsa og 

siden Musikterapi på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I denne uddannelse har jeg 

oplevet at kunne bruge ALT, hvad jeg overhovedet har beskæftiget mig med - fra mit 

studenterrengøringsjob på Rigshospitalet til at være medarbejder i ledelsen på Copenhagen 

Business School, mine musiske erfaringer og uddannelser og selvfølgelig alle mine 

menneskelige erfaringer. Det har været tre fantastiske, berigende og lærerige år, og det vil 

jeg gerne takke alle mine lærere og medstuderende for. Desuden vil jeg gerne takke de fem 

deltagere i projektet – tak for det engagement og den generøsitet I viste under terapien. Uden 

jer ville jeg ikke have kunnet gennemføre projektet. Tak til Gabriella Rudstam og Inge 

Nygaard Pedersen for kyndig og vedkommende vejledning. Tak til Lene for hjælp med 

udregninger og statistik. Tak til Ingerrethe, Stig og Ann for gennemlæsning og korrektur, tak 

til familien Harding for hjælp med engelsk oversættelse og tak til Ursula og Eva for sparing 

under det lange forløb. 

I begyndelsen af uddannelsens andet år kom vores lille søn Noah til verden, og derfor var 

denne opgave aldrig lykkedes, hvis ikke mine og Martins forældre havde stillet sig til 

rådighed med børnepasning og husly. Denne opgave er også deres fortjeneste. 

Tak til Martin og Sigge for børnepasning på KMH under undervisningen og sessionerne og 

endelig tak til Martin og Noah for tålmodighed, da dette projekt trak i langdrag, og det var 

svært at se, hvornår det kunne blive færdigt. Jeg kunne ikke have gjort det uden jer. 

Endelig tak til alle mine egne lærere og elever, som jeg har haft gennem tiden, det er med 

jeres erfaringer og kundskaber, jeg har kunnet nå dertil, hvor jeg er i dag. 

 

Vi mennesker kan registrere det, der foregår på det autonome niveau som sansning, 

både af vores egen krop og af omgivelserne. Sansningen er nødvendig, for at man kan 

udvikle kropslige interaktionsevner, altså evnen til at være opmærksom, spejle og 

synkronisere sig, samt impulser til at søge omsorg og behovstilfredsstillelse hos andre 

mennesker og til at kunne beroliges og glædes af den. Disse evner kan inviteres og 

trænes som en slags musikalitet, men man kan ikke blive musikalsk i kraft af viljen, 

fordi dybere spejling og synkronisering udvikles under bevidsthedsgrænsen. Det er i 

dette dybeste lag af synkroniseret samspil, at basal kontakt, engagement og tillid skabes. 

Hvis man vil støtte andre på dette niveau, er det derfor nødvendigt først selv at kunne 

fornemme og navigere i disse tilstande for derefter at kunne invitere andre til fælles 

musik. (Bentzen, M. 2014:28) 

 

 

 

  



 

 

Indholdsfortegnelse 
Abstrakt ................................................................................................................. ii 

Abstract .................................................................................................................. ii 
1. Indledning ........................................................................................................... 2 

1.1 Målgruppe .......................................................................................................................... 2 
1.2 Overblik over indhold og opbygning ................................................................................. 3 

2. Indføring i emne, problemfelt, forforståelser og uddybende definitioner .... 3 
2.1 Musikterapi ........................................................................................................................ 3 
2.2 Præsentation af emnet ........................................................................................................ 4 
2.3 Afgrænsning af emnet ........................................................................................................ 5 
2.4 Formål og hypoteser .......................................................................................................... 6 
2.5 Forskningsspørgsmål ......................................................................................................... 6 
2.6 Definitioner ........................................................................................................................ 7 

2.6.1 Teknisk stemme øvelse ............................................................................................................. 7 
2.6.2 Hvad mener jeg med ”i positiv retning” ................................................................................... 7 
2.6.3 Hvad mener jeg med, at følelserne sidder i kroppen. ................................................................ 7 
2.6.4 Hvad mener jeg med det Momentane NU. ................................................................................ 7 

3. Forskningsperspektiv og teorier ....................................................................... 7 
3.1 Hermeneutik – forståelse som kundskabsideal .................................................................. 7 
3.2 Fænomenologi – subjektiv oplevelse som grundlag for kundskab .................................... 8 

3.2.1 Livsverden ................................................................................................................................ 9 
3.2.2 Intersubjektivitet ..................................................................................................................... 10 
3.2.3 Spejlneuroner .......................................................................................................................... 10 
3.2.4 Intention .................................................................................................................................. 11 
3.2.5 Kroppen i verden og i terapi ................................................................................................... 11 
3.2.6 Førstepersons-perspektivet i fænomenologien ........................................................................ 12 
3.2.7 Fænomenologi og musikterapi ................................................................................................ 12 

3.3 Fænomenologisk Psykologi ............................................................................................. 13 
3.4 Eksistentiel Psykologi ...................................................................................................... 13 

3.4.1 Eksistentiel psykologis syn på forsvarsmekanismer ............................................................... 14 
3.4.2 Eksistentiel Psykologis syn på angst ....................................................................................... 14 
3.4.3 Yaloms 11 terapeutiske faktorer ............................................................................................. 14 

3.5 Gruppeterapi og Yalom.................................................................................................... 15 
3.5.1 Gruppeterapiens fødsel - James H. Pratt ................................................................................. 15 
3.5.2 Fundamentet i Europa S.H. Foulkes ....................................................................................... 15 
3.5.3 Efter Foulkes ........................................................................................................................... 17 
3.5.4 Yaloms plads i gruppeterapien ................................................................................................ 17 

3.6 Placeringen af dette projekts gruppeterapi i forhold til de beskrevne retninger ............... 18 
4. Metode ............................................................................................................... 18 

4.1 Fænomenologisk metode som jeg bruger den .................................................................. 18 
4.2 Triangulering via spørgeskema ........................................................................................ 19 

4.2.1 Udformningen af spørgeskemaerne ........................................................................................ 19 
4.2.2 Hvordan har jeg arbejdet med spørgeskemaerne .................................................................... 19 
4.2.3 Efterbehandlingen af skemaerne ............................................................................................. 20 

4.4 Min rolle som terapeut og forsker .................................................................................... 20 
4.4.1 Forsker perspektiv. Deltagende observation ........................................................................... 20 

5. Udførelse af empirien og indsamling af data ................................................. 21 
5.1 Deltagerne, de fysiske rammer, sprog og dokumentation ................................................ 21 

5.1.1 Annoncering ........................................................................................................................... 21 
5.1.2 Interview af deltagerne ........................................................................................................... 21 
5.1.3 De fysiske rammer for terapien ............................................................................................... 22 
5.1.4 Sproget i projektet ................................................................................................................... 22 
5.1.5 Dokumentation ....................................................................................................................... 22 

5.2 Beskrivelse af deltagerne og udvælgelse af temaer for musikterapien ............................ 22 
5.2.1 Deltagerne ............................................................................................................................... 22 

5.3 Gennemførelse af forløbet ............................................................................................... 23 
5.3.1 Kort beskrivelse af gruppens overordnede proces .................................................................. 24 
5.3.2 Tidsrammer i sessionerne ....................................................................................................... 25 

6. Gennemgang af øvelser, empiri og resultater ............................................... 26 
6.1 Gennemgang af min analysemetode ................................................................................ 26 

6.1.1 Mine overordnede tanker omkring øvelserne og punkterne .................................................... 27 



 

 

6.2 Analyse af de Praktiske øvelser ....................................................................................... 27 
6.2.1 Mindfulness/afslapningsøvelsen ............................................................................................. 27 

6.2 Tekniske øvelser .............................................................................................................. 31 
6.2.1 Hvad regner jeg som stemmetekniske øvelser ........................................................................ 31 
6.2.2 Vejrtrækningsøvelserne .......................................................................................................... 31 
6.2.2 Stemme opvarmning ............................................................................................................... 33 

6.3 Improvisationsøvelser ...................................................................................................... 38 
6.4 Improvisationsøvelser relateret til præstation og gruppen ............................................... 44 

6.4.1 Call and response .................................................................................................................... 44 
6.4.2 Tone stafet .............................................................................................................................. 46 

6.5 Male/tegne øvelsen .......................................................................................................... 50 
6.6 At arbejde med intention .................................................................................................. 54 

7. Samtalerne i terapien ....................................................................................... 56 
8. Endnu et resultat. FØR og EFTER skema. ................................................... 59 
9. Konklusioner .................................................................................................... 59 

9.1 Sammenstilling af resultaterne til slutresultatsvar ........................................................... 59 
10. Diskussioner ................................................................................................... 63 

10.1 Metodekritik .................................................................................................................. 63 
10.2 Kritik af øvelserne i projektet ........................................................................................ 64 
10.3 Perspektivering .............................................................................................................. 65 

10.3.1 Relevans i forhold til min egen videre praksis ...................................................................... 65 
10.3.2 Relevans for musikterapi ...................................................................................................... 65 
10.3.3 Relevans i forhold til videre forskning .................................................................................. 66 
10.3.4 Relevans i forhold til samfundet lige nu. .............................................................................. 66 

Referencer ............................................................................................................. 68 

Bilagsside. ............................................................................................................. 73 

  



2 

 

1. Indledning  

Denne D-uppsats skrives som afsluttende del på min magister i Musikterapi på Den 

Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Musikterapi på KMH består af et år på 

Musik och Hälsa på 30 ECTS point og siden en to-årig magister på 60 ECTS point. 

(www.kmh.se). Min afsluttende praktik har været et gruppeterapi-forløb under klinisk 

vejledning af Gabriella Rudstam, og den har jeg udnyttet til at udvikle og afprøve, hvordan 

man kan arbejde med stemmen som primært terapeutisk redskab i en gruppekontekst. Det er 

dette arbejde, som danner baggrund og er udgangspunkt for denne opgave.  

Min motivation for at beskæftige mig med dette emne er, at jeg selv har oplevet en personlig 

udvikling ved at arbejde med stemmen. Først er jeg klassisk skolet af blandt andet Birgit 

Bastian, og siden har jeg hos blandt andre Cathrine Sadolin og Anne Rosing-Schou lært 

forskellige teknikker, der mere retter sig mod det rytmiske repertoire. Men jeg følte hele 

tiden, at noget gjorde, at det ikke var mig, der kom til udtryk, men i stedet et ideal som jeg 

skulle leve op til og fylde ud. Det blev en evig kamp i forhold til, at det var noget ydre, som 

jeg skulle nå hen imod. Det var først, da jeg mødte den svenske sangerinde Marie Bergman, 

at hun med sin indgang fra chi gong og toning fik mig til at finde det, jeg oplevede som min 

autentiske stemme. Endelig følte jeg, at jeg sang og udtrykte mig, sådan som jeg selv gerne 

ville. Under denne rejse med min stemme og i mit arbejde som sang/stemme og korlærer har 

jeg været meget interesseret i den psykiske side af stemmebrugen. Jeg har set mine elever 

møde psykiske problemer eller barrierer, når de gik i gang med at udvikle deres stemmer og 

arbejde med deres krop. Jeg har ofte hørt mine egne eller andre sang- og stemmelærere sige, 

at stemmen er den direkte vej til følelserne. For mig har det også været en intuitiv sandhed, 

som jeg ikke helt har kunnet forklare, og derfor ledte det mig til at læse musikterapi og 

specialisere mig inden for dette område. Jeg har allerede på Musik- og Hälsauddannelsen 

lavet en interviewundersøgelse, der omhandler, hvordan man uddanner sig til at arbejde med 

stemmen som terapeutisk redskab. Her fandt jeg ud af, at der ikke findes nogen decideret 

uddannelse inden for den etablerede musikterapi, men uden for den findes der forskellige 

tilgange til enten at tage det terapeutiske aspekt med ind i forhold til at blive en bedre sanger, 

bruge stemmen som ”healingsinstrument” - eller arbejde terapeutisk med stemmen som det 

primære redskab. Det vil jeg komme nærmere ind på under beskrivelsen af forskningsfeltet. 

Da jeg på mit sidste år på musikterapeutuddannelsen skulle arbejde med gruppeterapi, var 

det oplagt for mig at forsøge at afprøve, hvordan det ville virke at bruge stemmen som 

terapeutisk redskab i denne sammenhæng.  

1.1 Målgruppe 

Denne opgaves målgruppe er musikterapeuter og andre, som kunne tænke sig at arbejde med 

stemmen som terapeutisk redskab i en gruppeterapi-situation, eller som har interesse for 

emnet. Klientmålgruppen i denne gruppeterapi har været personer, der havde lyst til via 

stemmen at arbejde terapeutisk i en selvudviklingsproces i gruppe. De skulle være over 18 år 

og uden psykiatriske diagnoser. (bilag 1.
1
) Dermed ikke være sagt at metoden ikke vil kunne 

bruges til personer med psykiatriske diagnoser eller til inspiration i andre sammenhænge, 

men det er ikke det, denne opgave vil undersøge.  

                                                 
1
 Observer – i denne officielle KMH udgave af min opgave findes ingen bilag. Se bilagssiden for nærmere 

information. 

http://www.kmh.se/
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1.2 Overblik over indhold og opbygning 

Jeg vil her kort gennemgå denne opgaves opbygning. I kapitel 1 har jeg allerede i min 

indledning forklaret om min baggrund og min målgruppe. Kapitel 2 vil introducere mit 

emne, mit problemfelt, mine forforståelser, formål, hypoteser og forskningsspørgsmål og 

desuden defineres vigtige begreber og definitioner. Kapitel 3 vil forklare mit 

fænomenologiske forskningsperspektiv, herunder vigtige begreber og teorier tilknyttet 

fænomenologien. I dette kapitel vil jeg også komme ind på fænomenologisk psykologi, 

gruppeterapiens historie og Yalom og hans betydning for projektet. Kapitel 4 beskriver min 

fænomenologiske metode samt triangulering med spørgeskemaer. Jeg kommenterer desuden 

mine roller i projektet. Kapitel 5 redegør for den praktiske gennemgang af det empiriske 

forløb. Kapitel 6 omhandler empiriens resultater, herunder analysemetode og teoretisk 

grundlag for alle øvelserne. Kapitel 7 fortæller kort om samtalerne i det terapeutiske forløb. 

Kapitel 8 fremlægger endnu et resultat. Endelig samler jeg i kapitel 9 alle konklusionerne i 

forhold til mine forskningsspørgsmål, og i kapitel 10 diskuterer og perspektivere jeg mine 

resultater. (Ingen bilag foreligger i den officielle KMH version af denne opgave. Bilagen kan 

rekvireres ved henvendelse til min mail adresse opgivet på sidste side i opgaven). 

2. Indføring i emne, problemfelt, forforståelser 

og uddybende definitioner 

2.1 Musikterapi 
Musik som terapi kan føres helt tilbage til antikken, hvor musik og medicin indgik i læren 

om etos og livet (Wigram, T., Pedersen, I.N. & Bonde, L.O. 2002:18). Vi kender også 

musikterapi som en del af de shamanistiske healingsritualer, noget der kendes fra mange 

oprindelige kulturer. Men den moderne videnskabeligt orienterede musikterapi begyndte i 

USA efter 2. Verdenskrig som en del af en psykosomatisk behandling af krigsveteraner 

(ibid:29). I nutiden spænder musikterapeutisk behandling fra medicinske og 

adfærdsterapeutiske til psykoterapeutiske metoder, og musikterapi er integreret i 

sundhedssektorer verden over (ibid:11).  

Den nyere Musikterapi - med dens godt 50 år på bagen - er en tværvidenskabelig disciplin, 

der henter sine teorier fra videnskaber som: musikpsykologi, psykoakustik, fysiologi, 

medicin, hjerneforskning, udviklingspsykologi, affektteori, almen psykologi, musikteori, 

humanistiske teorier og mange flere.  

The World Federation of Music Therapy´s definition på musikterapi lyder således: 

Music therapy is the professional use of music and its elements as an intervention in 

medical, educational, and everyday environments with individuals, groups, families, or 

communities who seek to optimize their quality of life and improve their physical, 

social, communicative, emotional, intellectual, and spiritual health and wellbeing. 

Research, practice, education, and clinical training in music therapy are based on 

professional standards according to cultural, social, and political contexts (WFMT, 

2011) (www.wfmt.info:2015)  

I mange år har musikterapi hovedsageligt været anvendt inden for arbejdet med 

funktionshæmmede og funktionsforstyrrede, inden for psykiatrien og ældreomsorgen 

(herunder særligt arbejdet med demente), inden for palliativ pleje og ikke mindst neonatal 

pleje. Disse områder beskæftiger sig med patienter/klienter, som har en eller anden form for 

diagnose, og med hvordan man kan lindre, genoptræne eller helbrede disse (Wigram, T., 

Pedersen, I.N. & Bonde, L.O. 2002:30). Men i de senere år er der med begrebet Community 

Musictherapy også kommet fokus på den helseskabende og helsebevarende del af 
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musikterapien (Ruud, E. 2012:87). Her arbejder man ud fra et salutogent perspektiv. 

Salutogenese er et begreb, som er defineret af den medicinske sociolog Aaron Antonovsky, 

og hvor fokus flyttes fra, hvad der gør mennesker syge, til hvad det er, der gør, at mennesker 

kan klare at holde sig friske, trods de belastninger og stressfaktorer de udsættes for, såkaldte 

copingstrategier (Antonovsky, A. 2005:31 og Ruud, E. 2012:88). 

Et andet begreb, som også kunne komme ind her, er begrebet empowerment. 

Sundhedsstyrelsen definerer det som: ”Element i sundhedsfremme, der har til formål at 

bibringe patienter og andre borgere handleevne samt kontrol og ejerskab over beslutninger, 

der påvirker deres livsvilkår og sundhed” (sundhedsstyrelsen.dk:2014) Omskrevet kan det 

forstås sådan, at individet opdager eller udvikler egne kompetencer til at modvirke 

undertrykkelse og afmagt. Dette i relation til at deltagelse i musikudøvelse ofte ses som 

empower-givende (Daykin,N. 2012:67).  

I Sverige findes tre hovedretninger indenfor musikterapi: Funktionsinriktad musikterapi, 

Psykodynamisk musikterapi og GIM (Guided Imagery of Music), samt to metoder som 

minder om musikterapi: Tomatismetoden og Ronni Gardiner Rytmik och MusikMetod 

(Paulander, A-S., 2012:25). På Kungliga Musikhögskolan er uddannelsen på magisterniveau 

en meget bred uddannelse, baseret på et psykodynamisk grundlag, men den integrerer også 

mange andre modeller, metoder og perspektiver, så som Analytical Music Therapy, Creative 

Music Therapy, Free Improvisation Therapy og GIM (Guided Imagery of Music). Fælles for 

alle perspektiverne er troen på, at klienten har et potentiale, som kan realiseres via en 

terapeutisk proces, og det er dette perspektiv, jeg også lægger mig op ad i denne opgave. 

2.2 Præsentation af emnet 

Stemmen er et af vores primære kommunikationsredskaber. Ved den første indånding, når vi 

fødes, tømmes lungerne for vand og på den efterfølgende udånding kommer der oftest et 

skrig, som tegn på at vi er kommet til verden. Siden bruges stemmen først og fremmest til at 

give udtryk for ubehag gennem gråd og senere behag via grin og pludren. Stemmen er 

afhængig af åndedrættet, og det er her, vi udtrykker det, som kroppen mærker og føler 

(Severinsen, S.Å. 2009:23, Uhlig, S. 2006:7, Austin, D. 2008:19 og Lowen, A. 2002:44ff). 

Det vil sige, at stemmen er afhængig af, hvordan kroppen har det. For eksempel: hvis vi er 

forkølet, vil vore slimhinder og dermed vor vejrtrækning blive påvirket. Eventuelt tilstopper 

vores bihuler, der også fungerer som resonansrum, og så vil stemmen blive påvirket. Hvis 

man taler i telefon med en forkølet person, vil man straks - uden at have fået det at vide - 

kunne identificere at vedkommende er forkølet. Dette forhold mellem krop og tilstand, 

gælder også for de forskellige følelser, idet følelserne påvirker kroppens energiniveau 

(Lowen, A. 2002:33) Hvis en person er ked af det, vil personen have en lav muskeltonus. 

Kroppens lave muskeltonus vil påvirke stemmen, og ubevidst vil de fleste kunne identificere, 

at vedkommende er ked af det.  

I en musikterapeutisk situation vil terapeuten kunne sige noget om deltagerens/klientens 

tilstand ved at lytte til den klang/timbre, melodi, intonation, rytme og volumen, hvormed 

deltageren/klienten udtrykker sig (Wigram, T., Pedersen, I.N. & Bonde, L.O. 2002:86). 

Musikinstrumentet bliver en forlængelse af deltagerens/klientens krop og selv. Det fortæller 

noget om, hvordan energiniveauet, balancen, stemtheden og meget andet er, i netop det 

øjeblik deltageren/klienten spiller eller synger.  

Hvor man måske kan tillægge musikinstrumentet nogle egenskaber ved at låne en klang eller 

nogle toner, man ikke har adgang til i sin stemme, så er man, når man arbejder gennem 

stemmen, sit eget instrument. Det vil sige, at det kan blive endnu mere tydeligt, hvordan de 

forskellige parametre udtrykkes. Man kan med både musikinstrument og stemme arbejde på 

det nonverbale plan, men derudover kan man også arbejde med stemmens registeromfang og 
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med ordene som ekstra redskaber i den musisk udøvende del af terapien, når det er stemmen, 

der er deltagerens/klientens instrument. 

I dette projekt har det ikke været mit ærinde at diagnosticere deltagernes stemmer, men at få 

information og dokumentation for, hvordan de selv har oplevet at arbejde med deres 

stemmer ud fra de før nævnte parametre. 

Under arbejde med stemmen som musikterapeutisk redskab hører også at arbejde med: 

vejrtrækning, afspænding/mindfulness og kropskontakt, og det har jeg taget med som en del 

af min kliniske virksomhed. 

2.3 Afgrænsning af emnet 

Der findes en del, men ikke meget litteratur om stemmen som terapeutisk redskab. Som 

noget af det nyeste har Sanne Storm i sin Ph.d. afhandling ”Research into the Development 

of Voice Assesment in Music Therapy” fra 2013 bl.a. lavet en litteratur- og 

forskningsgennemgang af stemmen brugt i klinisk musikterapi og andre professioner, og det 

er den mest gennemgribende litteraturgennemgang, jeg har kunnet finde (Storm, S. 

2013:kap.2) Hun har selv udviklet en metode, som hun kalder psykodynamisk stemmeterapi 

(Storm, S. 2007:447) samt en stemmevurderingsmetode til at evaluere og måle forandringer 

over tid hos klienter med depression. Herudover har Diane Austin udgivet bogen: “Theory 

and Practice of Vocal Psychotherapy – Songs of Self “(Austin, D. 2008) og Sylka Uhlig har 

udgivet bogen: “Authentic Voices, Authentic Singing – A Multicultural Approach to Vocal 

Music Therapy” (Uhlig, S. 2006).  

Uden for den autoriserede musikterapi findes der også metode bøger vedrørende det at 

arbejde terapeutisk via stemmen, og her vil jeg først og fremmest nævne Paul Newham´s 

”Singing Cure” (Newham, P. 1993) og bogen ”Therapeutic Voicework” (Newham, P. 1998), 

da han har haft stor indflydelse på mange musikterapeuters arbejde med stemmen og er 

foregangsmand inden for terapeutisk udvikling via stemmen. Hans arbejde bygger blandt 

andet på den tysk/engelske sanglærer Alfred Wolfsohns (1896-1962) og Roy Harts (1926-

1975) stemmeteknikker (Newham, P. 1998:333). Desuden vil jeg nævne de to danskere 

Lisbeth Hultmann med: ”Stemmens Kraft” (Hultmann, L., 2004) og Karina Schelde med: 

”Soul Voice” (Schelde, K., 2006) samt Samuel H. Nelson og Elizabeth Blades-Zeller, der 

har skrevet en brugsbog med titlen: ”Singing with Your Whole Self – The Feldenkrais 

Method and Voice” (Nelson, S.H. & Blades-Zeller. E., 2002) og Githa Ben-David´s bøger: 

Tonen fra Himlen (Ben-David, G., 2002) Syng dig fri (Ben-David., 2008) og Lyd er Liv 

(Ben-David, G., 2011)  

På KMH findes forskellige magister uppsatser omhandlende stemmen, blandt andet skrev 

Eva Hansson i 2001 en magisteruppsats på musikterapi: ”Andetag och bungyjump. Sång och 

röstimprovisationer i musikterapirummet”, omhandlende sang og stemmeimprovisationer. 

Desuden har Susanna Leijonhufvud i 2011 skrevet en licentiat afhandling med titlen: 

”Sångupplevelse – en klingande bekräftelse på min existens i världen”, hvor hun fra et 

førstepersonsperspektiv fænomenoligisk undersøgte hvordan hun selv som sanger oplevede 

det at synge.  

Al denne litteratur handler i et eller andet omfang om, hvordan og hvorfor man kan arbejde 

med stemmen som terapeutisk redskab, men ingen af dem beskriver denne terapiform i en 

gruppeterapeutisk sammenhæng. Jeg har selv, som før nævnt, en del erfaring i forhold til 

individuel undervisning og terapi, og den erfaring, jeg har fra at arbejde i og med grupper, 

ligger tilbage til min musiklærertid. Mit fokus i denne opgave er, at jeg har en formodning 

om, at de redskaber, jeg har brugt både i min undervisning og også i mit terapeutiske arbejde, 

vil kunne gavne deltagere i gruppeterapi, og samtidig kunne jeg godt tænke mig at 

sammenkæde mit stemmearbejde i gruppe med Irvin D. Yaloms gruppeterapi-teorier 
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(Yalom. I.D., 1980). Dette gør jeg ved at bruge hans 11 terapeutiske faktorer som et 

evalueringsredskab i forhold til den samlede terapi. 

Overordnet har mit formål med opgaven været at udvikle en metode til at arbejde med 

stemmen som terapeutisk redskab i gruppeterapi, en metode jeg kan anvende i mit fremtidige 

arbejde som musikterapeut.  

Undersøgelsen i denne opgave vil som udgangspunkt være kvalitativ, men der vil indgå 

kvantitative spørgeskemadata til understøttelse af de kvalitative tolkninger.  

2.4 Formål og hypoteser 

Hovedformålet med det gruppeterapiforløb jeg har gennemført og denne opgave er: 

 At udvikle en metode, hvor jeg kan bruge stemmen som terapeutisk redskab i 

gruppeterapi.  

I forbindelse med oplægget til projektet har jeg haft udviklet nogle hypoteser. Disse er 

udsprunget af min egen praksis som sang og stemmelærer, og jeg vil undervejs i denne 

opgave forsøge at underbygge hypoteserne i forhold til de enkelte øvelser med den teori, jeg 

har kunnet finde i litteraturen.  

Mine hypoteser er som følgende:  

 At lave afspænding/mindfulness før stemmetræning påvirker det at arbejde med sin 

stemme i en positiv retning. 

 Tekniske stemmeøvelser kan åbne op for følelser, der sidder i kroppen og derved 

sætte gang i personlige processer.  

 Man kan via stemmen arbejde med disse personlige processer 

 At arbejde med at oversætte sit stemmeudtryk i billeder (maleri/tegning/collage) kan 

påvirke den enkeltes proces i en positiv retning. 

 At arbejde med stemmen i gruppe kan påvirke følelser relateret til selvværd, 

præstation og stress i en positiv retning. 

2.5 Forskningsspørgsmål 

Ud fra mit formål og mine hypoteser har jeg fundet frem til følgende forskningsspørgsmål: 

 Hvilke muligheder er der ved at arbejde med stemmen som primært redskab i en 

gruppeterapi? 

 

 Kan det, at anvende afspænding/mindfulness som indledning på de praktiske 

øvelser i hver session, påvirke det enkelte gruppemedlems proces i positiv 

retning? 

 Kan tekniske stemme øvelser i gruppe åbne op for personlige processer, og i så 

fald hvilke processer? 

 Hvordan påvirker det at improvisere med stemmen i gruppe, det enkelte 

gruppemedlem? 
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 Hvordan opleves det at arbejde med at oversætte sit stemmeudtryk i billeder 

(tegning og maling)? 

2.6 Definitioner  

2.6.1 Teknisk stemme øvelse 
En teknisk stemmeøvelse er en øvelse, der er defineret på forhånd, og hvor den enkelte bliver 

instrueret i, hvordan vedkommende skal udføre øvelsen. F.eks. at man skal starte på den 

dybeste tone/lyd, man kan finde i sig selv og via udåndingen glide op gennem tonerne i 

stemmen, så højt man kan komme op. (glissando gennem registrene). 

2.6.2 Hvad mener jeg med ”i positiv retning”  
Det at man udvikles i en positiv retning definerer jeg som, at ”personen opnår en følelse af 

større frihed i forhold til en begrænsning, vedkommende før har følt”. Et eksempel kunne 

være, at det ikke mere er så skræmmende og svært at stille sig op foran en gruppe og sige sin 

mening eller synge, som det har været. 

2.6.3 Hvad mener jeg med, at følelserne sidder i kroppen. 

Hvor man inden for den vestlige medicinske verden har opdelt kroppen i isolerede kropslige 

funktioner, findes der inden for østlig og indisk medicin mange forskellige 

forklaringsmodeller i forhold til at forklare, hvordan hele kroppen hænger sammen og også 

er afhængig af personens følelsesmæssige tilstande. En af dem, der har prøvet at forklare 

dette inden for vestlig medicin og psykoterapi, er faderen til Bioenergetiken, Alexander 

Lowen (1910-2008). Han definerer kroppen som et energisystem, der afspejler personens 

livserfaringer og identificerer, hvor traumatiske oplevelser sætter sig i kroppen som 

kropslige ubalancer (Lowen, A. 2002:23). Men også danske Lisbeth Marcher og Sonja Fich 

har med deres Bodynamic Analysis og bogen Body Encyclopedia skabt et system, hvor de 

kortlægger kroppens fysiologi og det muskulære system ud fra udviklingspsykologien og 

kroppens reaktioner på emotionelle tilstande (Marcher, L. & Fich, S. 2010) 

2.6.4 Hvad mener jeg med det Momentane NU.  
Her henviser jeg til det aktuelle øjeblik, hvor noget sker. I dette tilfælde det at være til stede 

med hele sin krop, alle sine sanser, sine tanker og med sindet netop i det øjeblik, i det rum og 

eventuelt sammen med de personer, der er til stede i rummet - så som meddeltagere og 

terapeut. Altså en hengiven sig til det der sker lige nu og her i stedet for at være i fortiden 

eller fremtiden. 

3. Forskningsperspektiv og teorier 

3.1 Hermeneutik – forståelse som kundskabsideal 

Hermeneutikken tilhører først og fremmest den humanistiske videnskabstradition og kommer 

af det græske ord hermeneuein, der betyder ”at fortolke”. Denne tradition opstod i 

begyndelsen af 1800tallet, men fik for alvor betydning med Martin Heidegger og Hans 

Georg Gadamer i 1900tallet (Kjørup, S. 2009:33).  Oprindelig stammer hermeneutikken fra 

historieforskningen, siden har den spredt sig til kilde-, sprog- og tekstanalyse og bruges i dag 

inden for alle de humanistiske fag så som psykologi, litteratur og samfundsfag, hvis man vil 

have mere beskrivende og detaljerede forklaringer og ikke bare statistik. Inden for 

hermeneutikken er ordet forforståelse et meget vigtigt begreb. Ud fra det hermeneutiske 

perspektiv har man altid en forudindtaget forståelse for det objekt, man undersøger. Det vil 

sige, objektet står ikke uafhængigt af den, som undersøger det, men påvirkes af den 
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forståelse, som undersøgeren allerede indtager. Det er derfor vigtigt, at man som forsker 

forstår og redegør for, hvor man selv står, i tid og i forhold til det man undersøger. 

Ud fra sine forforståelser og den tolkning man laver, skabes det, der kaldes ”den 

hermeneutiske cirkel”. Søren Kjørup beskriver det således: ”Det vil sige, at den enkelte del 

og helheden ikke bare er hinandens betingelser og forudsætninger, men også udgør en helhed 

i sig selv, hvor ikke bare det enkelte rummes i helheden, men også helheden rummes i hver 

enkelt del” (Kjørup, S., 2009:238) Det vil sige, at den viden, man erfarer ved at undersøge 

noget, også virker tilbage på de forforståelser, man havde og vice versa. Altså en cirkulær 

eller nærmere spiralbevægelse, da det jo ikke er samme viden, der gentager sig, men der 

kommer endnu et lag til. Et billede på den hermeneutiske cirkel kunne se således ud:    

 

3.2 Fænomenologi – subjektiv oplevelse som grundlag for 
kundskab 

Hvor hermeneutikken er læren om tolkning og forståelse, er fænomenologien oprindeligt et 

forsøg på at nå sandheden gennem at indfange livets intense ”her og nu”, som altid 

undslipper den objektiverende videnskab. Det vil sige, det handler om den subjektive 

erfaring, der beskrives så præcist som muligt. ”Fænomenologi går ud på at analysere den 

direkte erfaring således som den melder sig for vores kropslige bevidsthed i livsverdenen” 

(Rendtorff, J.D., 2013: 267)  

Fænomenologi er altså en teori, der forsøger at forklare, hvad bevidst erkendelse er. Hvordan 

vi erkender verden i forhold til vores omgivelser - den fysiske verden vi lever i, og hvordan 

den træder frem for os som fænomen. 

Mens hermeneutikken deler forskningen op i subjekt, der undersøger objekt, og hvor 

resultatet afhænger af subjektets forforståelser, så ser fænomenologien ikke subjekt og objekt 

som to uafhængige dele. Der er ikke nogen forskel på forskeren og dennes 

forskningsgenstand. Forskeren kan ikke undgå at gøre sig til en del af den 

betydningshorisont, han ønsker at beskrive. ”fra et radikalt fænomenologisk perspektiv giver 

det langt større mening at hævde, at subjektet er centrum for verden, fordi verden er, som 

den melder sig i bevidsthedens umiddelbare erfaring” (Rendtorff, J.D., 2013:262). Det vil 

sige, at ikke to subjekter ville opnå samme erkendelse, og ikke to forskere vil kunne opnå 

nøjagtig samme erkendelse, selv om de undersøgte det samme objekt.  

Edmund Husserl (1859 – 1938) er fænomenologiens ophavsmand, og han mente, at erfaring 

er direkte givet i bevidstheden – derfor var en analyse af den umiddelbare erfarings 

intentionalitet vigtig. Fænomenologer tror ikke på systemteorier, men forsøger at gå bag om 

systemerne for at forstå det subjektive menneske i forhold til dets eksistens i verden. Det vil 

sige, at den oprindelige fænomenologi mener, at man skal sætte en parentes om 

forforståelserne, for at se tingene som de er her og nu. Samtidig har forskeren en intention, 

allerede da hun går ind og observerer eller undersøger noget, og derfor vil hun blive en del af 

det udforskede og dermed også en del af forskningsresultatet. 

Senere udviklede Husserls assistent Martin Heidegger (1889 – 1976) fænomenologien i en 

hermeneutisk retning, idet han mente, at al forståelse er en formidlet forståelse, der 

forudsætter en bestemt verdenshorisont ”forudsætningen for erfaring af mening er vores 
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Forforståelse 

Helhed 

Ny 
forståelse 

Figur 1 
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tilstedeværelse i en verden som fortolkende og meningsskabende væsener” (Rendtorff, J.D., 

2013:263) Denne overbevisning tilsluttede også den franske filosof Paul Ricoeur (1913-

2005) sig. Det vil sige, at de begge mener, at man ikke som menneske kan opleve verden 

som et ubeskrevet blad, men har forforståelser i forhold til det, man oplever. De var også 

enige om, at vores meningserfaring i høj grad sker gennem sproget.  

Endnu mere fokuseret på den kropslige oplevelse var den franske filosof Maurice Merleau-

Ponty (1908-1961), der mente, at ”kroppen er nøglen til vores perspektiv på verdens mening, 

eftersom vi lever i en grundlæggende tillid til vore sanseopfattelser”, og at ”bevidstheden er 

ikke uden for kroppen, men en integreret del af den kropslige erfaring af verden” (Rendtorff, 

J.D., 2013:266) Merleau-Ponty afviste ikke det ubevidste, selv om han heller ikke gik ind for 

den driftsbaserede opfattelse af noget ubevidst i erkendelsen. 

Hvor den positivistiske videnskab gerne ville skelne mellem fornuft og følelse, mener 

fænomenologien, at erfaringen/oplevelsen af verden grundlæggende er bundet til kroppen, 

og kroppen er et med verden. Det vil sige, det går ikke at skelne mellem fornuft og følelse.  

Fænomenologien vil ikke udelukke, at følelsesmæssige erkendelser i det metaforiske og 

narrative udtryk fra livsverdenens kropslige symbolstruktur, der manifesteres i form af 

fortællinger, historier, følelser, med videre, kan have stor betydning for at forstå den 

sociale verden (Rendtorff, J.D., 2013:280)  

 

Følelserne er en del af den mening, der dannes i mødet med verden. Menneskelige projekter i 

livet er et resultat af samspillet mellem fornuft og følelse, og livsverdenens mening afspejler 

dette. Det vil sige, der findes ikke en objektiv sandhed. Forskerens rolle bliver så at beskrive 

så ”objektivt”, som hun nu kan, hvordan for eksempel en interviewperson eller en klient 

oplever en hændelse, uden at forskeren selv lægger en tolkning ind over. ”Forskeren skal 

være åben over for meningsdannelsen i menneskets livsverden, der konstitueres 

intersubjektivt som et socialt felt” (Rendtorff, J.D., 2013:285) 

Når man så tillægger Heideggers og Riceours perspektiv, at intet forstås uden forforståelser, 

kan man sige, at det, som forskeren vælger at beskrive, udvælges ud fra forskerens 

forforståelser. Det betyder, at hvert forskningsprojekt derfor i høj grad også afspejler, hvem 

forskeren er, og hvilke forforståelser hun har. 

3.2.1 Livsverden 
Da fænomenologien - som beskrevet ovenfor - er baseret på den subjektive oplevelse af 

verden, står begrebet og ideen om livsverdenen centralt. Begrebet beskrives som det enkelte 

individs indre oplevelse af den ydre verden. ”Den verden, vi har at gøre med i den 

oprindelige og umiddelbare erfaring af og forholden sig til verden” (Pahuus, M.1988:14). 

Det vil sige, at fænomenologien er anvendelig, hvis forskeren gerne vil undersøge noget om, 

hvordan individer oplever noget. Rendtorrf beskriver det således: ”Det er videnskabens 

opgave at beskrive den oplevede livsverdens intentionalitets- og væsensstrukturer således, 

som de viser sig i aktørernes erfaring” (Rendtorff, J.D., 2013:267) Det er værd at huske, at 

alt efter hvilket perspektiv og hvilken intention man observerer fra, vil man se én slags 

oplevelse, mens man fra en anden vinkel vil se noget andet, dette kalder fænomenologerne 

livsverdenens horisont. Derfor vil det, forskeren finder frem til, altid blive påvirket af det 

samspil, der finder sted mellem subjekt og objekt. ”Livsverdener er reelt meget forskellige, 

men de deler det fænomenologiske grundlag – man er kastet ind i verden, før man fortolker 

den, og man bliver selv en del af den virkelighed, man forsøger at erkende” (Rendtorff, J.D., 

2013:268).  

Livsverdenen i fænomenologisk forstand er ikke konstant og determineret, men forandrer og 

udvikler sig hele tiden, når individet udvider sin horisont, og når horisonten forandrer sig 

(Pahuus, M. 1988:20). Det er her, terapien kan være med til at spille en rolle, da en 
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terapeutisk proces kan åbne op for nye perspektiver af et menneskes liv og udvikling ved at 

åbne op for nye aspekter af og handlemuligheder i personens oplevede livsverden. 

3.2.2 Intersubjektivitet 
Den fænomenologiske ontologi bygger på det, der sker mellem subjekter, der deler en fælles 

livsverden. Dette sociale tredje, der opstår mellem for eksempel to individer i interaktion, 

kaldes for intersubjektivitet (Rendtorff, J.D., 2013:271)  

Senere har udviklingspsykologien videreudviklet begrebet, hvor især Daniel Stern, via sin 

spædbarnsforskning, har udviklet teorier omkring mor-barn relationen i barnets første 

præverbale tid (Stern, D, 2004:101) Stern bruger mange metaforer fra musikkens verden i 

forhold til det at forklare, hvordan blandt andet intonation, rytme og timing er en del af den 

nonverbale kommunikation.  

På baggrund af disse og andre teorier udvikler Colwyn Trevarthen og Stephen Mallochs 

deres teori om ”kommunikativ musikalitet”, og de skriver:“It is our common musicality that 

makes it possible for us to share time meaningfully together” (Malloch, S. & Trevarthen, C. 

2009:5). Disse teorier kan sammen med Christopher Smalls begreb om musicking (musicere) 

nærmest direkte overføres til musikterapien. Musicking defineres som det at musicere, 

hvilket vil sige at tage del i musikalsk opførelse, uanset på hvilken måde – udøvende, 

lyttende, bag kulissen, gennem dans eller andet. Det vigtigste af alt er, at musicking handler 

om at tage del i relationer ((Small 1998:183) her efter Bonde, L.O. 2009:282). Disse to 

begreber tilsammen: at tage del i en kommunikativ musikalitet, er netop essensen af, hvad 

musikterapi handler om. 

Det er ikke svært at se sammenhængen mellem den musiske sprogterminologi og måden, 

intersubjektiviten beskrives på. Kia Mortensson Blom og Björn Wrangsjö skriver: ”Musik är 

en mänsklig konstruktion och blir till genom, emellan och inom oss, på samma vis som 

intersubjektiviten ”blir till” ”(Blom, K. M & Wrangsjö, B. 2013:221). Derfor har det været 

oplagt for musikterapeuter at tage disse teorier til sig, da det både kan hjælpe til at forklare, 

hvad der sker i en musikterapeutisk kontekst, men også hvordan man, via musikken, kan 

genfinde eller optræne elementer af elementær menneskelig kommunikation. En dansk 

psykolog ved navn Susan Hart har udviklet det, hun kalder Neuro Affektiv 

Udviklingspsykologi. Her sammenkobler hun viden om udviklingspsykologi og 

neurovidenskab, og hun skriver: 

En af sprogets funktioner er at sprogliggøre den måde, levende aktører handler 

indbyrdes med andre på, og det, de føler i den forbindelse. Denne del af sproget kan kun 

udvikle sig hos børn, hvis de mellemmenneskelige relationer tilbyder et miljø for 

handlings- og interaktionserfaringer (Hart, S. 2007:19) 

 

Befinder man sig, som barn, ikke i et sådant miljø, kan man måske senere i sit liv få behov 

for at træne og undersøge sit intersubjektive felt. Det kunne for eksempel ske via terapi, og 

det vil være oplagt at gøre det ved hjælp af musik. Blom og Wrangsjö skriver, at: ”Musikken 

tjänar som en slags total metafor för det intersubjektiva fältet” (Blom, K.M. & Wrangsjö, B. 

2013:224), idet det intersubjektive felt er bygget op af de grundlæggende sproglige 

byggesten så som form, rytme, pause, intonation, klangfarve og dynamik. 

3.2.3 Spejlneuroner 
I det intersubjektive felt er det vigtigt for menneskers kontakt, at der findes en eller anden 

form for indlevelse med den anden. Inden for neurovidenskaben har Giacomo Rizzolatti og 

Vittorio Galleses opdagelse (1996) af spejlneuronerne haft en afgørende og støttende rolle i 

forklaringen på netop empati og intersubjektiv kontakt. Rizzolatti og Gallese opdagede, at 

når en abe iagttog en af forskerne, der spiste en nød, så blev samme motoriske neuroner i 

hjernen affyret hos aben som hos forskerne, der faktisk udførte handlingen. (Stern, D. 
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2004:94) Det vil sige, at vi ved at iagttage en anden, faktisk kan opleve og tage del i den 

samme følelse, handling, lyd eller påvirkning, som hos den vi iagttager. Det er det, som gør 

os i stand til at føle empati og tage del i andre menneskers oplevelser.  

Vores overlevelse som mennesker har været betinget af, at vi tilhørte gruppen, og derfor var 

det vigtigt for spædbarnet - senere barnet - og den voksne at kunne aflæse og fortolke sine 

omgivelser. Ved at spejlneuronerne påvirkes i den intersubjektive relation, hos både barnet 

og dets primære omsorgspersoner, udvikles barnets sprog og den fælles kommunikation. Det 

er også spejlneuronerne hos barnet, der gør, at det via disse relationer udvikler dets evner til 

at kunne genkende og verbalt udtrykke disse følelser og emotioner. Siden kan barnet 

overføre disse evner til andre relationer, og her er spejlneuronerne med til, at barnet kan 

få en oplevelse af at have social kontakt, og til at det lærer de regler og konventioner, der 

findes for at indgå i netop den/det gruppe/samfund. ”spejling og resonans på et menneskeligt 

niveau er et grundlæggende biologisk behov og forudsætningen for følelsesmæssig og social 

udvikling” (Hart, S. 2007:20). Hele vores sociale fællesskab er bygget på intersubjektivitet, 

og ”Det har en påviselig neurobiologisk effekt at opleve at blive udstødt af det menneskelige 

fællesskab, at falde ud af det sociale resonansrum. Det kan resultere i sygdom, i værste fald 

død” (Bauer, J. 2013:82). Det er derfor, det er så vigtigt, at kunne navigere i dette rum. 

3.2.4 Intention 
I fænomenologien defineres alle fænomener som fremtrædende, fordi subjektet har en 

intention i forhold til objektet (Zahavi, D. 2001:25) Dette perspektiv tager Daniel Stern et 

skridt videre i forhold til begrebet intersubjektivitet, når han skriver:  

Vi ser den menneskelige verden intentionelt. Og vi handler ud fra vores egne 

intentioner. Man kan ikke fungere sammen med andre mennesker uden at aflæse eller 

udlede deres motiver eller intentioner. Denne aflæsning eller attribuering af intentioner 

er vores primære vejleder til reaktion og igangsættelse af handling” (Stern, D. 

2004:102) 

 

Denne aflæsning kaldes også for indtoning, og det er en slags matchningsproces (Blom, K. 

M & Wrangsjö, B. 2013:63; 2013:186), hvor to eller flere forsøger at sætte sig i hinandens 

sted, ved for eksempel at foreslå fortolkninger af det, den anden siger eller gør, for derved at 

vise at vedkommende har forstået den anden. Dette forudsætter nærvær, og det falder oftest 

naturligt i en venskabelig og fortrolig relation, men er også vigtig i en terapeutisk situation, 

hvor det danner grundlag for at skabe et fortroligt og trygt rum. I forhold til en 

venskabsrelation, hvor parterne gerne skulle være lige, er en terapeutisk relation 

asymmetrisk. Her er det klientens udfordringer og problemer, der står i centrum, mens 

terapeuten er ansvarlig for at skabe et psykisk rum, hvor der er forståelse og tryghed i 

forhold til, at disse kan blive undersøgt i fællesskab. Det vil sige, at terapeuten lytter, sanser 

og føler sig frem til, hvor klienten befinder sig. Man kunne sammenligne det med en 

akkompagnatør, der er nødt til at lytte og følge sin solist. Men det er stadig et samspil, og 

den anden vej rundt må klienten nødvendigvis vise tillid ved at turde overskride nye grænser, 

for at få mulighed for at åbne og udvide det psykiske rum og få nye handlemuligheder. Som 

ved et musikstykke, der spilles af flere, behøves en fælles overensstemmelse af timing, 

indlevelse, lytning og enighed om, hvem der spiller hvad og hvornår, for at det kan blive et 

fælles musikstykke og ikke bare kaos. 

3.2.5 Kroppen i verden og i terapi 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) videreudviklede Husserls og Heideggers 

fænomenologi. Hans nye bidrag var at fokusere på kroppen og dens væren-i-verden som 

udgangspunkt for erkendelse. Det vil sige, at kroppen er udgangspunkt for vor opfattelse af 

verden, og at det er tilliden til vores sanser, der gør, at vi først kan opleve og siden erkende 

verden (Merlau-Ponty, M. 2009:94; Rendtorff, J.D. 2013:266)  



12 

 

Dette har betydning i forhold til videnskaben, der har sit grundlag i livsverdenen, der igen 

hviler på indsigter fra den før videnskabelige sfære, og den eksisterer og virkeliggøres af 

kropslige subjekter (Zahia, D. & Grünbaum, T. 2011:91) 

Hvis vi kigger på udviklingspsykologien i forhold til intersubjektivitetens betydning, ser vi i 

det perspektiv, at det lille barns oplevelse af egen krop og følelser afhænger af, om det har 

fået den kropskontakt, det har behov for. Hvis det ikke har fået behovene opfyldt, vil dette på 

længere sigt påvirke dets evne til at opleve fuldt modne følelsesmæssige oplevelser som fx at 

mærke sin egen krop under affekt, men og hele fornemmelsen for kropsbilledet – Body 

Image - vil ligeledes tage skade. (Blom, K.M & Wrangsjö, B. 2013:94 ; Lowen, A. 2002:24). 

Som Lowen beskriver det: ”Følelser består af to elementer, en kropslig aktivitet og en mental 

sansning af denne aktivitet.”(Lowen, A. 2002: 73) Denne sansning er det, vi blandt andet 

benytter os af i musikterapi, når vi arbejder med musikkens elementære byggestene, når vi 

mærker instrumenterne/stemmens og musikkens vibrationer igennem vores krop, og 

derigennem får et fysisk forhold til det, vi laver i terapien, samtidig med at musikken kan 

påvirke vores følelsesmæssige oplevelser. 

3.2.6 Førstepersons-perspektivet i fænomenologien  

Ud fra Husserls intentionalitetsbegreb har vi mulighed for at studere subjektive oplevelser og 

se dem som udtryk for almene menneskelige erfaringer (Rendtorff, J.D. 2013:267) Det vil 

sige, at det er ud fra et førstepersonsperspektiv, vi beskriver og undersøger vores 

forskningsobjekt. Dette beskriver det forhold, at alle erfaringer er: ”erfaringer, som nogen 

gør sig” og derfor tilhører det erfarende subjekt (Zahavi, D. & Grünbaum, T. 2011:100). I 

forhold til denne opgave har jeg derfor forsøgt så nøje som muligt - ud fra videooptagelser af 

alle sessionerne - at nedskrive al dialog, der er forekommet, uden at fortolke og ændre 

deltagernes udsagn. Jeg mener, at det har givet mig det mest sande og autentiske billede af 

deltagernes oplevelser, som jeg så har forholdt mig til i min senere fortolkning - i forhold til 

mine forskningsspørgsmål. 

3.2.7 Fænomenologi og musikterapi 
Fænomenologien har haft stor betydning i musikterapeutisk forskning, fra den først blev 

brugt i begyndelsen af 1980erne (Forinash M. og Grocke, D. 2005:325). Da musikterapi og 

andre kunstterapier beskæftiger sig med det psykiske rum, der er aktivt og opleves før 

ordene, er det oplagt at bruge fænomenologien til at sætte ord på den individuelle oplevelse; 

uden at forlange en bestemt entydig videnskabelig sandhed, men i stedet fokusere på, hvad 

en oplevelse kan betyde for den enkelte.  

En af de første, der brugte fænomenologien i musikterapi, var amerikaneren Carolyn Kenny 

(Forinash M. og Grocke, D. 2005:323). I 1983 fremlagde hun et oplæg med titlen: 

“Phenomenological Research: A Promise for the Healing Arts” (Ibid: 322) Kenny skriver 

blandt andet: ”Within the tradition of phenomenology we are able to investigate directly the 

data of the unconscious without the imposition of theories that inherently limit possible 

outcomes” (Kenny, C. 2006:194). Hun arbejder videre med dette perspektiv og udvikler over 

tid sin teori om “The Field of Play”, der beskriver oplevelsen af musikterapi fokuseret på 

øjeblikke af skønhed og nærvær (Ibid., 2006:156). 

I 1984 brugte Lawrence Ferrara fænomenologi til at analysere sin oplevelse af avantgarde 

musikstykket: Poème électronique af Edgar Varése. Han udviklede en metode, hvor han 

brugte fem trin: 1. Åben lytning – subjektivt svar, 2. Lytte efter syntaktisk mening - beskrive 

lyden som den høres, 3. Lytte efter semantisk mening 4. Lytte efter ontologisk mening - 

komponistens livsverden, og endelig 5. Åben lytning -meningsdimensionen af alt som høres 

i musikken. Denne måde at arbejde på inspirerede senere mange andre forskere til at bruge 

metoden, blandt andet Even Ruud i 1987 ((Forinash M. og Grocke, D. 2005:324, Ferrara, L, 

1984:359) 
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I bogen ”Music Therapy Research” redigeret af Barbara Wheeler nævner de to forfattere 

Michele Forinash og Denise Grocke også Grockes Phd: “Phenomenology of Pivotal 

Moments (1999), hvor hun har undersøgt GIM deltageres vendepunkter/særlige øjeblikke i 

deres GIM terapi (Ibid:329) og Wheelers undersøgelse af musikterapistuderendes oplevelser 

(2002), hvori hun undersøger sine egne studerendes følelser under og efter deres studier 

(Ibid:330). 

Et af de seneste eksempler på brugen af fænomenologi er Ann-Sophie Paulanders ph.d. fra 

Kungliga Musikhögskolan med titlen: ”Meningen med att gå i musikterapi – et 

fenomenologisk studie om deltagares upplevelser” (Paulander, A. 2001) Her har Paulander 

undersøgt, hvordan klienter oplever mening i individuel musikterapi inden for de tre 

forskellige metoder: Guiden Imagery of Music (GIM), Funktionsinriktad Musikterapi (FMT) 

og Psykodynamisk Musikterapi. 

 

3.3 Fænomenologisk Psykologi 

Vi har nu set på, hvordan fænomenologien og intersubjektiviteten inden for psykologien 

hænger sammen, samt hvordan fænomenologien har været anvendt inden for musikterapi. 

Men fænomenologien har påvirket den almene psykologi på endnu flere punkter, idet der har 

udviklet sig en decideret fænomenologisk psykologi. Det er den retning, der studerer 

menneskelivet fra et indefra perspektiv ”via beskrivelser af menneskets oplevelsesverden og 

den levede virkelighed” (Jacobsen, B. 2011:101) 

Den fænomenologiske psykologi står som et bindeled mellem den empiriske psykologi 

og den transcendentale fænomenologi. På den ene side skal den levere grundlaget for 

det empiriske studie af bevidstheden og forbliver som sådan en del af den 

videnskabelige psykologi. På den anden side leder dens fokuserede undersøgelse af 

førsteperson-perspektivet frem til den egentlige filosofiske 

transcendentalfænomenologi” (Zahavi, D. & Grünbaum, T. 2011:98) 

 

Fænomenologisk psykologi er altså en filosofisk retning, der analyserer genstandens 

forskellige fremtrædelsesformer, og derved afslører vi os selv som dem, hvem genstandene 

fremtræder for (Zahavi, D. & Grünbaum, T. 2011:89) 

Det vil sige, at fænomenologisk psykologi ikke tager udgangspunkt i psykologiske teorier, 

som klienten skal tilpasse sig i den psykoterapeutiske proces. I stedet anvendes den 

fænomenologiske metode til at undersøge klientens problemer indefra, sådan som klienten 

oplever dem, for dernæst at koble disse oplevelser til teorier, der kan anvendes i den 

særskilte situation (Jacobsen, B. 2011:106). Det er det udgangspunkt, jeg har forsøgt at have 

i forhold til mine deltagere under de ti musikterapisessioner 

3.4 Eksistentiel Psykologi 

En af de psykologiske grene, der bygger på den fænomenologiske metode og 

fænomenologisk psykologi er eksistentiel psykologi.  

Den er forskellig fra humanistisk psykologi ved at fokusere på livets hovedspørgsmål, 

samtidig med at den tager livets tragiske og negative sider med i sine analyser, men også 

glæder sig over de positive aspekter. Som grundlag inkluderer den blandt andet filosofiske 

tekster om livet, så som Heideggers Væren og tid, og Søren Kirkegaards tanker (Yalom, I.D, 

1980: 15; Jacobsen, B. 2011:123). 

Eksistentiel psykologi går ud fra, at livet har nogle grundvilkår, og dem kan vi som 

mennesker enten vælge at lukke øjnene for og derved leve på et falsk grundlag, som på en 
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løgn eller vælge at se dem i øjnene og forholde os konstruktivt til dem for derved at leve på 

et autentisk grundlag.  

Der findes flere forskellige retninger inden for eksistentiel psykologi, der ikke er defineret 

entydigt. Victor Frankl (1905-1997), Rollo May (1909-1994), Irvin Yalom (1931-), Emmy 

van Deurzen (1949-) og Ernesto Spinelli (1949-) er nogle af foregangspersonerne.  

Min empiriske dataindsamling bygger på min praktikperiode på andet år af min uddannelse. 

Her har vi studerende på KMH musikterapi 2.år, til evaluering og vejledning efter hver 

session, skullet udfylde et givent skema (se bilag 1), der blandt andet byggede på Yaloms 11 

terapeutiske faktorer. På den baggrund blev det for mig et oplagt valg at anvende netop disse 

faktorer som parametre i min egen evaluering af de enkelte sessioner og derfor tage 

udgangspunkt i Yaloms version af den eksistentielle psykologi, som han har beskrevet den i 

sit værk: ”Existential Psychotherapy” (Yalom, I.D., 1980) 

Yalom opstiller fire forskellige menneskelige grundvilkår, som vi alle må forholde os til: 

 Død - Vi skal alle dø 

 Frihed - Vi har en frihed til at vælge vores liv 

 Eksistentiel isolation - Vi er fundamentalt alene, selv om vi ønsker at være en del af 

et større hele. 

 Meningsløshed - Vi forsøger at skabe mening i en verden, hvor vores livs mening 

ikke er skabt på forhånd (Yalom, I.D, 1980: 8ff) 

3.4.1 Eksistentiel psykologis syn på forsvarsmekanismer 
Hvor Freud mener, at forsvarsmekanismer – benægtelse og fortrængning – relaterer til 

menneskets seksualitet, mener Yalom, at de findes i forhold til døden, ikke ulig visse 

buddhistiske tankegange (www.nichirenlibrary.org). Yalom tror heller ikke på, at der findes 

en udviklingsmodel, hvor fundamentale og grundlæggende trin er lig med første erfaring i en 

kronologisk orden. ”At udforske dybt fra et Eksistentielt perspektiv, betyder ikke at man 

udforsker fortiden; det betyder snarere, at man børster hverdagens bekymringer væk og 

tænker dybt over ens eksistentielle situation” (Yalom, I.D, 1980:11; Jacobsen, B. 2011:126) I 

stedet er det fremtiden-bliver-nutid/nærværende, som er den primære anstrengelse og fokus 

for eksistentiel terapi - ikke ulig Cognitive Behavior Therapy (KBT terapi) (Rosenberg, N.K. 

2011:269) Dette har også været mit fokus i dette projekts sessioner. 

3.4.2 Eksistentiel Psykologis syn på angst 
Eksistentiel psykologi ser på angst som mødet med en grundangst for at møde livet selv. 

Denne angst er ikke et symptom, der skal fjernes. Den er en meddelelse om en ikke-udnyttet 

mulighed for livsudfoldelse (Jacobsen, B. 2011:126) 

3.4.3 Yaloms 11 terapeutiske faktorer 
I Yaloms bog: ”The Theory and Practice of Group Psychotherapy” præsenterer han 11 

terapeutiske faktorer, som han mener, den positive terapeutiske oplevelse kan inddeles i. 

Disse faktorer har han udledt af sin egen praksis som terapeut og med henvisning til den 

eksistentielle psykologi, som han er en af fortalerne for.  Det er disse faktorer, som jeg 

overordnet vil bruge til at evaluere mit projekt som helhed med, og jeg vil uddybe og komme 

nærmere ind på dem i den del af opgaven, hvor jeg gør det. 

 

De 11 terapeutiske faktorer er: 
 

1. Installering af håb 

2. Universalitet 

3. Formidling af information 
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4. Altruisme 

5. Korrigerende opsummering af den primære familiegruppe 

6. Udvikling af sociale teknikker 

7. Imitation 

8. Interpersonel læring 

9. Gruppesammenhold 

10. Katarsis 

11. Eksistentielle faktorer  

                                  (Yalom, I.D. & Leszcz, M. 2005:1) 

3.5 Gruppeterapi og Yalom 

Gruppen som fænomen har bestået så længe, mennesket har eksisteret. Vi kan bare tænke på, 

hvordan vores forfædre for deres overlevelses skyld har levet i fællesskaber som stammer, 

klaner og som den mindste enhed - familien, der i dag på mange måder er i forandring og 

opløsning. Samtidig søger vi stadig mod fællesskabet ved at danne netværksfællesskaber 

inden for diverse interesser, fag, politik og så videre. Gruppen er noget fundamentalt, og at 

være en del af en gruppe er vigtigt for os. Når vi bliver udelukket fra gruppen for eksempel i 

skolen, på arbejdspladsen eller i samfundet, kan vi føle os mobbede og stigmatiserede, og det 

kan være særdeles skadeligt for vores selvværd og psykiske helbred. Hvor gruppen kan være 

med til at undertrykke og ødelægge individet, kan den på den anden side også have den 

modsatte påvirkning. Det er det, gruppeterapien blandt andet kan være med til, og som vi her 

i vesten har udviklet den henimod. 

Jeg synes næsten ikke, det kan beskrives bedre end med Sigmund Karteruds ord:  

Gruppeanalyse og terapeutiske samfunn er uadskillelig forbundet med vestlig demokrati 

og menneskerettigheter. Det verdigrunnlag som ligger til grunn, er tuftet på den franske 

revolusjons bud om likhet, frihet og brorskap. Det legges vekt på å analysere 

autoritetsforhold for å nedbygge autoritetsangst og fremme større grad av likhet; det 

tilstrebes ikke-hierarkiske (<<flate>>) strukturer; det øves opp til frihet i betydningen 

ærlighet og fri og åpen kommunikasjon; det støttes opp om <<peer relationships>>: Du 

har like mye å hente fra dine brødre som fra den autoriserte healeren. (Karterud, S., 

1999:123) 

 

Dette citat kan på mange måder også dække over individuel terapis formål, og derfor vil jeg 

kigge lidt nærmere på gruppeterapiens historie. Hvad er specielt ved gruppeterapien i forhold 

til individuel terapi? Hvordan passer Yaloms version af gruppeterapien ind i dette?   

3.5.1 Gruppeterapiens fødsel - James H. Pratt 
Gruppeterapi har eksisteret siden begyndelsen af 1900tallet. Det begyndte med den 

amerikanske læge James H. Pratt (1872-1956) der i 1905 begyndte at behandle 

tuberkulosepatienter i gruppe. Her forsøgte han især at uddanne socialt laverestillede 

patienter med hensyn til, hvordan de skulle forholde sig i forhold til efterbehandlingen af 

deres sygdom. I dette forløb blev han opmærksom på, at selve gruppen havde en terapeutisk 

effekt i relation til, hvordan deltagerne forholdt sig til at blive raske og overleve sygdommen. 

Pratt kaldte ikke selv dette for gruppeterapi, men gruppelæring (group-education) 

(MacKenzie, K.R, 1992:25; Jacobsen, C.F., 2013:51, Karterud, S., 1999:169) 

3.5.2 Fundamentet i Europa S.H. Foulkes 
Men den egentlige fødsel af gruppeterapien i Europa må tillægges den jødisk-tysk-engelske 

psykoanalytiker og Freud-tilhænger S. H. Foulkes (1898-1976). I 1936 samlede han den 

første gruppe med nogle af sine individuelle klienter. Senere udviklede han, via sit arbejde 

som indkaldt læge, på militærhospitalet Northfield Military Hospital i Birmingham, 
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gruppeterapi med patienter som havde krigstraumer. Foulkes anses i dag for at være 

grundlæggeren af gruppeterapien, sådan som vi kender den (Karterud, S., 1999:21; Jacobsen, 

C.F., 2013:55).  

På dette tidspunkt gik samfundsudviklingen i Europa imod mere demokrati og social 

bevidsthed, og som et resultat heraf blev det enkelte individ friere i forhold til den 

oprindelige samfundsgruppe, det var født ind i. Der blev derfor et større behov for at finde 

sig selv og sin egen ”plads” i samfundet og i livet, jævnfør Karterud citatet på forrige side. 

Foulkes var i sit menneskesyn influeret af Freud, men også af den personlige ven, sociologen 

Norbert Elias (1897-1990), som han havde mødt under sine første år i Frankfurt i 

begyndelsen af trediverne. Elias var lige som Foulkes emigreret til England efter nazisternes 

indtog i Tyskland. Dette samarbejde og venskab betød, at Foulkes udviklede tanker om, 

hvordan han mente, at individ og samfund hang sammen. Han var dybt influeret af Elias’ 

tanker om, hvordan det lille barn socialiseres. De ting, som vi vokser op med og tillærer os, 

og som derfor synes naturlige for os, er samfundsprocesser, som i et historisk perspektiv selv 

er et resultat af en langvarig historisk dannelsesproces (Karterud, S. 1999:73). Disse tanker 

er ikke ulig den fænomenologiske tankegang om livsverdenen, som jeg har beskrevet 

tidligere.  Foulkes beskrev det selv således:” It would be impossible to help an individual, 

say a delinquent boy, without an understanding of his background and its group structure” 

(Foulkes, S.H. 1964: 52) 

For at tage et ganske simpelt eksempel - det ”at spise pænt” vil inden for vores 

vesteuropæiske kulturkreds af mange defineres som: at spise med kniv og gaffel, ikke 

smaske og ikke bøvse og prutte ved bordet. Det vil blive bemærket og opfattet som 

”uciviliseret”, hvis man gør det. Er man derimod i Kina, hvor netop den opførsel er socialt 

accepteret og endda påkrævet for at vise, at man værdsætter maden, vil ingen bemærke 

noget. Dette betyder, at man ikke bare kan kigge på individets opførsel uden også at kigge på 

det omgivne samfund. Og man kan endda forstå, at det kan være svært at flytte land eller 

kulturkreds, når det ind imellem - bare inden for ens egen familie - kan være svært at kende 

alle regler og tilpasse sig.  

I relation til gruppeterapien opfattede Foulkes den terapeutiske gruppe som et lille ”billede” 

på samfundet, hvor man via samtalen kunne korrigere uhensigtsmæssigt internaliserede 

tanker, vaner og handlemåder. Den vigtige forskel mellem individuel terapi og gruppeterapi 

var, at der i gruppeterapisammenhæng optrådte et tredje perspektiv ud over klientens og 

terapeutens – nemlig gruppens. Gruppen ville optræde som observatører/vidner til samtalen, 

noget der så kunne afføde nye vinkler og løsninger på problemet (Foulkes, S.H, 1964:236; 

Karterud, S. 1999:43).  

Selv om Foulkes var overbevist freudianer og tilhænger af Freuds driftsteorier, så er det hans 

teorier omkring individet og dets omgivelser, samt overføringsbegrebet (Foulkes, S.H, 

1964:59), som har vejet stærkest i forhold til den historiske videregivelse af hans tanker. 

Som Karterud i koncentrat gengiver hans tanker: 

Mennesket drives ikke bare av driftsbaserte krefter i sitt ”private” ubevisste, men også 

av ”kolossale” krefter som gjør seg gjeldende i et sosialt ubevisst system. Den 

analytiske gruppen fremmer på en og samme tid individualisering og tilknytning til et 

sosialt fellesskap. Gruppedynamikk kommer i stand gjennom den tredje part som kan 

tilkjennegi et eget perspektiv på topersonsforholdet. (Karterud, S. 1999:47) 

 

Det vigtigste for Foulkes blev hans gruppeterapeutiske projekt og ikke hans freudianske 

overbevisning, og derfor mente han også, at der var plads til terapeuter af anden 

overbevisning: Foulkes skriver i sin bog Therapeutic Group Analysis fra 1964 ”To 

gruppeterapeuter som besitter dyktighed og erfaring, kan være svært enige om praksis selv 
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om de tilhører svært forskjellige individualpsykologiske skoleretninger” (her gengivet i 

norsk oversættelse efter Karterud, S., 1999:67) 

Foulkes sammenlignede terapeutens rolle med en dirigents. Terapeuten skulle intervenere så 

lidt som muligt, skabe en god atmosfære, hvor deltagerne kunne føle sig så godt tilpas, at de 

var frie i forhold til at udtrykke sig, og samtidig skulle conductoren, som Foulkes kaldte 

denne rolle, virke som eksistentiel rollemodel for deltagerne (Foulkes, S.H., 1964:56,1986:3, 

Jacobsen, C.F., 2013:55, Karterud, S.; 1999:44). 

Et andet vigtigt teoretisk element var ideen om gruppens Matrix. Gruppens Matrix 

defineredes som det netværk af hændelser og relationer, der opstod mellem to eller flere i 

gruppen, og hvor gruppen som sådan er medskaber af dem. (Foulkes. S.H. 1964:242) ”det 

udtrykker at mennesket er indvævet i og kun kan forstås i sammenhæng med de 

interpersonelle relationer, såvel fortidige som nutidige, som det er og har været en del af” 

(Lunn, S. & Lindhart, A., 2013:78). Dette er ikke ulig det intersubjektive felt, som jeg før har 

beskrevet. 

3.5.3 Efter Foulkes 
Selvfølgelig er det ikke kun Foulkes, der har influeret gruppeterapien, som den ser ud i dag. 

Den samtidige Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979) og hans teorier omkring 

grundantagelsesgruppen samt hans syn på ubevidste gruppedynamikker har især påvirket 

måden, man ser på gruppedynamikker inden for erhvervspsykologien (Karterud, S., 

1999:101, Jacobsen, C.F., 2013: 65). Bion var i modsætning til Foulkes tilhænger af Melanie 

Kleins objektrelationsteorier. Disse beskriver moderen som container af spædbarnets følelser 

og oplevelser, og dette sidestilles i terapisituationen med terapeuten som container af 

klientens følelser og oplevelser. Selv om flere af disse teorier ikke har overlevet i 

gruppeanalysen, har de inspireret og influeret den senere og nuværende gruppeterapi.  

Terapi i gruppe har desuden været under påvirkning og udvikling fra mange andre vinkler og 

kanter, således at man ikke kan sige, at gruppeanalysen bygger på en bestemt teori eller 

metode, men den er sammenstykket af mange teorier og metoder. Der har været forskellige 

foki så som familieterapi (Skinner 1922-2000), storgruppeteorier omhandlende individers 

forhold til samfundet eller den store gruppe over 12 individer (Kreeger 1926-2013), 

psykodrama (Moreno 1889-1974), systemteorier (Helen E. Durkin 1901-1969 og Yvonne 

Agazarian), og teorier om mentalisering (Fonegy 1952 - og Batesman 1952) som Karterud 

repræsenterer.   

Karterud beskriver det således: “Gruppeanalysen søkes integrert med elementer fra 

systemteori, analytisk psykologi, objektrelationsteori, tilknytningteori, selvpsykologi og 

fenomenologi”. (Karterud, S., 1999:164)  

Målet for gruppeterapien er dog stadig det samme emancipatoriske, som jeg har beskrevet 

under Foulkes.  

3.5.4 Yaloms plads i gruppeterapien 
Udviklingen af gruppeanalysen har været sideløbende i Europa og i USA, og i USA er en af 

de helt store Irwin D. Yalom (1931-). Han er Professor Emeritus fra Stanford University 

School of Medicine og har op gennem 1980erne og 90erne været med til at redefinere den 

eksistentielle psykoterapi - som beskrevet i foregående afsnit. Men hans særlige plads inden 

for gruppeterapien tilskrives især hans og Molyn Leszcz´s bog ”The Theory and Practice of 

Group Psykotherapy” (Yalom, I.D. & Leszcz, M., 2005), og den har påvirket mange 

gruppeterapeuter på begge sider af Atlanten.  I bogen giver han en udførlig redegørelse af 

både den eksistentielle psykoterapi, sådan som han definerer den, og beskriver samtidig en 

håndgribelig manual i, hvordan man udfører gruppeterapi. Den beskriver alt – fra opstart af 

gruppen til, hvordan terapeuten forholder sig til forskellige problematikker som: udvælgelse 

af gruppedeltagerne, forskellige stadier i gruppeprocessen, forskellige problematiske 
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gruppemedlemmer, rollen som gruppeterapeut og meget andet. Denne bog er blevet en slags 

”bibel” inden for gruppeterapien, efter at den udkom for første gang i 1980. I alle de bøger 

jeg har læst om gruppeterapi, der er udkommet efter 1980, er Yaloms teorier omkring 

gruppeterapi nævnt i et eller andet omfang (Davies, A. & Richards, E. 1988: 228; 

MacKenzie, K.R., 1992:270; Karterud, S., 1999:183; Karpatschopf, B. & Katzenelson, B., 

2011:124; Nielsen, J. & Sørensen, P. 2013:12ff). 

3.6 Placeringen af dette projekts gruppeterapi i forhold til de 
beskrevne retninger 

Dette projekts gruppeterapi ligger et sted midt imellem Pratts psykoedukative gruppe og 

Yaloms gruppeterapeutiske form. Det psykoedukative element ligger i, at deltagerne skal 

lære og tilegne sig visse øvelser, mens det mere psykodynamiske element forekommer i 

terapiens samtaler og improviserede øvelser. Jeg har hentet inspiration hos Yalom i forhold 

til gruppens sammensætning og til de kommentarer, jeg er kommet med som terapeut i 

gruppen. Endvidere har jeg brugt Yaloms 11 terapeutiske faktorer i forhold til at evaluere 

hver enkelt session under processen og tillige i den afsluttende og overordnede evaluering, 

som jeg når frem til i denne opgave. 

4. Metode  

4.1 Fænomenologisk metode som jeg bruger den 

Den fænomenologiske filosofi som beskrevet under 3.2 Fænomenologi – subjektiv oplevelse 

som grundlag for kundskab har udviklet den fænomenologiske forskningsmetode. Metoden 

er udviklet ud fra den fænomenologiske filosofi, men er ikke nødvendigvis lig med den 

(Kvale, S. 1998:64). Metoden tager udgangspunkt i ”selve sagen”, det vil sige beskrivelse af 

det hændte – i dette tilfælde mine 10 musikterapisessioner med stemmen som 

arbejdsredskab. Den fænomenologiske metode har normalt tre trin: beskrivelse, konstruktion 

og dekonstruktion (Forinash, M. & Grocke, D. 2005:321ff). 

Jeg har i min bearbejdelse af mit materiale ladet mig inspirere af Stein Kvale og hans 

gengivelse af Georgis empiriske fænomenologiske analyse i fem trin (Kvale, S. 1998:192) 

 

1. Først har jeg læst hele teksten igennem, det vil sige mine transskriberede sessioner, 

for at opnå en fornemmelse af helheden, derefter har jeg organiseret og reduceret i 

forhold til den enkelte deltagers ”historie” for at få et overblik over den proces, der 

har fundet sted med vedkommende gennem de 9 første sessioner.  

2. Siden har jeg - for at sikre mig at deltagerne kunne genkende mine forståelser - sendt 

både den transskriberede og den organiserede og forkortede version af den enkelte 

deltagers ”historie” til godkendelse.  

3. Efterfølgende har jeg forsøgt at organisere teksten ud fra de forskellige 

sessionspunkter og øvelser. 

4. Dernæst har jeg ud fra en deduktiv metode, med udgangspunkt i mine 

forskningsspørgsmål, søgt at identificere de naturlige ”betydningsenheder”, således 

som deltagerne har udtrykt dem. Jeg har forsøgt at læse deltagernes svar fordomsfrit 

og tematiseret udsagnene ud fra deres synspunkter, sådan som jeg har forstået dem i 

forhold til mine forskningsspørgsmål. Hvis der har været noget, jeg har været 

usikker omkring, har jeg konsulteret videooptagelserne for at afklare mine tvivl. 

5. Derefter har jeg stillet spørgsmål til betydningsenhederne ud fra mine hypoteser. 
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6. Til sidst har jeg knyttet de væsentlige temaer i sessionerne sammen som en helhed i 

et deskriptivt udsagn. 

4.2 Triangulering via spørgeskema 

Min hovedvægt ligger som skrevet i indledningen på mine kvalitative data, men for at 

underbygge mine forskningsresultater har jeg yderligere lavet spørgeskemaer til deltagerne. 

”En kvantitativ og en kvalitativ metode anvendt på samme objekt ville gi grunnlag for såkalt 

metodetriangulering” (Karterud, S., 1999:172) Jeg har lavet et overordnet skema, i forhold til 

hvor den enkelte deltager har befundet sig psykisk (se bilag 2). Dette har de skullet udfylde 

før første session og efter sidste session (her benævnt FØR og EFTER Skemaer). Desuden 

har jeg lavet spørgeskemaer efter hver session, hvor deltagerne har skullet svare på 

spørgsmål i forhold til den enkelte sessions punkter og øvelser (se bilag 3). Dette har jeg 

gjort, både for at få verificeret de udsagn som deltagerne er kommet med under sessionerne 

og for at få de deltageres, som måske ikke har ytret sig i selve sessionerne om netop dette 

emne. Således at også de skulle få deres synspunkter frem. Formålet med disse skemaer har 

tillige været at løbende evaluere på øvelserne og sessionernes tilrettelæggelse, så jeg kunne 

justere på dem undervejs i forhold til deltagernes respons. Spørgeskemaerne er blevet lavet 

elektronisk i et spørgeskemaprogram på www.surveymonkey.com og sendt ud så hurtigt som 

muligt efter sessionerne. Det har ikke altid været muligt at få skemaerne ud samme dag eller 

dagen efter sessionerne, eftersom sessionerne ikke altid fulgte mine planlagte agendaer – 

enten fordi vi måske brugte mere tid på samtalerne eller på en bestemt øvelse. Dette betød, at 

jeg måtte bruge tid bagefter på at ændre på spørgeskemaernes spørgsmål, så de passede til de 

faktisk foregåede øvelser og punkter. 

4.2.1 Udformningen af spørgeskemaerne 

Alle spørgeskemaer har haft 5 gradueringsmuligheder i forhold til at svare på det enkelte 

spørgsmål – a.helt uenig, b.delvis uenig, c.delvis enig, d.næsten enig og e.fuldstændig enig. 

For at få alle nuancer med har der også været svarmuligheden: Andet:, hvor deltagerne 

kunne svare i et kommentarfelt.  

4.2.2 Hvordan har jeg arbejdet med spørgeskemaerne 
Spørgeskemaerne blev i første omgang udfærdiget efter mine forskningsspørgsmål. Men de 

var også udviklet som et arbejdsredskab for mig til at finde ud af, hvor deltagerne befandt sig 

i forhold til øvelserne, således at jeg derfra kunne ændre og justere på de forskellige øvelser. 

Besvarelserne var anonyme, men af og til skrev nogle sit navn efter en besvarelse. I bilag 3 

har jeg opstillet alle spørgeskemaernes spørgsmål og udsagn - ved dem, der ikke indgår i 

denne undersøgelse, har jeg lavet en *. Disse indgår ikke, fordi de omhandler formen på alle 

samtaler og evalueringer i forløbet, og det er ikke det, denne undersøgelse fokuserer på. 

Efter de første sessioner læste jeg skemaerne, men da jeg derved fik informationer, som 

påvirkede mig og min måde at se gruppen/gruppemedlemmerne på, valgte jeg efter samråd 

med min kliniske vejleder, ikke at læse skemaerne efter session 7. Et eksempel kunne være, 

”jeg har lagt mærke til, at du ikke ser lige så meget på xxxx som på os andre under 

sessionen”. Dette påvirkede mig til, at jeg blev meget opmærksom på dette under den næste 

session. Det føltes ubehageligt for mig, at jeg sad inde med informationer, som resten af 

gruppen ikke havde, når jeg mødte dem, og det oplevede jeg, påvirkede min adfærd, så jeg 

ikke kunne imødekomme gruppen fra sessionens start på en fri og upåvirket måde, sådan 

som jeg gerne ville. Det vil sige, at jeg synes mit mål med, at disse skemaer skulle fungere 

på to måder, ikke helt fungerede efter hensigten. 

Ikke alle besvarede alle skemaer, og det i sig selv gør, at undersøgelserne ikke er lige så 

gode, som hvis alle havde gjort det. Der kan være positive og negative synspunkter, som 

ikke er kommet med. Nogle af deltagerne, ved jeg, har syntes, at der var for mange 

http://www.surveymonkey.com/
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spørgsmål, og andre har haft for travlt i deres hverdag til at svare. Jeg forsøgte et par gange 

at tage udskrevne skemaer med til gruppeterapien, fordi en enkelt deltager havde udtrykt, at 

det ville være nemmere for hende. Men så var hun fraværende, så det virkede heller ikke 

optimalt.  

4.2.3 Efterbehandlingen af skemaerne 

Her har jeg skrevet alle spørgsmål og svar ind i et stort matrix-skema. Siden har jeg skrevet 

alle spørgsmålene ud og redigeret skemaet, så de overskriftsspørgsmål, jeg syntes, hang 

sammen, er blevet grupperet i forhold til mine forskningsspørgsmål.  Det vil sige: spørgsmål 

relateret til: vejrtrækning, teknik, improvisation, male/tegneøvelsen, call-response-øvelsen, 

intention og mindfulnessøvelsen og alle overskrifter i forhold til efterrefleksionerne i 

gruppen. Jeg har lavet to versioner. En hvor det kun er de operationelle overskrifter – det vil 

sige dem, der vedrørte selve øvelserne og de kommentarer, der tilhørte dem, og en hvor 

spørgsmål i forhold til alle evalueringer og samtalerne i terapien er vurderet. Alle 

vurderinger af samtalerne/refleksionerne har jeg ikke taget med i mine analyser, men med i 

den samlede vurdering af hele terapiforløbet. 

Siden har jeg lavet statistik over alle kvantitative svar (se bilag 4 for udførlig forklaring på 

hvordan jeg har lavet statistiske beregninger). Jeg har udregnet hver enkelt sessions 

gennemsnitsscore og øvelsens samlede score, hvis deltagernes svar over tid ikke har været 

meget forskellige. Jeg har kigget på, hvilken session der scorede lavest og højest, og på om 

der har været ændringer hen over de 9.sessioner. Endelig har jeg kigget på, om der har været 

individuelle udsving i forhold til den generelle tendens. 

Fra FØR og EFTER skemaerne har der kun været 2 hold data, så her har jeg bare udregnet 

det enkelte spørgsmåls gennemsnitsscore og så holdt de to tal op imod hinanden for at se, om 

jeg kunne se en udvikling.  

Mine datakonklusioner har jeg så senere holdt op imod mine emneredigerede udskrifter fra 

sessionerne. Det forklarer jeg videre under afsnittet: Analyse og resultater.  

4.4 Min rolle som terapeut og forsker 

4.4.1 Forsker perspektiv. Deltagende observation 

I dette projekt har jeg haft mange roller. Jeg har som elev været i en læreproces som 

musikterapeut, da projektet var min praktik på 2. år af min musikterapeutiske 

magisteruddannelse. Jeg har været i en forskerrolle i forhold til at designe projektet og 

udføre det. Jeg har tillige været i en professionel terapeutrolle i forhold til deltagerne i 

projektet og deres terapeutiske proces. Derfra er jeg vendt tilbage til forskerrollen i forhold 

til at bearbejde videomateriale, udskrifter og spørgeskemaer. Dette har selvfølgelig krævet 

mange refleksioner i forhold til etik, og mht. hvordan jeg så godt som muligt kunne forholde 

mig objektivt til mit materiale. 

I forhold til min læreproces under min uddannelse har jeg haft en klinisk vejleder, der i første 

omgang hjalp mig med at designe projektet og siden kunne supervisere mig, hvis jeg blev i 

tvivl i forhold til, hvordan jeg skulle forholde mig i min rolle som terapeut. Derudover skrev 

jeg meget udførlige rapporter efter hver session, hvor jeg foruden mine egne fornemmelser 

har brugt Yaloms 11 terapeutiske faktorer som en slags pejlemærker, i forhold til at se 

hvordan gruppen fungerede, og hvad der skete for den enkelte deltager. Disse skemaer 

indleverede jeg til min kliniske vejleder, hvorefter jeg ud fra indholdet af disse skemaer fik 

personlig supervision i forhold til det videre forløb. 

I forhold til min rolle som terapeut overfor gruppen har jeg forsøgt at optræde sådan, som jeg 

også ville gøre det, hvis jeg allerede arbejdede professionelt med dem. Jeg har forsøgt at 

optræde med respekt og ydmyghed overfor det, deltagerne kom med, samtidig med at jeg i 
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min rolle som terapeut indtog rollen som den Foulkske dirigent i forhold til tid og 

planlægning af hver session, samt i forhold til at alle kom til orde og fik plads. Det var 

vigtigt for mig at når jeg optrådte som terapeut, så lagde jeg min forskerrolle til side, og det 

var deltagernes og gruppens terapeutiske processer der var i fokus.  

I min forskerrolle har jeg optrådt som deltagende observatør under selve sessionerne. Da 

projektet er planlagt i både tid, sted og objekt, mener jeg at kunne sige, at det har været et 

slags ”struktureret laboratorieforsøg” (Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K., 1999:48). Jeg har 

arbejdet ud fra en hermeneutisk arbejdsvinkel, hvor jeg inden hver session har nedskrevet 

eller indtalt på mobiltelefon, mine egne forforståelser og forventninger, samt hvilke følelser 

der dukkede op, inden jeg gik i gang. Efter hver session har jeg siden skrevet om eller indtalt 

mine indtryk og følelser i forhold til den overståede session. Hvis jeg har følt, at noget 

påvirkede mig i forhold til min rolle – som for eksempel den kommentar i spørgeskemaet, 

jeg har nævnt – har jeg søgt råd hos min kliniske vejleder. 

Siden er jeg fortsat i min forskerrolle og har, så vidt jeg har kunnet, forsøgt at kigge på 

deltagernes udsagn i de transskriberede sessioner. Dette har jeg forsøgt at gøre så objektivt 

som muligt, ved at deltagernes udsagn er citeret ordret i forhold til videoerne, vel vidende at 

jeg subjektivt har udvalgt de udsagn, der siden kom til at ligge til grund for min analyse.  

5. Udførelse af empirien og indsamling af data 

5.1 Deltagerne, de fysiske rammer, sprog og dokumentation 

5.1.1 Annoncering 
Da det var vigtigt for mig, at jeg ikke skulle have en personlig relation til deltagerne, valgte 

jeg at lave en annonce, som jeg satte op forskellige steder (bilag 5). Af disse steder kan jeg 

nævne: Biblioteker, Stockholms Kulturhus, Katarina Kyrkan, Karolinska Instituttet, KMH og 

Facebook gruppen ”Danskere i Stockholm”. Endelig havde jeg en bekendt, som kendte flere, 

som kunne være interesseret i at deltage i selvudvikling via stemmen (nogle jeg ikke havde 

nogen personlig relation til), og de fik via hende min annonce. 

5.1.2 Interview af deltagerne 
Alle deltagere kom til et indledende interview på KMH. Interviewene varede mellem 30 og 

60 minutter og udgik fra en interviewguide, som jeg havde lavet i samarbejde med min 

praktikvejleder (bilag 6). Her blev de også informeret om at sessionerne ville blive 

videofilmet. 

Ud fra spørgsmålene fik jeg et billede af deltagerne og deres mål med at deltage i projektet 

samt deres forhistorie både i forhold til musisk og terapeutisk erfaring. De interviewede fik 

også mulighed for at spørge mig, hvis de havde nogle tanker eller manglede information. En 

vigtig del af interviewet var også at mærke efter, om vi havde kemi, det vil sige følte, at vi 

kunne arbejde med hinanden i en terapeutisk relation. Efterfølgende aftaltes, at vi efter en 

uge skulle kontakte hinanden. Dette for at begge skulle have tid til at mærke og tænke efter, 

om vores kemi var i orden i forhold til et fortsat samarbejde omkring gruppeterapiforløbet.  

Jeg afholdt 7 interviews, og 2 personer valgte efter interviewene ikke at deltage i projektet. 

Gruppen endte derfor med at bestå af 5 kvinder i alderen fra 29 til 43 år. Alle henvendelser i 

forhold til annoncen havde været fra kvinder, så det blev altså en ren kvindegruppe, hvilket i 

sig selv er ganske interessant og kunne være et emne til nærmere studie i en anden 

sammenhæng, men det er ikke det, denne opgave beskæftiger sig med. Det skal siges, at jeg 

fik henvendelse fra to mænd, da vi var et godt stykke inde i forløbet. Dem var jeg nødt til at 

afvise i forhold til dette projekt, da vi allerede var i gang med at skabe gruppen, og det ville 

have været forstyrrende med nye deltagere, i forhold til den korte tidsramme vi havde. 
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5.1.3 De fysiske rammer for terapien  
Terapien fandt sted på Musikhögskolen i Musikterapi-uddannelsens lokale. Et firkantet rum 

på godt 20 kvadratmeter. I rummet var en væg med skabe med glaslåger, indeholdende 

mange forskellige mindre instrumenter som håndtrommer, xylofoner, diverse percussion 

instrumenter, forskellige remedier til at male og tegne med samt yogamåtter til at ligge på. I 

det ene hjørne stod et trommesæt og i det andet en mængde congastrommer. På den modsatte 

væg var opstillet 3 skoleborde langs væggen under en stor whiteboardtavle. I hjørnet på 

denne væg hang også en medierack til afspilning af diverse medier. Den ene endevæg havde 

3 vinduer med udsigt til beboelsesejendomme over for Musikhögskolen, og ved den anden 

endevæg stod 2 opretstående klaverer samt en kontrabas. Vi havde enkle stole, som vi sad 

på, når vi havde vores ”Siden sidst runde”, og anvendte yogamåtterne, når vi lavede 

afspænding og liggende vejrtrækningsøvelser. Når deltagerne malede og tegnede, kunne de 

vælge at sidde ved bordene eller på gulvet, og i de fleste tilfælde valgte deltagerne at blive på 

gulvet. Jeg forberedte mig før hver session godt 30-45 minutter, hvor jeg selv lavede yoga, 

afspænding, vejrtrækning- og stemmeøvelser, dels for at lægge mit eget liv og dets 

udfordringer og problemer bag mig og dels for at forberede mig på at modtage gruppen og 

være i nuet. Herunder afspillede jeg forskellig indspillet afslappende musik, som deltagerne 

så blev mødt med, når de ankom til rummet (for eksempel Agnes Obel: Aventine & 

Philharmonics; Bliss: Afterlife og Keath Jarret: Kölnkoncerten). 

5.1.4 Sproget i projektet 
Da jeg er flyttet til Sverige for 3 år siden, har mit svenske ikke nået at blive hundrede procent 

korrekt. I gruppeterapien talte jeg det, jeg kalder svansk, det vil i hovedtræk sige, at jeg 

byttede de danske ord, jeg ved, svenskerne ikke forstår, ud med tilsvarende svenske. 

Gruppen bestod af fire svenske kvinder og en dansk, der talte flydende svensk. Den danske 

kvinde talte selvfølgelig svensk i gruppen, men det var en stor hjælp for mig, hvis der opstod 

sproglige misforståelser under sessionerne, at hun hurtigt kunne oversætte for resten af 

gruppen eller omvendt for mig. Jeg forsøgte hele tiden under forløbet at sikre mig, at 

deltagerne forstod, hvad jeg mente. Alt fra annonce til interviewskemaer var skrevet på 

svensk, og her havde jeg fået hjælp til formuleringer og stavning af min mand, der er svensk. 

Det vil sige, at alle sessioner oprindeligt er foregået på svensk. Da jeg mangler skriftlige 

svenskkundskaber, har jeg i min udskrivning af samtalerne med det samme oversat til dansk. 

Hvis jeg har været usikker på oversættelsen, eller på hvad der er blevet sagt, har jeg fået 

hjælp af min svenske mand, der så for ikke at kompromittere deltagernes anonymitet, kun 

har hørt det enkelte ord eller en enkelt sætning. Siden har jeg sendt den danske tekst til 

deltagerne og fået deres godkendelse af den. 

5.1.5 Dokumentation 
Alle sessionerne er blevet videofilmet fra samme vinkel af et videokamera placeret oven på 

medieracken med vinduerne i ryggen. Videoen har ikke kunnet få alt med, da nogle deltagere 

har stået med ryggen til optagelserne. Vi har i de forskellige sessioner byttet pladser, så det 

ikke blev de samme, der stod med ryggen til hver gang. Alle sessionerne er siden blevet 

udskrevet, hvor jeg har beskrevet de musikalske udfoldelser og så ordret som muligt 

nedskrevet al tale. Jeg har forholdt mig til hver session i forhold til det givne skema for min 

praktik og svaret på dets spørgsmål. 

5.2 Beskrivelse af deltagerne og udvælgelse af temaer for 
musikterapien 

5.2.1 Deltagerne 
I dette afsnit har jeg på næste side lavet et skema med beskrivelse af hver deltager ud fra det, 

jeg har fundet relevant i forhold til det arbejde, vi gjorde i gruppen. I bilag 7 findes en mere 

udførlig beskrivelse af de enkelte og deres proces gennem hver session samt den 
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deltageraftale, som jeg og deltageren underskrev i forhold til anonymitet og tavshedspligt 

(bilag 8). Alle personer er anonymiserede.  

Skema 1 

Beskrivelse af deltagerne ud fra interview ved start af forløb. 
Anna: Svensk kvinde i trediverne.  Arbejder med information og formidling. Har gået på 

konservatorie forberedende højskole og har her oplevet at synge falsk og derefter fået sceneskræk. 

Hun har spillet i forskellige bands og deltaget i gruppeidræt. Hun er single med flere forhold bag sig 

og beskriver selv, at hun befinder sig i en slags pubertetsfase i forhold til sine forældre. Hun har 

oplevet at være udbrændt og i den forbindelse haft god erfaring af psykoterapeutisk behandling. 

Berit: Svensk kvinde i slutningen af tyverne. Arbejder inden for rehabilitering; hun er nu i gang med 

at uddanne sig til yogalære. Har spillet tværfløjte og oplevet, at undervisningen blev mere tvang end 

glæde, hvilket har udmøntet sig i, at hun ikke føler, hun har talent. Hun har svært ved at tale foran 

store grupper. Lige nu synger hun i et kor, der er for alle, og hvor man lægger vægt på, at det skal 

være sjovt at synge. Berits forældre blev skilt, da hun var sidst i teenageårene. Hun har en søsken med 

en diagnose, og hun bekymrer sig meget om sin familie. Berit føler, at hun har svært ved at tage plads. 

Hun har haft en depression og taget medicin, men er nu medicinfri; hun har gået i samtaleterapi hos 

psykolog. 

Christina: Dansk kvinde i begyndelsen af fyrrerne. Arbejder inden for den samfundsplanlæggende 

sektor. Christina har sunget meget og fået sangundervisning, deltaget i musicals, kor og villet være 

skuespiller. Hun har haft en dårlig oplevelse ved optagelsesprøven på skuespillerskolen, hvor hun kom 

til sidste prøve og med en dirigent, der sagde, at hun ikke kunne synge. Christina kan akkompagnere 

sig selv på klaver og har også spillet tenor saxofon. Hun er ikke blevet støttet i sin musikinteresse i 

hjemmet. Hun er gift og har barn. Hun er blevet mobbet i skolen og har en tendens til at føle sig 

udenfor. Hun siger selv, at hun har en tendens til nedtrykthed om vinteren, men det er ikke noget, hun 

er blevet behandlet for. Christina har før gået til psykolog, har været 3 år i KBT behandling samt 

dyrket mindfulness. 

Dina: Svensk kvinde sidst i tyverne. Hun er studerende inden for den sundhedsfaglige sektor område. 

Dina har sunget i folkeskolen, hvor hun også har sunget i kor. I en sammenhæng hvor hun sang i trio, 

oplevede hun, at hun ikke sang lige så godt som de andre, og det har bevirket, at hun mistede glæden 

ved at synge. Hun har spillet klaver som 7-8 årig, men stoppede da hun oplevede, at det ikke var sjovt 

mere - på grund af en streng lærer. Dina bor sammen med sin kæreste. Hendes forældre er skilt, og 

hun har et nært forhold til moderen, der har en diagnose. Relationen til faderen er mindre tæt. Dina 

siger selv, at hun har perioder med ”ked-af-det-hed”, men hun har ingen diagnose. Hun har erfaring 

med KBT og psykodynamisk terapi, men følte at psykologen havde en skabelon, hun skulle passe ind 

i.   
Erika: Svensk kvinde i midten af fyrrerne, uddannet inden for det kreative område og arbejder som 

underviser. Erika spiller ikke noget instrument og er vokset op med, at: ”i hendes familie kan man ikke 

synge”, hvorimod hendes adopterede søsken KAN. Erika har på et tidspunkt haft mistet sin stemme og 

har derfor gået hos en logopæd. Det føltes meget mekanisk, og Erika oplevede, at den følelsesmæssige 

side manglede. Derfor gik hun hos en sangpædagog i et par år. Erika oplever ind imellem problemer 

med vejrtrækningen – en slags åndenød. Erika er single og har i sin familie oplevet, at problemer blev 

fortiet. Hun har ingen diagnoser. Netop nu går Erika i en slags kropsterapi og er optaget af at få 

kroppen med. Før dette, har hun gået seks et halvt år i psykodynamisk analyse. 

5.3 Gennemførelse af forløbet  

Forløbet bestod af ti sessioner, hvoraf de ni var almindelige musikterapisessioner, mens den 

tiende blev brugt dels til at repetere de øvelser, vi havde gennemgået, men også til at 

evaluere hele forløbet ud fra mine forskningsspørgsmål, det vil sige, at det blev en slags 

fokusgruppe interview. På næste side er lavet et skema (Skema 2), hvor man kan se, på 

hvilke datoer sessionerne foregik. I lodrette kolonne under hver session ses øvelser og 

punkter for pågældende session. Allernederst, kan man se antallet af deltagere til stede i 

sessionen, samt hvor mange af de elektroniske spørgeskemaer angående sessionen jeg har 

fået besvarelser på. 
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Skema 2  

Session nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sessions Dato: 5/3 12/3 19/3 26/3 2/4 16/4 23/4 29/4 7/5 27/5 

punkt/øvelse 
          

Siden sidst runde (Introduktionsrunde) X X X X X X X X X 
 

Mindfulness/afslapningsøvelse X X X X X X X X X X 

Vejrtrækningsøvelse X X X X X X X X X X 

Animeret film af vejrtrækningen 
      

X 
   

Stemmeopvarmning gennem de 3 kvaliteter X X X X X X X X X X 

Glissando øvelse 
     

X 
    

Konsonantøvelse S,P,K,T 
     

X 
 

X X 
 

Fri stemme improvisation X 
         

Stemmeimprovisation med intention 
 

X X X X X X X X X 

Tegne/male øvelse X 
   

X 
   

X 
 

Tonestaffet 
   

X 
   

X X 
 

Call and Response øvelse 
  

X X 
 

X 
 

X X 
 

Evalueringsrunde X X X X X X X X X X 

Antal tilstedeværelser og besvarede spørgeskemaer 

Antal deltagere i sessionen 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 

Antal udfyldte spørgeskemaer  5 5 5 4 3 3 2 4 2 5 

Besvarelser i procent 100 100 100 100 75 100 50 80 50 100 

Ikke tilstedeværende 

   
Anna  Anna  

Anna 
Berit  

Erika  
 

 
Erika 

 
 

Som man kan se af skemaet ovenfor, var det ikke alle deltagerne, der deltog i alle 

sessionerne. Anna gik ned med en stressreaktion på grund af sit arbejde efter session 3 og var 

borte i session 4, 5 og 6. Hun havde på det tidspunkt dog nået at blive introduceret til alle de 

grundlæggende øvelser. Berit var fraværende i session 6 på grund af sygdom, og Erika var 

borte i session 7 på grund af sygdom og i session 9 på grund af udefrakommende hændelse, 

som hun var nødt til at tage sig af. Jeg oplevede at gruppen var rigtig god til at håndtere 

fraværet af de enkelte deltagere ved senere at give de fraværende et resume og introduktion 

til det, de havde oplevet, samt sørge for at få dem inkluderet igen. Men selvfølgelig havde 

det haft en indvirkning på selve gruppeprocessen og energien i gruppen, at vi havde en 

session, hvor vi kun var 4 (3 deltagere og mig). Denne session blev mere intim, og jeg kunne 

koncentrere mig mere om den enkelte deltager, men vi måtte så bruge tid og energi på at 

opsummere og inkludere de fraværende i den/de efterfølgende sessioner. Den, som det betød 

mest for, var nok Anna, da hun var væk over en længere periode. Det er min oplevelse, at 

gruppen håndterede hendes fravær med stor forståelse og generøsitet, idet gruppen spurgte 

ind til hendes velbefindende, samtidig med at hun også bare fik lov at være i gruppen, der 

hvor hun var.  

5.3.1 Kort beskrivelse af gruppens overordnede proces 
Skema 2 viser en oversigt over, hvilke øvelser jeg har anvendt i hvilke sessioner. På næste 

side har jeg lavet et skema (skema 3) over, hvilke tanker jeg gjorde mig i forhold til, hvor i 

processen jeg oplevede, at gruppen og deltagerne befandt sig. Alle sessioner foruden den 

sidste startede med fælles samtale: Siden sidst/præsentation - på stole i en rundkreds - for så 

at gå over i praktiske øvelser. 
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Skema 3 

Sessions  

nummer 
Indholdet i sessionen 

1 
Præsentationsrunde hvor gruppen skulle lære hinanden og mig at kende, samt blive introduceret til alle de 

grundlæggende øvelser. 

2 
Gå dybere og grundigere ind i øvelserne fra session 1, introducere at arbejde med intention, samt bygge videre 

på at få tillid til hinanden og opbygge en gruppefølelse 

3 
Samme fokus som session 2, samt at introducere Call and Response øvelsen i forhold til at arbejde med emnet 
præstation. 

4 
Fortsætte vi med at gå dybere ind i øvelserne, og jeg tilføjede bestemte vokaler på de tre stemmekvaliteter. I 
denne session var vi godt i gang med at tage hul på emnerne: præstation og det at tage plads. 

5 
Arbejde videre med de forudgående sessioners emner. I denne session brugte jeg male/tegne øvelsen til at få 

deltagerne til at visualisere deres mål  i forhold til deres stemmer og det at tage plads. 

6 
Vi lavede som sædvanligt vores grundlæggende øvelser, men gik mere specifikt ind i vejrtrækningsøvelserne. 

Jeg gik dybere og grundigere til værks og hjalp den enkelte deltager med at mærke, hvor vejrtrækningen skal 

mærkes 

7 
Denne session blev brugt på at yderligere fokusere på vejrtrækningen. For at få deltagerne til at forstå hvordan 
den virker, havde jeg taget nogle medicinske animerede film af hvordan muskler, lunger og mellemgulv 

arbejder under vejrtrækningen 

8 

Vi fortsatte med at fokusere på teknik og jeg tilføjede en øvelse med konsonanter. Vi lavede også Tone Stafet 

og Call and Response øvelsen. Dina forslog og gruppen bliver enige om at de skal have lektier for. Det vil 

sige, at de vælger selv, enten at de eller jeg giver dem en opgave for, som de skal tænke på til gangen efter. Det 
kunne for eksempel være at tænke på vejrtrækningen.  Jeg er så småt begyndt at tænke på, at forløbet går mod 

slutningen og at vi skal samle op og runde af  i forhold til de emner og udfordringer som deltagerne sidder 

med. 

9 

I denne session lavede vi fortsat vores grundlæggende øvelser, og efter en opvarmningsimprovisation malede 
og tegnede deltagerne, hvor de nu var nået til med deres stemmer, i forhold til det mål de havde sat sig i 

session 5. Desuden lavede vi en øvelse, hvor Anna sang solo. Hun ville gerne arbejde med sin sceneskræk, og 

derfor fik hun lov at synge foran gruppen, mens jeg coachede og guidede hende, og gruppen kom med respons. 

10 

Hvor alle andre sessioner var begyndt med en Siden Sidst Runde, så startede jeg denne session, med at 
deltagerne lavede alle de grundlæggende øvelser. Derefter evaluerede vi hele forløbet, og jeg fik mulighed for 

at udspørge dem ud fra denne opgaves forskningsspørgsmål. Vi afsluttede med at deltagerne gav hinanden 

feed back i form af 3 ord fra hver enkelt, som hovedpersonen selv skulle omforme til et digt. 

 

Man kunne illustrere intensiteten i forløbet med en figur (figur 2) som en fisk, hvor de første 

3 sessioner var introduktionsfasen, hvor gruppen blev konsolideret, og deltagerne opbyggede 

tillid og tryghed i forhold til mig, gruppen og øvelserne. De midterste sessioner fra session 4 

til session 7 arbejder vi med at udfordre deres præstationsangst og deres udfordring med det 

at tage plads, mens session 8 til 10 blev brugt til langsomt at afrunde og lukke forløbet - via 

forskellige bearbejdningsmetoder. 

Figur 2 

 

 Tidslinje:  
 

 

 

 

 

 

 

 
       

5.3.2 Tidsrammer i sessionerne 

Flere sessioner gik over tiden, Siden Sidst Runden tog ofte længere tid, især da vi nåede til 4. 

session, og dette betød, at jeg ikke nåede alle tekniske øvelser eller at improvisere i så lang 

tid, som jeg havde planlagt. Det betød også, at jeg de sidste mange gange - med godkendelse 

fra deltagerne - gik over tiden på de 120 minutter, da der var visse øvelser, som jeg gerne 

ville nå. 

Session 1. -- Session 2. –-  Session 3. –-  Session 4. –-  Session 5. –-  Session 6. -– Session 7. -–  Session 8. -– Session 9. -- Session 10.    
 

In
ten

sitet  
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6. Gennemgang af øvelser, empiri og resultater 

6.1 Gennemgang af min analysemetode 

I dette næste afsnit vil jeg gennemgå de forskellige øvelser og punkter, vi har haft i 

gruppeterapien ud fra mine hypoteser og forskningsspørgsmål. I hvert afsnit vil jeg først 

gennemgå eventuel teori relateret til den enkelte øvelse eller det enkelte punkt. Derefter vil 

jeg skrive om mine egne overvejelser samt mit mål i forhold til, hvorfor jeg har valgt netop 

dette punkt eller denne øvelse. Dernæst vil jeg kort beskrive punktet eller øvelsen, sådan som 

det praktisk er blevet gennemført i forløbet. Herunder et punkt omkring hvor hyppigt øvelsen 

har forekommet (alle punkter og øvelser findes som bilag 9, hvor jeg har beskrevet en mere 

teknisk detaljeret og udførlig instruktion).  

Derefter vil jeg fremlægge resultaterne ud fra min empiri og relatere det til det enkelte 

forskningsspørgsmål med hovedvægt på mine kvalitative data og opbakning fra resultaterne i 

mine spørgeskemaer. Hvis jeg ikke har kunnet finde udsagn, der dækkede spørgsmål, jeg har 

stillet i spørgeskemaerne, har jeg ladet svarene i spørgeskemaerne stå for sig selv. 

Mine resultater har jeg deduktivt fundet frem til ved allerførst at gå ud fra de udskrevne 

sessioner ud fra mine forskningsspørgsmål.  Jeg har læst hver enkelt transskriberet session 

igennem for at finde relevante kommentarer og udsagn. Jeg har læst transskriberingerne 

igennem med et enkelt spørgsmål som fokus ad gangen. For eksempel har jeg læst ud fra 

spørgsmålet: ”Kan det, at anvende afspænding/mindfulness som indledning på hver session 

påvirke det enkelte gruppemedlems proces i positiv retning?” Her har jeg understreget alt, 

som jeg har opfattet som relevant, det vil sige deltagernes citater, mine kommentarer og 

beskrivelser, og så har jeg samlet disse udsagn i et fælles dokument, som jeg har brugt som 

udgangspunkt for mine besvarelser. Hvis jeg har oplevet, at jeg behøvede mere uddybning af 

mine spørgsmål, har jeg konsulteret videooptagelserne for eventuel uddybning eller 

opklaring af uklarheder og tvivlsspørgsmål.  

Jeg har så læst det koncentrerede dokument igennem igen for at finde de mest 

gennemgående og markante udsagn fra deltagerne. Jeg har taget udgangspunkt i den 

evaluerende session 10, hvor deltagerne diskuterede mine forskningsspørgsmål, og jeg 

præsenterer de citater, som jeg opfatter som mest repræsentative - for eksempel: 

Det, som sker, er, at man går ind i sig selv, og så begynder man at lave lyd – man er sig 

selv, men høres – og det bliver på en eller anden måde ærligt – man får ligesom noget 

ærligt ud fra sig selv, og for mig handler det ikke om at tale, for det gør jeg så gerne, 

men jeg siger altid det, som jeg tror, andre vil høre” (citat Anna session 10) 

 

Siden har jeg sammenholdt deltagernes udtalelser og mine kommentarer med det store 

matrixspørgeskema, hvor jeg har haft et overblik over besvarelserne fra de 9 sessioner. Disse 

skemaer er udfyldt anonymt. Her har jeg kigget efter tendenser over tid, sådan som jeg har 

beskrevet det i afsnit 4.2 Triangulering via spørgeskemaer. Har deltagerne været positive, 

negative, eller har de ikke oplevet nogen effekt ved øvelsen, og har det ændret sig gennem de 

9 sessioner. Hvis der ikke har været nævneværdige forandringer over tid i deltagernes 

besvarelser, har jeg, som før omtalt, kigget på den samlede middelværdi og dataene omkring 

denne og sammenholdt den med de kvalitative besvarelser og kommentarer, jeg har fundet. 

For at vise den eventuelle udvikling gennem de 9 sessioner og for at give læseren en større 

forståelse af deltagernes oplevelser og belyse mine resultater har jeg endvidere citeret de 

kommentarer, som forskellige deltagere er kommet med gennem sessionerne. Dette har jeg 

gjort ved at nævne deres navn og den session, i hvilken deres kommentar er faldet. Et 

eksempel på dette kunne være: ”Anna oplevede i session 3, at der var stor forskel på, 
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hvordan hun oplevede øvelsen i session 2 og session 3, og det gjorde hun ud fra: ”man kan se 

den store forskel, fordi vi laver nøjagtig det samme hver gang”. 

Endelig har jeg også brugt de kommentarer, jeg har modtaget i spørgeskemaerne. Her har jeg 

først kigget på det EFTER skema, som deltagerne har udfyldt omkring deres psykiske 

tilstand efter hele terapien og sammenstillet det med deltagernes udtalelser fra session 10. 

Siden har jeg også anvendt kommentarerne, som er kommet fra skemaerne efter hver 

session. Jeg har angivet, hvor kommentaren kommer fra, ved enten at skrive: ”en deltager 

har skrevet efter session 9, at hun oplevede en ny side af sig selv: ” har aldrig ligget på 

ryggen og været nervøs før””. Eller ”som en af deltagerne skrev i EFTER spørgeskemaet: 

”mindfulness øvelsen er blevet en tilbagevendende udrensning af ugens stress””. 

Til sidst har jeg organiseret og opsummeret de resultater, jeg er kommet frem til, på den 

måde som jeg bedst syntes beskrev besvarelsen på mine forskningsspørgsmål. Af 

pladshensyn præsenteres alle de detaljerede trin i analyserne i bilag 10-14 + 17. Her i 

opgaven præsenterer jeg alle anvendte citater og gennemsnitsscorer på spørgeskemaernes 

udsagn i et stort skema, under hvert øvelsespunkts resultatafsnit. Sluttelig følger mine 

delkonklusioner på mine forskningsspørgsmål. 

Udsagn i spørgeskemaerne vedrørende forståelse af mine instruktioner, og tidsforbrug på 

øvelserne, var i første omgang tiltænkt mig selv, i forhold til min egen planlægning af de 

enkelte sessioner. 

6.1.1 Mine overordnede tanker omkring øvelserne og punkterne 
Alle praktiske øvelser er valgt ud fra min praktiske erfaring som sanglærer og korinstruktør. 

Jeg har brugt ordene: dybe, mellem og højeste stemmeleje eller stemmekvalitet om brugen af 

det dybe fuldregister, mellem/brystregistret og rand/hovedklang for ikke at blive helt i sang- 

og stemmetræningens terminologi. Dette har jeg gjort, fordi jeg bevidst har forsøgt at undgå 

at arbejde ud fra sanglige stemmeidealer. Alle stemme øvelser er bevidst valgt og udført 

uden brug af bestemte grundtoner, fordi jeg har villet undgå, at man kunne synge ”forkert”. 

Min intention har været, at øvelserne skulle være så enkle, at deltagerne kunne være mere 

optaget af at mærke sig selv end af at skulle bruge en masse energi på udførslen af selve 

øvelsen. 

De mere terapeutiske punkter er inspireret af den undervisning, vi har fået på KMH, samt af 

Irwin D. Yaloms bog ”The Theory and Practice of Group Psychothrapy – fifth edition” 

(2005).  

Jeg har ønsket, at visse øvelser, så som afspændingsøvelserne, vejrtrækningsøvelserne, 

stemmeopvarmningen gennem de 3 kvaliteter og den frie improvisation, skulle være 

grundlæggende og gennemgående øvelser gennem forløbet. Disse skulle danne fundament 

for de andre øvelser, der enten videreudviklede de fundamentale øvelser så som at arbejde 

med vokaler og konsonanter eller de videreudviklede de sociale færdigheder så som 

Tonestafetten og Call and Responseøvelsen. Dette vil blive forklaret nærmere under hvert 

punkt eller hver øvelse. Alle samtaler i sessionerne vil jeg kort komme ind på i afsnit 7. 

6.2 Analyse af de Praktiske øvelser 

Efter hver Siden-sidst-runde gik vi i gang med de praktiske øvelser: 

6.2.1 Mindfulness/afslapningsøvelsen 

Hyppighed – hver session.  

 

Teori: Mindfulness hører ikke decideret ind under min anvendte eksistentielle psykologi, 

men mere under den humanistiske psykologi, hvor det især er den amerikanske professor i 
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medicin Jon Kabat-Zinn (1944-), der via sine studier har påvist, at den adapterede østlige 

teknik kan bruges mod stress, angst og psykosomatiske lidelser - for eksempel i forbindelse 

med kognitiv terapi (Jacobsen, B. 2011:117; Kabat-Zinn, J. 2014).  Desuden har den danske 

hjerneforsker og psykolog Erik Hoffman påvist, at hjernens alfabølger forøges under og efter 

meditation.  Under alfabølger stimuleres kroppens og hjernens frie energiflow, og der skabes 

samtidig større adgang til det ubevidste hos personen (Hoffmann, E. 1998).  

Vi har allerede i afsnit 3.2.3 set på, hvordan spejlneuronerne har betydning for det 

intersubjektive felt i forhold til empati og spejling af ”de andre”, men også evnen til at lære 

nyt påvirkes af disse. Spejlneuronerne påvirkes meget negativt under stress og angst (Bauer, 

J. 2013:27), mens de er påvirket kraftigst og mest positivt, når opmærksomheden er rettet 

fuldt mod den eller dem, man indgår i følelsesmæssig afstemning med (Hart, S. 2007:19). 

Det betyder, at den tilstand, som terapeut og deltagere er i under det terapeutiske arbejde, 

også vil påvirke det arbejde, der bliver udført i det momentane NU. Derfor vil det være 

oplagt, at meditation/mindfulness, vil kunne påvirke til en bedre indlæring og en større 

empatisk evne - i forhold til en gruppeterapi, hvor man skal udforske sig selv, lære nye ting 

og overskride egne grænser, samtidig med at man skal samarbejde og leve sig ind i andres 

udfordringer og problemer. 

Formål: I en verden fuld af ord har målet med afspændingen haft flere funktioner, blandt 

andet at den enkelte deltager skulle få mere og bedre kontakt til sin krop (Kabat-Zinn, J., 

2014:133) og dermed også få lettere ved de efterfølgende vejrtrækningsøvelser (Brüel, D.S., 

2012:124). Ved at komme ned i gear var det min overbevisning og min erfaring fra min 

sangundervisning, at vi ville spare tid i forhold til, at den enkelte deltager skulle kunne 

mærke de ofte subtile små bevægelser, som muskulaturen forårsager under vejrtrækningen 

og stemmebrugen. Det er min erfaring, at det kan være svært at mærke, hvis man kommer ud 

fra sit ofte stressede og hurtige liv, hvor man tit er fokuseret på sine omgivelser og ikke på 

sig selv. Her skulle man få en stund til at slappe af uden krav og tidspres. Som nævnt i 

teorien havde jeg samtidig en formodning om, at det ville gavne hele gruppeprocessen, at 

alle i gruppen var i et nedgearet tempo via mindfulnessøvelsen, således at spejlneuronerne 

kunne få de bedste betingelser for at virke. Endelig var det også tænkt som en barometer, 

hvor igennem den enkelte deltager kunne tjekke sin dagsform i forhold til stress og 

anspændthed.  

Udførsel: Vi begyndte hver sessions øvelsesdel med at lave en liggende 

afslapnings/mindfulness øvelse, hvor vi gennemgik hele kroppen. Det var intentionen, at den 

enkelte skulle slippe eventuelle spændinger via udåndingen. (fuldstændig beskrivelse af 

øvelsen i bilag 9). Mindfulness øvelsen var nogenlunde den samme i hver session, undtagen i 

session 8 hvor vi lavede en meget kort version på bare 6 minutter - siddende på stole. Ellers 

varede mindfuldnessøvelsen mellem 15 og 30 minutter. Forskellene beroede på, at jeg nogle 

af gangene gjorde mere ud af at have opmærksomhed på vejrtrækningen, og jeg gik mere 

detaljeret til værks i mine beskrivelser af det, deltagerne skulle mærke efter. Den 8. session 

eksperimenterede vi med en kortere version. Mindfulness øvelsen kom altid efter vores 

Siden-Sidst-Runde, og fordi denne runde ind imellem kom til at tage meget tid, var jeg 

tvunget til at afkorte tidsforbruget på Mindfulnessøvelsen. Undtagelsen var den 10. session. 

Her begyndte vi med afslapningen, før vores evaluering af hele projektet. 

Resultat:  

Det, som sker, er, at man går ind i sig selv, og så begynder man at lave lyd – man er sig 

selv, men høres – og det bliver på en eller anden måde ærligt – man får ligesom noget 

ærligt ud fra sig selv, og for mig handler det ikke om at tale, for det gør jeg så gerne, 

men jeg siger altid det, som jeg tror andre vil høre” (citat Anna i session 10.) 
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Dette citat kom Anna med under vores evaluerings session 10, og det er for mig et meget 

stærkt udtryk for den oplevelse, en af deltagerne fik fra at arbejde med sin stemme, efter at 

hun havde udført Mindfulness øvelsen.  

I skema 4 nedenfor har jeg samlet de resultater, som jeg har lavet min analyse ud fra. Den 

viser, hvilket gennemsnit hvert udsagn i spørgeskemaerne har scoret efter hver session. (Jeg 

har udførligt beskrevet beregningsmåden i bilag 4). Hvis deltagerne har kommenteret i 

spørgeskemaerne eller sagt noget i sessionerne, der belyser udsagnet, er det citeret under 

udsagnet. Endelig er citater fra den evaluerende session 10 samt kommentarer fra 

Efterterapiskemaet anbragt nederst i skemaet her med reference til, hvilket udsagn det 

uddyber. 

 Skema 4  Scorerne ser således ud: 1,0 = a.helt uenig, 2,0 = b.delvis uenig, 3,0 = c.delvis enig, 4,0 = d.næsten enig, 5,0 = e.fuldstændig enig 

 Sessions nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Genne

msnits 

scorer  Varighed i minutter 21 19 24 27 17 15 21 6 7 

Hvordan oplevede du mindfulness/afslapnings øvelsen? 

1. Den gav mening i sig selv 4,4 4,4 4,6 5,0 4,33 5,0 5,0 4,0 4,5 4,53 

2 Jeg slappede mere af 4,2 4,0 4,6 4,33 4,33 4,33 5,0 3,75 4,5 4,28 

3. Jeg kom mere i kontakt 

med min krop 
4,0 4,2 4,2 4,33 4,0 4,67 5,0 4,0 4,5 4,25 

4. Jeg blev mere opmærksom 

på mine tanker 
3,2 3,2 3,8 3,67 3,0 3,0 4,5 3,25 4,5 3,48 

Citat fra session 

Session 4.C: Jeg lider af præstationsangst så må jeg forandre min tankegang, nu må jeg blive bedre, nu må jeg 
tænke positivt, nu må jeg……. Pludselig forstod jeg, at jeg bare skulle lade det være. Jeg kunne iagttage mig selv 

på en ny måde, nøgternt og konstaterende. Og det føltes dejligt. Præstationsangsten er en del af mig og det er 

ikke så farligt (4) 

5. Jeg kom i dybere kontakt 

med mig selv (Hvordan) 
3,8 3,2 3,8 4,0 3,33 3,67 4,0 3,5 3,5 3,63 

Kommentar fra 

spørgeskema 

Session 2. X: Har oftest følehornene rettede udad i sociale sammenhænge, men ændredefokus. (5) 

Session 3. X: jeg indså hvor stresset jeg var (5) 

Session 6.X: jeg kunde pludselig slappe af og fokusere på mit åndedræt (5) 

Session 8. X: vendte mine følehorn indad, i stedet for udad (5) 

Session 9.X: jeg indså at jeg var nervøs (5) 

6. Jeg oplevede nye sider af 

mig selv (Hvilke) 
2,2 1,8 2,2 3,0 2,0 1,67 3,0 1,75 3,0 2,19 

Kommentar fra 

spørgeskema 
X:har aldrig ligget på ryggen og været nervøs før (6) 

7. Den gav mening i forhold 

til vejrtrækningsøvelserne 
4,0 4,4 4,2 4,67 4,33 4,33 5,0 4,0 4,5 4,29 

Citat fra session 

Session 2. E: fordi jeg følte mig mere afslappet, føltes stemmen også 
mere integreret (7) 

Session 3: E: det gik bedre fordi vi havde lavet mindfulnessøvelsen først. Den fungerer lige som en slags 
indkørselsport til stemmeøvelserne (7) 

8. Den gjorde at jeg blev 

bedre til at udføre krops- og 

stemme øvelserne 

3,4 4,20 3,80 5,0 4,67 4,33 5,0 4,0 4,5 4,19 

9. Jeg ville godt have brugt 

mere tid på mindfulness 

øvelsen 

1,2 1,8 2,40 1,67 1,0 1,33 1,5 1,5 2,0 1,63 

10. Jeg ville gerne have haft 

lige så lang tid som vi plejer 

til øvelsen 
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 2,75 2,5 2,67 

Andet: Her kan du skrive: 
Session 2. X: jeg havde svært ved at koncentrere mig om øvelsen, fordi jeg havde dårlig samvittighed over at 

komme for sent. (10) 

Citater fra sessionen Session 2. D: Jeg kunne ikke slappe lige så godt af som i den første session (10) 
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Session 3.A: man kan se den store forskel, fordi vi laver nøjagtig det samme hver gang (10) 

Citater fra evaluerings-

session  

10 

D: Øvelsen var meget vigtig for mig, og den har lært mig at mærke efter, hvornår jeg faktisk slapper af. (1) 
B: Jeg kom ned i kroppen med øvelsen og så blev det lettere for mig at lave lyd bagefter.(8) 

C: Både Siden Sidst runden og mindfulnessøvelsen gjorde at jeg landede og kom ned i gear.(2) 

E: Jeg har nok heller ikke mærket denne her tydelige kobling mellem afslapningen og øvelserne før i dag. Der 
mærkede jeg tydeligt, at den lyd jeg lavede, den kommer fra det øverste af brystkassen og halsen og jeg 

mærkede, at der findes et rum i området ved bækkenet og det nederste af maven (7) og (8) 

E: Hvis jeg skulle have gået direkte til vejrtrækningsøvelserne eller improvisationen, så ville det blive for 
utydelige, og så ved jeg ikke hvordan jeg kan se mig selv i det hele (7) og (8) 

D: I begyndelsen, i de første sessioner, syntes jeg øvelsen var lidt for lang, men nu i dag, da jeg lå der, da tænkte 

jeg det samme, men indså så, at jeg lå og tænkte på en hel masse andre ting i den første del, og det var først i 
slutningen af afspændingen, at jeg faktisk slappede af (9) og (10) 

Alle deltagerne er forkortet med deres forbogstav: A = Anne; B = Berit; C = Christina; D = Dina og E = Erika 
(1) refererer til udsagn 1. i spørgeskemaerne osv.,  

 ÷ betyder at spørgsmålet ikke blev stillet efter denne session 
X: betyder anonym besvarelse 

En udførlig gennemgang af, hvordan jeg har behandlet mit materiale, og hvordan jeg har 

tolket diverse scoreresultater samt tolket citater og kommentarer for at komme frem til mine 

resultater, findes i bilag 10. 

Min konklusion ud fra de besvarede spørgeskemaer og deltagernes kommentarer er, at 

mindfulnessøvelsen her har haft en positiv indvirkning på deres stemme- og terapeutiske 

proces. At de har oplevet øvelsen som en slags indgangsport til de tekniske øvelser. Dette 

bekræfter både deres udsagn og svarene i spørgeskemaerne. Deltagerne oplevede en markant 

forskel på at være i sit ”eget rum” og siden ”dele sig selv” med gruppen, når aktiviteterne 

blev mere udadvendte. Forskellen mellem at være tyst i sit eget rum og koncentreret om sig 

selv og så at skulle lave lyd oplevedes som en stor kontrast. Her blev lyden noget, der brød 

stilheden, tavsheden, men med en centrering i den koncentration, som mindfulness øvelsen 

havde givet, og det føltes derfor som et genuint udtryk ud fra en genuin oplevelse af sig selv.  

Teorien om, at under alfabølger skabes større adgang til det ubevidste, bekræftes af, at 

deltagerne blev opmærksomme på ny sider af sig selv. Nogle opdagede, hvordan de tænkte 

eller mærkede, netop der hvor de var i det øjeblik. Det vil sige måske stressede efter dagens 

udfordringer, nervøse for at være i gruppen, have tanker om at præstere i forhold til 

omgivelserne og så videre.  

I forhold til teorien om lettere indlæring ved mere aktive spejlneuroner under afslapning og 

til mit formål med øvelsen: at gøre det lettere at udføre de efterfølgende 

vejrtrækningsøvelser, bekræfter både deltagernes udsagn og svarene i spørgeskemaerne, at 

deltagerne var næsten helt enige om, at de slappede mere af, at de kom mere i kontakt med 

deres krop, og at øvelsen gjorde, at de blev bedre til at udføre krops- og stemmeøvelserne.  

Deltagerne talte også om, at fordi de havde gjort øvelsen hver gang, oplevede de den som et 

barometer på deres dagsform og på, hvor stressede de var, da de ankom til sessionerne. Som 

en af deltagerne skrev i spørgeskemaet efter hele terapien: ”mindfulnessøvelsen er blevet en 

tilbagevendende udrensning af ugens stress”. Hvilket også betød, at for nogen var det ikke 

altid muligt at komme helt ned i gear, alt efter hvordan de havde det den dag.  

Med hensyn til længden af mindfulnessøvelsen virker det til, at den længere og liggende 

version på mellem 15 og 25 minutter blev oplevet som mere effektiv i forhold til 

afslapningen og kontakten til kroppen end den korte version siddende på stole i session 8. 

Det er også det, deltagerne gav udtryk for i forhold til, at de hellere ville have en kort end en 

lang øvelse.  

I forhold til mit forskningsspørgsmål vil jeg derfor i første omgang ud fra de beskrevne svar 

svare bekræftende på at: ”det at anvende afspænding/mindfulness som indledning på hver 

session kan påvirke det enkelte gruppemedlems proces i positiv retning”. Jeg vil i den senere 
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samlende konklusion komme mere ind på konsekvenserne og på, hvordan jeg fortolker 

yderligere i forhold til positiv retning. 

6.2 Tekniske øvelser  

6.2.1 Hvad regner jeg som stemmetekniske øvelser 
Under de tekniske stemmeøvelser indregner jeg også vejrtrækningsøvelserne, da de er et 

vigtigt redskab i forbindelse med at arbejde med stemmen, (Brüel, D.S., 2012:11) og det er 

et af de steder, man kan justere i forhold til både krop og stemme. Jeg behandler dem i et 

særskilt afsnit, fordi jeg opfatter dem som overgangsøvelser fra 

afslapnings/mindfulnessøvelsens indadvendte fokus til et mere udadvendt fokus, der 

samtidig danner forberedelse til lydgivningen.  

Instruktion findes også i forhold til udførelsen af improvisationerne, Tonestafet og Call & 

Responseøvelserne, men disse øvelser har et større moment af frihed, hvor deltageren kan 

bruge sin egen kreativitet til at lyde, som hun vil, mens de tekniske stemmeøvelser mere 

udgør byggesten i forhold til elementær sang- og stemmetræning.  

6.2.2 Vejrtrækningsøvelserne  

Hyppighed - Alle sessioner.  

Teori: Uden åndedræt, intet liv - det ved vi godt alle sammen. Men at blive bevidst om sin 

vejrtrækning er et kapitel for sig. Jeg tror, at alle sang- og stemmeundervisere kan blive 

enige om, at bevidsthed omkring åndedrættet er fundamentet i al sang- og 

stemmeundervisning (Rørbech, L & Høgel, S, 1990:7; Sehested Brüel, D. 2012:11); derfor 

vil et arbejde uden fokus på vejrtrækningen formentlig være spildt arbejde. Men det er ikke 

kun i sang- og stemmeundervisningen, at man anser vejrtrækningen som vigtig. Inden for 

forskellige østlige filosofier som for eksempel buddhistisk yoga, kinesisk tai chi og chi gong 

er vejrtrækningen også et grundlæggende fundament (Fraser, T., 2003:14; Jørgensen, P.P.; 

1986: 99; Xiulan, F., 2004:37) Dette har den vestlige version af disse filosofier -   

mindfulness, taget til sig (Kabat-Zin, J. 2014:95). For terapier som bioenergetikken, der først 

og fremmest fokuserer på kroppen, er det et mål at komme frem til en uhindret og ubesværet 

vejrtrækning, sådan som den var, da vi blev født. Alexander Lowen skriver i sin bog 

”Bioenergetiske øvelser”: 

En god vejrtrækning er en vigtig forudsætning for vibrerende sundhed. Gennem 

åndedrættet får vi den ilt, der er nødvendig for at holde vores stofskifteprocesser i gang 

– og disse giver os den energi, vi har behov for. Mere ilt skaber en kraftigere 

forbrænding og producerer mere ilt (Lowen, A. & Lowen, L.: 1980:29). 

Derfor er der også en naturlig forbindelse mellem mindfulnessøvelsen og 

vejrtrækningsøvelserne, der går begge veje. Vejrtrækningsøvelserne virker dybere ind på 

mindfulnessøvelsen, og mindfuldnessøvelsen kan give en afslappethed, der kan øge 

opmærksomheden og bevidstheden omkring, hvordan ens vejrtrækning fungerer og har det. 

Man ved, at det at arbejde med åndedrættet har flere helse-virkninger end dem, Lowen 

beskriver, for eksempel gør en dybere og roligere vejrtrækning også, at hjernen får mere ilt, 

og det får nervesystemet til at falde til ro (Severinsen, S.Å. 2009:9ff.). Den anden vej rundt 

så kan nervøsitet påvirke vejrtrækningen sådan, at det kan høres i stemmen, når sangeren 

eller taleren ikke har en fri udånding. Vi bruger metaforen: ”at kunne trække vejret frit” i 

forhold til en tilstand af fuldstændig frihed og i modsætning til at føle sig fanget i noget eller 

føle sig undertrykt. Derfor kan oplevelsen af et frit åndedrag også give én en følelse af at stå 

i sin egen krop og dermed en følelse af sin egen kraft. Det i sig selv kan give en følelse af 

empowerment. 
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Formål: Formålet med vejrtrækningsøvelserne i denne terapi har været at få deltagerne til at 

opleve, hvad det vil sige at have et afslappet åndedrætsmønster.  Det har også været målet, at 

den enkelte skulle få en bevidsthed om sit eget åndedræt og opleve, hvordan stemmen og 

åndedrættet hænger sammen. En sidegevinst skulle gerne blive, at deltagerne også kunne 

bruge det afslappede åndedræts mønster, og bevidstheden om dette, som et værktøj i 

forbindelse med stress og anden følelsesmæssig udfordring. Endelig skulle dette blive et 

værktøj i forhold til sessionernes senere stemmeøvelser og arbejde, hvor det at være bevidst 

om vejrtrækningen var et grundlæggende element, der skulle kunne påvirke, hvordan den 

enkelte oplevede at kunne bruge sin stemmes forskellige muligheder og udtryk. 

 

Udførsel: De gennemgående vejrtrækningsøvelser indebar at deltagerne, liggende på ryggen, 

skulle arbejde med at vippe bækkenet kombineret med vejrtrækningen samt yogaøvelsen 

Katten, hvor man står på alle fire og skiftevis svajer og skyder ryg - også sammen med 

vejrtrækningen. (Udførelsen af vejrtrækningsøvelserne er udførligt beskrevet i bilag 9).  Jeg 

demonstrerede øvelserne for deltagerne, så de i praksis kunne se, hvordan de skulle udføres. 

De fik også lov til at mærke på min krop, hvor bevægelserne var, hvis de gerne ville det. 

I session 7 viste jeg deltagerne nogle animerede videoer af åndedrættet, brystkassens og 

mellemgulvets bevægelser samt de muskler, der er involveret i åndedrættet, for at deltagerne 

skulle få en visuel forståelse af, hvordan vejrtrækningen virker. (se bilag 9.4. s.100 for 

anvisninger). Det endte med, at hele denne session fik åndedrættet som fokus, for eksempel 

skulle deltagerne observere deres vejrtrækning under improvisationsøvelsen. 

I session 6 til 9 gik jeg rundt, og med tilladelse fra den enkelte deltager rettede jeg på den 

enkelte i forhold til kropspositioner i øvelserne samt hjalp dem med at fokusere og mærke 

efter, når vejrtrækningen fungerede korrekt. Jeg demonstrerede også, hvordan jeg kan styre 

mine ribben, og hvordan det så ud, når min vejrtrækning kom helt ned i mit korsben.  

Resultat: Nedenfor har jeg opstillet et skema (skema 5) med alle kommentarer, citater og 

spørgeskemaudsagn, som jeg har forholdt mig til, og igennem min udførlige trinanalyse, der 

er beskrevet i bilag 11, er kommet frem til mine resultater for vejrtrækningen. De første 

udsagn 1-6 er i forhold til det overordnede spørgsmål: ”Hvordan oplevede du 

vejrtrækningsøvelserne. Med det mener jeg kun de øvelser, hvor vi arbejdede med selve 

vejrtrækningen”. 

Det sidste udsagn 7-9 er i forhold til 7. sessions filmvisning. 

Skema 5 Scorerne ser således ud: 1,0 = a.helt uenig, 2,0 = b.delvis uenig, 3,0 = c.delvis enig, 4,0 = d.næsten enig, 5,0 = e.fuldstændig enig 

Session nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gennem

snits 

scorer 

Hvordan oplevede du vejrtrækningsøvelserne? 

1. Det var let for mig at mærke min 

vejrtrækning 
3,8 3,4 3,8 3,67 3,33 3,0 4,0 3,75 4,0 3,65 

2. Jeg mærkede min vejrtrækning på en ny 

måde (Hvordan?) 
2,8 2,8 3,0 2,67 2,67 3,0 2,5 2,25 2,5 2,71 

Kommentarer fra spørgeskema 

Session 1. X. Jeg oplevede, at jeg trak vejret med hele kroppen 

Session 3. X. Jeg er blevet opmærksom på, at min vejrtrækning går langt ned i lænden og at min 

brystkasse falder sammen 

Session 8. X. Det var nyt for mig, at det ikke var helt nyt. 

Citater fra session 
Session 3. E. Jeg mærkede at jeg trak vejret helt ned i halebenet, og det er noget jeg har lært i 
vores sessioner. 

3. Jeg lærte noget nyt om min vejrtrækning! 3,0 4,2 2,8 2,67 2,67 2,67 3,5 2,5 2,5 3,0 

Citater fra session 

Session 3. D. Pludselig forstod jeg det, det med at man ikke skal gøre noget for at ånde ind, men 

bare slippe mavemusklerne….. jeg begyndte at eksperimentere med, hvordan det lyder, når jeg 

synger på indåndingen. 
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Session 7. B. Det var tydeligt for mig, at det er på udåndingen, man synger. Det havde jeg ikke 

tænkt på før på den måde, så det var en rigtig AHA oplevelse for mig 

B. jeg har observeret, at når jeg får angst, så spænder jeg, og så er det meget svært at trække 
vejret. Nu er jeg begyndt at fokusere på at slappe af, fordi jeg ikke vil blive ved med at have 

angst. Det har virkelig hjulpet mig. Det hjælper mig at fokusere på vejrtrækningen, det er som et 

slags værktøj, når jeg man har angst 

Session 7. D. Hvordan det føles, når hele maven er med, når jeg trækker vejret. 

Session 8. D. Jeg har tænkt meget på oplevelsen af at have en afslappet mave under 
vejrtrækningen, og så har jeg opdaget, at jeg faktisk ikke slapper af omkring Solar Plexus. Jeg 

hopper ligesom det sted over. Så jeg har forsøgt at huske mig selv på at mærke efter og faktisk 

også trække vejret der. Det føles rart. Specielt når jeg får angst, og det er hårdt og det hjælper 
mig i den situation. 

4. Jeg ville gerne have haft mere tid til 

vejrtræknings- øvelserne! 
2,0 2,2 2,4 2,33 2,0 2,0 3,0 3,25 2,0 2,35 

5. Instruktionerne var ikke forklaret grundigt 

nok!   
1,0 1,8 1,6 2,0 1,33 1,33 1,5 1,5 1,5 1,48 

Kommentar fra spørgeskema 

Session 8. X. jeg synes, at det hjælper mig meget at kigge på dig, når du gør øvelsen. Det er 

nemmere for mig at forstå, end når du forklarer med ord. Det er også godt når du mærker og 
finder punkter, hvor man er spændt. 

6. De gav mening i forhold til stemme -

øvelserne  
4,2 4,6 4,4 4,67 4,33 4,67 5,0 4,0 5,0 4,47 

Citater fra session 

Session 9. B. Jeg er blevet opmærksom på, at jeg skal mærke efter, og ikke bare automatisk 

gøre noget. Jeg har observeret ved mig selv, at jeg har nemt ved bare at gøre noget, men egentlig 

ikke mærke efter. 

Session 7. C. For i den situation forsvandt alt hvad jeg vidste. 

 Hvordan oplevede du de animerede film, som forklarede vejrtrækningen? 

7. De gav mening!  ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,5 ÷ ÷ 4,5 

8. Jeg forstod hvordan vejrtrækningen 

fungerer på en ny måde! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,0 ÷ ÷ 4,0 

9. Jeg forstod meget bedre, end jeg har gjort 

før, hvordan vejrtrækningen fungerer ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 3,0 ÷ ÷ 3,0 

Citater fra session 
Session 7. B. men nu forstod jeg det pludselig på det praktiske plan, og fordi vi har snakket om 

det, så har jeg også tænkt mere på det. 

Citater fra evaluerings session 10. 

A. Hvad sker der i mine muskler, i de her bitte små skridt fra Fffff til Sssss? Hvad sker der med 
maven?........jeg kunne blive liggende sådan i en time og undersøge, hvordan min krop fungerer i 

den situation. (2) 

E. Det kommer sidst for mig på en eller anden måde – jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det (1) 

Kommentarer fra  EFTERterapi Skemaet  

X. vejrtrækningsøvelserne har hjulpet mig til at genkende, hvordan vejrtrækningen låser sig, når 

jeg får angst. (2) 

X. at vejrtrækningen kan fungere som et effektivt værktøj (selv for mig) i arbejdet med 

angstdæmning. (2) 

Alle deltagerne er forkortet med deres forbogstav: A = Anne; B = Berit; C = Christina; D = Dina og E = Erika 
(1) refererer til udsagn 1. i spørgeskemaerne osv.,  

 ÷ betyder at spørgsmålet ikke blev stillet efter denne session 

X: betyder anonym besvarelse 
 

Mine konklusioner for vejrtrækningsøvelserne følger i afsnit 6.2.2 i forhold til mit 

overordnede forskningsspørgsmål 

6.2.2 Stemme opvarmning  

Hyppighed – hver session.  

Teori: I forhold til sang er der forskellige teorier og synspunkter omkring det at varme 

stemmen op. (Sadolin, C., 2000:212; Brüel, S.D. 2012:132) Men alle er enige om, at 

stemmen udgår fra kroppen, og at det derfor er vigtigt at varme den op. Dette gjorde vi ved 

hjælp af afslapnings- og vejrtrækningsøvelserne. Dernæst var det tid at forbinde disse med 

selve stemmen og lydgivningen. 

Denne stemmeopvarmnings første øvelse er taget efter og inspireret af en 

opvarmningsøvelse, som jeg har lært af Marie Bergman. Hun er på sin side blevet inspireret 

af Alfred Wolfsohn og hans teori om, at stemmen har mange flere muligheder end den 

traditionelle klassiske sangtekniks opdeling i bas-, tenor-, alt- og sopranstemmer. Wolfsohn 
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mente, at den menneskelig stemme har alle muligheder i musikalsk lyd og udviklede en 

praksis, hvor han kunne få sine elever til at nå fra de dybeste til de højeste toner i op til ni 

oktaver, selv om det ikke er alle lyde, vi ville kalde for sang. (Cowell, H.; 1956:4) Øvelsen 

har også hentet inspiration i de østlige tankegange om kroppens energier, som i det indiske 

chakrasystem og den kinesiske Chi Gong, hvor man mediterer på kroppens forskellige 

punkter med lyd (Sørensen, P.P. 1986:139; Xiulan, F. 2004:27). 

Man ved, at man ved at bruge visualisering kan få kroppen til at reagere på noget, som 

faktisk ikke sker i virkeligheden. Hvis man for eksempel tænker på sin yndlingsret og prøver 

at forstille sig, hvordan den dufter, føles og smager i munden, så vil ens mundvand begynde  

at løbe, og hjernen vil begynde at udskille de stoffer, der skal til for at fordøje måltidet 

(Zachariae, B., 1992:22). Dette benyttede vi os af i afslapnings/ mindfuldnessøvelsen for at 

få kroppen til at slappe af og blive mere receptiv over for de sanselige oplevelser. Men også i 

denne øvelse brugtes visualiseringen til at skabe kontakt til kroppen og groundingen. Med 

den afslappede krop som udgangspunkt og med god kontakt til vejrtrækningen skulle 

deltagerne forestille sig, at deres lyd tog udgangspunkt i bækken-, brystkasseområde og i 

hovedklangen. Rent funktionelt kommer lyden fra vores stemmelæber, mens kroppen er dens 

resonansrum. Ved at forestille sig og mærke efter den dybeste lyd fra bækkenet var hensigten 

at bevare grounding og kontakt til kroppen. Rent stemmeteknisk kan man ikke tale om at 

synge i bækkenet, men den grounding, man opnår ved at visualisere på denne måde, gør, at 

man teoretisk ikke skulle komme til at løfte skuldrene og dermed få en højkostal 

vejrtrækning eller blokere for kontakten til kroppen ved at spænde i halsen (Brüel, D.S., 

2012:35). Den resonerende stemmelyd kunne på sin side være med til at vække og massere 

kroppen indvendig fra (Uhlig, S., 2006:94; Ben-David, G.).  

Vokaler: I denne sammenhæng er hovedvægten lagt på, at vokaler er lydgivere. Det vil sige, 

at det er på vokalerne, stemmens vibrationer kan flyde frit, uden hindring på udåndingen og 

danne det, vi forstår ved resonerende lyd (Newham, P., 1998:61; Rørbech, L. & Høgel, S., 

1990:35 og 39).  

Konsonanter: I denne sammenhæng er der lagt vægt på, at konsonanter i mere eller mindre 

grad er lydhæmmere. Konsonanterne giver en hurtigere og ofte kraftigere forbindelse med 

sangerstøttens muskler, end vokaler nødvendigvis gør. (Rørbech, L. & Høgel, S., 1990:39). I 

energi termonologien kan man se konsonanterne som en slags energiopsamlere, hvor 

energien siden kan frigives på en vokal. 

Formål: Formålet med stemmeopvarmningsøvelsen var at komme i gang med stemmen på 

en blid og nænsom måde, samtidig med at det ikke skulle være præstationskrævende. Den 

enkelte skulle få mulighed for selv at gå på opdagelse i sin stemme - ud fra simple instrukser. 

Deltagerne skulle få mulighed for selv at undersøge, hvordan vejrtrækning, krop og stemme 

fungerede sammen - uden at skulle tænke på at ramme rigtigt på toner eller melodier. 

Med udgangspunkt i at stå på alle fire i afspændt position var formålet at få en oplevelse af 

det dybeste af stemmen uden nogle af de eventuelle kompensatoriske spændinger, som man 

kan have, når man står op (Sehested, D., 2012:123) Deltagerne skulle gumle som på et stort 

stykke tyggegummi for at skabe rum i mundhulen og for at undgå at spænde i kæberne under 

øvelsen. 

Formålet med at gå frem på éen fod og åbne armene som i en åben omfavnelse var at opleve 

en bred brystkasse med løft ud fra brystbenet. Dette løft skulle give en større kraft og 

volumen i stemmen, i den del af stemmen man i sangtekniklitteraturen kalder bryst- eller 

mellemregistret (Sehested, D.; 2012:35; Rørbech, L. & Høgel, S., 1990:45). 

Det kan ofte være en udfordring at synge høje toner, og formålet med hovedklang-/ 

randregister-/højeste leje øvelsen som beskrevet i bilag 9 var at få fat i de høje toner uden at 
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lave kompensatoriske spændinger, som man ofte gør, hvis man har en forventning om, at 

noget kan være svært. 

Endelig var formålet med at sætte de tre øvelser sammen, at deltagerne skulle opleve og øve 

sammenhængen mellem hele stemmens forskellige tonehøjder. Dette var også formålet med 

glissandoøvelsen, som vi lavede i session 6. 

Formålet med at arbejde med de forskellige vokaler var, at deltagerne skulle mærke, hvordan 

vokalerne er lydgivere, samt hvor de forskellige vokaler ligger placeret i munden, og hvilke 

effekter det har. Formålet var også at få deltagerne til at blive bevidste om, hvordan vokaler 

fungerer i kroppen og sproget. Rørbech og Høgel skriver i deres ”Tal rigtigt, Syng godt: 

”Ejendommeligt nok er det sådan, at den forkert dannede ufri stemmetone føles i struben, 

mens den rigtigt dannede, frie tone føles alle andre steder end i struben”. (Rørbech, L. & 

Høgel, S., 1990:34). 

Formålet med konsonantøvelserne var at få deltagerne til at blive bevidste om effekten af 

konsonanterne i kroppen og i sproget, samt om hvordan de er forbundet med 

støttemusklerne. 

Udførsel Jeg har, som før beskrevet, valgt at kalde det: den dybeste del -, mellem - og den 

højeste stemme i stedet for lav/fuld register, fuldregister og randregister.  

I session 6 fik deltagerne forskellige vokalregler på de forskellige stemmekvaliteter. Dette 

for både at give deltagerne en større bevidsthed omkring vokalernes placering i mundhulen 

og for at hjælpe dem i forhold til stemmehøjden. Disse vokalregler skulle give deltagerne 

flere improvisationsmuligheder i improvisationsøvelsen senere.  

I session 6 og 8 lavede vi konsonantøvelser på S, P, K og T  

Endelig i session 6 lavede vi en glissandoøvelse, hvor deltagerne skulle arbejde med hele 

omfanget af deres stemme (alle disse øvelser er udførligt beskrevet i bilag 9). 

Resultat: Nedenfor har jeg opstillet et skema (skema 6) med de kommentarer, citater og 

spørgeskemaudsagn, jeg har forholdt mig til i min udførlige trinanalyse, der er beskrevet i 

bilag 12. De første udsagn 1-6 er i forhold til opvarmningsøvelsen med de tre 

stemmekvaliteter. 

De næste udsagn 7-12 er i forhold til konsonantøvelserne, og endelig er 13-18 i forhold til 

glissandoøvelsen. 

Skema 6 Scorerne ser således ud: 1,0 = a.helt uenig, 2,0 = b.delvis uenig, 3,0 = c.delvis enig, 4,0 = d.næsten enig, 5,0 = e.fuldstændig enig 

 Sessions nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Genn

em-
snits 

score 

Hvordan oplevede du stemmeopvarmningen der hvor vi arbejdede med de tre forskellige 

stemmekvaliteter, fra bækkenet, brystkassen og hovedet? 

1. Det var let at forstå instruktionen! 3,8 4,2 4,2 3,67 4,33 4,67 3,5 4,5 4,0 4,13 

2. Det var let at udføre øvelserne! 2,8 2,8 3,4 3,0 4,0 3,67 3,5 3,5 3,5 3,28 

3. Jeg ville gerne have haft mere tid til 

opvarmningen! 
2,6 2,8 2,4 2,6 2,0 2,3 3,0 2,5 2,5 2,53 

4. Jeg oplevede at jeg kom i kontakt med min 

stemme på en ny måde! (Hvordan) 
4,2 2,8 2,6 2,67 2,33 3,0 3,0 2,5 2,5 2,91 

Kommentarer fra spørgeskema 

Session 2. X. at være venlig – lytte efter hvordan kroppen føles i forhold til at lyde på 

forskellige måder, i forskellige styrker med mere. 

Session 8. X. Eksperimenterede med støtten og hvordan det påvirker tonens længde, men 

ikke så meget dets styrke, og så eksperimenterede jeg med forskellig klange afhængig af 
kropsholdning og af, hvor åben munden er, med mere. 

5. Jeg oplevede at jeg kunne bruge min stemme på 

nye måder!  
3,4 2,4 3,2 2,67 2,33 2,67 3,0 2,75 3,0 2,84 
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I forhold til mit forskningsspørgsmål: ”Kan tekniske stemmeøvelser i gruppe åbne op for 

personlige processer og i så fald hvilke processer” har jeg i min gennemgang af deltagernes 

oplevelser omkring vejrtrækningsøvelserne, stemmeopvarmningsøvelsen med de tre 

kvaliteter, vokal- og konsonantøvelserne samt glissandoøvelsen fundet, at disse øvelser kan 

åbne op for forskellige personlige processer. 

Under vejrtrækningsøvelsen oplevede Anna, at hun begyndte at eksperimentere med små 

subtile bevægelser i forhold til, hvordan hendes krop fungerer. Erika oplevede, at hun ikke 

Citater fra session 

Session 3.B. under opvarmningen følte jeg stemmens vibrationer foran på brystet, og så 

forsøgte jeg at synge op igennem mine chakraer, og der følte jeg, at det vibrerede også ved 

halsen. 

6. Jeg oplevede frihed i min stemme! 2,8 2,6 2,8 3,0 3,0 3,33 3,0 3,0 3,5 2,94 

Citater fra session 

Session 2. A. Det har jeg aldrig gjort før, og det føltes meget fjollet. Det, at det føltes fjollet 

fortæller mig noget. Det er også første gang, siden jeg er flyttet for mig selv, at jeg har givet 

mig selv lov til at lave grimme lyde. 

Session 3. E. Under opvarmningen følte jeg, der var trangt omkring stemmen, og jeg var stiv 
foran ved halsen, bagpå nakken og det øverste af ryggen, samt ved kæberne.  

Kommentarer fra spørgeskema 

Session 1. X. Det føltes som et stort skridt at gå fra stilhed, til at lave lyd på alle fire. 

Session 2. X. Jeg har spekuleret på, om man kunne indlede stemmeopvarmningen mere styret 

fra lederen, mere som i et kor men instruktionen som for eksempel: ”sig AHAAA” og så 
videre til egen lyd. Men så tænkte jeg, at der måske også findes en mening med at begynde 

selv, for at man skal vove at tage skridtet. Og så er det jo godt sådan her, for det er virkelig et 

skridt at tage det der første gny eller mumlen. 

Session 8. X. Jeg har tænkt og er kommet frem til, at jeg ikke synes at der bliver 
nogen stærk kobling mellem terapi og lyd…..Øvelserne fungerer ikke frigørende 

eller terapeutiske for mig. De skulle være meget mere præcise og måske udfordrende 

for at virkelig fungere som terapeutiske værktøjer. Jeg har heller ikke mærket stor 

forskel i, hvordan jeg bruger min stemme. Måske kræver sådant flere tilfælde, end vi 

har haft. Præcist, specifikt, udfordrende og kraftfuldt er ord som dukker op. 

Hvordan oplevede du øvelsen med 

Konsonanterne, S, P, K og T? 
 

7. Det var let at forstå instruktionen! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 5,0 ÷ 4,75 ÷ 4,86 

8. Den var let at udføre! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,0 ÷ 4,0 ÷ 4,0 

9. Den gav mening i forhold til at forstå hvordan 

man bruger sin vejrtrækning!  ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 5,0 ÷ 4,0 ÷ 4,43 

10. Jeg fik en bedre forståels af min mavemuskler 

og hvordan jeg bruger dem! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,67 ÷ 4,0 ÷ 4,29 

11. Jeg fik en bedre forståelse af, hvordan jeg skal 

få kraft på min stemme! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,67 ÷ 4,5 ÷ 4,57 

12. Jeg ville gerne have haft mere tid til denne 

øvelse! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 3,67 ÷ 3,25 ÷ 3,43 

Hvordan oplevede du glissandoøvelsen?  

13. Det var let at forstå instruktionen! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,0 ÷ ÷ ÷ 4,0 

14. Den var let at udføre! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 3,33 ÷ ÷ ÷ 3,33 

15. Den gav mening i forhold til at forstå hvordan 

man bruger sin vejrtrækning!  ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,0 ÷ ÷ ÷ 4,0 

16. Jeg fik en bedre forståels af min mavemuskler 

og hvordan jeg bruger dem! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,0 ÷ ÷ ÷ 4,0 

17. Jeg fik en bedre forståelse af, hvordan jeg skal 

få kraft på min stemme! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 3,67 ÷ ÷ ÷ 3,67 

18. Jeg ville gerne have haft mere tid til denne 

øvelse! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 3,67 ÷ ÷ ÷ 3,67 

Citater fra evaluerings session 10. 

E. Da vi gik ind på konsonanterne, så fik jeg en slags kant at holde fast i. (11) 

D. Det her med at tage plads og den her med Ss og Kk, det føltes som styrkende i kroppen, 
selv om der er mange former for at tage plads. Men det opleves som et eksempel på netop, 

hvor teknikken var anvendt i forhold til det. (11) 

Alle deltagerne er forkortet med deres forbogstav: A = Anne; B = Berit; C = Christina; D = Dina og E = Erika 

(1) refererer til udsagn 1. i spørgeskemaerne osv.,  
 ÷ betyder at spørgsmålet ikke blev stillet efter denne session 

X: betyder anonym besvarelse 
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fuldt ud var i stand til at lande i sit åndedræt. Berit blev opmærksom på at mærke mere efter i 

sin krop og blev bevidst om, at hun spændte, hvis hun var angst, og at dette hindrede hendes 

vejrtrækning. Dina forstod pludselig, hvordan en afspændt vejrtrækning helt ned i maven 

føles for hende. Nogle oplevede en ny fornemmelse af at trække vejret med hele kroppen, 

eller at visse dele af kroppen var meget spændte. At deltagernes oplevelser var meget 

forskellige bekræftes af svarene i spørgeskemaerne, hvor deltagerne er næsten enige om, at 

det er let for dem at mærke deres vejrtrækning, efter de har lavet 

afslapnings/mindfulnessøvelsen. Især i de første sessioner er deltagerne delvist enige om, at 

de mærker deres vejrtrækning på en ny måde. Herudover oplevede flere af deltagerne, at det 

at blive bevidst om den dybe afslappede vejrtrækning kunne anvendes som ”et effektivt 

værktøj i arbejdet med angstdæmpning” i overensstemmelse med teorierne om den 

afslappede dybe vejrtrækning som hjælpeværktøj til at afbalancere nervesystemet og 

dæmpning af angsttilstande. Endelig oplevede nogle af deltagerne også, at de fysisk forstod 

teorien om, at vejrtrækningen er grundlag for al lydgivning, og dette bekræfter 

spørgeskemaerne, hvor de var fuldstændig enige om, at øvelserne gav mening i forhold til 

stemmeøvelserne. 

Stemmeopvarmningsøvelsen med de tre stemmekvaliteter befordrede efter de første 

sessioner Anna til at gå hjem og eksperimentere med sin stemme og give sig selv lov til at 

lave grimme lyde, til forskel fra hvad hun tidligere havde tilladt sig selv. Hun blev bevidst 

om, hvilke indlejrede forestillinger hun havde for accepteret lyd, i overensstemmelse med 

den fænomenlogiske tankegang om den indlejrede livsverden og mit formål med ikke at 

bruge en strengt defineret sangteknisk øvelse. Spørgeskemaerne indikerer, at deltagerne 

havde let ved at forstå instruktionen, mens det var lidt mere udfordrende at udføre den, og de 

bekræfter, at det især er i de første sessioner, at deltagerne oplevede, at de kom i kontakt med 

deres stemmer på en ny måde. Men det er forskelligt, hvordan øvelsen påvirkede deltagerne. 

Berit fik en kinæstetisk oplevelse af, hvordan stemmen vibrerede i hendes krop, i 

overensstemmelse med teorien om at lyd kan vibrere i kroppen, og Erika fik via øvelsen en 

fornemmelse for, hvor hun havde spændinger i kroppen, hvor hun ikke oplevede at kunne 

opnå frihed i stemmen via øvelserne. Dette tolker jeg, som at øvelsen var i stand til at få 

hende til at mærke sin krop, selv om den ikke var frigørende for hende. I spørgeskemaerne er 

der en lille stigning i udviklingen af, at øvelsen generelt giver de fleste deltagere en smule 

mere frihed i deres stemmer, hvilket jeg tolker, som at deltagerne har formået at integrere 

øvelsen og har kunnet bruge den som et slags stemmebarometer for stemmens dagsform.  

Deltagerne oplevede det som en stor udfordring at gå direkte fra at være tavse under 

vejrtrækningsøvelserne til at lave en forholdsvis udefineret lyd i en gruppe med andre 

personer, og her åbnede øvelsen op for processer omkring præstation og det at tage sin plads 

i rummet, hvilket jeg ikke var forberedt på allerede her. Ved at indføre regler for hvornår 

man måtte bruge vokalerne, oplevede flere af deltagerne begrænsninger, mens Berit for 

eksempel senere blev opmærksom på, hvordan vokalerne føltes at synge på - sådan som det 

er beskrevet i mit formål.  

Konsonantøvelsen viste sig at være god til at få deltagerne til at mærke deres mavemusklers 

funktion under lydgivning og til at give en endnu bedre forståelse for, hvordan 

vejrtrækningen fungerer i forhold til det at lave lyd, netop som beskrevet i teorien og i mit 

formål med øvelsen. Desuden var øvelsen god til at få deltagerne til at mærke kraft i deres 

stemme, og dette kunne overføres i forhold til processen med at tage plads. Glissando 

øvelsen var også god til dette, men ikke lige så effektiv til at få deltagerne til at føle deres 

stemmekraft.  

Øvelserne åbnede ikke direkte op for bestemte traumatiske følelser, de arbejdede mere i små 

skridt på forskellige aspekter af uhensigtsmæssige spændinger i kroppen, hvor deltagerne 

kunne nå at følge med i deres eget tempo. Der skete således ikke nogen mirakuløse 

gennembrud. Ligesom Erika var det ikke alle deltagerne, der oplevede, at netop disse øvelser 
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bevirkede, at de fik en friere oplevelse af at bruge deres stemme. En kommentar efter session 

8 efterlyser, at øvelserne skulle være mere præcise, specifikke, kraftfulde og udfordrende. 

6.3 Improvisationsøvelser   

Hyppighed – hver session.  

Teori: Der kan siges meget om det at improvisere med stemmen. En ting er, at når vi vokser 

op og lærer sprog, vil det sprog, vi taler, og den kultur vi vokser op i, påvirke os mht. i 

hvilket omfang og på hvilken måde, vi bruger vores stemme (Uhlig, S. 2006:43) Dette ikke 

ulig den fænomenologiske tankegang om livsverdenen som beskrevet i afsnit 3.2.1 og heller 

ikke ulig Foulkes og Norberts tankegang om det lille barns socialisering (afsnit 3.5.2) Et 

eksempel kunne være, at man er vokset op i Danmark, hvor sproget har et bestemt 

frekvensområde og bestemte lyde i hals og mundhule. Her bliver disse lyde, de kendte og 

fremherskende i forhold til, hvad der godtages som accepterede. Derfor betragter mange 

danskere for eksempel italienere som lidt for eksalterede idet de anvender et noget mere 

frekvensrigt sprog og et mere gestikulerende kropsligt udtryk.  

En baby har et uendeligt forråd af lyde, og når disse bliver udtrykt, anser vi det for ganske 

naturlig. Men når en person, der har lært at tale, begynder at lave samme babylyde, så tænker 

vi automatisk, at der enten tales til en baby, eller også er der noget galt med personen. Dette 

kan overføres til det, vi lærer om sang – når og hvis vi vil synge, så skal det lyde på en 

bestemt måde, alt efter hvilket ideal eller genre vi vælger.  

I vores samfund/gruppe laver vi også mange regler for, hvad der er normalt og accepteret. 

Vi, der for eksempel bor Danmark og Sverige, har etableret kulturer, hvor vi bliver målt og 

vejet hele tiden for at sikre os, at vi alle sammen følger det, der er ”normalt”. Det starter, når 

vi skal til sundhedsplejersken for at tjekke, om babyen kan det, der er aldersvarende 

(http://www.tryggabarn.nu). Siden bliver vi via test og karakterer målt i skolen. Vi skal 

tilpasse os vore familier og være gode børn, der lever op til vores forældres forventninger, og 

vi skal blive gode samfundsborgere der skal tilpasse os et arbejdsmarked. Oven i alt dette 

skal vi selvfølgelig også bevare vores personlige integritet? (Petersen, A.G., 2015 i 

Politiken) Det kræver en stærk personlighed at holde fast og lytte til sig selv, hvis man skal 

kunne manøvrere i forhold til alle disse krav (Jørgensen, P.S., 2015 i Information). Derfor 

kan det også føles skræmmende at gøre noget, som ikke er socialt accepteret eller ikke følger 

de gængse normer, og stiller man sig frem foran gruppen ved for eksempel at optræde, løber 

man en risiko for at blive afvist af den. 

Konkurrencetankegangen, som dominerer vores samfund i dag (Jørgensen, P.S., 2015 i 

Information), har mange udtryk. Da jeg læste musikvidenskab på KU for en del år siden, 

oplevede jeg, hvordan vi sad og ventede på, at den, der optrådte til vores fredagscafe, skulle 

lave en sangteknisk fejl, vi kunne falde over, i stedet for at lytte til det der fungerede. Vi fik 

skabt en kultur, hvor vi alle sammen var bange for at lave fejl, og flere af os udviklede 

sceneskræk. I den bedste sendetid på TV sendes familieprogrammer som X-factor, der 

fokuserer mere på det underholdende aspekt af et dramatisk udelukkelsesforløb end på selve 

processen for, hvad der skal til for at nå derhen, hvor man kan stå foran et publikum og 

synge. (Thorsen, N.; 2015:Politiken). Og i min sangundervisning har jeg oplevet, at elever 

blev kede af det, fordi undervisningen handlede om at rette uhensigtsmæssigheder, hvilket 

blev fortolket som rettelse af ”fejl” hele tiden. Her har jeg måttet bruge megen tid på at 

forsikre om, at en korrektion eller rettelse, ikke betød at alt var helt forkert. At grundlaget 

hos eleven var helt fint og i orden, men at en lille ændring i for eksempel, hvordan denne 

mærkede efter, at vejrtrækningen kom i bund, kunne ændre på den efterfølgende tones klang, 

og det var kun det, det handlede om – ikke at eleven ikke kunne synge.  



39 

 

At improvisere med stemmen er at gå tilbage til nul. For eksempel til der hvor babyen 

udtrykker sine følelser, så moderen blandt andet ud fra stemmens lyde kan tolke, hvordan 

den har det. (Malloch, S. & Trevarthen, C. 2009:5). Når vi improviserer uden ord, kan vi gå 

tilbage til det udtryk, vi havde, fra før vi fik sprog. Før vi lærte, at en kvindes stemme ikke 

må lyde for skinger, men heller ikke for dyb, ikke fylde for meget eller larme for meget. 

Nogen har måske en tanke om, at: ”i min familie taler vi ikke højt”, eller ” i min familie skal 

man tale højt for at blive hørt” og har derfor automatisk enten dæmpet eller anstrengt sig.  

Med stemmeimprovisationen kan vi gå bag om vores kulturelle konventioner og gå på 

opdagelse i den førverbale eller bare nonverbale oplevelse af vores forhold til os selv og 

vores omgivelser. Dette beskriver Eleanor Richards og Alison Davies i bogen:”Music 

Therapy and Group Work” fra 2002, således:  

Subjectivity, the mental space of how we perceive and feel about ourselves in relation to 

others, can be explored in an alternative way in improvised music”. (Davies, A & 

Richards, E. (2002:23). 

Som jeg skrev før, kan det at befinde sig i en nul-fejls-kultur bidrage til angst i forhold til det 

at turde udtrykke sig. På den anden side kan det, at der overhovedet ikke findes nogen regler 

– eller i det mindste meget få - også være med til at skabe utryghed og angst. Hvis man har 

regler og kender dem, så er man på sikker grund. Det er derfor, det kan være svært at være 

sammen med nye mennesker, flytte til et nyt land, en ny arbejdsplads og så videre. Derfor 

kan det at få lov til at improvisere både opleves som frisættende, men også som 

angstprovokerende. Davies and Grenland beskriver det, ikke at have en dagsorden i forhold 

til at musicere, således: 

Free improvisation focus. Why have no agenda? Perhaps this sense of discovery in the 

group of how we communicate both in words and music can happen most effectively 

when there is an absence of what is expected in a formal or structured way. Learning in 

other contexts is often equated with “knowledge”. (Davies, A. & Greenland, S. 

2002:283). 

 

For at kunne være i dette rum, hvor man kan være i stand til at improvisere og samtidig være 

opmærksom på, hvad der sker med en selv i den proces, er det vigtigt, at der bliver skabt en 

atmosfære af tryghed og tolerance.  Således at fokus ikke er på præstation og det udadvendte 

produkt, men derimod på proces, tilladelse og det, der sker i det momentane NU. Diane 

Austin skriver i sin bog ”Vocal Psychotherapy”, hvor hun også citerer Alan Turry:  

Vocal improvisation is a creative process and,”is potentially in and of itself an agent of 

change, a transforming experience for both client and therapist” (Turry, A., 2001:352) It 

requires both to become comfortable with the attitude of not knowing, which requires 

courage. It frees the client and the therapist from old frames of reference and ready-

made responses and allowing the space for creation of new ways of being to emerge 

from feelings and impulses we are experiencing in the moment. There is a sense of 

flowing with time and our evolving consciousness and a feeling of being enlivened 

when we can create our own form (music, sounds, words) instead of “con-forming” – 

duplicating someone else´s way of being or acting (Austin, D. 2008:137). 

 

Formål: Vi har haft mindst én fri improvisation i hver session. I visse sessioner nåede vi 

flere afhængig af de andre øvelsers varighed. Alle improvisationer blev akkompagneret af 

mig på en Peter Hess Hjerteskål, hvor jeg, med en dertil indrettet kølle, lavede en 

vedvarende tone ved at køre på kanten af skålen. Deltagerne måtte gøre, som de ville, gå 

rundt, stå stille, tage kontakt til hinanden eller forblive i deres eget mentale rum. (se 

yderligere instruktion i bilag 9) 

De fik forskellige instruktioner i forhold til, hvad de skulle fokusere på under 

improvisationen, og disse er også beskrevet i bilag 9 afsnit 4.  
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Her bringer jeg et eksempel på min beskrivelse af, hvordan jeg oplevede forløbet af den 

sidste improvisation i session 10. Her lød instruktionen: ”Improviser over, hvad dette forløb 

har betydet for dig:  

Alle starter i det dybe leje på Åhhh eller Uhhh, og de bliver der ganske længe,  indtil 

Dina bryder ud og på Ahh… glider højere op og eksperimenterer med at glide op og ned 

ad tonerne. Derefter begynder flere at lege med tonematerialet og glide frem og tilbage 

på tonerne, Christina og Anna lidt mere melodisk end de andre – Jeg oplever, at der er 

en slags sørgmodighed i det melodiske materiale. Alle er næsten enige om at gå højere 

op i tonerne til mellemlejet. For mig lyder det næsten som en fin korsats skrevet af en 

moderne korkomponist – stemmerne glider ind og ud mellem hinanden, men jeg 

oplever, at der samtidig er en fælles følelse og plads til alle stemmerne i dette 

lydunivers. Der kommer mere melodisk lydmateriale ind og blander sig med andre, der 

synger på Uhhh.. og Ahhh… dette fortsætter et stykke tid, til Berit begynder at lave 

shhhh, (modstanden vi laver under vejrtrækningen), og Christina begynder at synge 

staccato på Ha,ha….på en enkelt tone i mellemlejet først, mens hun senere 

eksperimenterer med staccato rundt i alle registrer. Dinas stemme stikker ud, ved at hun 

går op i randregistret på Uh, mens resten af deltagerne er i mellemlejet eller i dybeste 

leje. Berit begynder at lave eksplosive glissader i randregistret, og stemmerne fortsætter 

med at blande sig ind og ud imellem hinanden for det meste i mellemlejet, stadig med 

ganske melodiske fraser. På et tidspunkt lyder alle på et fælles Uh…. Men i forskellige 

toner der stiger i højden – undtagen Dina der eksperimenterer med Uh, Ah, Uh i 

mellemlejet og en slags melodi. På et tidspunkt føles det, som om energien samles i et 

Ah…, hvor det så er Christinas stemme, der stikker ud, ved at hun laver afbrudte toner i 

en nedadgående tonal række. Improvisationen afsluttes, da Christinas tonerække slutter, 

og jeg giver signal ved at slå på klangskålen. Inden da er de andre afsluttet på Ah.. i en 

decrescendo.  

Efter første session indførte jeg, at alle øvelser og improvisationer skulle udføres med en 

intention om at være venlig mod sig selv. Dette kommer jeg tilbage til og behandler i et 

særskilt afsnit 6.6 

Resultat: Jeg vil først gøre opmærksom på, at jeg har stillet spørgsmål efter alle 

improvisationsøvelserne undtagen efter session 5’s første improvisationsøvelse. Til gengæld 

blev disse spørgsmål stillet til den anden improvisationsøvelse i både session 4 og 5, og disse 

svar indgår i mit svargrundlag. 

På næste side har jeg opstillet et skema (skema 7) med de kommentarer, citater og 

spørgeskemaudsagn, som jeg har forholdt mig til i min analyse, der er beskrevet i bilag 13. 

Mine endelige resultater for de frie improvisations øvelser er beskrevet efter skemaet.  

Skema 7 Scorerne ser således ud: 1,0 = a.helt uenig, 2,0 = b.delvis uenig, 3,0 = c.delvis enig, 4,0 = d.næsten enig, 5,0 = e.fuldstændig enig 

Sessions nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Genne

msnits 

scorer 

Hvordan oplevede du improvisationsøvelsen? 

Citater fra session 
Session 1.E. jeg oplevede, at jeg ikke kunne være helt nærværende, men jeg forsøgte i hvert 

fald. 

1. Det var grænseoverskridende for mig! 3,8 2,8 2,8 2,33 ÷ 3,33 2,5 3,0 3,5 3,03 

Citater fra session 

Session 1.A. Det var uvant. 

Session 1.B. det var fint…………det føltes ikke helt naturligt. 

Session 1. D. I starten var det skræmmende, men så blev det bedre hen ad vejen. 

Kommentarer fra spørgeskema 
Session 1. X. Jeg blev først usikker, og så indså jeg, at jeg oplevede det som et tabu, og det 
var et ganske stort skridt at tage. 

2. Det var befriende at få lov til at bruge min 

stemme frit! 
3,8 3,6 3,4 2,67 ÷ 4,0 5,0 3,75 4,5 3,72 
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Citater fra session 

Session 1. C. Det var mægtigt – sådan her- wuuuuu. 

Session 2. A. Jeg gjorde det, som jeg havde lyst til, når jeg fik et indfald. Det er den slags 
”tage plads” som jeg gerne vil have mere af 

Session 4. E. Det var skønt at få vokalreglerne i improvisationen, men jeg forstår ikke helt, 
hvordan man skal gøre med stemmen for at få de høje toner og for meget bevægelse rundt i 

rummet gør, at jeg ikke kan mærke efter og det gør mig forvirret 

3. Det var svært at bruge min stemme uden 

lægge bånd på mig selv 
4,0 3,25 3,0 3,67 ÷ 4,0 3,0 3,5 3,5 3,46 

Citater fra session 

Session 4. B. Det her er noget nyt, noget som jeg har undveget alle årene, det her med 

improvisation, tage plads og lede. Så jeg burde ikke have så høje krav til mig selv, når det 
gælder det her, men alligevel så sidder det der et eller andet sted. Jeg føler, jeg har en masse 

barrierer, og jeg tror, at det er en god vej for mig at gå, selv om det er en udfordring. Jeg ser 

mig selv som en blomsterknop, som holder på sig selv – knoppen er vældig hård og jeg holder 
på mig selv – jeg skulle kunne give slip, slippe lidt på den perfektionisme, så skulle jeg måske 

kunne komme ud. 

4. Gruppen hjalp mig med at sætte mig fri i 

forhold til hvordan jeg bruger min stemme! 
3,6 3,4 3,6 2,67 ÷ 3,33 3,0 3,25 4,5 3,41 

Citater fra session Session 6. E. Jeg føler mig langt fra at kunne tage den plads, der findes når vi improviserer 

Kommentarer fra spørgeskema 

Session 3. X. Blev i nuet, bevidst om, at du sagde – gør det som er godt for jer! Men at 

jeg i stedet har for vane hele tiden at holde øje med, hvad de andre gør og forsøge at 

finde ud af, hvad der er ”rigtigt, samt mærke efter, hvad de andre synes om det jeg gør. 

Da jeg opdagede det, så kæmpede jeg med at mærke indad og så blev jeg meget passiv. 

Stod stille og var nødt til at koncentrere mig meget for at mærke efter mine egne 

impulser og mærke efter, hvad jeg vil gøre. Det var svært at mærke, hvad der føltes godt 

for mig. 

5. Gruppen inspirerede mig til at bruge min 

stemme på nye måder! 
3,6 3,6 4,0 3,0 ÷ 3,33 3,0 3,5 4,0 3,55 

Citater fra session 
Session 4. E. Det oplevedes som, nogen aer en på skulderen 

Session 4. B. Det var helt i orden, at Dina tog min tone i improvisationen 

Kommentarer fra spørgeskema 

Session 5.X. Den følelse der kommer op i relation til improvisation, er at jeg ikke har den 

styrke og kraft, som jeg gerne ville have i min stemme. Jeg længes efter styrke og kraft, for det 
føles, som jeg med dem også skulle kunne finde legesyge og præcision. Sådan føles det, 

måske er det ikke sådan, men det føles sådan  Jeg længes efter legesygen gennem 

muligheden for at regulere helt enkelt. Men også inspirationen. Jeg længes efter inspirationen. 
Har den ikke rigtigt (gælder ikke bare i dette rum) 

6. Det var skræmmende at der ikke var nogen 

regler for hvordan min stemme skulle lyde! 
3,0 2,6 2,8 2,0 ÷ 2,67 2,5 2,75 2,0 2,62 

Citater fra session 

Session 6. D. Fordi vi bare har haft stemmeøvelser og ikke sang, når vi har improviseret, så 

var jeg bange for at synge, for det følte jeg at man ikke måtte 

Session 6. E. Alting er ikke regler. Der findes regler og værktøjer. En gang imellem er en 

regel også en ramme, og rammen gør, at man ved, hvor man skal bevæge sig hen. I forhold til 
regler som er REGLER. 

7. Det var befriende at min stemme ikke skulle 

lyde efter et bestemt ideal! 
3,8 4,4 3,4 3,67 ÷ 3,67 4,5 3,67 4,0 3,86 

8. Jeg kom i kontakt med gamle traumatiske 

følelser! 
1,4 2,2 1,8 2,67 ÷ 1,5 1,5 2,25 1,5 1,89 

Citater fra session 

Session 6. C. jeg ville synge ”Nu går våren gennem Nyhavn”, men da jeg skulle synge den, 

kunne jeg ikke finde ud af, hvor jeg skulle lægge tonerne i min stemme, så der føler jeg mig 
begrænset. Der føler jeg, at jeg skal præstere. Mens når vi står og improviserer, så er det ikke 

på den måde. Når jeg skal synge, så skal det lyde fint og jeg skal præsterer. 

9. Jeg kom i kontakt med nye følelser som jeg 

ikke kendte til! 
2,6 2,0 2,4 2,0 ÷ 2,0 2,0 2,0 3,5 2,31 

10. Jeg kunne udtrykke nye sider af mig selv! 3,2 2,8 3,0 2,0 ÷ 2,67 3,5 2,5 3,5 2,86 

Citater fra session 

Session 6.D. Når jeg skal improviserer frit, så bliver jeg pludselig låst i forhold til, hvad jeg 

skal finde på. Min måde er måske at improvisere mellem nogle forskellige ting, men på den 

måde opdager jeg ikke noget nyt. 

Session 9. B. For nogle gange siden fik jeg sådan lyst til at synge: ”Sov du lilla videung” og i 

dag så sang jeg den – bare på vokalerne. 

Session 9. D. Jeg begyndte også at synge om, at jeg ville synge her i dag. Og det er noget, jeg 
har savnet - at synge derhjemme. Det behøver ikke være smukt, det kan bare være lyd. Og det 

er meget lettere at tænke og få lov at udtrykke det, som man har i sit hoved”. Dina fortæller 

derefter: ”Da jeg var lille, så sang jeg meget derhjemme, og det ligesom rensede hovedet, og 
det var også sjovt – bare finde på, og en gang imellem så var det på rim…. Komme ud af 

boksen. 

11. Improvisationen var for kontrolleret fra 

instruktørens side! 
1,0 1,2 1,2 2,0 ÷ 1,0 1,5 1,5 1,0 1,29 



42 

 

Citater fra session 

Session 4. B. For mig var det vældig skønt at få vokalregler i improvisationen 

Session 4. D. Jeg oplevede, at der var flere regler i improvisationen i dag, og ind i mellem 
havde jeg lyst til at lave andre vokaler end dem, du havde sagt, vi skulle. På den ene side 

føltes det, som om jeg fik et helt nyt instrument, på den anden at der blev tage flere væk 

Session 4. C. Jeg følte mig begrænset i mellemregistret, det blev hele tiden den samme tone 

og jeg legede ikke lige så meget, som jeg plejer, jeg ved ikke, om det var på grund af 

vokalreglerne? 

Session 5. E. Jeg synes, det er super med meget styrrede øvelser og improvisationer. Det var 
første gang, at jeg fik nogle følelser i forhold til øvelserne. Jeg fik en lille følelse af angst. For, 

eller når, jeg skal improviserer, så holder jeg mig i min lille komfort zone, og derfor skal jeg 

lige som skubbes til 

12. Jeg ville gerne have haft mere tid til at 

improvisere! 
1,75 2,4 2,2 2,0 ÷ 2,33 3,5 2,75 3,5 2,44 

Hvordan oplevede du den anden improvisationsøvelse? 

13. Det var en skøn måde at få lov at bruge sin 

stemme på! 
4,4 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,4 

14. Jeg følte mig fri til at kunne lege med min 

stemme! 
3,4 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 3,4 

15. Jeg følte sammenhold i gruppen! 3,2 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 3,2 

16. Jeg ville gerne have haft mere tid til at 

improvisere! 
2,2 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 2,2 

Hvordan oplevede du den afsluttende improvisationsøvelse? 

1. Det var grænseoverskridende for mig! ÷ ÷ ÷ 2,33 3,0 ÷ ÷ ÷ ÷ 2,67 

2. Det var befriende at få lov til at bruge min 

stemme frit! ÷ ÷ ÷ 4,33 4,33 ÷ ÷ ÷ ÷ 4,33 

3. Det var svært at bruge min stemme uden at 

forhindre mig selv! ÷ ÷ ÷ 3,0 3,0 ÷ ÷ ÷ ÷ 3,0 

4. Gruppen hjalp mig med at sætte mig fri i 

forhold til hvordan jeg bruger min stemme! ÷ ÷ ÷ 3,33 3,0 ÷ ÷ ÷ ÷ 3,17 

5. Gruppen inspirerede mig til at bruge min 

stemme på nye måder! ÷ ÷ ÷ 3,33 3,0 ÷ ÷ ÷ ÷ 3,17 

6. Det var skræmmende at der ikke var nogen 

regler for hvordan min stemme skulle lyde! ÷ ÷ ÷ 2,0 2,33 ÷ ÷ ÷ ÷ 2,17 

7. Det var befriende at min stemme ikke skulle 

lyde efter et bestemt ideal! ÷ ÷ ÷ 4,33 3,67 ÷ ÷ ÷ ÷ 4,0 

8. Jeg kom i kontakt med gamle traumatiske 

følelser! ÷ ÷ ÷ 2,0 1,33 ÷ ÷ ÷ ÷ 1,67 

9. Jeg kom i kontakt med nye følelser som jeg 

ikke kendte til! ÷ ÷ ÷ 2,0 2,33 ÷ ÷ ÷ ÷ 2,17 

10. Jeg kunne udtrykke nye sider af mig selv! ÷ ÷ ÷ 2,67 3,0 ÷ ÷ ÷ ÷ 2,83 

11. Improvisationen var for kontrolleret fra 

instruktørens side! ÷ ÷ ÷ 1,67 1,0 ÷ ÷ ÷ ÷ 1,33 

12. Jeg ville gerne have haft mere tid til at 

improvisere! ÷ ÷ ÷ 3,33 2,33 ÷ ÷ ÷ ÷ 2,83 

Citater fra evaluerings session 10. 

A. Jeg husker, da vi stod i ring, den første gang vi skulle lave lyd (improvisation). Da var det 
så tydelig, at jeg fik en masse modstand og arrogance eller angst på en eller anden måde. En 

stemme i mig sagde: ”Tænk, hvis nogen skulle se os! Hvad er det, vi laver?.... Bvadr, hvor det 

dog lyder – jeg dør af grin – sådan her må man ikke lyde”…. dengang skammede jeg mig over 
os som gruppe, men det gør jeg ikke mere… Jeg tager dette med mig som en indsigt, jeg kan 

bruge i andre sammenhænge. (9) 

B. For mig har det været en slags leg, og det tror jeg, at jeg behøver at unde mig selv. For jeg 

kan være ganske hård mod mig selv og strikt – og perfekt – og det at gå ind i det her. (10) 

C. Det har været fantastisk at kommer her hver onsdag og bare få lov at være. Det har været 

vældigt befriende og et fristed – ingen krav – og man kunne lyde som man ville og tale som 

man ville. (7) 

D. Det har meget været en frihedsfølelse og en slags dybere kontakt til mig selv. Måske visse 
gange, ikke alle gange – hvor der kom en slags eufori ud af det. Så var der gange, hvor det var 

svært at find på noget og kommer over det punkt – bare være et med livet og dimensionerne 

(7) 

C. Jeg må indrømme, at jo flere gange vi har gjort det her, desto mere vil jeg bare SYNGE. 
Jeg vil have MELODI – det var så skønt sidste gang (session 9) da vi sang aj, aj, aj, buf og det 

blev så melankolsk og sådan. Det var skønt. Men så sætter man jo også en ramme, og man 

siger at der SKAL være melodi, eller det skal være sådan der eller – og så måske den 
befriende følelse af, at man må gøre, hvad man vil, forsvinder. Og så kan man måske længes 
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Undervejs har der været mange oplevelser for deltagerne, og forskellige temaer er kommet 

frem. På næste side remser jeg i uvilkårlig rækkefølge nogle af disse temaer op: 

 Oplevelse af egne begrænsninger i stemmen. (manglende tekniske værktøjer) 

 Regler – begrænser mig og får mig til at føle mig ufri. 

 Regler - giver mig et værktøj til at udforske noget bestemt. 

 Sociale regler: Må man synge på en melodi, når man improviserer?  

 Frihed til at lyde som jeg vil. 

 Frihed til at tage den plads jeg gerne vil have. 

 Social accept: Er det OK at synge på de andres tone?  

 Krav til sig selv om at SKULLE være kreativ og finde på nyt hver gang. 

Endelig skete der hen over sessionerne flere ting for deltagerne, som jeg tolker og tillægger 

denne øvelse.  

 Dina begynder at eksperimentere med at synge, når hun er ude og løbe og stiller sig 

op på en kaj og synger af fuld hals. Hun begynder at sige fra over for kæresten og 

over for konforme regler på jobbet.  

 Berit begynder at eksperimentere med at synge på sine chakraer og med at tage plads 

til at gøre sjove ting i sit private liv. 

 Christina sætter sig og synger ved sit klaver hjemme, noget som hun ikke har gjort i 

lang tid. 

 Anna synger til fester trods sceneskræk. 

Erika er måske den, der har haft sværest ved at finde sig til rette i improvisationsøvelsen, 

hvilket Erikas udsagn i forhold til en dialog om regler i session 6 måske er et udtryk for: 

”alting er ikke regler. Der findes regler og værktøjer. En gang imellem er en regel også en 

ramme, og rammen gør, at man ved, hvor man skal bevæge sig hen. I forhold til regler som 

er REGLER”. Dette udsagn sammen med andre af Erikas udsagn tolker jeg, som at hun 

gerne ville have haft strammere rammer - for at have nogle navigationspunkter i forhold til 

sit stemmearbejde. Dette er for mig blandt andet de stemmetekniske værktøjer, som 

deltagerne blev introduceret til gennem opvarmningsøvelserne.  

I forhold til mit forskningsspørgsmål: ”Hvordan påvirker det at improvisere med stemmen i 

gruppe det enkelte gruppemedlem?” har jeg som nævnt i begyndelsen (afsnit 2.6.2) defineret 

”i en positiv retning” som, ”personen opnår en følelse af større frihed i forhold til en 

begrænsning, vedkommende før har følt”. Svaret er som vist ganske komplekst. De fleste 

deltagere oplevede flere stunder af frihed og leg under improvisationsøvelserne, og det 

bekræftes af svarene i spørgeskemaerne, hvor deltagerne er næsten enige om, at det var 

efter improvisationerne (9) 

C. men så oplever jeg, at jeg tager for meget plads (8) 

C. Det var fantastisk med det her frirum, og det at man måtte lyde, som man ville, men det var 

også op og ned, altså det her med de tre forskellige stemmelejer. Jeg havde svært ved at finde 

ud af, i hvilket stemmeleje jeg skulle lægge sin stemme. Hvilket stemmeleje skulle jeg bruge, 
når jeg skulle synge med andre. Men så opdagede jeg, at jeg i det midterste toneleje kunne gå 

højere op end jeg troede og det blev sådan WAUW (10) 

Kommentarer fra EFTERterapi Skemaet. 
X. Improvisationen synes jeg var vidunderlig. Men uden de tre stemmekvaliteter så havde jeg 

absolut ikke vovet at gå hele vejen ud, så meget som de indgår i disse punkter (1) 

Alle deltagerne er forkortet med deres forbogstav: A = Anne; B = Berit; C = Christina; D = Dina og E = Erika 

(1) refererer til udsagn 1. i spørgeskemaerne osv.,  
 ÷ betyder at spørgsmålet ikke blev stillet efter denne session 

X: betyder anonym besvarelse 
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befriende, at deres stemmer ikke skulle lyde efter et bestemt ideal. Her fortæller 

spørgeskemaerne også, at det var mest grænseoverskridende for deltagerne i begyndelsen af 

forløbet, men at de ikke når derhen, hvor de føler sig hundrede procent frie i forhold til 

øvelsen i løbet af de 9 sessioner. Og her bekræfter deltagerne, at de også er næsten enige om, 

at det var svært for dem at bruge deres stemmer uden at lægge bånd på sig selv.  

I stedet skete der det, at deltagerne efterhånden alle sammen oplevede deres forskellige 

barrierer. Dette ledte dem til en ny fase, hvor de enten blev konfronteret med deres egne 

socialt og kulturelt indlejrede begrænsninger, netop som mit teoretiske afsnit beskrev, eller 

med deres stemme tekniske begrænsninger, hvor det var mere teknik, der var brug for. Nogle 

eksempler på de socialt indlejrede begrænsninger var Christina, der oplevede, at hun tænkte, 

at hvis hun brugte melodi, så fyldte hun for meget, og Anna, der følte, at vi var pinlige, de 

første gange vi lavede improvisation, fordi det stred imod hendes musikalske opdragelse 

mht. hvad der er god og dårlig lyd, og hvordan man må lyde.  

Disse indsigter kunne deltagerne videre bruge til at få mod på at yderligere undersøge og 

eksperimentere med stemmen, netop som mit formål med øvelsen var. Som fx Dina der 

begyndte at talesynge, ligesom da hun var barn og Berit, der fik en ny oplevelse af, hvad det 

at synge er, ved at fokusere på lydene i vokalerne og på følelsen af stemmens vibrationer i 

hendes krop. Deltagerne var også her næsten enige om, at gruppen hjalp med til både at 

inspirere og sætte dem fri, i forhold til hvordan de brugte deres stemmer. 

Endelig var der Erika, som jeg oplevede ikke nåede frem til denne følelse af frihed omkring 

sin stemme. Hun oplevede mest sine begrænsninger, og som hun selv foreslog, skulle hun 

nok have haft nogle flere styrede øvelser. For eksempel improvisation over en bestemt 

følelse eller bestemte konsonanter og så videre, men også flere meget konkrete 

stemmetekniske øvelser. Det, at improvisationerne var så frie, gjorde, at der for hende ikke 

var nogle holdepunkter, og det blev for svævende. Særligt kan det ses på session 4, hvor jeg 

netop lavede en regel om, hvordan deltagerne skulle bruge vokalerne, for det hjalp hende, 

mens det for de andre gav en følelse af ufrihed, hvilket er tydeligt at se i forhold til de 

scoretal, som deltagerne gav denne session.  

Spørgeskemaerne fortæller også, at deltagerne ikke oplever, at denne øvelse gør, at de 

kommer specielt i kontakt med nye ukendte eller gamle traumatiske følelser. Jeg tolker dette, 

som at deltagerne oplever øvelsen som blid i forhold til de førnævnte emner, da jeg opfatter, 

at det er ganske store temaer, som de beskrevne oplevelser dækker over.  

Fælles for deltagerne, er, at de har oplevet, at improvisation via stemmen godt kan fungere 

som et lystfuldt og legende personligt arbejdsredskab i forhold til det at arbejde psykologisk 

med sig selv. Dette kom til udtryk i det anonyme Efterterapiskema, hvor forskellige 

deltagere har skrevet disse kommentarer: ”Improvisationen syntes jeg var vidunderlig”, 

”Jeg har fået lyst til at improvisere i bevægelser med kroppen” og endelig ”friheden til at få 

lov at lade stemme lyde som den vil” hvilket netop pointerer min målsætning med øvelsen  

6.4 Improvisationsøvelser relateret til præstation og gruppen 

6.4.1 Call and response 

Hyppighed: – session 3, 4, 6 og 8. 

Teori: Call and Responseøvelsen er fra min side tænkt som en metafor for forholdet mellem 

gruppen og individet, jævnført med Foulkes syn på hvordan gruppen spejler samfundet 

(afsnit 3.5.2). Øvelsen giver mulighed for at arbejde med temaet præstation, der netop 

handler om individets plads/rolle i forhold til omgivelserne/ gruppen/samfundet. I øvelsen 

indtager et individ en lederrolle, og gruppen imiterer/følger. Den ledende funktion skifter 

mellem alle deltagerne, og alle deltagerne får afprøvet begge roller. Dette vil nok være uvant 
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for nogle, især i musisk/stemmemæssig sammenhæng. Rollen som leder eller Caller kan 

både give autoritet, men også føles, som at man udstiller sig i forhold til gruppen. Derfor er 

det vigtigt, at øvelsen forgår i et støttende og tilladende rum, hvor det er i orden at sige fra, 

og hvor både terapeut og gruppe er indstillet på at hjælpe den, der indtager Callerrollen, hvis 

den føles for skræmmende. Øvelsen træner desuden deltagernes gehør samt 

rytmefornemmelse, og de kan eventuelt få nye måder at bruge stemmen på via de andre 

gruppemedlemmers strofe/lyd forslag. 

Formål: Formålet med denne øvelse var at arbejde med præstation på en struktureret måde, 

hvor der indgik en fast bekendt ramme, men også et element af improvisation. 

Improvisationselementet kom fra Callerens rolle, da denne skulle improvisere en 

strofe/melodi/lyd, som deltagerne siden skulle imitere. 

2 og 2 Call and Response øvelse: Den første Call and Responseøvelse i session 3 var ment 

som en blid indføring i øvelsen. Vi startede i session 3 med at lave øvelsen 2 og 2 for at lette 

overgangen fra indadvendt energi til udadvendt energi og skabe tryghed omkring øvelsen. 

Dermed lærte deltagerne øvelsen og øvede sig på, hvordan den fungerede, inden vi gik 

videre i session 4, 5 og 8 til at bruge hele gruppen. 

Call and Response Gruppe/solo: I session 4 gik vi videre til at lave øvelsen med hele 

gruppen i en rundkreds og med éen Caller ad gangen. Denne version gentog vi i session 6 og 

8. 

Udførsel: Nedenfor følger mine beskrivelser af, hvordan jeg oplevede øvelsen ud fra 

videooptagelserne, nedskrevet kort efter vi havde udført dem:  

Session 3: Introduktion til øvelsen var, at deltagerne skulle udføre øvelsen to og to med 

ryggen til hinanden - ud fra de tre stemmekvaliteter og med intention om venlighed mod 

deres egne stemmer.  

I første del af øvelsen arbejder vi i par uden noget akkompagnement. Man skiftes til at 

føre, og den anden skal så efterligne det, føreren har sunget. Jeg giver signal på 

syngeskålen, når man skal skifte.  Parrene eksperimenterer med melodi, lyde, 

glissandoer, lange toner og forskellige stemmekvaliteter. Det lyder lidt kaotisk, men jeg 

kan også høre, at parrene lader sig inspirere af hinanden. Deltagerne tillader sig selv at 

lave kraftige og i traditionel forstand uskønne lyde. Der opstår et øjeblik, hvor alle 

deltagere laver vejrtrækningspause på samme tid og laver glissando fra høj tone og ned. 

I anden del af øvelsen står parrene med front mod hinanden og inkluderer kroppen og de 

3 stemmekvaliteter. Her er lydbilledet præget af glissandoer og lange toner, men også 

staccatoer og melodifraser opstår. Jeg oplever, at alle par i hver deres lille boble er dybt 

koncentrerede i forhold til at holde kontakten til deres partner og opgaven. Tonerne er 

ganske kraftige (mine notater). 

 

Session 4: Vi står alle i en rundkreds, og éen begynder som Caller, og resten af gruppen 

responderer. Hver gang vi siger en lyd/frase, skal vi gå et skridt mod midten. Den næste 

overtager Callerrollen, og sådan fortsætter vi raden rundt. 

Denne gang kom øvelsen aldrig helt til at flyde, der blev noget anstrengt over den. En 

enkelt undlader helt at deltage som solist, men deltager i ”koret”. Det, jeg kan høre, når 

jeg lytter til videoen, er, at alle faktisk rammer forlægget fra den, der er Caller. Der 

bliver eksperimenteret både med enkelttoner, glissandoer, melodistumper og 

vejrtrækningslyde samt brugt alle registre. Lydniveauet er fra mezzopiano til 

mezzoforte. Øvelsen stopper, da solisterne laver vejrtrækningsøvelser, og jeg oplever, at 

energien og fantasien er ved at løbe ud (mine notater). 

 

Session 6: Vi starter i rundkreds med at gå skiftevis et skridt til højre og et skridt til 

venstre som en slags kædedans, for at få en konstant holdende grundrytme under 

øvelsen. Hver Caller synger eller laver lyd 3 gange, hvorefter Callerrollen går videre til 

den næste.  Instruktionen er, at man skal lave en lyd på Ah..  
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Jeg starter med at demonstrere ved at synge for. Alle falder ikke helt ind i rytmen til at 

begynde med, men efterhånden som rytmen kører, falder alle mere og mere ind i den. 

Der er også usikkerhed i gruppen om, hvornår man skal falde ind med korsvaret, men 

det retter sig også efterhånden, selv om gruppen ikke bliver helt sikre i forhold til dette. 

De forskellige improvisationer løber fra glissandoer til staccato. I begyndelsen er det 

mest lange toner, men efterhånden som deltagerne vænner sig til øvelsen, får de mere 

overskud til at eksperimentere. Alle deltager, og ind imellem bliver der en pause, hvor 

skridt og rytme bare kører og holder flowet i gang, mens deltageren får tid til at tænke 

sig om, i forhold til hvad de nu skal finde på at synge til gruppen. Man kan se, at når 

deltageren skal koncentrere sig om at finde på noget at fremføre for gruppen, ryger 

noget af rytmefornemmelsen ind i mellem, og vedkommende kommer ud af takt. 

Tonerne bliver mere melodiske hen ad vejen, og der arbejdes både oppefra og nedad og 

nedefra og opad samt i alle registre. Øvelsen slutter med, at jeg siger Tak (mine 

notater). 

 

Session 8: Vi starter som i session 6 med kædedans og skridt for grundrytme. Det i sig 

selv er en udfordring, da nogle kommer ud af takt, da vi lægger sang oven på. Calleren 

synger igen tre gange, før det går videre til næste. Jeg har inden spurgt Berit, om det var 

ok med denne øvelse, eftersom den har været provokerende for hende før. I første 

omgang er hun med, og da det på et tidspunkt bliver for svært for hende, springer hun 

over og overlader det til den næste i cirklen. 

Ind imellem er det lidt svært for gruppen at finde timingen i forhold til, hvornår man 

skal komme med sit svar. 

Der indledes med at lave forskellige strofer, som ikke er specielt melodiøse, men 

efterhånden kommer der mere og mere melodi på. Det er ikke altid let at finde 

hinandens tonearter, for der springes meget rundt i registrene, og deltagernes stemmer 

ligger forskelligt. På et tidspunkt begynder jeg at synge strofer af en sang (Vem kan 

segla föruten vind) for at se, hvad der sker, hvis vi bruger kendt melodi, som jo har en 

ladning (i forhold til at synge rigtigt og forkert for eksempel). Anna, der kommer efter 

mig, tager melodien op, da jeg med mine 3 gange ikke har sunget den færdig. Hun laver 

nye melodier, og Dina, der kommer efter, tager ideen med at bruge kendt materiale op 

(Rudolf the Rednose Reindeer) Her laver Berit en showattitude og siger Yeah, som vi 

alle gør efter hende. Derefter fortsætter Erika i et slags talekor, og Christina afslutter i 

en mellemting mellem talekor og jazz improvisation, da vi har nået hele raden rundt 

efter 4 runde (mine notater). 

6.4.2 Tone stafet  

Hyppighed: – session 4 og session 9. 

Teori: Teorien bag denne øvelse er den samme, som bag Call and Responseøvelsen i forhold 

til individ og gruppe. Tanken er, at denne øvelse på nogle punkter er lidt lettere. Her findes 

ikke et tidspres indbygget i øvelsen, da der ikke er nogen underliggende rytme eller takt. Der 

er heller ikke nogen mulighed for, at det at give lyd skal være strofisk. Her findes mere plads 

for den enkelte til at lave den enkleste lyd, som vedkommende kan og tid nok i forhold til at 

”overtage” lyden fra sidemanden, inden personen i centrum omformer den og giver den 

videre til den næste. Desuden er der et øjeblik, hvor det er to deltagere, der er i centrum på 

samme tid, nemlig i det moment hvor den ene afgiver, og den anden modtager tonen. Dette 

gør muligvis, at deltagerne kan føle sig mindre ”udstillede” i forhold til resten af gruppen – 

da deres koncentration går på den fælles mødelyd. Deltagerne træner både deres gehør i 

forhold til at skulle ramme forgængerens tone/lyd og samtidig med det at være i centrum for 

gruppens opmærksomhed. Endvidere kan de få mulighed for at få deres lydrepertoire 

udvidet, ved at andre i gruppen kan lave nogle lyde, som de ikke selv har benyttet før. 

Formål: Denne øvelse var fra min side ment som en blød overgang til Call and 

Responseøvelsen, Jeg mente, at denne øvelse ikke krævede lige så meget af deltagerne som 

forklaret i teorien. Min hensigt var også på en simpel måde at træne deltagernes kropslige 
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fornemmelse for lyd ved at få dem til både at høre, men også mærke, hvordan det føltes, når 

de to, der skulle henholdsvis aflevere og modtage lyden, var sammen i nøjagtig samme lyd. 

Udførsel: Vi brugte kun denne øvelse i session 4 og 8, og her følger min beskrivelse af, 

hvordan jeg oplevede øvelsen. Den er skrevet ned kort tid efter hver session. (se bilag 9 for 

udførlig instruktion). 

Session 4: En person begynder med en tone, som sidemanden så skal overtage og 

omforme til en ny lyd, der siden gives videre til næste. I denne øvelse er der mange 

glissandoer og forskellige vokaler, og der er det, man med sangtekniske termer ville 

kalde ”smukke” og ”grimme” toner og lyde. Det er ikke altid, at den, der overtager 

lyden, rammer helt den tone, som er blevet givet, og jeg tænker, at det har at gøre med, 

at både afgiver og modtager ikke tager sig tid til at høre og mærke efter. Jeg går ikke ind 

og korrigerer, da det er en ny øvelse, og det vigtigste for mig her er netop flowet i 

øvelsen, så kan det andet komme senere (mine notater). 

 

Session 8: Vi kommer vidt omkring fra de dybeste lyde til de højeste i randregistret. 

Kraftige toner og lidt mere blide toner. Skurrende lyde og helt almindelige toner på ah, 

uh og åh. Gnæggende lyde og lange toner. Der bliver eksperimenteret, og det virker, 

som om deltagerne synes, det er sjovt og finder det udfordrende at finde på nye lyde. 

Det er ikke alle, der har lige nemt ved at finde den rigtige tone, når de skal overtage 

tonen. Her virker det på mig, som om det handler om, at de ikke er trænet i at mærke og 

høre, hvornår de synger den ”rigtige” tone. Jeg kommenterer det ikke under øvelsen, 

men observerer det og tænker, at det er noget, vi kan arbejde videre med (mine notater). 

 

Resultat: Nedenfor har jeg opstillet et skema (skema 8) med alle kommentarer, citater og 

spørgeskemaudsagn, som jeg har forholdt mig til, med hensyn til hvordan jeg gennem min 

analyse, der er beskrevet i bilag 14, er kommet frem til mine resultater for Call & 

Responseøvelsen (herefter forkortet C&R) og Tonestafetøvelsen (herefter forkortet TS). Jeg 

vil gøre opmærksom på, at gennemsnittet for C&Røvelsen kun tæller resultaterne for session 

4, 6 og 8, idet jeg har behandlet C&R udført 2 og 2 som en særskilt øvelse - jævnfør 

beskrivelsen (se bilag 9). 

For at lette læsningen af skemaet har jeg  

brugt farver til at illustrere de 3 forskellige  

øvelsers resultater: 
 

Skema 8 Scorerne ser således ud: 1,0 = a.helt uenig, 2,0 = b.delvis uenig, 3,0 = c.delvis enig, 4,0 = d.næsten enig, 5,0 = e.fuldstændig enig 

 Sessions nummer 3 4 6 8 
Gennemsnits 

scorer 

Gennemsnits 

scorer 

Hvordan oplevede du øvelsen? 
C&R 

2&2 

TS C&R C & 

R 

TS C & 

R 

TS C & R 

1. Det var skræmmende at lave lyd over for den 

anden/gruppen! 
3,4 3,0 3,67 3,33 3,0 3,25 3,0 3,4 

Citater fra session 

C&R: Session 3. D. Jeg oplevede, at når jeg styrede, så fik jeg lov at formidle: “sådan føles det 
at være i min krop” og omvendt blev jeg indbudt til at mærke den anden, og det syntes jeg var 

fint. Det var interessant og føltes virkelig som en samtale, hvor man fortalte ”sådan har jeg det” 

bare med stemmen og bevægelserne. 

C&R: Session 3. C. Jeg var bange for ikke at synge den tone, du sang og tænkte i rigtigt og 

forkert. Jeg tænkte - du er musikalsk og hvis jeg ikke synger samme tone som dig, er jeg 
umusikalsk, og hvad vil du så tænke. Jeg oplevede at genopleve at blive bedømt for min sang 

ved optagelsesprøver til kor. Jeg havde ikke den oplevelse under hele øvelsen, men den dukkede 

op. 

C&R: Session 3. A. sjov, livlig, og men også grænseoverskridende - at man høres. Man styrer, 
og skal man tage hensyn til, hvordan den anden reagere eller skal man gøre det som man selv 

har lyst til? Jeg gjorde lidt af begge dele. Det var en social interaktion på en eller anden måde. 

Jeg oplevede, at det næsten blev en slags flirt. 

C&R: Session 3. E. Jeg oplevede øvelsen som en udfordring i forhold til at styre, hvor det ikke 
var indholdet af det, jeg sagde, men indholdet i stemmen. Det var en hjælp at bruge kroppen i 

bevægelser. Jeg hørte selv, at jeg ikke kopierede eksakt, men lå lidt ved siden af. Samtidig 

oplevede jeg også, at det var lidt svært at høre med andre stemmer i rummet…..men jeg 

Denne farve = C&R 2og2 i session 3. 

Denne farve = C&R i session 4, 6 og 8 

Denne farve = TS i session 4 og 8 
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oplevede også, at det blev et vi og ikke et jeg, at jeg tabte mig selv, og det var herligt. 

C&R: Session 3. B. Jeg syntes det føltes helt OK i øjeblikket, men nu når du siger, at vi skal 

lave den igen, så føler jeg – NEJ – (B. laver en afvisende bevægelse med hånden) Det at styre 

og være i centrum og improvisere, det er meget svært på en gang. Der er meget der går imod, 
selv om det i øjeblikket føltes helt OK. Jeg skal præsterer, det er mig, som har bolden. Måske 

lykkedes det mig at slippe kravene og være venlig mod mig selv. 

Kommentarer fra spørgeskema 

C&R: Session 3.X. Den gamle følelse der dukkede op, var den lidt bagvendte angst for at være 

for ”dygtig”.  Den handler vel om, at jeg selv sammenligner mig med andre, og det bliver en 
konkurrence, og det skal det jo ikke være, og så bliver det en mærkelig spiral. Men dybest set 

handler det om præstation. Det er udleverende og derfor væmmeligt at gøre sit bedste, 

bekvemmere at tage en rolle som ”under dog”. Den følelse har jeg ikke defineret så tydeligt før, 
men den gjorde, at jeg faktisk dæmpede mig vældig meget og begrænsede friheden i stemmen 

under par-øvelsen 

2. Det var en udfordring for mig! 4,0 4,0 3,67 3,33 4,0 3,5 4,0 3,5 

 Citater fra session 

C&R: Session 4. B. Jo mere jeg tænkte på Call and Respons øvelsen fra sidst, jo værre syntes 

jeg, at den var. En gang i løbet af ugen, da jeg tænkte på det, så tænkte jeg at jeg ikke ville være 
med på den. Jeg tænkte, at jeg behøver ikke at udsætte mig selv for det……jeg tror, det handler 

om præstation.  Jeg har tænkt over, hvorfor jeg synes, det er så smertefuldt, og jeg tror, at det 

måske er, fordi jeg har vældigt høje krav til mig selv – perfektionist……….jeg følte, at selve 

situationen var meget ubekvem, og at det ikke kom naturligt…. der hvor øvelsen føltes OK, var 

da jeg og D. overlappede vores lyde, det føltes skønt. 

C&R: Session 4. B. Du spurgte mig i begyndelsen, om hvad der ville kunne hjælpe mig til at 

udføre Call and Response øvelsen. Jeg tror det at lukke øjnene, det vil gøre det lettere 

C&R: Session 4. E. Den føles meget mere væmmeligt en den, vi lavede sidste gang……. Jeg 

sagde nej, fordi jeg ofte presser mig selv til at gøre ting, selv om det er ubehageligt. Men denne 
gang besluttede jeg for ikke at gøre det, og jeg ville heller ikke hoppe ind, hvis jeg ikke følte for 

det….jeg blev inspireret af C.s snak om accept, og det blev måske for mig en udfordring mht. til 

det IKKE at udfordre mig selv. 

C&R: Session 4. E. Jeg oplevede øvelsen som Er: ” det ok? må jeg tage plads?” en slags ego 

lyd….Øvelsen var god for mig, for jeg blev styret og gjorde noget, som ikke var helt bekvemt 
for mig 

C&R: Session 8. B. Det gik OK at respondere, men så fik jeg det næsten, som om jeg skulle 

græde – jeg tror, at jeg fik en slags panik…..at sige fra, det føles samtidigt også lidt mislykket, i 

forhold til at jeg forsøger - alligevel. Selv om det føles svært. 

Citater fra session 

TS: Session 4. B. Jeg syntes bedre om Tonestafetten end C&R øvelsen. Det føltes, som om man 

var flere om at bære tonen, det blev fordelt på flere…. Jeg oplevede, at  i C&R var man på hele 
tiden, mens jeg i Tonestafetten fik en pause, inden det blev min tur igen. 

 TS: Session 8. B. det gik godt og føltes ok at efterligne. 

3. Efter et stykke tid, følte jeg mig mere tryg og 

rolig!  
4,0 3,33 3,67 4,0 3,25 3,0 3,29 3,5 

Citater fra session C&R: Session 6. D. Det at vi gik fra side til side og lavede rytme, hjalp mig. 

 
C&R: Session 6.E. Det fungerede meget bedre for mig i dag i Call and Response, da vi lagde 

rytmen til…. for meget frihed gør, at jeg flyver væk og forsvinder”.   

4. Jeg følte mig fri til at kunne lege med min 

stemme! 
2,8 2,33 2,67 3,0 2,75 3,25 2,57 3,0 

Citater fra session 

C&R: Session 6. C. Det var sjovt – jeg fik meget lyst til at SYNGE – soul sang undervisning og 
sådan 

C&R: Session 8. C. Jeg får lyst til at lære noget mere sangteknik, for jeg begyndte at tænke 
over, hvor jeg skulle lægge sin stemme. 

5. Jeg følte mig tryg over for den anden/gruppen i 

forhold til at lave lyde! 
3,2 3,33 3,33 4,0 3,25 

3,2

5 
3,29 3,5 

Citater fra session 
C&R: Session 4. D. Da jeg lavede 2og2 øvelsen med B., så overlappede vi hinanden, når vi gav 

hinanden toner, og det føltes, som om vi støttede hinanden på den måde. 

6. Jeg følte præstationsangst! 4,2 3,67 4,0 3,67 ÷ 4,0 3,67 3,9 

Citater fra session 

C&R: Session 4. C. Jeg følte, at jeg skulle finde på et eller andet, når jeg gik frem. Det måtte 

ikke være noget, som andre har gjort, det skulle være noget nyt, og de skal synes om min 
lyd………for mig ville det være meget lettere, hvis alle skulle sige samme lyd. Så jeg ikke 

skulle stå og finde på noget samtidig. 

Kommentarer fra spørgeskema 

TS: Session 8. X. Jeg opdagede en negativ side. Jeg sammenligner mig/konkurrerer og er 

tilfreds eller utilfreds afhængig af hvor ”god” eller ”dårlig” jeg er, sammenlignet med de andre i 

rummet…. Det føles ikke rart at opdage, men nyttigt. 

TS: Session 8. X. Jeg stiller krav til mig selv om at præstere. Bliver forstyrret, når jeg for 
eksempel kommer ud af takt, eller laver noget mærkelig eller noget, der ikke svinger. Jeg bliver 

også anspændt og bange, når jeg laver noget, som bliver rigtig godt. Det føles forbudt. Man skal 

være middelmådig. Hm… 
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7. Det var sjovt at få lov til at lege med hinandens 

lyde og stemmer! 
4,6 3,67 3,67 4,67 4,0 4,0 3,86 4,1 

Citater fra session 

C&R: Session 6. D. hvis vi ikke havde lavet Call and Response, som vi gjorde i dag, ville jeg 

ikke have det instrument eller den måde at gøre det på, som jeg gjorde i improvisationen. 

TS: Session 4. C. Her kunne man ligesom lege mere med lyden og forandre noget i processen. 

Det blive også sådan, at jeg udfordrer dig til at sige det, jeg siger, i stedet for - SE PÅ MIG! 

TS: Session 4. E. Call and Response handler måske mere om – ”Er det ok? Må jeg tage plads?” 
denne her ego lyd. Til forskel fra stafetten hvor man tager meget mindre plads. 

TS: Session 4. D. Jeg oplevede Tonestafetten mere som en samtale – sådan: ”forstår du mig? 
hører du mig?” 

8. Det var fint da der kom melodi på! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4,5 ÷ 4,5 

Citater fra session 
C&R: Session 6. D. Jeg fik lyst til at synge ”Vårvinda Friska” og være ligeglad med reglerne. 

Som Ronja Røverdatters forårsskrig. 

9. Jeg ville ikke have haft at der kom melodi på! ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 1,25 ÷ 1,25 

10. Jeg føler nu at jeg har fået mere tillid til de 

andre i gruppen! 
3,8 4,33 3,67 4,0 3,0 3,5 3,57 4,5 

Citater fra session 

C&R: Session 8. A. Jeg oplevede et stærkt kropsligt nærvær sammen med andre og også nu 

med rytmen. Det blev tydeligt for mig der, at jeg har en slags blokering i forhold til nærvær. Jeg 

tror, at det nærvær er afgørende for, at jeg skulle føle mig tilpas nok til at kunne udtrykke mig 

musikalsk. For når jeg er alene, så har jeg den. Når jeg tager det nærvær bort, så bliver det 

meget dårligere …. Men det er sjovt, jeg bliver glad af den følelse, og at der er en løsning på det 
problem. At en gruppe måske kan hjælpe mig på denne her måde, hvor jeg ikke kan løse det 

alene. 

Kommentarer fra spørgeskema 

C&R: Session 8. X. Hvad gælder tillid til gruppen så synliggør de her øvelser, at jeg hele tiden 

vil tilpasse mig de andre. Hvis nogen er usikker, vil jeg normalisere det gennem at også vise mig 
usikker. Hvis nogen er tryg og energisk, så vil jeg også vise mig tryg og energisk. Hvis nogen er 

dygtig og synes, det er let og naturligt, så vil jeg også vise mig lige sådan. Men når vi er i en 

gruppe, hvor alle reagerer forskelligt, så farer jeg vild og vil ikke gøre den usikre mere usikker, 
og jeg vil ikke fremstå som dårlig over for den, der er dygtig og vil vise den, der er tryg, det er 

jeg også. Jeg glemmer at mærke efter selv og får en række skam- og skyldfølelser, uanset 

hvordan jeg opfører mig. Mærkeligt, men sådan føles det. 

11. Jeg ville gerne have haft mere tid til øvelsen! 1,8 3,0 2,67 3,33 3,0 3,5 3,0 1,25 

Kommentarer fra spørgeskema C&R: Session 8. X. Jeg syntes, at øvelsen var tilpas lang. 

Alle deltagerne er forkortet med deres forbogstav: A = Anne; B = Berit; C = Christina; D = Dina og E = Erika 

(1) refererer til udsagn 1. i spørgeskemaerne osv.,  
 ÷ betyder at spørgsmålet ikke blev stillet efter denne session              X: betyder anonym besvarelse 

 

Det blev klart for mig under øvelsen, at deltagernes meget forskellige baggrunde i forhold til 

musisk uddannelse og erfaring spillede ind i forhold til, hvordan de kunne arbejde med disse 

øvelser, og hvad der kom til at være fokuspunkt for dem. Blev det at blive set af gruppen 

eller at skulle præstere for dem, eller kunne de fokusere på selve lydgivningen og dens 

improvisatoriske aspekter? Det blev også tydeligt for mig, at det at bruge en grundrytme var 

hjælpende og bærende på flere punkter i forhold til at få øvelsen til at være i flow.  

Deltagerne oplevede, at C&R udført 2 & 2 kunne give dem en oplevelse af at kommunikere 

til hinanden, hvordan de oplevede at være deres krop og at det føltes støttende, når de 

overlappede hinandens lyde. Dette aspekt gik også igen i TS i det fælles lydpunkt, når en 

overgav sin lyd til en anden. Deltagerne oplevede i øvelsen, hvordan det føltes at styre den 

anden/gruppen, og at de selvfølgelig hørtes af den anden/gruppen på godt og ondt. Øvelsen 

var både en udfordring og grænseoverskridende for de fleste deltager. Det bekræfter svarene 

i spørgeskemaerne, hvor deltagerne er næsten enige om, at øvelsen var skræmmende, en 

udfordring, og at de følte præstationsangst i forbindelse med den. Mest udfordrende 

oplevede jeg, det var for Berit og Erika. Berit i en sådan grad, at hun hjemme næsten fik 

panik ved tanken om øvelsen. Dette forsøgte jeg og gruppen at afhjælpe ved at gøre det 

tilladt at sige fra under øvelsen, og ved at man selv kunne få lov til at bestemme, hvor mange 

gange man skulle være Caller. Skemasvarene bekræfter, at deltagerne er næsten enige om, at 

de følte sig trygge ved at lave lyd over for gruppen, og at de er nærmest helt enige om, at 

øvelserne er tillidsfremmende i forhold til gruppen. 
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Disse øvelser gik skridtet videre fra at være i eget rum til at dele det med en partner eller hele 

gruppen. Dette bevirkede, at deltagerne - som beskrevet i teorien - blev opmærksomme på 

deres handlemåder i forhold til stemme, sang og specielt præstation samt på de tanker, der lå 

socialt indlejret i dem i forhold til disse. For eksempel kom Christina i kontakt med et 

gammelt præstationstraume og Berit med sin angst for at styre og være i centrum, mens 

Erika kunne bruge C&R øvelsen til at prøve nye handlemåder ved at sige nej under øvelsen, 

samtidig med at hun følte øjeblikke af at tabe sig selv og blive et VI under øvelsen.  

TS øvelsen føltes for de fleste deltagere - også som forventet - blidere end C&R, idet der var 

et fælles lydpunkt, der var ingen puls, de skulle følge, og der var ikke længere melodistrofer, 

de eventuelt skulle kopiere. Hvis jeg kigger på både Call and Responseøvelsen og 

Tonestafetten, mener jeg at kunne se, at begge øvelser har været gode i forhold til det at 

introducere deltagerne til at arbejde med emnet præstation, det som netop var mit formål 

med øvelserne. Min oplevelse er dog, at det ikke er lige meget, hvordan disse øvelser bruges. 

For at de skal kunne fungere som redskaber i forhold til dette arbejde, forudsættes, at 

terapeuten er meget lydhør over for deltagernes grænser og udfordringer, samt tilladende og 

støttende i forhold til at deltagerne også må sige fra i øvelserne. Det er dog også vigtigt, at 

deltagerne har mod og villighed til at tage del i øvelsernes udfordringer, samt at de kan se en 

mening med dem. Endelig er gruppens evne til at rumme, støtte og opmuntre hinanden helt 

essentiel for, at den enkelte deltager skal kunne bruge disse øvelser på en konstruktiv måde 

og blive i stand til at observere de ubevidste tanker og følelser, der opstår under øvelserne.  

Hvis jeg skulle have lavet om på forløbet, ville jeg være startet med TS, da jeg oplevede, at 

det var en blidere indføring i emnet, noget som deltagernes kommentarer og de små forskelle 

i TS og C & R´s scorer også fortæller mig noget om. Siden ville jeg så have fortsat med 

C&R i små skridt, som nedenstående model beskriver: 

 Introduktion til formen – deltagerne står i rundkreds og siger et ord.  

 Deltagerne tager et skridt frem og siger et ord. 

 Deltagerne tager et skridt frem og laver den samme lyd.  

 Deltagerne går sammen to og to flere gange med forskellige partnere. De skiftes 

til at være Caller med improviseret lyd. 

 Tonestafet. 

 Tonestafet med trin. 

 Rundkreds med trin og forudbestemt enkel melodistrofe.  

 Rundkreds med improvisation. 

Samtidig er det svært at forudse alle reaktioner. Noget, der provokerer én person meget, 

påvirker måske ikke en anden synderligt, så det er også noget, man må tale med gruppen om 

og føle sig frem til. Vigtigst har i dette tilfælde været, at deltagerne fik en oplevelse af alle 

tre øvelser som tillidsskabende for gruppen, og at de oplevede elementer, hvor de syntes, at 

det var sjovt at udføre øvelsen. 

 

6.5 Male/tegne øvelsen 

Hyppighed – session 1, 5, 9 og 10.  

Teori: I bogen Communicative Musicality (2009) skriver den danske professor i sprog og 

kognition Per Aage Brandt (1944 -): 
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To play or to paint something (instead of just performing intransitively2) is to embody 

and inhabit this something and to experience it as a pre-existing efference3 that the 

actual efference emulates or reactivates. It is very particularly this pre-existing 

“intentionality” that the musical or pictorial experiencers focus on, beyond the 

performer´s own efference (Brandt, P.A. 2009:39. Min oversættelse findes i bilag 15.) 

 

Jeg har med vilje understreget ordet something i Per Aage Brandt citatet, da der i en 

terapeutisk proces er forskel på frit at improvisere, sådan som vi gjorde i vores 

stemmeimprovisationer, og på at koncentrere sig om og have et bestemt fokus som vi gjorde 

det i male/tegneøvelsen. Den frie improvisation sammenlignes af nogle med psykoanalysens 

frie associationsøvelse (Newham, P., 2007:132). Her er formålet, at klienten ud fra det frit 

associerede materiale bliver analyseret af terapeuten ud fra forskellige teorier. Den mere 

fokuserede improvisation har stadig kontakten til deltagernes ubevidste, men det bliver en 

anden mere målrettet terapeutisk proces. Og hvor det i psykoanalysen er terapeuten, der står 

for de analytiske svar, så har det i vores sammenhæng været deltagernes egne forklaringer og 

analyser samt de andre deltagers kommentarer, der stod i centrum. Det visuelle billede kan 

optræde som et mellemled mellem den indre oplevelse, der så siden kan verbaliseres og 

dermed lede til at tydeliggøre ubevidste og bevidste tanker omkring noget. (Gerge, A., 

Ranch, M. & Rudstam, G. 2009:67). Som det ordløse stemmearbejde kan også det at male og 

tegne udtrykke det ordløse - stemninger, fornemmelser og emotioner fra det præverbale 

niveau i ens udvikling. I dette tilfælde om spørgsmål i forhold til deltagernes oplevelser af 

deres stemmer og den proces de havde været igennem i det terapeutiske forløb. Som ved 

musikken, går billeder forbi vores forsvarsmekanismer (Gerge, A., Ranch, M. & Rudstam, 

G. 2009:77). Dette vil kunne bevirke, at hvis en deltager maler en visualisering af, hvordan 

hun gerne vil have, at stemmen og den plads, hun gerne vil udfylde, ser ud, vil dette billede 

kunne være med til at påvirke og forstærke den oplevelse (Zacharia, B., 1993.118), og på 

denne måde ”empower” deltagerne til at ”eje” den oplevelse, som de arbejder hen imod. 

Visualiseringen hjælper med til at målrette og fokusere, som forfatterne til bogen ”Kreativt 

gestaltande psykoterapi” skriver i forhold til det billedterapeutiske aspekt: 

Den neurovetenskaplige forskningen av drivkrafterna för sökande är den estetiske 

upplevelsen, att nå fram till något vi vill uppleva. Det kan jämnföras med att vi är 

motiverade för att klättra upp för ett berg för att få se på utsikten. Vi kan alltså redan 

innan vi sett den föreställa oss det, vi vil uppnå, och det hjälper oss at vara målriktade. 

(Gerge, A., Ranch, M. & Rudstam, G. 2009:78) 

 

Hvor vi i forvejen i dette terapeutiske forløb - via stemmearbejdet og lydimprovisationerne, 

de kinæstetiske og lyttende sanser - havde arbejdet med at styrke deltagernes grounding og 

kropsfornemmelse gennem mindfuldness og vejrtrækningsøvelserne, så tilføjedes det 

visuelle sprog via male/tegne øvelserne, som endnu en udtryks- og opdagelsesmulighed i 

forhold til 1) det at rumme og opdage sider af deltagernes problematikker og udfordringer 

samt i forhold til 2) det at tage plads, præstation og oplevelsen af egen stemme (Gerge, A., 

Ranch, M. & Rudstam, G. 2009:78). 

Et yderligere aspekt ved male/tegneøvelsen var, at det at tegne og male er en fysisk 

manifestation, som består i tid og rum, i modsætning til stemmeimprovisationerne, der ikke 

efterlader et visuelt, fysisk vedvarende resultat (undtagen i dette tilfælde hvor jeg har 

videofilmet improvisationerne for min dokumentation). Dette betyder, at deltagerne gennem 

denne øvelsesproces kan være med til at skabe en fælles virkelighed med de andre deltagere 

                                                 
2 Intransitiv= not taking or having a direct object  
3 Efference = Carrying motor impulses away from a central organ or part, as a nerve that conducts impulses from the central 

nervous system to the periphery of the body 
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og mig som terapeut, og derfor kan øvelsen få en karakter af manifestation og fælles 

bevidning i forhold til den enkeltes oplevelse og proces. 

Formål: At fordybe og uddybe deltagernes bevidsthed omkring deres forskellige 

udfordringer i forhold til de givne vejledninger - fx ”tegn din oplevelse af din egen stemme”, 

således at deltagerne kan opleve en anden vinkel på udfordringerne end de direkte italesatte. 

Herudoverer formålet at evaluere på deltagernes og terapiens processer under forløbet. 

Skemaet 9 nedenfor, angiver de enkelte sessioners mål, ud fra de givne instrukser. 

 
Skema 9 

Sessions 

Nummer 
Formål 

1 
At deltagerne får en oplevelse af hvor de befinder sig i forhold til deres egne 

stemmer og får formidlet det til de andre i gruppen. 

5 
At deltagerne laver en visualisering af, hvordan deres mål i forhold til deres stemme 

og det at tage plads, føles og ser ud for dem. 

9 At deltagerne evaluerer via male/tegning, hvor i deres proces de befinder sig. 

10 
At deltagerne evaluerer hele vores terapi proces, samt hvad de har fået ud af den og 

hvad det vigtigste er de tager med sig herfra. 

Udførsel: Alle tegninger og malerier er tegnet på et 30x40 cm format på akvarelpapir. 

Deltagerne har haft tusser, farveblyanter, vandfarver, oliekridt, lim og glimmer i forskellige 

farver til deres rådighed.  

 

Resultat: Bilag 16 præsenterer alle deltagernes billeder. Nedenfor har jeg igen opstillet et 

skema (skema 10) med alle kommentarer, citater og spørgeskemaudsagn, og den udførlige 

analyse er beskrevet i bilag 17.  

Skema 10 Scorerne ser således ud: 1,0 = a.helt uenig, 2,0 = b.delvis uenig, 3,0 = c.delvis enig, 4,0 = d.næsten enig, 5,0 = e.fuldstændig enig 

Sessions Nummer 1 5 9 

Gennem
snits 

scorer 

Instruktion: 

Mal din stemme. Det 

er måden du oplever 

din stemme på, jeg er 

ude efter! 

Mal: Hvordan vil det 

se ud, hvis du var der, 

hvor du kunne tage 

den plads, som du 

gerne vil tage? 

Mal: ”Status” på din 

stemme. Hvor er du 

nu, i forhold til hvor 

du gerne vil være med 

din stemme? 

Tidsforbrug på øvelsen  15 min. 16 min. 15 min. 

Tidsforbrug på evaluering og snak i minutter 30 min. 16 min. 10 min 

Hvordan oplevede du male/tegne øvelsen? 
1. Det gav mening i forhold til at finde nye sider 

af mit forhold til at tage min plads!  ÷ 4,67 ÷ 4,67 

2. Jeg ville gerne have haft mere tid til at male 

og tegne!  
1,8 ÷ ÷ 1,8 

3. Det var spændende at få lov til at udtrykke, 

hvordan jeg oplever min stemme/ dette 

spørgsmål på en anden måde!(her er to 

spørgsmål slået sammen, da instruktionerne var 

forskellige i sessionerne se bilag 3)  

4,4 5,0 ÷ 4,63 

4. Det gav mig en bedre forståelse af, hvordan 

de andre i gruppen oplever deres stemmer! 
4,8 ÷ ÷ 4,8 

5. Det gav mig en mulighed for at udtrykke flere 

aspekter af min egen stemme/spørgsmålet om at 

tage plads i relation til min stemme! 

4,2 4,0 ÷ 4,13 

6. Det fik mig til at forstå mere, i forhold til 

hvordan jeg forholder mig til min egen 

stemme/Hvad jeg behøver i forhold til at arbejde 

med min stemme og at tage min plads! 

÷ 3,5 ÷ 3,5 

7. Det gav mening i forhold til at forstå, hvor 

jeg befinder mig i processen med min stemme ÷ ÷ 4,5 4,5 
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Session 10’s male/tegneøvelse varede i 15 minutter og den efterfølgende mundtlige 

evaluering 45 minutter. Da jeg ikke har haft et spørgeskema ud fra øvelserne i session 10, 

men bare et samlet skema for hele forløbet, har jeg ingen spørgeskemaresultater i forhold til 

denne session. 

I forhold til forskningsspørgsmålet: ”Hvordan opleves det at arbejde med at oversætte sit 

stemmeudtryk i billeder” oplevede deltagerne, at øvelsen var et sted, hvor de kunne fordybe 

sig og endda opdage nye eller glemte sider af sig selv. Som for eksempel Christinas sceniske 

kjoledame, der gjorde hende opmærksom på, at hun savnede at optræde, og som hun selv 

mente ikke ville være kommet frem uden øvelsen. Berit der både fik en ny måde at udtrykke 

og mærke efter følelser på og genfinder sin tegneglæde med følelserne som nyt tegneobjekt. 

Erika genfandt også en længe hengemt og for hende vigtig maleglæde og oplevede, at 

øvelsen var med til at tydeliggøre hendes følelser for hende. Dina oplevede, at øvelsen føltes 

frigørende og gav hende tid til refleksion, og endelig oplevede Anna, at det blev en slags 

historieskrivning for hende, hvordan følte hun det første gang og så siden hen, og at hun 

8. Det gav mig mulighed for, at udtrykke flere 

aspekter af spørgsmålet! ÷ ÷ 5,0 5,0 

9. Det fik mig til at forstå, mere omkring hvad 

jeg har lært i disse sessioner  ÷ ÷ 5,0 5,0 

10. Det fik mig til at forstå, hvad jeg gerne vil 

lære omkring min stemme!  ÷ ÷ 4,0 4,0 

11. Jeg ville gerne have haft mere tid til denne 

øvelse! 
1,4 2,0 3,5 2,0 

Citater fra evaluerings session 10. 

D. Det var frigørende og gav også tid til refleksion over, hvad det var vi lavede – til at 
oversætte det. Jeg synes at det både har været sjovt og givende – netop fordi det har den form 

– og legefyldt. 

C. Jeg synes, det har været virkelig sjovt at tegne. Jeg blev først meget forbavset over, at jeg 

bare satte mig ned og tegnede en masse… Denne her følelse af at lege med farver og følelser 
på papiret……Det har været virkelig sjovt ….der fandtes heller ikke nogen krav, det 

behøvede ikke at ligne noget – det behøvede ikke at være perfekt – det behøvede ikke at være 

korrekt – det behøvede ikke at være nogen ting. 

B. Som barn elskede jeg at tegne og male og kunne bruge lang tid til det. Men her i 
voksenalderen så ved jeg aldrig, hvad jeg skal tegne. Men det her at tegne følelsen, det føles 

som en ny måde – at mærke – at føle efter 

E. For mig har det desuden bevirket, at jeg er gået hjem og har lavet billeder – hvilket jeg 

ikke har gjort i utrolig mange år, og som var et ganske vigtigt sprog for mig……… Det føltes 

også for mig, som det er en slags tydeliggørelse – en helt direkte oplevelse, som man siden – 
man gør det næsten kognitivt, men gennem noget andet, synligt……. 

A. Jeg har tegnet ting, som jeg aldrig har tegnet før. Og det er nok – hvad der bliver tilbage, 

når man går fra noget rent fysisk, som jeg oplever det bliver, når man lukker øjnene og når 

man så kigger - så bliver det noget socialt - og lige som at oversætte det. Den der sociale 
oplevelse OG fysiske oplevelse – dels bliver der jo nogle følelser og spørgsmål tilbage. 

E. Jeg blev også meget overrasket første gang, vi skulle tegne – og så gjorde jeg noget – og så 
- lige netop! 

C. Denne her kvinde som jeg tegnede med al glitteret og den store robe, den tror jeg ikke, jeg 

havde kunnet finde på, uden at jeg havde tegnet/malet. Og at jeg rent faktisk savnede at stå på 

scenen og gør sådan her (hun slår stort ud med armene). 

E. det har tydeliggjort noget, som løber rundt – en masse sager som man noterede og 

registrerede – på en måde, så er der jo visse ting, som man ikke kan få fat i og som man kan 
formulere sig omkring – enten i tale eller i billede. Og så får det jo en helt anden betydning 

for fortsættelsen – fordi man valgte at lægge vægt på det. 

A. det bliver som en historieskrivning – at jeg husker så absolut, hvordan det var inden og 

hvordan det blev siden hen. 

B. Det føltes nyttigt, givende - at male og fortælle om det. 

E. Så det er lige som at lægge til – at gøre lyd er jo et sprog – en type af kommunikation 
– …. man lægger endnu en farve til, hvordan det ser ud, udadtil. Det hjælper med at få 
balanceret det op. 

Kommentarer fra EFTER terapi skemaet 

X. Malerierne hjalp mig til at reflekterer og oversætte følelser til billeder og siden til ord. 

X. Malerierne syntes jeg ekstra meget om! Det var overraskenden let at male en følelse. 

Alle deltagerne er forkortet med deres forbogstav: A = Anne; B = Berit; C = Christina; D = Dina og E = Erika.  X: betyder anonym besvarelse 

(1) refererer til udsagn 1. i spørgeskemaerne osv.,   ÷ betyder at spørgsmålet ikke blev stillet efter denne session 
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havde tegnet ting, som hun aldrig før havde tegnet. Dette bekræfter svarene i 

spørgeskemaerne, hvor deltagerne er næsten helt enige om, at øvelsen gav mening i forhold 

til at finde nye sider i relation til det at tage sin plads og næsten enige om, at det gav dem 

mulighed for at udtrykke flere aspekter af, hvordan de forholdt sig til deres egne stemmer og 

det at tage sin plads.  

Til deltagernes egen overraskelse var det ikke svært for dem at udtrykke sig gennem tegning 

og maleri, og flere gav udtryk for, at de oplevede en legende følelse under øvelsen. Hvor 

deltagerne nogle gange oplevede stemmeøvelserne som udfordrende og 

grænseoverskridende, så gav denne øvelse dem en anden slags mulighed for fordybelse af de 

forskellige temaer omkring stemmen og de udfordringer, der dukkede op. Denne fordybelse 

oplevede deltagerne som afslappet, indadvendt, stille, og derfor oplevedes øvelsen ikke så 

kravfyldt - netop som jeg beskrev i målsætningen. Øvelsen gav dem mulighed for at 

udtrykke disse temaer på endnu en måde, således at flere aspekter trådte frem, netop som 

flere fortæller det - og i overensstemmelse med teorien. Endelig gav samtalen om billederne i 

gruppen også deltagerne en mulighed for at forstå de andre i gruppen – forstå deres 

udfordringer og problematikker bedre, og derved blev tegningerne og billederne visuelle 

manifestationer, som gruppen kunne bevidne i fællesskab. Som en deltager udtrykte det: 

”Det føltes nyttigt, givende – at male og fortælle om det”, og netop dette bekræfter svarene i 

spørgeskemaerne, hvor deltagerne er næsten helt enige om, at øvelsen gav mening i forhold 

til at finde nye sider i relation til udfordringen med at tage sin plads, med at forstå hvordan 

de oplevede deres stemmer, og hvor de befandt sig i deres proces.  

6.6 At arbejde med intention 

Uforudset resultat: Efter den første session oplevede jeg - især under 

improvisationsøvelserne - at deltagerne gik til ”angreb” i forhold til, hvordan de brugte deres 

stemmer. Dette ved jeg fra mig selv og fra min egen sangundervisning ikke er sundt for 

stemmen, og dette fik mig til at tilføje elementet intention i session 2. Deltagerne skulle finde 

en følelse af venlighed, ømhed og nænsomhed i forhold til, hvordan de gik til sig selv og 

øvelserne. Dette element beholdt vi i resten af sessionerne. I deltagernes refleksioner, både i 

sessionerne og i spørgeskemaerne, blev det klart for mig, at lige præcist dette element kom 

til at gøre en stor forskel for deltagerne. Da jeg indførte denne tankegang, var det ud fra en 

intuitiv følelse, men siden har jeg fundet Paul Gilberts teori om Compassionate 

Psychotherapy, der forklarer, hvorfor lige præcis denne måde at tænke og arbejde på kan 

være medvirkende til, at individer får mere gavn af deres terapi. 

Compassionate Psychotherapy er bygget på en integreret og tværfaglig tilgang, der trækker 

på evolutionær, udviklings- og buddhistisk psykologi samt neurovidenskab. 

One of its key concerns is to use compassionate mind training to help develop and work 

with experiences of inner warmth, safeness and soothing, via compassion and self-

compassion (Gilbert, P.; 2009:199). 

Compassion Therapy arbejder med både at skabe et trygt rum i forhold til terapien, hvilket 

ikke er så forskelligt fra andre terapier, men vigtigst – med at skabe et trygt rum i klienten 

selv, hvor klienten kan give sig selv omsorg, trøst og medfølelse. ”Compassion Therapy 

focuses on the Development of social safeness in therapy” (Gilbert, P.2009:202). Dette gøres 

ved at få klienten til at opleve følelser af omsorg, trøst og medfølelse. Det er ikke alle 

mennesker, der bare kan det, hvis de ikke selv har mødt disse følelser i deres liv, eller de er 

gemt langt væk. Hvis nu klienten ikke kender disse følelser, så må terapeuten prøve om disse 

følelser findes i forhold til for eksempel en anden person eller et dyr. Derefter forsøger 

klienten så at vende følelsen mod sig selv. Til begrebet medfølelse hører: omsorg, 

sensitivitet, sympati, rummelighed, empati og en ikke-dømmende tilgang, og terapeutens 
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rolle er at være særligt opmærksom på, hvornår klienten prøver at tvinge eller presse sig selv 

til forandring i stedet for at anerkende sin egen indsats, og det er her vigtigt at fokusere og 

lede efter klientens stærke sider, kendetegn og evner. En deltager har i det anonyme 

Efterterapi Skema skrevet følgende citater: 

Jeg er blandt andet blevet bevidst om at være venlig mod mig selv, og en følge af det, er 

en sænkning af kravene. Hvilket er skønt…At være venlig mod sig selv indebærer også 

at tage plads, og det er noget, jeg vil blive ved med at arbejde på…Hvis jeg er venlig 

mod mig selv, accepterer jeg den stemme, som jeg har. Og det gør jeg lidt mere nu 

(Anonym deltager i Efterterapi Skemaet). 

 

Disse tre kommentarer har en deltager skrevet i Efterterapi Skemaet. Ud fra disse udsagn 

tolker jeg, at intentionen om venlighed mod sig selv har haft indflydelse på mange aspekter 

af denne deltagers liv. Først har hun overordnet fået en bevidsthed om at sænke kravene til 

sig selv, hvilket har fået hende til at turde tillade sig selv at tage mere plads. Hun har også 

fået en forståelse af, at når hun holder sig selv nede i forhold til ikke at tage sin plads, - her 

tolker jeg, at det for eksempel kunne handle om at undlade at: sige sin mening, sige fra, eller 

gøre noget hun har lyst til - så er hun ikke venlig mod sig selv. Endelig har deltageren i 

forhold til sin stemme oplevet, at hvis hun var venlig mod sig selv, så havde hun nemmere 

ved at acceptere sin stemme, som den nu var, og ud fra mit eget sang og stemmemæssige 

perspektiv er min erfaring, at en sådan ”elev” har meget nemmere ved at arbejde med sin 

stemme, da stemmen så bliver neutralt ladet og et arbejdsredskab i stedet for noget, man skal 

kæmpe med og lave om på. 

En anden deltager har også skrevet i Efterterapi Skemaet om, hvad der har forandret sig med 

hensyn til hendes stemme: ”Jeg er mere venlig mod den. Hvis den skærer og ikke vil følge 

med, så varmer jeg lidt op og prøver igen – i stedet for at være hård mod mig selv og blive 

tavs (som jeg nogle gange gjorde før)”  

Hvis jeg kigger på forløbene hen over alle sessionerne, så oplevede deltagerne forskellige 

aspekter i forhold til det at have en intention om venlighed mod sig selv. For eksempel 

skriver en anonym deltager efter session 8 i spørgeskemaet: 

Jeg har ikke arbejdet med at udgå fra, hvordan det føles, men i stedet ud fra hvordan det 

lyder. Hvis det ikke har lydt godt, har jeg tænkt, at stemmen er for dårlig. Hvis jeg er 

venlig mod stemmen og stiller spørgsmålet: ”Hvordan passer det dig bedst at tage denne 

her tone”, så kan jeg undersøge det og opdage, at hovedklangen er mindre anstrengende 

end brystklangen til trods for, at brystklangen føles mere naturlig. (deltager session 8) 

 

Overordnet set fandt Dina, at denne tankegang gjorde hende opmærksom på, at hun 

forcerede sin stemme, og siden på hvilke handlinger, hun mærkede som venlige mod sig selv 

i sit liv. For eksempel at hun tog sig selv alvorligt i forhold til praktiske uoverensstemmelser 

med kæresten og studier, som var vigtige for hende. For Berit var denne tankegang med til at 

gøre hende opmærksom på, hvor hård hun er ved sig selv, og med til at åbne op for legen og 

sensitiviteten i forhold til rent fysisk at mærke efter, både hos sig selv, men også i forhold til 

hendes igangværende uddannelse som massageterapeut. Anna var nok den af deltagerne, der 

havde mest musikuddannelse med i sin bagage. For hende fik det, at arbejde med den 

medfølende intention, hende til at se, hvordan hun vurderede sig selv og andre meget hårdt. 

Hun nåede at sige fra i forhold til et stort projekt på jobbet, fordi det ikke var godt for hende, 

og hun fik med intentionen en ny tankegang i forhold til at arbejde med sin stemme, en 

tankegang hun i sin sangundervisning ikke før var stødt på, og som hjalp hende til at 

fokusere mindre på præstation. Christina gav i session 2 udtryk for, at hun måtte finde nye 

veje i arbejdet med stemmen, da hun skulle arbejde med intentionen om venlighed. Hen ad 

vejen blev emnet vendt, i forhold til hvordan hun så på sig selv, og til hvordan visse af 

hendes forventninger til sig selv stressede hende. For eksempel at hun havde en forventning 

til sig selv om at skulle være ansvarlig for at håndtere og finde en løsning på alt, der er svært. 
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Endelig har arbejdet været med til at påvirke Erikas bevidsthed om, at hun måske ikke 

kendte denne medfølelses/omsorgs/kærlighedsfølelse til sig selv, og selv om det var diffust 

for hende, så fik hun en fornemmelse af, at hvis hun kunne få fat på den, så ville det være 

vigtigt for hende. I den evaluerende session 10 sagde Berit: ”Det her med at være venlig 

mod/varsom med sig selv, kommer jeg til at tage med mig”.  

7. Samtalerne i terapien 
 

Hver enkelt session havde flere samtaler, blandt andet det første element i de 9 sessioner – 

”Siden sidst Runden”, evalueringerne af de forskellige øvelser og afslutningsevalueringerne. 

Alle udsagn i mine analyser er taget fra disse samtaler, da det var her, de forskellige temaer, 

udfordringer og problemer blev italesat, og da jeg derfor regner dem for en del af de andre 

forskningsspørgsmåls resultater. I første session var formålet, at deltagerne skulle lære 

hinanden at kende, det vil sige noget om deres baggrund og hvorfor, de var med i gruppen. 

Siden var formålet at høre fra alle, hvordan de havde haft det siden sidste session, hvilke 

tanker de havde gjort sig i mellemtiden, både i forhold til sessionen, men også i deres liv. 

Det var her, der skulle være mulighed for at sætte ord på deltagernes oplevelser, stille 

eventuelle spørgsmål eller komme med kommentarer til øvelserne. Det var også her, jeg 

kunne få et indblik i, om deltagerne kunne relatere øvelserne til deres liv. Det var blandt 

andet ud fra disse snakke, at jeg tilrettelagde eller ændrede på de øvelser, vi lavede. 

Dette punkt ville nok ikke adskille sig meget fra samme punkt i en almindelig gruppeterapi, 

hvor man ikke havde det musikterapeutiske element, bortset fra at vi, efter første session, 

havde vores musikalske øvelser som referencepunkter. Katarina Lindblad har i sin D-

uppsats: ”Samtalet i musikterapi” på KMH fra 2012 netop taget dette punkt op. 

Vi begyndte hver session med at sidde på stole i en rundkreds og fortælle en for en, hvordan 

det var gået siden sidst. Den første gang blev selvfølgelig brugt som en præsentationsrunde. 

Alle deltagerne fik tid til at komme frem med det, de havde på hjerte, fra den tid der var gået 

siden sidste session. Der var ikke sat tid på dette punkt, men den enkelt deltager fik lov at 

tale, indtil emnet føltes udtømt. De andre deltagere kommenterede og udspurgte den 

deltager, der var midtpunkt i samtalen, hvilket resulterede i, at vi nogle gange kom til at 

snakke i op til 50 minutter af de 120 minutter, vi havde til rådighed. Dette var især tilfældet, 

da vi kom godt i gang med processen. På næste sider har jeg lavet en oversigt (skema 11) 

over den tid vi brugte på siden sidst runden. 

Skema 11 

Sessions nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Antal minutter for 
præsentationsrunden/Siden 
Sidst Runden. 

14 10 29 30 42 66 36 65 47 

Havde vi ingen 

runde, da hele 

sessionen var 
evaluering 

 

Som man kan se af ovenstående skema, blev der talt en stor del af de 120 minutter, vi havde 

til rådighed. Især i session 5, 6, 8 og 9. Når man så lægger til, at vi havde evalueringer efter 

de forskellige øvelser og en kort afsluttende evaluering i slutningen af hver session, har vi 

brugt mere end halvdelen af tiden gennem sessionerne til at tale.  

Jeg har - som før nævnt (pkt 3.4 s.12 og pkt. 4.4.1 s.19) – under min supervision hos min 

kliniske vejleder brugt Yaloms 11 terapeutiske faktorer til at evaluere hver session. Jeg har 

efter hver session udfyldt ”Dokumentations formularen” (bilag 1) for at finde eksempler på 

de 11 faktorer, så vidt jeg kunne. De 11 faktorer har jeg brugt som målestok for at evaluere, 

om der faktisk fandt en terapeutisk proces sted. Yalom skriver: “From my perspective, 
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natural lines of cleavage divide the therapeutic experience into eleven primary factors” 

(Yalom, I. D. 2005:1) 

Nedenfor har jeg lavet et skema (skema 12) i forhold til Yaloms engelske version, de 

svenske benævnelser i evalueringsskemaet og mine danske oversættelser, samt nøgleord som 

beskriver det enkelte punkt direkte fra Yalom (Yalom I.D., 2005) 

Skema 12 
Faktor 

Nr. Engelsk Svensk Dansk Nøgleord for punktet 

1 Instillation of hope  Hopp Installering af håb 
Indgive tro på at forandring er mulig. 

Håb om bedring 

2 Universality  Universialitet Universalitet 
Få en oplevelse af ikke at være alene om 
et problem.  

Andre har løst samme problem. 

3 Imparting  Rådgivning 
Formidling af 

information 

Deling af information. Herunder  

forskellige psykologiske teorier, 
psykoeducation og rådgivning 

4 Altruism  Altruism Altruisme 

Vise storsind over for andre i gruppen. 

Være den der kan foregå som et 

eksempel for andre. 

Hjælpe, hvis man kan se, man har noget 

at tilbyde gruppen. 

5 

The corrective 

recapitulation of the 
primary family 

group  

Återupplevande av 
familjekonstellatione 

Korrigerende 

opsummering af den 
primære 

familiegruppe 

At genopleve konflikter i forhold til 
andre gruppemedlemmer, der minder 

om dem, man har haft i sin oprindelige 
familie, for siden at lære at håndtere 

disse konflikter på nye måder 

6 
Development of 
socializing 

techniques 

självförståelse 
Udvikling af sociale 

teknikker 

Social læring. Udvikling af sociale 

kompetencer, ved at forstå hvad 
konsekvenserne af ens tanker, 

handlinger netop nu bevirker. Samt hvad 

der skal til for at ændre dem. 

7 Imitative behavior Identifikation Imitation 

Lære fra de andre gruppemedlemmers 

eksempler. Men også identifikation af 

deres udfordringer, og hvordan man selv 
eller de har løst dem. 

8 
Interpersonal 

learning 

Interpersonell 
inlärning – ”input” – 

”output” 

Interpersonel læring 

Gruppen som mikrokosmos, hvor 

deltagerne gennem feedback fra gruppen 

og selvobservation blive i stand til at 

korrigere egne sociale færdigheder. 

9 Group cohesiveness Gruppsammanhållning Gruppesammenhold 

At gruppen sammen udvikler en 

støttende og opmuntrende atmosfære, 
der gør det muligt for den enkelte at 

turde vise sin sårbarhed. At gruppen 

bliver det sted deltagerne allerhelst vil 
være, og hvor de ser frem til næste 

session. 

10 Catharsis Katharsis Katarsis 

Forløsning af følelsesmæssige tilstande 

via forskellige udtryk. F.eks.: at sige sin 
mening, græde ud, synge for fuld hals 

osv. 

11 
Eksistentielle 

faktorer 
Existentiella faktorer 

Eksistentielle 

faktorer  

Erkendelse af livets faktuelle sandheder. 
F.eks. vi skal alle dø. Livet er 

uretfærdigt. Lige meget hvor tæt jeg 

kommer på et andet menneske, er mit liv 
mit eget ansvar. 

 

Som man kan se af ovennævnte skema, er der lidt forskel på min oversættelse og den 

svenske version fra evalueringsskemaerne. Jeg har i mine evalueringer af sessionerne valgt at 

forholde mig til den svenske version. I denne opgave vil jeg ikke gennemgå hver enkelt 

faktor, da mine forskningsspørgsmål er koncentreret om stemmearbejdet, men jeg har samlet 

alle evalueringer i forhold til Yaloms 11 terapeutiske faktorer i et skema, som kan ses i bilag 

18. Som man vil kunne se af dette skema er alle 11 faktorer faktisk dækket ind af de 10 

sessioner. Det skal tilføjes, at det er MINE fortolkninger af det, der er foregået i sessionerne i 
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forhold til Yaloms faktorer, der ligger til grund for skemaet. Jeg har ikke efterprøvet om 

deltagerne ville fortolke det nøjagtig på samme måde som jeg.  

Her vil jeg blot fremhæve en enkelt af de vigtigste faktorer, for at en gruppeterapi ifølge 

Yalom (Yalom, I.D. 2005:57ff) kan finde sted. Det er den faktor, at gruppen er attraktiv at 

være i, og at der findes et sammenhold i gruppen (faktor 9). I den afsluttende session 10 

sagde Dina:  

Det første, jeg tænker på er, det fællesskab, som vi har haft sammen i løbet af det forløb, 

og det vi har delt. Jeg synes, det har været fint og kærlighedsfuldt. Og det føles, som om 

vi og jeg selv har sprængt grænser og knækket hul i den mur, som vi har haft for os selv, 

med denne kærlighed (Dina session 10). 

 

Dette tolker jeg, som at Dina har oplevet, at der var en stor kærlighed og omsorg i gruppen, 

og dette bekræftes af Christina, der har malet et hjerte i forhold til, hvordan hun har oplevet 

forløbet, og som derefter fortalte:  

Det blev selvfølgelig et hjerte, og det som er rundt om, det er os. Det har været 

fantastisk at komme her hver onsdag og bare få lov at være. Det har været vældig 

befriende og et fristed……Det er mere måden og hele forløbet i sin helhed, som jeg har 

tegnet med det her hjerte og alle delene. Jeg kommer til at savne det her (Christina 

session 10). 

 

Erika fortsætter i forhold til, hvordan hun oplevede gruppen:  

Jeg har ikke vidst, hvad jeg har tænkt og følt i … – bortset fra gruppen…det her er 

kærligheden (peger på det lyserøde i hendes maleri)….Eftersom gruppen er tryg, har jeg 

været tryg med at lave ting (Erika session 10). 

 

Disse tre udsagn fortæller mig, at vi er lykkedes med at skabe et tillidsfuldt og kærligt rum i 

gruppen. Hvilket er blevet bekræftet af flere hændelser undervejs, som fx at Christina for 

første gang i sit liv har fortalt gruppen, at hun var bange for ikke at blive accepteret af dem 

(session 5), og at der har været plads til, at både Erika og Berit kunne sige fra over for 

øvelser (session 4, 6 og 8), hvor vi så siden har behandlet – samtalet om, hvad der skete, og 

hvordan vi som gruppe kunne håndtere dette, med hensyn til at hjælpe den enkelte deltager. 

Anna fortsætter angående, hvordan hun opfatter, at hun har kunnet bruge gruppen: 

Generelt synes jeg, med de øvelser vi har lavet, er der tanker, som er vokset frem i 

forhold til at være i gruppe. At … jeg har set andre og nye tanker og sider hos mig selv i 

en gruppe, end jeg har gjort, når jeg gik i en almindelig samtaleterapi. Der har jeg også 

fået indsigt, men den her slags indsigter har meget handlet om, at vi er en gruppe – 

generelt – at gruppen har tilført et udefra perspektiv, som for mig virkelig er noget, jeg 

kæmper med. Jeg har hele tiden tanker som ”hvordan ser andre det her udefra?” Så jeg 

skammede mig over os som gruppe – generelt – men det gør jeg ikke mere (film 

(1.20:20)), (vi griner), og min løsning på det blev humor. Jeg stod for mig selv og 

tænkte: ”snart dør jeg af grin”, og ”sådan her må man ikke gøre”, og det er vel noget, 

som jeg har med mig, og som jeg kan bruge i andre sammenhænge (transkription fra 

film session10). 

 

Her oplever jeg, at Anna netop udtaler, hvad det er, gruppen har været specielt god til i 

forhold til, hvis det havde været individuel terapi. Hun har kunnet bruge gruppen som en 

metafor på, hvordan hun troede eller oplevede, at omverdenen vurderede hende. Fordi 

gruppen optrådte som spejl for hende, kunne hun gå ind og se, hvad der var hendes egen 

internaliserede omverden og arbejde med at blive opmærksom på, hvornår hun dømte sig 

selv negativt, og hvordan det kunne ændres under gruppens kærlige og omsorgsfulde 

atmosfære. Dette bekræftes af en deltagers kommentar i det anonyme spørgeskema efter 

session 8: 
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Vores indledende samtale er god for trygheden i gruppen og sikkert for den enkelte. Og 

trygheden i gruppen skaber mere frihed ved øvelserne (anonym efter session 8). 

 

Samtalerne opfatter jeg som forudsætning for, at gruppen har kunnet udvikle dette 

gruppesammenhold, det er her, deltagerne har kunnet genkende hinandens oplevelser eller 

kunnet give hinanden råd og vejledning, hvad angik de forskellige udfordringer. Det er også 

her, vi som gruppe har kunnet komme med input til øvelserne, som da Berit foreslog, at 

deltagerne skulle have lektier for (session 8), eller vi blev enige om nye spilleregler for en 

øvelse (session 4, 6 og 8). Det var her, formidlingen af deltagernes oplevelser af malerierne 

foregik, og her de andre deltagere kunne komme med nye bud på, hvordan en deltagers 

fortolkning af en udfordring kunne udlægges. Endelig var det ud fra disse samtaler, at jeg 

redigerede og planlagde næste sessions indhold - i forhold til de temaer og udfordringer, der 

var kommet op.  

8. Endnu et resultat. FØR og EFTER skema. 
 

Deltagerne har, som før beskrevet, skullet udfylde et samlende skema med de samme 

spørgsmål før og efter terapien (Se bilag 2). De mest tydelige resultater har jeg fremlagt i 

skemaet nedenfor. Der er ikke store forbedringer i skemaet som helhed, men mindre udsving 

i positiv retning i forhold til, hvordan deltagerne oplevede præstation, tage plads, deres 

stemme og selvværd. I forhold til deres psykiske velbefindende er der dog en markant 

forskel med hensyn til dette før og efter terapien (se skema 13). 

Jeg lægger her især mærke til, at alle forholdsvise negative udsagn scorer mindst 0,6 mindre, 

end da deltagerne startede i terapien, og udsagnet: ”Jeg har ofte en følelse af at være ked af 

det” scorer hele 1,65 point mindre end i starten. Fra c. delvis enig til en hel del mere end d. 

delvis uenig. Dette indikerer for mig, at hele forløbet har haft en betydning for, hvorledes 

deltagerne oplevede deres psykiske velbefindende efter terapien. 

9. Konklusioner 

9.1 Sammenstilling af resultaterne til slutresultatsvar 
Jeg vil her sammenfatte svarene på mine forskningsspørgsmål. Jeg har i dette 

gruppeterapiprojekt over 10 sessioner af 120 minutter per gang via en fænomenologisk 

metode kvalitativt undersøgt mine forskningsspørgsmål. 

Jeg har først gennemgået den teoretiske baggrund for de forskellige øvelser, samt mine 

målsætninger for dem i forhold til gruppen. Siden har jeg i skemaform fremlagt de 

kvalitative udsagn, jeg mente kunne belyse mine forskningsspørgsmål, samt den 

Skema 13 Scorerne er: 1,0 = a.helt uenig, 2,0 = b.delvis uenig, 3,0 = c.delvis enig, 4,0 = d.næsten enig, 5,0 = e.fuldstændig 

enig 
E. Psykisk velbefindende!  

 Før Efter 
Forskel mellem  

Før og Efter 
14. Jeg har ofte en 

følelse af at være 

deprimeret! 

3,2 2,5 -0,7 

15. Jeg har ofte en 

følelse af at være ked 

af det! 

3,4 1,75 -1,65 

16. Jeg føler mig ofte 

udbrændt! 
3 2,25 -0,75 

17. Jeg føler mig ofte 

stresset! 
3,6 3 -0,6 
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gennemsnitlige score på alle udsagnene fra spørgeskemaerne. Dernæst har jeg trianguleret de 

kvalitative udsagnsresultater med disse scoreresultater. I mine udførlige analyser, der er 

vedlagt i bilag 10-14 + 17, har jeg desuden kontrolleret for eventuelle afvigelser og tendenser 

i besvarelserne hen over de 9 første sessioner i relation til både den enkelte sessions 

gennemsnitsscorer, men også i forhold til hvert enkelt udsagns samlede endelige 

gennemsnitsscore.  

Hvad angår mit første forskningsspørgsmål: ”Kan det, at anvende 

afspænding/mindfulness som indledning på hver session påvirke det enkelte 

gruppemedlems proces i positiv retning?”, er slutresultatsvaret, at afspænding/mindfulness 

som indledning på hver session gjorde, at deltagerne oplevede, at de kom ind i deres eget 

autentiske rum. De kunne bruge øvelsen som et slags barometer for deres dagsform i forhold 

til stress, og dermed virkede den stressudrensende. Endelig blev deltagerne via øvelsen 

ekstra opmærksomme på kontrasten mellem at være tyste i eget ”rum” og siden lydgivende i 

det fælles rum. Spørgeskemaerne bekræfter, at deltagerne fandt øvelsen meningsfuld, at 

deltagerne slappede mere af og kom i bedre kontakt med deres krop, og at de oplevede, at 

øvelsen gjorde dem bedre i stand til at udføre de efterfølgende krops- og stemmeøvelser, 

netop som jeg hævdede i min indledende hypotese og i overensstemmelse med teorien om 

bedre indlæring i afslappet tilstand. Spørgeskemaerne indikerer, at deltagerne også blev mere 

opmærksomme på egne tanker og kom i dybere kontakt med sig selv under øvelsen, men i 

mindre grad end i de førnævnte oplevelser af meningsfuldhed, afslappethed, kropskontakt og 

oplevelse af at kunne udføre krops- og stemme øvelserne bedre. I endnu mindre grad 

oplevede deltagerne nye sider af sig selv under selve øvelsen. Endelig gav deltagerne udtryk 

for, at de oplevede, at mindfulness/afslapningsøvelsen gav mening i sig selv, at den gjorde 

dem mere opmærksomme på at mærke efter i det hele taget. Alle disse resultater støtter min 

første hypotese: ”At lave afspænding/mindfulness før stemmetræning påvirker det at arbejde 

med sin stemme i en positiv retning”. 

Med hensyn til spørgsmålet: ”Kan tekniske stemmeøvelser i gruppe åbne op for 

personlige processer, og i så fald hvilke processer?”, er slutsvaret, at tekniske øvelser som 

vejrtrækningsøvelser kunne være gode til at få deltagerne til at mærke endnu mere efter, 

hvordan deres krop fungerede, eller hvilke forhindringer/spændinger de havde i forhold til 

dette. Flere deltagere fik en oplevelse af, hvad det vil sige at have en helt afslappet 

vejrtrækning, hvilket derefter for nogle blev et værktøj i forhold til angstdæmpning. Dette er 

-helt i overensstemmelse med teorien om at vejrtrækningen får nervesystemet til at falde til 

ro og med mit formål med øvelsen. Deltagerne blev også mere bevidste om sammenhængen 

mellem sang og vejrtrækning, som var et andet af formålene med øvelsen, og dette blev 

bekræftet af svarene i spørgeskemaet, hvor deltagerne var næsten helt enige i, at øvelserne 

gav mening i forhold til stemmeøvelserne. Animerede film om, hvordan vejrtrækningens 

muskulatur arbejder, gjorde, at deltagerne oplevede, at de fik tilføjet endnu en forståelse for, 

hvordan deres vejrtrækning fungerer.  

En stemmeopvarmningsøvelse, der var defineret ud fra stemmekvaliteter placeret tre 

forskellige steder i kroppen, men ikke forudbestemt ud fra klangidealer eller eksakte toner, 

var god til at give deltagerne mod på at eksperimentere med deres stemmer. Øvelsen var god 

til at få deltagerne til at give sig selv lov til at lave "grimme" lyde, - og til at få dem til at 

mærke efter, hvordan deres egne stemmer lavede vibrationer i kroppen. Endelig kunne 

øvelsen også bruges til at få deltagerne til at mærke, hvilke begrænsninger, deres stemmer 

havde på daværende tidspunkt, og dermed gøre deltagerne opmærksomme på eventuelle 

stemmetekniske behov. Spørgeskemaerne viser, at denne øvelse kun til dels hjalp deltagerne 

med at bruge deres stemmer på nye måder, da der ikke indgik konkret teknik i øvelsen, og 

den derfor mere kunne bruges som en slags eksperimenterende laboratorium for det, 

deltagerne på daværende tidspunkt var i stand til at udtrykke med deres stemme. De 

personlige processer, der i denne forbindelse kunne gå i gang, var derfor meget forskellige 
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alt efter den enkelte deltagers forudsætninger. I dette tilfælde blev det 1) opdagelsen af 

indlejrede æstetiske krav til, hvordan stemmen måtte lyde, 2) opdagelse af lydens vibration i 

kroppen, 3) manglende stemmeteknik, 4) spørgsmålet om hvordan man behandler sig selv, 

når stemmen ikke vil, som man selv vil, 5) leg med stemmen samt 6) teknik. Endelig 

oplevede flere, at det var et stort skridt at gå fra de indadvendte afslapnings- og 

vejrtrækningsøvelser til at skulle give lyd i en gruppe uden netop en på forhånd defineret 

tone eller lyd. 

Mere eksakte opvarmningsøvelser på konsonanterne S, P, K og T var gode til at få 

deltagerne til at mærke deres mavemuskler og dermed deres vejrtrækning bedre. Dette i 

overensstemmelse med teori om og formål med øvelserne. De gav desuden deltagerne en 

oplevelse af deres egen kraft i forhold til deres stemmer. En glissandoøvelse kunne gøre det 

samme, men ikke i lige så høj grad. Alle disse fund bekræftes af svarene i spørgeskemaerne.  

Det var ikke alle deltagere, der nåede at få en frigørende og terapeutisk oplevelse via disse 

øvelser over de 9 sessioner. I forhold til teorien om øvelserne var deltagerne i stand til at 

arbejde med visualiseringer for toneanbringelse, men uden den fornødne, mere specifikke 

muskulære tekniske kunnen, var de ikke i stand til at få nok ud af den mere frie 

opvarmningsøvelse, så de kunne opleve en fuldstændig fri stemme, og dette bekræftes af 

spørgeskemaernes svar, hvor deltagerne er delvis enige om, at de oplevede frihed i deres 

stemmer. Disse resultater støtter delvis min anden hypotese: ”Tekniske stemmeøvelser kan 

åbne op for følelser, der sidder i kroppen og derved sætte gang i personlige processer”, men 

det har vist sig, at der er en stor variation i forhold til hvilke processer og hvor positivt de 

opleves af den enkelte deltager.  

Ved spørgsmålet: Hvordan påvirker det at improvisere med stemmen i gruppe det 

enkelte gruppemedlem? har jeg kigget på tre forskellige øvelser. Dels en fri 

improvisationsøvelse over de tre stemmeopvarmningskvaliteter, dels to forskellig former for 

improvisation i gruppe, hvor det enkelte gruppemedlem på forskellig vis kom i centrum for 

gruppen.  

Slutresultatsvarene er: Den frie improvisationsøvelse gav flere af deltagerne en 

frihedsoplevelse i forhold til, hvordan de oplevede at måtte bruge deres stemmer. Som følge 

deraf fik de mod til generelt i sessionerne at handle på nye måder under selve 

stemmeimprovisationen og siden i stand til at overføre dette til deres private liv. Dette er helt 

i overensstemmelse med teorien og med min hypotese om, at man kan arbejde med 

personlige processer via stemmen. Flere deltagere oplevede, hvilke regler og krav de havde 

internaliseret i forhold til, hvordan man må lyde, og hvor meget plads man må tage: ”hvad 

tænker de andre i gruppen om mig” og i forhold til præstationskrav under kreativ udfoldelse. 

Øvelsen gjorde flere af deltagerne opmærksomme på behov for stemmetekniske værktøjer. 

Endelig gav øvelsen inspiration til deltagerne med hensyn til at reflektere over regler 

generelt – hvilken funktion regler har, og hvilke regler deltagerne havde i deres liv. For en 

enkelt deltager blev denne form for improvisation oplevet som for løs, idet hun havde svært 

ved at finde fokus/holdepunkt i al friheden. Spørgeskemaerne bekræfter, at deltagerne 

oplevede, at øvelsen var delvis grænseoverskridende, men også at de var næsten enige i, at 

det var en befriende oplevelse at få lov til at bruge deres stemmer frit, og at den ikke skulle 

lyde efter et bestemt ideal. De var også næsten enige i, at det var svært at bruge deres 

stemmer uden at lægge bånd på sig selv, og at gruppen var med til at sætte dem fri i forhold 

til, hvordan de brugte deres stemmer, ved at gruppen inspirerede dem. Deltagerne svarede, at 

de i mindre grad oplevede at komme i kontakt med gamle traumatiske følelser og i kontakt 

med følelser, som de ikke kendte, mens de delvist oplevede at kunne udtrykke nye sider af 

sig selv. Generelt udtrykte deltagerne også, at de oplevede øvelsen som glædesfyldt, og det 

gav dem lyst til mere improvisation.  
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De to mere definerede improvisationsøvelser var henholdsvis en Call & Response (C&R) 

øvelse og en Tonestafet (TS) øvelse. Begge tænkt til at arbejde med præstation.  

Det improviserende element i alle øvelserne var, at Callet eller Tonen var noget, deltagerne 

selv fandt på, uden krav om hvordan lyd eller strofe skulle lyde (Se afsnit 6.4 for beskrivelse 

af øvelsernes formål og udførsel, samt bilag 9 pkt. 9-10 for instruktion af øvelserne). 

Slutsvarsresultaterne var: I første omgang gav C&R udført 2&2 flere af deltagerne en 

oplevelse af, at de kunne kommunikere til en anden, hvordan de oplevede at være til stede i 

kroppen. Øvelsen gav dem tillige en oplevelse af, hvordan det føltes at styre og blive styret. 

Når deltagernes stemmer/toner overlappede hinanden, oplevede de, at det føltes støttende. 

Dette gik igen i TS-øvelsens toneoverlap. Øvelserne gav alle deltagerne en følelse af at høre 

den/de andre og selv at blive hørt. Dette bevirkede, at det var meget grænseoverskridende for 

især to af deltagerne. Dette afhjalp gruppen ved at gøre det tilladt at sige fra, og ved at hver 

enkelt deltager fik lov at lave egne regler for deltagelsen i øvelsen. C&R øvelsen bragte et 

gammelt præstationstraume frem i en deltager, nemlig angst for at skulle styre og være i 

centrum hos en anden, mens en tredje deltager kunne bruge den til at afprøve nye 

handlemåder i forhold til sine grænser.  

Alle deltagerne oplevede, at øvelserne var udfordrende for dem, men de oplevede TS-

øvelsen som blidere end C&R, idet den var mere enkel i sine musiske krav – bestående af 

bare en lyd og ingen strofer. Deltagernes svar i spørgeskemaerne bekræfter, at øvelserne 

oplevedes delvist udfordrende, og at de næsten var enige i, at de følte præstationsangst i 

forhold til gruppen. Men alle deltagerne var også næsten enige i, at disse øvelser var med til 

at øge tilliden til gruppen, og at de blev inspireret og syntes, at det var sjovt at lege med 

hinandens toner. En deltager gav udtryk for, at hun via øvelsen oplevede øjeblikke, hvor hun 

kunne hengive sig selv til gruppen og følte et VI. 

Overordnet set var alle tre øvelser, den frie improvisation, C&R og Tonestafet - som 

beskrevet i formålet - effektive til at arbejde med præstation.  Jeg opdagede dog også, at de 

skulle bruges med varsomhed og med indtoning på deltagerne i forhold til, at øvelserne 

skulle blive til gode oplevelser for alle. Endelig spillede det en rolle, hvilken stemmeteknisk 

baggrund den enkelte havde, med hensyn til hvad deres fokus for øvelserne blev. 

Endelig til mit sidste forskningsspørgsmål: ” Hvordan opleves det at arbejde med at 

oversætte sit stemmeudtryk i billeder (tegning og maling)? Blev slutresultatsvarende: Her 

oplevede deltagerne, at øvelsen var et sted, hvor de kunne fordybe sig og opdage nye og 

glemte sider af sig selv. En opdagede en glemt scenedrøm, en anden en ny måde at male på 

og en tredje en glemt maleglæde. Dette bekræftes af spørgeskemaerne, hvor deltagerne var 

næsten helt enige i, at øvelsen gav mening med hensyn til at finde nye sider i forhold til det 

at tage plads, i forhold til at forstå hvor i processen de befandt sig, og den gav dem mulighed 

for at udtrykke flere aspekter af de forskellige spørgsmål. Disse oplevelser bekræfter både 

Zacharias’ teori om visualisering og hans teori om, at denne ekstra sanselige (visuelle) 

dimension kan tilføje endnu et aspekt til det emne, som deltagerne vil udfordre og undersøge 

(Zacharias, B., 1993:60).  

Deltagerne oplevede øvelsen som kravfri og overraskende let at udføre, og den hjalp dem til 

at reflektere over de punkter, jeg overordnet havde stillet til dem. Deltagerne oplevede, at de 

kunne oversætte følelser til billeder og siden til ord. Flere oplevede også denne øvelse som 

frigørende, og fordi vi gentog den 4 gange over de 9 sessioner, blev det en slags 

historieskrivning i forhold til før og efter terapien. Deltagerne oplevede, at øvelsen gav dem 

en ekstra måde at udtrykke sig på, netop som beskrevet i teorien, og også dette bekræftes af 

spørgeskemaerne, hvor deltagerne er enige om, at øvelsen også fik dem til at få mulighed for 

at udtrykke flere aspekter af forskellige spørgsmål og til at forstå mere om, hvad de havde 

lært sig både halvvejs igennem og til sidst i vores forløb.  Endelig gjorde samtalerne omkring 

billederne i gruppen, at deltagerne fik større indsigt i og forståelse for hinandens følelser, 
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tanker og udfordringer - og dette bekræftes af svarene i spørgeskemaerne. Her mener jeg at 

min fjerde hypotese: ”At arbejde med at oversætte sit stemmeudtryk i billeder 

(maleri/tegning/collage) kan påvirke den enkeltes proces i en positiv regning” i dette projekt 

helt bekræftes. 

Som et uforudset resultat af undersøgelsen blev det meget tydeligt igennem sessionerne og i 

evalueringerne, at det at tilføje en intention om venlighed mod sig selv i forhold til alle 

øvelserne, gjorde en stor forskel for deltagerne. Netop denne attitude gav flere indsigter for 

deltagerne, i forhold til hvordan de forholdt sig til sig selv. Dette medførte igen flere 

ændringer hos deltagerne, hvor de begyndte at prioritere livsforhold på nye måder, med 

hensyn til hvad de oplevede var vigtigt for dem selv. En begyndte at prioritere sine studier, 

en anden at sige fra over for en stor arbejdsbyrde, en tredje at afprøve nogle sjovere roller til 

en fest, end dem hun plejede, en fjerde at åbne op for den kærlighed der var fra mennesker 

omkring hende og en femte at søge nyt job.  

Endelig var der - ud fra deltagernes besvarelser i et spørgeskema efter hele terapien - 

indikationer på, at forløbet har været med til at forbedre deltagernes psykiske velbefindende, 

idet deltagerne oplevede, at de er markant mindre enige i udsagnet om at de ofte havde en 

følelse af at være ked af det.  

Jeg mener overordnet set, at min tredje hypotese: ”Man kan via stemmen arbejde med disse 

personlige processer” (de processer der er dukket op via de tekniske stemmeøvelser) og min 

sidste og femte hypotese: ”At arbejde med stemmen i gruppe kan påvirke følelser relateret til 

selvværd, præstation og stress i en positiv retning”er blevet støttet i dette projekt. Men 

projektet har også gjort mig opmærksom på en vigtig ting - deltagere kommer med store 

individuelle forskelle og forudsætninger. Dette har stor betydning for den individuelle 

oplevelse af de forskellige øvelser.  

10. Diskussioner 

10.1 Metodekritik 
Jeg valgte fra starten af projektet at bruge en fænomenologisk metode i forhold til at 

undersøge mine forskningsspørgsmål, fordi jeg ville undersøge, hvordan deltagerne 

oplevede øvelserne i gruppeterapien. Derfor var det indlysende for mig, at vælge denne 

metode. Ved at dykke dybere ned i fænomenologien blev det også klart for mig, at jeg måtte 

vælge den hermeneutiske fænomenologi, da jeg ikke tror på, at jeg som tolkende forsker kan 

være hundrede procent objektiv, hvilket den rene fænomenologi kræver. Siden læste jeg 

videre inden for eksistentiel psykologi og Yaloms teorier og fandt, at disse også hvilede på 

det hermeneutiske fænomenologiske grundlag, hvilket gjorde valget endnu mere klart.  

Valget med at lave spørgeskemaer udviklede sig under kommunikationen med min vejleder, 

og jeg syntes, at det var en god og oplagt idé at triangulere med et spørgeskemas spørgsmål, 

for at få endnu mere troværdighed i min undersøgelse. Jeg havde ikke stor erfaring med 

spørgeskemaer og jeg forsøgte at få Yaloms faktorer til at indgå som en del af udsagnene i 

spørgskemaerne, som f.eks. ”Jeg føler nu at jeg har fået mere tillid til de andre i gruppen”, 

da jeg havde endnu et forskningsspørgsmål i relation til Yaloms 11 terapeutiske faktorer, 

som jeg, på grund af pladsmangel i denne opgave, må besvare i en anden sammenhæng. 

Havde jeg vidst, hvilket stort og omfattende arbejde det ville blive, er jeg ikke sikker på, at 

jeg ville have valgt at gøre det på denne måde. Dels kom jeg op på over hundrede forskellige 

spørgsmål, fordi jeg gerne ville dække alle nuancer af øvelserne, dels skulle jeg nok have 

lavet et endnu større og grundigere forarbejde i forhold til, hvordan jeg udfærdigede 

spørgeskemaerne, så udsagnene blev meget mere konkrete i forhold til forskellige fixpunkter 

(for eksempel: jeg mærkede vejrtrækningen ved lænden, jeg mærkede mine mavemuskler, 

jeg følte mere håb, jeg lærte af gruppen osv.) så de ikke kunne fortolkes så bredt, som dem 
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jeg har benyttet mig af her. Endelig så skulle jeg nok have haft færre spørgsmål, så flere 

deltagere orkede at svare på alle spørgeskemaer alle gange. Nu blev det seks ud af de ti 

sessioner, der blev dækket med fulde besvarelser fra deltagernes side, mens der efter fire 

sessioner blev besvaret mellem 80 og 50 procent (se s. 23), hvilket gør, at spørgeskemaernes 

svar ikke fuldt ud kunne svare på, om deltagerne oplevede stor forskel i øvelserne over tid, 

men bare give en indikation.  

Jeg havde valgt en digital løsning, hvor jeg sendte spørgeskemaerne efter hver session til 

deltagerne. Det gode ved det var, at jeg efter sessionen kunne ændre mine spørgsmål, til at de 

reflekterede det, der virkelig skete ved den aktuelle session, da vi sjældent kom til at lave 

hele det program, jeg havde forberedt. Det uhensigtsmæssige var, at det tog tid at lave disse 

ændringer, så der nogle gange gik to dage, før deltagerne fik skemaerne, hvilket gjorde, at 

øvelserne måske ikke længere var 100 procent presente for dem, og at det også var nemmere 

ikke at svare. Her kunne jeg i tilbageblik, måske have sparet mig selv tid, ved at bruge 

samme spørgeskema efter hver session, og så bedt deltagerne om kun at udfylde de øvelser 

vi havde lavet i pågældende session og udeladt resten. Dette ville så have krævet, at jeg helt 

sikkert vidste, hvilke øvelser vi ville komme til at lave før første session, og det vidste jeg 

ikke hundrede procent. De forskellige øvelser blev præsenteret og implementeret, 

efterhånden som forskellige temaer og emner i gruppen dukkede op, og der var f.eks. flere 

tekniske øvelser, jeg havde påtænkt, som jeg ikke anvendte i projektet på grund af 

tidsmangel. Mit forsøg på at tage kopierede eksemplarer af spørgeskemaerne med til selve 

sessionerne, da en deltager udtrykte ønske om dette, var ikke så vellykket, da denne deltager 

så ikke dukkede op til sessionen. Måske en mindre formular i forlængelse af sessionen, som 

en sidste aktivitet i sessionen, med færre spørgsmål ville være at foretrække næste gang. 

En anden ting, man kan diskutere i forhold til dette projekt, er mine mange roller i forhold til 

undersøgelsen. Dette har jeg været meget opmærksom på, og en af metoderne til at 

borteliminere eventuelle fejlkilder som at jeg for eksempel ikke bare kunne være deltagende 

observatør og så skrive referat, var, at videofilme sessionerne, og siden udtransskribere alle 

dialoger. Også her har jeg været opmærksom på, at jeg har kunnet høre forkert, have 

misforstået svenske vendinger og ord og så videre. Dette har jeg imødegået ved, at 

deltagerne har godkendt de udskrevne transskriberinger og mine sammenfatninger af deres 

forløb. Det vil selvfølgelig være et andet projekt, hvis instruktør/terapeut/leder ikke var den 

samme som forskeren. 

I forhold til mit sidste psykiske resultat fra FØR EFTER sekmaet er jeg opmærksom på, at en 

fejlkilde kunne være, at vi startede projektet i begyndelsen af marts, hvor det stadig var 

vinter og mørkt, og vi afsluttede i slutningen af maj hvor foråret og lyset var på sit højeste.  

10.2 Kritik af øvelserne i projektet 
Jeg valgte som beskrevet at lave øvelser, hvor der var lagt stor vægt på de improvisatoriske 

indslag, for at deltagerne ikke skulle sidde fast og kæmpe med udførelsen af fastlagte 

øvelser. Set i bakspejlet kunne vi måske godt have brugt mere tid på konsonant- og 

glissandoøvelserne og på flere decideret tekniske øvelser i forhold til anvendelsen af støtten, 

vokalernes placering, faste melodifraser på tre toner, osv. Men jeg ved ikke, om deltagerne 

ville have mærket en forskel, hvis vi var startet med de mere fastlagte tekniske øvelser, og 

siden havde improviseret. Nogle øvelser er til for at mærke sine egne begrænsninger, mens 

andre er til for at hjælpe med at overkomme disse. Det var tydeligt, at der var forskel på de 

forskellige deltageres sangtekniske baggrund, og at de derfor også havde vidt forskellige 

behov i forhold til at komme videre, hvis de skulle føle frihed og kraft i forbindelse med 

deres stemmer. Dette begrænsede gruppen, da der ikke var så meget tid til at gå ind på den 

enkeltes behov, men gruppen var en god ramme til at arbejde med emner som præstation og 
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at tage plads, hvor gruppen kunne spejle den enkelte. Gruppen var også god til at opmuntre 

den enkelte og til at få deltagerne til at føle, at de ikke stod alene med deres udfordringer.  

I hele forløbet var jeg meget opmærksom på, at jeg var ny som terapeut, og selv om jeg har 

en ganske stor portion erfaring med at undervise og håndtere svære følelser hos mine elever, 

var jeg meget opmærksom på, at mine deltagere ikke følelsesmæssigt skulle ud, hvor jeg 

ikke var i stand til at håndtere det. Dette gjorde, at jeg var meget bevidst om ikke at skubbe 

eller provokere deltagerne hårdt. Hvis jeg havde været mere erfaren som terapeut, kunne jeg 

måske godt have gjort det i denne sammenhæng. 

Endelig er der spørgsmålet om tidsrammerne i forbindelse med samtalerne. I dette projekt 

brugte vi rigtig megen tid til at snakke, hvilket nogle gange blev på bekostning af tid til 

øvelserne. Jeg lod deltagerne tale, indtil jeg fornemmede, der ikke var mere at sige i forhold 

til et emne. En anden gang tror jeg, at jeg vil bruge et timeglas, som en af deltagerne foreslog 

efter terapien, så vi kunne have fået mere tid til øvelserne. Men igen – det er en balancegang. 

Måske vil jeg også en anden gang begynde med afslapningen/mindfulnessøvelsen i stedet for 

som her at starte med snakken, for at se hvad det vil kunne bringe.  

10.3 Perspektivering 

10.3.1 Relevans i forhold til min egen videre praksis 
Dette projekt har allerførst relevans for mig selv som musikterapeut, idet det har givet mig 

mod på at fortsætte dette arbejde. Det har givet mig et grundlag for, at jeg nu gerne vil starte 

en egen praksis op. Jeg er klar over, at jeg selvfølgelig skal få mere erfaring og udvikle 

øvelserne yderligere, men jeg oplever, at jeg har fået skabt et fundament, der kan bære i 

forhold til at arbejde med stemmen som terapeutisk redskab i gruppeterapi. 

Jeg oplever, at mindfulnessøvelsen gjorde, at deltagerne blev mere sensitive over for at 

mærke deres krops signaler, og dette - gav lettere adgang til stemmen. Det blev også tydeligt 

for mig, at jeg har en lang og omfattende erfaring med stemmen og stemmeteknik – så på det 

grundlag vil jeg måske kunne hjælpe sangere/stemmefolk, med for eksempel 

præstationsangst, performance og improvisation, mens den helt elementære stemmetræning 

nok mere henvender sig til folk, der ikke har beskæftiget sig med stemmearbejde før. Fra 

min egen praksis ved jeg, at man ikke opøver en stemmeteknisk kunnen fra den ene dag til 

den anden. Der findes ikke et quick fix, det tager lang tid, og på tre måneder kan man bare få 

en smagsprøve. Det kunne være interessant at se, hvad jeg kunne nå på et forløb på for 

eksempel et år. Jeg kunne også tænke mig en model, hvor jeg havde skiftevis individuelle og 

gruppesessioner, og hvor jeg i de individuelle sessioner gik mere teknisk til værks og i 

gruppen arbejdede med andre relevante livstemaer. 

10.3.2 Relevans for musikterapi 
Musikterapi beskæftiger sig allerede med mange forskellige områder, men oftest inden for 

det patologiske spektrum. Selv om metoden stemmearbejde i gruppeterapi er udviklet med 

henblik på personer uden officielle diagnoser, så mener jeg sagtens, den vil kunne bruges 

også inden for psykiatrien. I 2013 lavede jeg en peer reviewed workshop på den europæiske 

musikkonference i Oslo, hvor jeg sammen med andre musikterapeuter afprøvede 

mindfulnessøvelsen og de vejrtræknings- og stemmeopvarmningsøvelser, som jeg har 

anvendt i dette projekt. Flere af deltagerne, der arbejdede inden for psykiatrien, tilkendegav 

efter workshoppen, at øvelserne sagtens kunne bruges i forhold til at arbejde med 

psykiatriske patienter. 

Inden for Community Music Therapy, der har introduceret det salutogene perspektiv, ser jeg 

det som oplagt at arbejde med metoden inden for områder som stressforebyggelse, 

empowerment, præstations- og samarbejdsproblematikker; den vigtigste forudsætning her er, 

at deltagerne har lyst til at arbejde terapeutisk via stemmen.  
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Endelig har jeg i mit sanglige liv mødt flere sanglærere og stemmeundervisere, der ikke har 

været i stand til at håndtere de psykologiske processer, der blev sat i gang hos deres elever 

via arbejde med stemmen. Her ser jeg, at vinklen ”terapi via stemmen” kunne have noget at 

tilbyde disse sang- og stemmepædagoger i forhold til give dem værktøjer til og en forståelse 

for at håndtere sådanne udfordringer.   

10.3.3 Relevans i forhold til videre forskning 
Som jeg skrev under min metodekritik, var ingen af sessionerne uden afspændingsøvelse. I et 

større projekt over længere tid kunne det være interessant at se, hvad en session helt uden 

denne øvelse ville resultere i. Det kunne også være interessant at have en kontrolgruppe, der 

overhovedet ikke lavede afspændingsøvelsen over et langt stykke tid, og sammenligne 

hvordan de to grupper udviklede sig. Endelig kunne det være interessant at sammenligne en 

almindelig samtale gruppeterapi, med en gruppe der arbejdede med kroppen og stemmen, 

som vi har gjort det her, og se hvilke forskellige resultater der ville dukke op.  

Det kunne tillige være interessant at arbejde med en gruppe, hvor der også forekom mandlige 

deltagere. Da vi kun har været kvinder i dette projekt, ville det være spændende at se, om det 

vil give andre problematikker og emner at arbejde med en blandet gruppe, eller at arbejde 

med en ren mandegruppe? 

Det kunne også være interessant at bruge Sanne Storms stemmevurderingsmetode (Storm, S. 

2013) på en gruppe, der gennemgik et gruppeforløb, som det jeg har udført. Endelig kunne 

det være interessant at arbejde med to grupper, hvor den ene brugte megen tid på tekniske 

øvelser, mens den anden brugte megen tid på improvisation, og så se hvilke forskelle, der 

ville komme frem i forhold til præstation og empowerment. Dette ville måske kunne give et 

endnu klarere billede af, hvad de rene tekniske øvelser har at tilbyde i forhold til 

empowerment med stemmen. 

Endelig ville det være oplagt at bruge mine empiriske data i forhold til at undersøge om 

Yaloms 11 terapeutiske faktorer kunne omskrives med henblik på Stemmen som terapeutisk 

redskab i gruppeterapi. 

10.3.4 Relevans i forhold til samfundet lige nu. 
Jeg har i mit forord citeret Marianne Bentzen, der er repræsentant for Susan Harts 

Neuroaffektive udviklingspsykologi. Det har været min intention i dette projekt netop at 

træne den autonome sansning, som efter min mening i vores travle dagligdag ofte bliver 

skubbet bort, fordi vi ikke har tid, plads, råd og mulighed for at mærke os selv og hinanden 

som mennesker. Det er ikke noget, der bliver prioriteret i den politiske dagsorden, hvor det 

handler om vækst på alle planer, både i forhold til økonomi (jvf. den danske regerings 

vækstplan 8.05.2014 www.fm.dk), men så sandelig også inden for den optimeringsdiskurs 

der foregår mange steder i både offentlig og privat regi i forhold til, hvordan den enkelte 

forvalter sit private og sit arbejdsliv. Stress og udbrændthed er normalt forekommende 

diagnoser, der vil ramme mange af os igennem vores arbejdsliv. Ifølge stressforeningen er 

det officielle tal for sygemeldte med stress hver dag 35.000 (www.stressforeningen.dk) I en 

artikel i Politiken 6.marts 2015 skrev den forhenværende radikale formand og 

undervisningsdirektør Asger Baunsbak Jensen, at vi med vores nuværende livsform er ved at 

smadre vores empatiske evner hos os selv og vores børn. Så selv helt ned i barnelivet og 

uden diagnoser er det noget, som påvirker os alle i et eller andet omfang (Baunsbak-Jensen, 

A., 2015)   

Jeg anser mit projekt og min metode for at være et forsøg på at generobre denne empati og 

genoptræne den autonome sansning i forhold til at genskabe basal kontakt, engagement og 

tillid hos mennesker, der føler, de ikke har eller har mistet disse egenskaber. Jeg ser netop 

mine deltagerne i dette projekt som repræsentanter for den fokusering, der er på den 

individuelle præstation i samfundet, og ser derfor også behovet for, at mennesker kan lære at 

http://www.stressforeningen.dk/
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holde fast i sig selv og i deres oplevelse af, hvad de mærker og føler. Foulkes så gruppen 

som et minisamfund, som den enkelte kunne spejle sig i. I modsætning til hans brug af 

psykoanalysen, hvor det frie flow var fokus, bruger jeg den opbyggende og støttende gruppe 

som forudsætning for, at deltagerne kan få mod og lyst til at overskride deres grænser på en 

konstruktiv måde - i forhold til egne ønsker og i deres eget tempo. Visse trends i tiden kalder 

på optimal individuel optimering og en forestilling om evig vækst - også på det individuelle 

plan - lige meget hvad det handler om. Men en blomst kan ikke tvinges til at spire, vokse, 

sætte knop og blomstre, hvis ikke den får de rette betingelser for lige netop dens individuelle 

art og behov. Det duer ikke, at plante en rododendron i et sandbed, hvis den har behov for en 

sur jord. Og spørgsmålet er, om man får de bedste planter ved bare at behandle alle ens og gå 

ud fra, at alle har de samme behov. Det handler i sidste ende om at løfte vores stemmer, og 

få kraften til at sige fra og til. Hvis vi ved, hvad vi føler og mærker, så kan vi blive bedre til 

at udtrykke det. Foulkes og Norbert Elias mente, at demokratiet krævede individets 

emancipation i forhold til gamle normer og hierarkier. I dag er det måske en anden kamp, for 

eksempel kampen imod den totale effektivisering der kan medføre isolering og ensomhed 

pga. af blandt andet digitaliseringen af alting. Vi behøver faktisk ikke rent fysisk at møde 

andre mennesker, vi kan nøjes med at kommunikere på mail, Facebook, osv. Vores kontakt 

med det offentlige system er uden menneskelig kontakt. Vi kan uddanne os på fjernkurser og 

lære via video, men man kan altså ikke dufte blomsterne på billedet eller mærke vindens 

kærtegn på filmen. Derfor mener jeg, at den Foulkes/Norbertske kamp stadig lever, og ikke 

er vundet endnu. Som med blomsterne der har forskellige behov, kan metoden stemmebrug i 

gruppeterapi bruges af nogle mennesker til at komme videre i den proces. For andre, sådan 

som mine resultater viste, er det helt andre behov og andre tiltag der skal anvendes, for at de 

vil kunne blive hjulpet på vej. 
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Bilagsside. 

I nærværende officielle KMH udgave af denne opgave, har der ikke været plads til alle mine 

bilag, da de fylder 55 sider. 

Hvis man er interesseret i at se bilagene, kan en hel opgave med alle bilag rekvireres i en PDF 

version på e-mail adressen: allforthemusic@hotmail.com 
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