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1.0. Indledning

Nærværende test har til hensigt at undersøge, hvorledes specifik
og længerevarende træning af sangerens åndedrætsmuskulatur
påvirker sangstemmens funktion.
Vores tese er, at specifik optræning af de primære
åndedrætsmuskler, som danner kernen i sangerens støttefunktion,
afgørende vil forbedre lydgivningen.
Vi har valgt at begrænse vores undersøgelse til ét enkelt område,
nemlig stemmens ambitus, dens omfang.

Åndedrættet har altid spillet en væsentlig rolle i forbindelse med
uddannelsen af sangere. Betydningen af en dybtliggende og
hensigtsmæssig vejrtrækning fremhæves konstant i såvel praksis som
litteratur. Der er udbredt enighed om, at specielt diaphragma,
mellemgulvet og abdominalmuskulaturen, mavemusklerne, spiller en
afgørende rolle for en velfungerende stemme.
Men det er påfaldende, så lidt der siges om, hvordan man skal
arbejde med optræningen af denne for lydgivningen så vigtige
muskulatur. Dette gælder specielt diaphragma, som ikke er så
umiddelbart tilgængelig som abdominalmuskulaturen, eftersom
diaphragma ligger indlejret i brystkassen.
Det synes, som om den dybe diaphragmale indånding ofte tages for
givet, for en naturgiven funktion, hvad den da også oprindelig har
været. Vi kender alle den traditionelle henvisning til det
skrigende spædbarn, som på ingen måde bliver hæs eller mister
stemmen af at skrige i timevis. Men hos gennemsnittet af voksne er
diaphragmas bevægelighed stærkt hæmmet, bl. a. p.gr.a. en dårligt
afbalanceret kropsholdning og hyppigt med sammenfald i
brystkassen. Det er da også en kendsgerning, at de fleste trækker
vejret højtliggende og dermed overfladisk v.hj.a., enten skuldre
eller de øverste ribben.
Hvis diaphragma ikke bruges regelmæssigt og dynamisk, bliver
musklen slap og underspændt, hypoton, og hypotone muskler fungerer
langsomt og upræcist. Dette er meget uhensigtsmæssigt for
sangeren, eftersom indåndingen under sang skal være så hurtig og
lydløs som muligt. Dertil kommer, at diaphragma som nævnt er en
helt afgørende muskel i den såkaldte åndedrætsstøtte.
Åndedrætsstøtte defineres traditionelt, som en samtidigt virkende
muskelaktivitet i såvel ind- og udåndingsmuskler, h.h.v.
diaphragma og abdominalmuskulaturen. Disse er i samarbejde med
gravitationsmuskulaturen (som bestemmer kropsholdningen),
intercostales externi (de ydre mellem ribbensmuskler som indgår i
den typiske “sangerstilling” med den permanent åbne brystkasse) og
selve den indre strubemuskulatur med til at regulere det
subglottale tryk, trykket under stemmelæberne.
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Fungerer enten diaphragma eller abdominalmuskulaturen
utilstrækkeligt bliver lufttrykket mod den fine strubemuskulatur
for stort, hvorved stemmen belastes.
Vi mener i lighed med
for en fri lydgivning
åndedrætsfunktion. Vi
skal trænes op til en

mange
er en
mener
stærk

andre, at en væsentlig forudsætning
frit arbejdende og smidig
endvidere, at åndedrætsmuskulaturen
kondition.

Kun ved en passende spændingsparathed i musklerne, tonus, og en
deraf følgende hurtighed og smidighed, samt et ensartet niveau i
ind- og udåndingsmuskulaturen, vil man kunne opbygge en harmonisk
og afbalanceret støttefunktion. Omvendt vil en underspændthed i en
af de nævnte muskelgrupper danne en på forhånd given ubalance i
åndedrætsstøtten.
Vores tese er, at en specifik træning af de primære støttemuskler
afgørende vil forbedre lydgivningen. Muskulaturen vil i
ansatsøjeblikket, ved et højt træningsniveau, langt mere præcist
kunne koordineres i en elastisk og velfungerende støttefunktion.
Nøgleordene er således KONDITION og KOORDINATION.
Man vil altid kunne diskutere begreberne kvalitet og
hensigtsmæssighed i forbindelse med lydgivning. Diskussionen vil
være i fare for at rumme en meget høj grad af subjektivitet. Vi
har derfor valgt at koncentrere vores undersøgelse om ét afgrænset
område, nemlig stemmens AMBITUS, dens omfang. Denne er for
sangeren et særdeles afgørende område, og samtidig et kontant
udsagn om hvorvidt stemmen fungerer frit og hensigtsmæssigt. En
velfungerende og velstøttet stemme vil altid have en større
elasticitet og dermed et større omfang end en belastet og
ustøttet.

2.0. Testbeskrivelse
Testen blev gennemført over 2 måneder i perioden d. 5 september
til d. 2 november 1994.
Der deltog 30 personer i testen, fordelt på 20 kvinder og 10 mænd.
Heraf fuldførte 18 kvinder og 9 mænd testen, hvilket giver en
samlet testpopulation på 27 personer. Gruppen strakte sig fra
kirkesangere op til fuldt professionelle operasangere. Yngste
deltager var 20 år, ældste var 41 år. Disse to sangere var også i
hver sin ende af spektret med henholdsvis 2 og min. 20 års
erfaring.

3

Deltagerne i forsøget udvalgtes primært ud fra et princip om kun
af medtage semi- eller helprofessionelle sangere, da de dels anses
for at være tilstrækkelig seriøse til at kunne gennemføre et så
langt og koncentreret forløb, dels i forvejen anses for at øve sig
regelmæssigt hver dag, således at vi ikke oplever en mangedobling
af sangtræningsindsatsen, men kun en marginal forøgelse af
træningsmængden. Det sekundære udvælgelsesprincip var alder. Det
blev tilstræbt at hovedparten af sangerne var under 40 år, idet
trænerbarheden falder mærkbart med alderen.
Deltagerne var i normal fysisk kondition og bibeholdt i
testperioden deres normale sangtræning. Det vil sige, at hverken
deres fysiske eller sangmæssige træning blev intensiveret.
Testen var todelt i hhv. en konditions- og en sangmæssig træning.
Disse to træningsformer blev lavet dagligt i hver 10 minutter hvilket giver en samlet træningsmængde på 20 minutter dagligt.
Deltagerne blev løbende testet undervejs i testperioden. De blev
målt ved teststart, efter en uges træning, efter en måneds træning
og endelig ved afslutningen af testen.
Baggrunden for at måle deltagerne en uge efter teststarten var at
eliminere den fejlkilde, som ligger i at testdeltagerne efter en
uges træning var blevet mere fortrolige med apparaturet. Derfor er
det målingerne efter en uge, der er blevet benyttet som
udgangspunkt for testen.
Formålet med den konditionsmæssige træning var at forsøge at
forbedre testdeltagernes muskelstyrke i mellemgulvet (diaphragma)
og abdominal muskulaturen og dermed øge deltagernes hhv.
inspiratoriske og expiratoriske kapacitet.
Formålet med den sangmæsssige træning var at undersøge om specifik
træning af hhv. diaphragma og abdominal muskulaturen havde nogen
indflydelse på ambitus. (Se indledningen)
Til den sanglige del af testen blev der anvendt en DAT-båndoptager
af mærket Sony, model TCD-d7. Den tilhørende mikrofon var en Sony
ECM-909a, der indstilledes på 90 graders spredning. Mikrofonen
fastgjordes på en ribbe på væggen i en højde af 166 cm. over
gulvet, pegende vinkelret ud i rummet. På gulvet placeredes et
tydeligt mærke 133 cm. fra ribben.
Hver enkelt sanger blev således placeret på mærket, syngende i
retning mod mikrofonen. Dernæst blev sangeren instrueret i den
korrekte sangerstilling (se herom i afsnit 2.4.0.).
Når båndet kørte indtalte sangeren navn og dato, hvorefter
sangeren, med udgangspunkt i en decimøvelse (1) testes på
stemmeomfang (ambitus)

2.1. Specificering af testparametre
Der blev testet specifikt på 3 forskellige parametre, hvoraf 2
vedrørte sangerens kondition mht. in- og expiratoriske kapacitet
og den tredie vedrørte sangerens evner i henseende til ambitus.
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Målingerne af sangernes åndedrætsmæssige kondition blev lavet ved
at måle deres maximale inspiratorisk kapacitet og deres maximale
expiratoriske kapacitet.
Den maximale inspiratoriske kapacitet er det maximale tryk
testpersonen kan trække vejret ind med.
Den maximale expiratoriske kapacitet er den omvendte funktion,
nemlig måling af det maximale tryk testpersonen er i stand til at
puste ud med.
Begge disse målinger fandt sted med RMT apparaturet (AEROFIT),
hvor testpersonerne hhv. trak vejret ind (så kraftigt som muligt)
og pustede ud (så kraftigt som muligt) i et mundstykke,
indeholdende en trykdeler. Resultatet kunne derefter aflæses på et
manometer. Denne test blev gentaget 3 gange, og gennemsnittet af
de 3 test var det træningsniveau testpersonen skulle bruge ved
teststarten.
___________________

Denne niveau testning gentog testpersonerne så hver 14 dag, og
henholdsvis op- og nedjusterede træningsniveauet i forhold til
resultatet af den nye test.
Efter testningen af hvilke niveauer træningen skulle udføres på,
afgjordes det hvilken modstand/belastning, der skulle sidde på
ventilen. Dette bestemtes ved at sætte den belastning på, som lige
nøjagtig gjorde det muligt for testpersonen at få vandsøjlen op på
træningsniveauet ved hvert åndedrag. Hvis vandsøjlen gik over
træningsniveauet øgedes belastningen, hvis den ikke nåede op til
trænings- niveauet var belastningen for kraftig.
Konkret øges belastningen ved at sætte en modstand på, med et
større hul i.

2.2. Beskrivelse af testapparaturet
Testningen og muskeltræningen blev udført med et AMBU RMT-apparat
(AEROFIT), (se bilag 1.) som er et træningsapparatur i plastic med
to ventiler til hhv. inspiration og expiration. Til dette hører et
manometer og et sæt med 9 forskelligfarvede modstandskapper. Disse
kapper har huller af forskellig størrelse som afgør modstanden.
Disse kapper kan placeres ud for de in- og expiratoriske ventiler.
Hullerne er fra 2 - 7 mm store og respræsenterer respektive en
modstand på 103, 78, 53, 28, 16, 8.8, 6.3, 3.3, 2.6 mmHg, når de
bruges sammen med det øvrige RMT apparatur. (RMT står for
respiratorisk muskeltræning)
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2.3. Muskeltræning
Her vil vi kort beskrive nogle af de grundlæggende principper
vedr. muskeltræning. Baggrunden for afsnittet er at illustrere,
hvorfor vi mener, det er relevant at teste denne træningsform
indenfor sang, hvor muskelen mellemgulvet udgør et væsentligt
element for enhver sanger.
Den menneskelige organisme er sådan indrettet, at den gradvist
vænnes til det den udsættes for. I træningssammenhæng medfører
dette følgende 3 retningslinier:
1. Den der træner skal bruge sine kræfter mere, for at blive
stærkere (overload, super kompensation)
2. Det skal ske gradvist, så organismen ikke overbelastes
eller fejlbelastes.
3. Den der træner skal bruge sine kræfter på øvelser, der
modsvarer det, vedkommende gerne vil have han/hun bliver
bedre til.
Denne form for muskeltræning kaldes ofte for isoleret
muskeltræning. Musklernes styrke og specielt udholdenhed kan
forbedres væsentligt gennem isoleret muskeltræning. Kendetegnende
for denne træning er imidlertid, at effekten er uhyre specifik.
Det vil sige, at forbedringerne primært opnås i de involverede
muskelgrupper, og at træningsforandringerne alt overvejende vil
være knyttet til den arbejdsform, under hvilken de er blevet
anvendt under træningen.
Når man træner en muskel sker der det, at muskelfibrenes tykkelse
øges, hvorved omfanget, styrken og udholdenheden af musklen øges.
Hvis man i en periode træner med den samme træningsbelastning vil
følgende ske:
- Først vil der ske en tilvænning til øvelsen - den der træner
forbedrer teknikken via et bedre neuromuskulært samspil man kan klare mere uden egentlig at have fået flere
kræfter.
- Derefter sker den egentlige muskeltræning.
- Ved fortsat træning med den samme belastning, mindskes
styrketilvæksten indtil en øvre grænse nås.
- En ny, højere grænse kan kun opnås ved at forøge
træningsbelastningen.
Man skelner i denne forbindelse mellem træning af muskelstyrke og
træning af muskeludholdenhed. Den træningsform, der benyttes til
6

testen er designet til både at give muskelstyrke og udholdenhed.
Vi har hidtil beskæftiget os med muskelstyrke træning, men vil
også lige knytte et par kommentarer til muskeludholdenhedstræning.
Formålet med at lave muskeludholdenhedstræning er at forbedre og
vedligeholde musklers statiske og koncentriske udholdenhed, som
kan anvendes til følgende:
1. At gøre musklerne bedre i stand til at arbejde igennem
lang tid.
2. At gøre musklerne bedre i stand til at restituere efter
hårdt arbejde.

2.4. Øvelser
2.4.0. Sangerens arbejdsstilling
Sangerens arbejdsstilling har afgørende betydning for en
fritarbejdende åndedrætsmuskulatur og dermed for kvaliteten af den
lyd, der produceres.
En velafbalanceret krop med overholdelse af rygsøjlens såkaldte
"dobbelt-s" sikrer balance mellem bækken, brystkasse og hovede.
Denne balance danner udgangspunkt for det stræk op gennem
rygsøjlen, som skaber lang afstand fra hoftekam til nederste
ribben og som åbner brystkassen, så ribbenene fikseres i en
elastisk indåndingsposition. Herved får mellemgulvet optimale
arbejdsbetingelser, og samtidig skabes der mulighed for at
specialtræne mellemgulvet. Endelig vil strækket op igennem
halshvirvlerne give strubebruskene fri bevægelighed.
Sangerens fysiske arbejdsstilling har afgørende betydning for
åndedræts- og støttefunktionen. Vigtigt er det at stillingen
skaber plads for et frit arbejdende mellemgulv. Den opbygges
nedefra således: let spredte ben (20 cm), fødderne paralelle,
underdrejet bækkenparti, lang og bred ryg og lang nakke. Ribbenene
udvides hermed lateralt og fikseres i denne position. Hovedet
holdes så synslinjen bliver horisontal.
Formålet med denne stilling er dobbelt. Dels sikrer de fikserede
ribben, at intercostalmuskulaturen ikke deltager aktivt i
åndedrætsbevægelsen, hvilket bevirker at ind- og ikke mindst
udåndingen kan ske ensartet og kontrolleret, dels medvirker
holdningsmuskulaturens arbejde til at forebygge udviklingen af
kompensatoriske spændinger i den finere hals- og strubemuskulatur.
Øvelserne kan deles op i øvelser med og øvelser uden lyd.
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2.4.1. Praktisk træning uden lyd/
konditionstræning
Som ovenfor nævnt var den daglige træningsmængde 20 minutter i
alt.
Den daglige konditionstræning (10 minutter):
Når sangeren har fået testet sit træningsniveau (se afsnit om
specificering af testparametre), stiller han sig op i ovennævnte
stilling og puster, henholdsvis suger, op til sit træningsniveau.
Ved de 10 minutters daglige konditionstræning, skal testpersonen
være bevidst om at arbejdet foregår ved hjælp af
mellemgulvsmuskulaturen, og at de sekundære åndedrætsmuskler
(intercostales) og halsmuskulaturen ikke belastes .
Efter den indledende test viste det sig (ikke overraskende), at
mange sangere har stor expiratorisk kapacitet, eftersom de er vant
til at bruge deres expiratoriske muskulatur i forbindelse med
sang. Derfor blev det besluttet primært at træne testdeltagernes
inspiratoriske kapacitet, fordi en evt. forbedring af
inspirationen ville have størst relevans for testdeltagerne.
Efter at testdeltagerne havde fastsat hhv. deres inspiratoriske og
expiratoriske niveau via testapparaturet, blev deres
inspiratoriske træningsniveau fastlagt. Samtidig blev det
fastlagt, hvilke modstande testdeltagerne skulle bruge i deres
træning. (Se afsnit "specificering af testparametre for yderligere
uddybning").
Den konkrete øvelse bestod i at trække vejret gennem en ventil med
en bestemt modstand på i 10 minutter. Åndedrættet skulle være
rytmisk og kontrolleret, med ca. 10 - 12 åndedræt i minuttet. Via
testapparaturet (manometeret) kunne deltageren sikre, at
vedkommende trænede på tilstrækkeligt niveau.
Ved hvert åndedrag skulle testpersonen trække en vandsøjle op til
sit inspiratoriske træningsniveau. Niveauet ligger mellem 0 - 120
cm (H2O).
Testpersonen skulle sikre, at vandsøjlen ved hver indånding nåede
op på træningsniveauet og blev på niveauet i ca. 1 sekund.
Derefter skulle man puste ud med en hastighed som gjorde, at
vandsøjlen for expiration lå konstant omkring 5 cm (H2O).
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2.4.2. Praktisk træning, med
lyd/koordinationstræning
Den sanglige del af træningen foregår med samme ovennævnte
kropsstilling, men med mundstykke og ventil, i den fra manometret
afmonterede version, hvor selve mundstykket er drejet en halv
omgang på ventilen. Sangeren foretager en kraftig indånding gennem
mundstykket, flytter mundstykket fra munden og sætter an i en
fortsat indåndingsbevægelse på sangøvelsen, der er beskrevet i
afsnit 3.2. note 1. Ved denne manøvre koordineres ind- og
udåndingsmuskulatur med et samtidigt virkende muskelarbejde. Det
er denne fastholdelse af indåndingsenergien, som forlænger
indåndingsfasen og som tillige i et samarbejde med de fikserede
ribben regulerer den anblæsende luftstrøm mod stemmelæberne. Denne
del af træningen varer ligeledes 10 min. dagligt. Efterhånden som
sangeren bliver mere fortrolig med apparaturet, kan halvdelen af
den “praktiske træning med lyd” ændres fra sangøvelse til øvelse
med fraser, hvor et lille udsnit af en sang træder i stedet for
sangøvelsen.

2.5. Korrektion
2.5.1. Kontrol
For at minimere fejlkilderne i forsøgsrækken fik hver enkelt
sanger en personlig instruktion i den korrekte brug af
apparaturet. Hver enkelt fik dernæst lejlighed til selv at montere
og arbejde med apparaturet under nøje kontrol. En uge efter
introduktionen blev samtlige sangere indkaldt til fælles møde hvor
der var
lejlighed til at få afklaret eventuelle tvivlspørgsmål, samt test
af korrekt træning og apparatbrug. Dette første opfølgningsmøde
viste sig at være en god investering idet en lang række fejl og
misforståelser blev ryddet af vejen på et tidligt tidspunkt i
forløbet.
Andet opfølgningsmøde blev afholdt en måned henne i forsøget. Det
primære formål var at opretholde motivation og gejst, da specielt
konditionstræning med vejrtrækningsapparaturet kan være kedeligt.
Det sekundære formål var at udveksle erfaringer og selvfølgelig at
rette eventuelle fejl.

2.5.2. Problemer / diagnose
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Forsøgspersonerne havde mange forskellige problemer, alt afhængig
af, hvilken træningstilstand den enkelte var i, samt stærke og
svage sider, både fysisk og psykisk.
Groft sagt kunne man dele sangerne efter:
a) brystkassens og lændens grad af bevægelighed.
b) inspiratorisk og expiratorisk styrke i udgangspositionen.
Et eksempel: Enkelte forsøgspersoner, der var meget svage
inspiratorisk, og med udtalte kompensatoriske spændinger i hals og
strubemuskulatur, klagede over at de var nødt til at spænde i
halsen for at kunne gennemføre hele sættet på 10 min. Løsningen
var at lade disse sangere synge i kortere sæt, men uden at skære
ned på den samlede sangtid.

3.0. Resultater
3.1. Mændene
Ud af en startpopulation på ti mænd, gennemførte de ni hele
forsøget, dette giver en gennemførelsesprocent på 90.
Relativ fremgang:
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Mændenes relative fremgang, dvs. udvidelse af stemmespænd i
forhold til udgangspunktet ligger mellem 0,0% og 25,0%. Hele
mandepopulationen bevæger sig fra et gennemsnit på 29,3
halvtonespring til et gennemsnit på 32,2 halvtonespring, hvilket
svarer til, at den gennemsnitlige relative forbedring for hele
mandepopulationen var 10,3%.
Absolut fremgang:
Sangmæssigt er det slående, at ingen i hele populationen går
tilbage, én ud af ni har uændrede ambitustal, mens otte ud af ni
forøger deres spænd (ambitus), 1 til 6 halvtonespring, dvs. mellem
en lille sekund og en forstørret kvart
Gennemsnittet af hele den mandlige population er en fremgang på en
lille terts. (Testen beskriver halvtonespring, og herrernes
gennemsnit er 2,9 halvtonespring, hvor 3 halvtonespring er lig med
en lille terts).
Sammenhæng på tværs af målinger:
De to herrer der sluttelig i forsøget har størst expiratorisk tryk
er også dem, der har det største stemmeomfang ved de afsluttende
målinger. (Personerne 4 & 8).

3.2. Kvinderne
Ud af en startpopulation på 20 kvinder, gennemførte de 18 hele
forsøget, dette giver en gennemførelsesprocent på 90.
Relativ fremgang:
Kvindernes relative fremgang, dvs. udvidelse af stemmespænd i
forhold til udgangsniveauet, viste alle stigning mellem 3,0% og
36,8%. Hele kvindepopulatinen bevæger sig fra et gennemsnit på
35,3 halvtonespring til et gennemsnit på 39,9 halvtonespring,
hvilket svarer til at den gennemsnitlige relative forbedring for
hele kvindepopulationen var 13,3%.
Absolut fremgang:
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Kvinderne i forsøget udvidede deres stemmeomfang lige fra en lille
Sekund (1 halvtonetrin), og op til en stor None (14 halvtonetrin).
Gennemsnitlig udvider kvinderne ambitus med næsten en ren Kvart
(nemlig 4,7 halvtonetrin, hvor en ren Kvart repræsenterer 5
halvtonetrin).
Sammenhæng på tværs af målinger:
For kvindernes vedkommende er der en påfaldende sammenhæng mellem
sangmæssig fremgang og åndedrætsmæssig styrke, således placerer
fire af fem med størst sangmæssig fremgang, sig i den halvdel, der
går mest frem expiratorisk.
Endvidere er fire af de fem med størst fremgang i ambitus i den
bedste halvdel af populationen målt på inspiratorisk slutniveau.

3.3. Bløde resultater / andre iagttagelser
I vort arbejde med sangerne, blev det tydeligt for os, at ikke
alene stemmernes omfang, men også kvaliteten af den producerede
lyd forbedredes kraftigt i træningsforløbet. Desværre var det ikke
indenfor rammerne af dette projekt at måle og derved
videnskabeligt at eftervise disse observationer.

3.4. Sammenfattende resultater
Sammenfattende kan man sige at mændene gennemsnitlig har bevæget
sig fra et stemmeomfang på 2 Oktaver og en ren Kvart, op til 2
Oktaver og en lille Sekst, dvs en fremgang på en lille Terts.
Kvinderne har igennemsnit bevæget sig fra et stemmeomfang på 2
Oktaver og en stor Septim, op til 3 Oktaver og en forstørret Kvart
(Tritonus), dvs. en fremgang på en ren Kvart.
Endvidere er der, for mændenes vedkommende en proportional
sammenhæng mellem ekspiratorisk tryk og stemmeomfang. Endelig er
der for kvindernes vedkommende en klar sammenhæng mellem
ambitusfremgang, inspiratorisk styrke, og expiratorisk fremgang.

4.0. Sammenfatning
Vi har eftervist, at alle der træner målrettet med
åndedrætsapparaturet får sangmæssige fremskridt. Mændenes fremgang
på en lille terts i gennemsnit er en stor fremgang på meget kort
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tid (2 måneder), og kvindernes fremgang på en ren kvart i
gennemsnit, har nærmest sensationel karakter, idet vi taler om
sangere, der som minimum er semiprofessionelle, og derfor i
forvejen træner regelmæssigt hver dag. Resultaterne er derfor ikke
opnået på baggrund af en væsentlig øget træningsmængde, men
v.hj.a. en struktureret og muskulært specifik træning.
Vi har påvist den proportionale sammenhæng mellem, for mændendes
side expiratorisk styrke og det stemmeomfangets størrelse, og for
kvindernes vedkommende den expiratoriske fremgang og den
sangmæssige fremgang.
At man bliver bedre af at øve sig er en velkendt sag, men at
målrettet, regelmæssig fysisk specifik træning af
åndedrætsmuskulaturen har signifikant betydning for den sanglige
præstationsevne, her målt som ambitus, er først nu entydigt
eftervist. Derved kan sangtræning nu bevæge sig op på et mere
bevidst niveau, hvor træning af “apparatet” kan isoleres fra de
mere kunstneriske dele af sangeruddannelsen. Derved opnås, ligesom
i idrættens verden, en mulighed for specifikt at træne sine svage
sider, med deraf efterfølgende hurtigere resultater.

5.0. Konklusion
Undersøgelsen giver et klart svar på den oprindelige tese, om
hvorvidt respiratorisk muskeltræning har nogen relevans for
sangere.
På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes at det har
relevans for både sangernes åndedrætsmæssige styrke, omfang
(ambitus) og klang.
Udgangspunktet var, at testdeltagerne generelt havde en stærk
expiratorisk kapacitet (evnen til at puste kraftigt ud),
sandsynligvis fra deres generelle sangtræning. De havde samme
gennemsnitlige inspiratoriske kapacitet som
"almindelige ikke sangtrænede folk". Endelig havde de en mental
parathed/erfaring i at arbejde struktureret med muskulaturen, der
er med til at styre åndedrættet.
Efter 2 måneders træning havde samtlige testpersoner styrket deres
åndedrætsmuskulatur med hensyn til in- og expiratorisk kapacitet.
Stigningen størrelse var hhv. 38% styrkelse af inspirations
kapaciteten og 27,5% styrkelse af expirationen, til trods for at
det primært var den inspiratoriske kapacitet som blev trænet.
(Disse fremgange skyldes sandsynligvis både en neuromuskulær
fremgang og en muskelmæssig styrkelse).
I samme periode oplevede gruppen en gennemsnitlig ambitus
forøgelse på 12%.
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Endelig mente hovedparten af gruppen, at de oplevede en
klangmæssig forbedring, dette er dog ikke blevet målt direkte.
Den primære konklusion på disse tal er, at det nytter for sangere
at lave specifik muskeltræning, både for at styrke sangerens
kondition og ambitus.
Samtidig har mange sangere en åbenlys mulighed for at træne deres
inspiration med stort udbytte, i form af en forbedret og hurtigere
indånding, noget som er helt centralt mht. at kunne få nok luft
ind undervejs i sang, især hvis der er tale om lange fraser.
Samtidig ligger der også en mulighed for at træne koordination og
smidighed i åndedrætsmuskulaturen.
Det viste sig også, at mange sangere rummer en ubalance muskulært
mellem inspiratorisk og expiratorisk muskelstyrke. På dette punkt
minder sangere en del om idrætsfolk, hvor man ofte ser skævheder i
muskelstyrken, fordi bestemte muskelgrupper er blevet trænet for
ensidigt.
Dette har for sangerne betydning for antagonist forholdet
musklerne imellem, idet et centralt element i sang er "støtte",
som mange vil få problemer med, hvis man rummer ubalance mht. inog expiratorisk styrke.
Endelig skal man være opmærksom på, at den testede form for
respiratorisk muskeltræning kan give bagslag i form af nakke-,
hals- og rygspændinger, hvis man arbejder med for hård eller lang
belastning i forhold til sin styrke på starttidspunktet.
Disse risici kan elimineres ved moderat startbelastning, og
primært ved at have en rette kropsstilling. Ved at stå i
"sangerstilling" mindskes de evt. spændingsmæssige problemer.
Kropsstillingen er således uhyre central i hele denne form for
muskeltræning. Den rette kropsstilling giver samtidig mulighed for
special træning af mellemgulvsmuskulaturen - et efter vores
opfattelse centralt element i muskeltræning for sangere.

6.0. Perspektivering
På baggrund af den indledende test af sangerne i den undersøgte
gruppe fremgik det med stor tydelighed at åndedrætskonditionen var
meget forskellig, og at det ikke var ualmindeligt, at der som
tidligere anført generelt var en ubalance i støttemuskulaturen.
Desuden var det tydeligt, at graden af funktionel frihed i høj
grad modsvarede den muskulære parathed i åndedrætsmuskulaturen.
Mange af sangerne arbejdede ikke specifikt med vejrtrækning i
deres daglige sangopvarmning, nogle arbejdede forholdsvis
ustruktureret og ukontrolleret.
V.h.a. Aerofit er man ikke alene i stand til at måle det aktuelle
træningsniveau, man kan også nøje følge optræningen af de svage
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muskelgrupper og dermed sikre sig en ensartet muskulær parathed i
den for sangere så væsentlige støttemuskulatur.
Åndedrætsarbejde i forbindelse med sang vil da kunne struktureres
og kontrolleres på en langt mere hensigtsmæssig måde end
tidligere.

Bilag 1.

Skematisk præsentation af testresultaterne.
1. Inspiratorisk test blandt kvinder
DELTAGERE

INSPIRATION 1

INSPIRATION 2

ÆNDRING I %

Person 1

48

58

20.8333

Person 2

54

80

48.1481

Person 3

22

47

133.636

Person 4

43

54

25.5814

Person 5

48

54

12.5

Person 6

44

54

22.7272

Person 7

42

61

45.2381

Person 8

58

72

24.1379

Person 9

50

64

28

Person 10

40

58

45

Person 11

66

87

31.8181

Person 12

40

74

85

Person 13

48

76

58.3333

Person 14

44

58

31.8181

Person 15

40

68

70

Person 16

36

54

50

Person 17

52

58

11.5384

Person 18

58

82

41.3793
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Gennemsnit

46

42.5383

64

VAR (n-1)

691.622

STD (n-1)

26.2987

Test
størrelse Z

P<0.0005

2. Exspiratorisk test blandt kvinder
DELTAGERE

EXSPIRATION 1

EXSPIRATION 2

ÆNDRING I %

Person 1

52

64

23.0769

Person 2

70

83

18.5714

Person 3

34

44

29.4117

Person 4

58

68

17.2413

Person 5

36

42

16.6666

Person 6

62

64

3.2258

Person 7

70

58

-17.142

Person 8

60

72

20

Person 9

46

66

43.4782

Person 10

70

82

17.1428

Person 11

60

68

13.3333

Person 12

50

78

56

Person 13

90

130

44.4444

Person 14

56

48

-14.285

Person 15

52

80

53.8461

Person 16

57

68

19.2982

Person 17

58

70

20.6896

Person 18

60

80

33.3333

Gennemsnit

58

70

22.1295

VAR (n-1)

393.843

STD (n-1)

19.8454

Test
16

størrelse Z

P<0.0005

3. Ambitus test blandt kvinder
DELTAGERE

AMBITUS 1

AMBITUS 2

ÆNDRING I
HALVTONER

ÆNDRING I
%

Person 1

31

35

4

12

Person 2

36

41

5

14

Person 3

37

40

3

8

Person 4

38

42

4

11

Person 5

36

38

2

6

Person 6

38

42

4

11

Person 7

34

36

2

6

Person 8

39

42

3

8

Person 9

33

39

6

18

Person 10

34

37

3

9

Person 11

38

52

14

37

Person 12

36

44

8

22

Person 13

35

38

3

9

Person 14

28

33

5

18

Person 15

33

34

1

3

Person 16

39

42

3

8

Person 17

32

40

8

25

Person 18

38

44

6

16

Gennemsnit

35.3

39.9

4.6

13.5

VAR (n-1)
STD (n-1)
Test
størrelse Z

P<0.0005
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4. Inspiratorisk test blandt mænd
DELTAGERE

INSPIRATION 1.

INSPIRATION 2.

ÆNDRING I %

Person 1

46

64

39.1304

Person 2

43

59

37.2093

Person 3

38

78

105.263

Person 4

70

74

5.7142

Person 5

66

70

6.0606

Person 6

46

78

69.5652

Person 7

70

58

Person 8

60

80

33.3333

Person 9

56

66

17.8571

Gennemsnit

55

70

32.9989

- 17.1429

VAR (n-1)

1353.531

STD (n-1)

36.7903

Test
størrelse Z

P<0.020

5. Exspiratorisk test blandt mænd
18

DELTAGERE

EXSPIRATION 1

EXSPIRATION 2

ÆNDRING I %

Person 1

44

78

77.2727

Person 2

68

88

29.4117

Person 3

73

100

36.9863

Person 4

62

102

64.5161

Person 5

56

77

35.5

Person 6

72

80

11.1111

Person 7

66

60

-9.0909

Person 8

72

120

66.6666

Person 9

94

96

2.1276

Gennemsnit

67

89

35.1668

VAR (n-1)

912.176

STD (n-1)

30.2022

Test
størrelse Z

P<0.005

6. Ambitus test blandt mænd
DELTAGERE

AMBITUS 1

AMBITUS 2
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ÆNDRING I
HALVTONER

ÆNDRING I %

Person 1

31

31

0

0

Person 2

27

33

6

22

Person 3

31

32

1

3

Person 4

38

42

4

11

Person 5

24

30

6

25

Person 6

24

26

2

8

Person 7

30

32

2

6

Person 8

34

35

1

3

Person 9

25

29

4

16

Gennemsnit

29.4

32.2

2.8

10.5

VAR (n-1)
STD (n-1)
Test
Størrelse Z

P<0.0005
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Bilag 2.
Aerofit (RMT) udstyr til respiratorisk muskeltræning vist i enkeltdele.
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