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FORORD

Nu	har	vi	brugt	tid	på	resten	af	os	så	længe,		
at	tiden	er	kommet	til	stemmen.

Denne e-bog er skrevet til dig som bruger din stemme  
professionelt eller som ofte føler at din stemme ikke slår til.

Hvis	du	jævnligt	taler	i	telefon,	privat	hen	over	middags-
bordet,	holder	møder,	laver	præsentationer	for	mindre		
grupper	og	oplæg	og	foredrag	for	store	grupper,	skal	din	
stemme	være	både	fleksibel	og	stærk.

Video,	podcast,	interview	til	radio	eller	tv,	telekonferencer,	
undervisning,	webinars,	kræver	også	din	lyd,	så	læs	med	her,	
og	bliv	hørt!

God	fornøjelse!

Klaus	Møller

Din 
stemme er 

The New Black!
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DIN STEMME OG KOMMUNIKATION

Din	stemme	er	dit	vigtigste	og	stærkeste	kommunikationsmiddel.
Din	stemme	afspejler	og	viser	hvem	du	er.
Din	stemme	bor	i	dig	og	er	dig.

Spørg dig selv:
Hvor	ofte	bruger	du	din	stemme?
Ja,	langt	de	fleste	vil	nok	sige	hver	dag!
Hvor	ofte	bruger	du	din	stemme	i	dit	arbejde?
Igen	vil	de	fleste	helt	sikkert	sige	hver	dag!

Men	alligevel	tænker	de	færreste	af	os	på	vores	stemme	
hver	dag.	Vi	tænker	først	på	vores	stemme	når	den	ikke	er	
der...	hvis	vi	er	forkølede,	har	halsbetændelse	eller	bare	har	
”mistet	stemmen”.

Du	glemmer	bare	at	din	stemme	har	enormt	stor	magt!	Stemmen	siger	ofte	langt	mere	end	
de	ord	vi	bruger.

Igennem	vores	stemme	kan	vi	nemlig	kommunikere	med	vores	medmennesker	på	en	fuld-
stændig	autentisk	måde	–	hvis	vores	stemme	ellers	er	i	stand	til	det.

Tænk på 
at al lyd er 
vibration

Hvis vi bliver ringet op  
af én vi kender godt, behøver 
vedkommende bare at sige  

“Hej” i telefonen og vi kan med 
det samme afkode om det er et 

Hej (her går det godt) eller  
et Hej (jeg har det ikke så  

godt i dag)
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Skuespillere,	foredragsholdere,	politikere	og	mange	andre	har	i	mange	år	været	klar	over	
stemmens	magt	og	derfor	trænet	og	holdt	deres	stemmer	ved	lige.	Det	sikrer	at	deres	bud-
skab	bliver	hørt,	forstået	og	følt	af	dem	de	taler	til.

At	kende	sin	egen	stemme	giver	selvtillid,	og	derfor	skal	din	stemme	trænes	og	vedlige-
holdes.	Vi	ved	godt,	at	det	giver	selvtillid	og	velvære	at	vedligeholde	sin	krop.	Det	samme	
gælder	din	stemme!	Gennem	enkelte	og	let	tilgængelige	øvelser	kan	du	udforske	din	
stemme.	Du	kan	finde	din	personlige	klang	og	træne	din	stemme	til	at	blive	mere	fleksibel,	
og	finde	det	som	din	stemme	måske	ikke	kan	i	dag.	Din	stemme	kan	blive	stærkere,	krafti-
gere,	svagere,	skarpere,	blødere	alt	efter	hvad	ud	har	behov	for.

SÅDAN FUNGERER DIN STEMME

For	at	du	kan	tale,	synge	eller	råbe	er	der	tre	ting,	der	skal	fungere	i	samspil	med	hinanden.	
Disse	tre	ting	kaldes	overordnet:
1.	 kraft
2.	 kilde		
3.	 filter	

Kraften	er	den	muskelenergi	som	sætter	det	hele	i	gang,	kilden	er	der	hvor	lyden	opstår	og																																																																																																																							
filteret	er	der	hvor	lyden	bliver	forstærket.

Hvis vi sammenligner dette med, at vi klapper i hænderne, så er:
· Kraften musklerne i vores arme.
· Kilden er vores hænder der mødes og sætter luften i mellem hænderne i vibration, 

som vores øre så opfatter som lyd. 
· Filteret er det rum vi klapper i. 

Vi kan alle forestille os, at der er forskel på lyden af et klap i et lille rum med tæppe 
på gulvet og lyden af et klap i for eksempel en kirke eller et andet rum med en god 
akustik.
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I	stemmen	er	kraften	musklerne	som	presser	luft	ud	af	lungerne	(primært	bugmusklerne).	
Kilden	er	stemmelæberne	som	er	placeret	i	struben,	lige	oven	på	luftrøret	og	filteret	er
det	rør	som	formes	af	svælget,	munden	og	til	dels	næsehulen,	tilsammen	kaldet	ansatsrøret.

SÅDAN LAVER DU LYD MED DIN STEMME

1.	Luft	trækkes	ind	i	lungerne	(ved	hjælp	af	mellemgulvet/diafragma)	(se	figur	X)
2.	Luft	blæses	ud	af	lungerne	ved	hjælp	af	bugmusklerne
3.	Luften	bliver	blæst	igennem	de	to	stemmelæber	som	begynder	at	vibrere	og	derved	lave	

en	lyd
4.	Lyden	bevæger	sig	op	igennem	ansatsrøret	og	bliver	filtreret	på	forskellige	måder.	En	del	

af	denne	filtrering	er	det	vi	hører	som	vokaler	og	konsonanter,	altså	sprog.

Alle	disse	ting	skal	arbejde	sammen	for	at	du	kan	lave	en	lyd	med	din	stemme.	Som	det	
fremgår	styres	alle	disse	processer	af	muskler.	Muskler	kan	som	bekendt	trænes	til	at	blive	
stærkere,	mere	funktionsdygtige	og	mere	fleksible.

STEMMETRÆNING OG STEMMEPROBLEMER 

Stemmetræning består så i at træne de forskellige
muskelgrupper enkeltvis og derefter at optræne
koordinationen mellem de forskellige grupper.
Stemmeproblemer opstår når der ikke er balance imellem 
de muskler der styrer henholdsvis Kraft, Kilde og Filter.

Der kan være mange individuelle grunde til at der opstår 
stemmetræthed, hæshed, stemmesvigt osv. Men alle disse symp-
tomer kan føres tilbage til en ubalance mellem de tre nævnte muskel-
grupper.

Læg mærke til hvor  
forskelligt det føles når du  

enten taler meget svagt eller 
meget kraftigt. Din vejrtrækning 
vil ændre sig og du vil kunne føle 

at energien inde i din strube 
også ændrer sig.
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NÅR DU BLIVER NERVØS...

VEJRTRÆKNING

Vi	kan	trække	vejret	på	mange	forskellige	måder.	Vi	trækker	vejret	enten	igennem	munden	
eller	næsen,	eller	både	gennem	mund	og	næse	på	engang.	Men	vi	kan	også	trække	vejret	
forskellige	steder	hen	i	kroppen.	Brystkassen	og	mellemgulvet	er	bevægelige	og	fleksible	og	
vi	kan	derfor	opleve	at	vi:

·	 Trækker	vejret	med	brystkassen.	Altså	at	vi	løfter	brystet	op	når	vi	ånder	ind.	Når	du	løber	
eller	laver	anden	fysisk	aktivitet	vil	du	trække	vejret	på	denne	måde.	Du	bruger	så	dine	
mavemuskler	og	coremuskulatur	(de	dybe	mave-	og	rygmuskler,	som	er	kernen	i	alt	hvad	
vi	laver	med	kroppen)	til	at	stabilisere	din	krop	med.

·	 Trække	vejret	dybere	ned	i	kroppen.	Dét	der	populært	bliver	kaldt	at	trække	vejret	med	
maven.

UDÅNDING INDÅNDING

Figur 1.
Mellemgulvet	(diafragma)	er	den	store	
muskel	der	deler	kroppen	i	to	dele:	
brysthule	og	bughule.	Mellemgulvet	
er	den	primære	indåndingsmuskel	og	
når	mellemgulvet	spændes,	trækkes	
der	luft	ind	i	lungerne.	Mellemgulvet	
bevæger	sig	nedad	i	kroppen	og	presser	
derved	indholdet	i	bughulen	ud	i	mod	
mavevæggen.	De	primærer	udåndings-
muskler	er	mavemusklerne.	Når	mave-
musklerne	spændes	bevæges	de	indad	
i	kroppen	og	presser	derved	bugindhol-
det	op	imod	mellemgulvet.	Når	mellem-
gulvet	bliver	presset	op	imod	brystkas-
sen	presses	luften	ud	af	lungerne.
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VEJRTRÆKNINGSØVELSE (se	figur	1)

1.	 Stil	dig	med	god	holdning	og	læg	en	hånd	på	maven	lige	under	navlen.
2.	 Spænd	af	i	mavemusklerne	så	maven	falder	ud	imod	din	hånd.
3.	 Rund	læberne	let	og	pust	ud.	Observer	at	maven	trækker	sig	ind	mod	rygsøjlen.
4.	 Slip	derefter	spændingen	i	maven	og	lad	maven	falde	ud	imod	hånden	igen.	Observer	at	

du	nu	trækker	luft	ind	i	lungerne	igen.
5.	 Forsæt	denne	cyklus	i	et	par	minutter:	Pust	ud	(maven	går	ind)	–	spænd	af	i	maven	(luft	

bliver	suget	ind	i	lungerne	igen)	–	Pust	ud	(maven	går	ind)	osv.

STEMME OG VEJRTRÆKNING

For at din stemme kan fungere, kræver det at du kan trække vejret længere ned i kroppen, som 
beskrevet ovenfor. Derfor kalder vi denne vejrtrækning for talevejrtrækning.
Hver gang vi siger ét, to eller mange ord, sker det på en udånding.
Kun hvis udåndingen begynder i dine mavemuskler og mavemusklerne er aktive, altså trækkes 
indad, under hele sætningen vi siger, bruger vi vores stemme optimalt og professionelt.

Når du bruger din talevejrtrækning bliver du bedre til at:
·	 Tale	langsommere
·	 Tale	tydeligere
·	 Tale	med	energi	og	entusiasme
·	 Tale	kraftigere,	uden	at	komme	til	at	råbe
·	 Tale	i	det	toneleje,	hvor	din	stemme	klinger	bedst
·	 Tale	til	slutningen	af	hver	sætning,	uden	at	miste	energi	i	det	du	siger
·	 Tale	”fra	din	krop”	så	det	bliver	hele	dig	der	taler

FÅ DIN STEMME TIL AT KLINGE, SÅ DU KAN HØRES

Øvelser med lyd:
1.	Fortsæt	som	i	åndedrætsøvelserne,	som	beskrevet	ovenfor,	men	nu	skal	du	lave	en	lyd	på	

udåndingen.
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2.	Pust	ud	samtidig	med	at	du	siger	et	langt:	VVVVVVVVVVVV.	Observer	at	der	nu	kom-
mer	tone	på	udåndingen.

3.	Gentag	denne	cyklus	nogle	gange:	VVVVVVVVVVV	–	Slip	derefter	spændingen	i	
maven	og	lad	maven	falde	ud	imod	hånden	igen	–VVVVVVVVVVV	–	Slip	derefter	
spændingen	i	maven	og	lad	maven	falde	ud	imod	hånden	igen.

4.	Gentag	sammen	øvelse	men	skift	lyd	så	du	også	puster	ud	på	ZZZZZZ	(stemt	”s”),	
RRRRRR	(rulle	R),	BBBRRRR	(læbetrille).

VEJRTRÆKNING, NERVØSITET OG DIN STEMME

Langt	de	fleste	mennesker	bliver	nervøse	når	de	skal	tale	til	en	gruppe	mennesker.	Så	er	det	
lige	meget	om	det	er	en	festtale	i	familien	eller	en	foredrag	for	mange	hundrede	tilhørerer.
Nogle	få	vil	sige	at	de	ikke	bliver	nervøse.	De	vil	i	stedet	tale	om	at	de	bliver	spændte,	føler	
adrenalin	i	kroppen	eller	at	de	glæder	sig	til	at	”skulle	på”.	Men	for	din	krop	beskriver	alle	
disse	udsagn	bare	forskellige	steder	på	din	nervøsitetsskala.	Ligegyldigt	hvor	du	befinder	dig	
på	nervøsitetsskalaen,	vil	din	hjerne	sende	faresignaler	til	din	krop.

BEKÆMP DIN NERVØSITET: FIGHT & FLIGHT-SYNDROMET

Din	hjerne,	nærmere	bestemt	din	reptilhjerne,	vil	opfatte	det	at	stille	sig	alene	op	foran	
en	gruppe	mennesker,	som	farligt.	Din	reptilhjerne	tror	stadig	at	du	er	et	flokdyr	og	for	et	
flokdyr	er	det	farligt	at	skille	sig	ud	fra	flokken.	Hvis	du	gør	det	er	du	i	stor	fare	og	har	ikke	
længere	flokken	omkring	dig	som	beskyttelse.

Hvordan reagerer din krop så på nervøsitet?
Jo,	din	krop	gør	sig	klar	til	enten	at	slås	eller	at	stikke	af.	Begge	dele	betyder	at	din	strube	
lukker	sig	for	at	beskytte	dine	luftveje	og	at	dine	mavemuskler	spændes,	så	din	krop	er	klar	til	
at	være	aktiv;	altså	enten	til	at	slås	eller	til	at	løbe.

Begge	dele,	altså	både	den	lukkede	strube	og	de	spændte	mavemuskler,	gør	at	din	stemme	
fungerer	meget	dårligt.	Du	vil	opleve	at	du:

·	 Bliver	endnu	mere	nervøs
·	 Føler	at	der	sidder	noget	i	din	hals,	så	du	skal	rømme	dig	hele	tiden
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·	 Dit	toneleje	vil	stige
·	 Du	kan	kun	tale	i	korte	sætninger,	fordi	du	føler	at	du	løber	tør	for	luft	

BEKÆMP DIN NERVØSITET: LUK DIN STRUBE OP OG LUK OP FOR DIG SELV

At	åbne	din	strube	og	overvinde	nervøsiteten	kræver	en	aktiv	handling.	Det	er	ikke	nok	at	
prøve	på	at	slappe	af	i	halsen.	Du	skal	helt	konkret	vide	hvordan	du	arbejder	med	at	over-
vinde	dit	Fight/Flight-system.

Prøv følgende øvelse:

1.	 Træk	vejret	ud	og	ind	med	åben	mund	nogle	gange.
2.	 Læg	mærke	til	at	du	hele	tiden	kan	høre	din	vejrtrækning.	Det	er	fordi	din	strube	ikke	er	

åben	nok.
3.	 Prøv	nu	at	gøre	din	vejrtrækning	lydløs.	Blive	ved	med	at	trække	vejret	som	før	–	men	tag	

lyden	af	vejrtrækningen	væk.	Brug	et	par	minutter	på	det	og	mærk	at	du	langsom	bliver	
bedre	og	bedre	til	det.

4.	 Forstærk	den	lydløse	vejretrækning	ved	at	”spidse	ører”.	Lyt	efter	noget	der	er	lang	væk.	
Mærk	at	der	derved	sker	en	yderlig	åbning	i	struben.

5.	 Holde	denne	følelse	og	tæl	højt	til	5,	tre	gange.	Vær	opmærksom	på	at	dine	indåndinger	
skal	være	lydløse.

6.	Det	tager	et	stykke	tid	at	mestre	denne	øvelse,	så	øv	dig	lidt	hver	dag.

Både når du åbner din vejrtrækning og når du åbner din strube vil du åbne for dit kommunika-
tions-flow. Når du åbner for dig selv på denne måde får du meget lettere ved at påvirke dine 
tilhørere.  Tilhørerne vil føle at du er åben og at du tør være åben i både din strube og i din ve-
jrtrækning. Det betyder at tilhørerne kan slappe af for de kan mærke på dig at der ikke er nogle 
farer i lokalet.
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TAL FRA DINE FØLELSER 

I stemmetræning, skuespillertræning og i forskel-
lige kropsterapier har man i mange år arbejdet 
med at der er et center for vores følelser som 
sidder i området under navlen.

Ved hjælp af din talevejrtrækning vil du sikkert 
opleve, at du lettere kan kommunikere på en  
autentisk og vedkommende måde, når du efter 
lidt træning, begynder at få styr på din stemme 
og din vejrtrækning.

Tænk på at vi tit forbinder vejrtrækningen i 
brystkassen med panik, stress og hyper- 
ventilation. 

Når du formår at flytte din vejrtrækning længere 
ned i din krop vil du hurtigt opleve at dine omgi-
velser opfatter dig anderledes. 
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VIBRER DINE OMGIVELSER

Som	tidligere	nævnt	er	lyd	vibration.	Vi	føler	lyd	som	vibration,	hvad	enten	vibrationen	er	
så	kraftig	at	vi	kan	mærke	den	i	hele	kroppen	eller	det	kun	er	vores	trommehinder	der	bliver	
vibreret.	
Når	din	talestemme	fungerer	optimalt	er	der	nogle	steder	på	din	krop	og	i	dit	hoved	hvor	du	
ret	fysik	kan	mærke	vibrationer	når	du	taler.
Prøv	at	mærke	på	de	tre	steder,	mens	du	taler:

·	 På	din	brystkasse,	oven	på	dit	brystben
·	 På	dit	baghoved,	lige	der	hvor	din	kranie	begynder
·	 I	din	pande,	mellem	din	øjenbryn

Det	er	ikke	sikkert	at	du	kan	mærke	vibrationer	hvis	du	ikke	er	så	
vant	til	at	bruge	din	stemme.	Men	efter	et	stykke	tid	kan	du	bruge	
disse	punkter	som	tjekpunkter	for	at	se	hvor	langt	du	er	kommet	i	
din	træning.

”Jeg gik fra min 
allerførste lektion med Klaus 

Møller med en ny stemme. Min 
stemme var lige lagt et par toner 

ned og var meget roligere og 
passede på en måde bedre med 
min identitet. Det var en meget 

stor oplevelse for mig”.
Ida Auken, Politiker

”Jeg kunne mærke  
forskellen første gang, jeg skulle 
prædike, efter at have været til 

stemmetræning hos Klaus Møller. 
En time efter øvelserne kunne min 
mor høre forskel på min stemme. 

Det er ret vildt!”.
Marie Damm,
Sognepræst

”Jeg er vild med Klaus’  
undervisning. Han er meget dygtig  

til at forklare, hvad der sker med stemmen, og 
hvorfor jeg lige netop har problemer der hvor 

jeg har. Han har den skønneste humor, som gør, 
at stemningen i undervisningen bliver uformel 
og tryg. Nogle øvelser er jo ret grænseover-
skridende, for eksempel når jeg skal lyde som 

en ko, der brøler. Men han formår at få det til at 
føles godt og trygt. Han er umådelig dygtig på 

alle måder”.
Birgitte Nymann,
Foredragsholder
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MINE HEMMELIGE BONUS TIPS:

PAS PÅ DIN STEMME

Stemmen	behøver	pleje,	lige	som	resten	af	kroppen,	for	at	fungere	optimalt.

1.	 Da	stemmelæberne	for	en	stor	del	består	af	vand	er	et	vigtigt	at	drikke	vand	nok.		
Undersøgelser	viser	at	det	tager	ca.	seks	uger	før	det	vand	vi	drikker	i	dag	når	ud	i		
stemmelæberne.	Det	vil	sige	at	det	er	vigtigt	at	drikke	vand	kontinuerligt	og	ikke	kun		
lige	inden	man	skal	bruge	sin	stemme.

2.	 Rygning	er	meget	skadeligt	for	stemmen	fordi	røgen	passerer	igennem	stemmelæberne	
på	vej	ned	i	lungerne.	Slimhinden	på	stemmelæberne	bliver	påvirket	både	af	varmen	fra	
røgen	og	af	nikotinen.	Man	kan	ofte	se	at	rygere	danner	mere	sejt	slim	på	stemmelæberne	
og	derfor	får	en	mindre	klar	lyd	og	må	rømme	sig	meget.

3.	 Kaffe	har	en	tendens	til	at	udtørre	stemmelæberne	og	hvis	man	er	kaffedrikker	skal	man	
indtage	mere	vand	end	hvis	man	ikke	drikker	kaffe.

4.	Hvis	man	lider	af	for	meget	mavesyre	kan	det	have	en	meget	negativ	indflydelse	på	stem-
men.	Mavesyrne	kan	trænge	op	i	spiserøret	(kaldet	Reflux)	og	bare	dampene	fra	mave-
syren	kan	få	stemmelæberne	til	at	blive	røde	og	lidt	hævede.	Det	er	typisk	det	der	sker	
hvis	man	ofte	har	”morgenstemme”	altså	at	stemme	ikke	fungerer	om	morgenen	men	se-
nere	på	dagen	går	det	bedre.	Man	kan	ofte	undgå	reflux	ved	ikke	at	spise	de	sidste	timer	
inden	man	går	i	seng	og	evt.	sove	med	hovedgærdet	på	sengen	løftet.	I	svære	tilfælde	
skal	man	tale	med	sin	læge	om	problemet	og	evt.	have	medicin	der	kan	reducere	mave-
syreproduktionen.	Sidst,	men	ikke	mindst,	kræver	stemme	ro.	Især	efter	man	har	brugt	sin	
stemme	meget	kan	det	være	nødvendigt	at	holde	mund	for	at	stemme	kan	nå	at	restitu-
ere.

KLAUS MØLLERKEND DIN STEMME – OG UNDGÅ NERVØSISTET!
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OM KLAUS MØLLER

Klaus	Møller	er	en	af	de	førende	stemmepædagoger	i	Danmark	og	Nordeuropa.	I	mere	end	
20	år	har	han	arbejdet	med	stemmetræning	og	har	fornøjelsen	af	at	undervise	skuespillere,	
politikere,	virksomhedsledere,	tv-speakere,	præster,	coaches	og	andre,	som	bruger	talestem-
men	i	deres	professionelle	liv.

Klaus	Møller	anskuer	stemmen	som	et	af	vores	vigtigste	
værktøjer.	Når	du	taler	til	en	forsamling	eller	et	publi-
kum,	er	under	10	%	af	folks	focus	på	de	ord	du	siger.	
Resten	er	fokuseret	på	din	stemmes	intonation	og	
klang	og	dit	kropssprog.	Det	er	derfor	altafgørende	
at	vi	bruger	vores	stemme	rigtigt.	Jo	bedre	vi	bruger	
vores	stemmer,	jo	tydeligere	bliver	vores	budskab	
modtaget.	Klaus	Møller	kan	lære	os	hvordan	vi		
bliver	hørt	som	vi	gerne	vil	høres.
	
Klaus	Møller	underviser	1-1,	holder		
foredrag	og	er	bl.a.	tilknyttet	Det	
Kongelige	Teater	og	Det	Ny	Teater	
som	Vocal	Coach.
	
For	mere	info	se:
www.klausmoeller.dk

Få	flere	tips	om	din	stemme	
og	stemmetræning	på:
www.blog.klausmoeller.dk

Klaus	Møller	©	2010

BEMÆRK!	Øvelserne	i	denne	e-bog,	”Kend	din	stemme	–	og	undgå	nervøsitet!”	er	beregnet	til	brug	for	opvarmning	og	træning	af	en	
normalt	fungerende	stemme.	Når	du	laver	øvelserne,	må	du	ikke	føle	smerter	eller	ubehag	i	din	strube/stemme.	Hvis	du	oplever	smerter/
ubehag,	skal	du	holde	en	pause	og	evt.	prøve	øvelsen	igen	senere.	Hvis	du	lider	at	tilbagevendende	hæshed	eller	hvis	din	stemme	i	perio-
der	helt	forsvinder,	er	det	meget	vigtigt	at	du	får	stillet	en	diagnose	hos	en	læge	og	kommer	i	behandling	hos	en	kvalificeret	stemmetræner,	
som	har	erfaring	i	genoptræning	af	skadede	stemmer.	


