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Vilken funktion har sång för oss? 

 

Ett unikt instrument 

Sång är det enda instrumentet som inte kostar något att utöva, ett instrument du har med dig var 

du än går. Man kan säga att varje människa är en sjungande varelse, sång är något som alla kan 

utveckla och utöva då vi alla har vårt eget unika instrument.  

Man brukar säga att rösten är som själens spegel. Det betyder att hur din röst låter när du pratar 

och sjunger ofta avslöjar hur du mår. Kanske har du någon gång frågat en kompis hur hen mår, 

fått svaret ”bra” men ändå hört på rösten att läget inte var bra – rösten avslöjade hur personen 

mådde. Genom sång kan en sångare också arbeta med att skapa just olika känslor hos lyssnaren.  

Sång kan ibland upplevas som känsligt och vissa tycker att det är lite jobbigt att sjunga inför 

andra, precis som att vissa tycker att det är lite jobbigt att prata inför andra. Detta kan ha att göra 

med att rösten är så personlig, ingen har exakt en sådan röst som just du har -  din röst är unik! - 

och när man sjunger visar man därför vem man är och man kan genom sången visa sina 

personliga känslor. Samma sak är det med vår röst när vi talar. Hur vi använder vår röst när vi 

talar kan avslöja både hur vi är som personer och hur vi mår (t.ex. om vi är blyga pratar vi lite 

tystare, om vi är stressade pratar vi snabbt).  

 

Sång kan påverka 

Sång är ett unikt uttrycksmedel, ett sätt att oss för människor 

att uttrycka oss, som vi alla har med oss och sång är precis som 

att prata och skriva ett sätt för människan att kommunicera. 

Även om en person själv inte sjunger eller sysslar med musik kommer 

personen alltid att på olika sätt påverkas av sång, t.ex. genom radio, reklam, TV, film, konserter, 

att dina föräldrar sjunger för dig när du är liten eller i andra sammanhang där sång förekommer. 

Sång används i livets alla olika stadier, vid glädje och vid sorg. T.ex. vid ett barns dop, på bröllop, 

fest eller begravning.  

Sång kan också vara ett sätt att påverka andras åsikter och syn på saker. Sång kan användas inom 

politik, t.ex. för att visa vad man tycker om olika samhällsfrågor eller vid protester och 

manifestationer. Många artister vill förmedla ett budskap med sin musik och sin sång genom text 

och sätt att sjunga. Kanske har du någon gång lyssnat på en låt men inte tänkt på vad texten 

handlar om och blivit förvånad när du läst texten och förstått budskapet, att sångaren ville säga 

något speciellt med sin sång och text.  

 

Att må bra av sång 

Sverige är det land i världen där körsång är vanligast. Hela 600 000 personer sjunger i kör i 

Sverige, det är lika många som spelar fotboll. Många som sjunger i kör menar att sången 

tillsammans med andra ger dem glädje, gemenskap och självförtroende.  Det finns många studier 

som visar att sång tillsammans med andra gör att vi mår bra både fysiskt och psykiskt. Studierna 

visar t.ex. att vi får bättre immunförsvar, en ökning av hormon som ger lugn och välbefinnande 

och att sångaren kan känna sig både mer avslappnad och full av energi efter att ha sjungit.  
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En annan sak man övar när man sjunger tillsammans är samarbete. 

Själva grejen med att sjunga tillsammans är ju just att alla röster är 

lika viktiga och målet i en kör är ofta att få alla röster att passa bra 

ihop och låta fint tillsammans. När du sjunger utvecklar du också 

språket du använder, man kan säga att sång är språkutvecklande.  

 

 

Tradition och kultur 

Många av de sånger vi sjunger är gamla, du kanske bara inte vet om det. När vi sjunger sånger för 

vi vidare en tradition och sång som en del av vår kultur. Ta till exempel låten Blinka lilla stjärna, 

visste du att melodin skrevs redan på 1700-talet och att självaste Mozart använde melodin för att 

skapa pianostycken? Om du får barn i framtiden kommer du kanske att sjunga samma visor för 

dina barn som dina föräldrar kanske sjöng för dig när du var liten, och så för du vidare en 

tradition och sång som en del av vår kultur.  

 

Frågor: 

Använd dig av texten men också av dina egna tankar och åsikter när du svarar på frågorna.  

 

1. Vilka olika funktioner kan sång ha för oss människor? (Vilken roll kan sång spela i våra liv/hur 

kan sång användas?) 

2. Varför tror du att sång kan kännas jobbigt för vissa? 

3. Kan du komma på några exempel på när du kan påverkas av sång?  

4. Vad kan menas med att sång är ”själens spegel” och ett ”unikt instrument”?  

5. Hur upplever du sång? Förklara!  
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Så fungerar rösten  

 

Andning: För att vi ska kunna prata och 

sjunga måste det passera luft genom 

stämbanden. När vi andas in vidgar vi 

bröstkorg och mage, tänk dig att det är som 

att blåsa upp en ballong som blir större när 

luften kommer in. Luften pressar vi sedan 

upp ur lungorna med hjälp av magmuskler, 

bland annat diafragman som sitter precis 

nedanför revbenen.  

Stöd: Att kontrollera och aktivera (alltså använda/sätta igång) 

sina muskler så att luften pressas upp med rätt kraft mot 

stämbanden och att luften räcker till kallas att använda sitt stöd. 

När du använder ditt stöd gör du så att stämbanden inte 

behöver arbeta så hårt och på fel sätt. Om du andas in och 

sedan ut på ett ljud och försöker ”hålla emot” så att luften 

räcker så länge som möjligt, då är det stödet du arbetar med. 

Om du märker att du får ont i halsen och känner dig trött i 

rösten när du sjunger så kan det vara just stödet du ska arbeta 

för att använda mer. Att kunna kontrollera luften är väldigt 

viktigt när du sjunger för att inte bli trött i rösten och för att 

rösten ska nå ut och ”bära”. Tänk dig ett litet barn som kan 

skrika flera timmar utan att bli hes, där snackar vi luftkontroll! 

Med stödet kontrollerar du hur länge du kan hålla ut en ton, 

hur stark tonen är och också hur du ”träffar” tonen, alltså om 

du sjunger ”rätt” ton.  

 

Stämbanden (stämläppar): Våra två stämband ser ut som två veck och sitter innanför själva 
struphuvudet (vilket man kan känna om man sätter ett par fingrar mot halsen och pratar) och när 
vi väljer att göra ett ljud (t.ex. prat eller sång) går stämbanden ihop och sätter luften i svängning. I 
och runt stämbanden finns massor med muskler som styr hur vi använder dem. 
 
Luften gör så att stämbanden vibrerar, ca: 100 gånger i sekunden för män och ca: 200 gånger i 

sekunden för kvinnor. Hos en fullvuxen man är stämbanden tjockare och längre än hos en 

kvinna, det är det som gör att män har lägre röst än kvinnor.  

När man sjunger ljust så sträcker stämbanden ut sig, spänner sig, och när man sjunger mörkt drar 

de ihop sig och blir mer avslappnade, oavsett hur korta/långa stämbanden är från början.  Du 

kan jämföra det med en gitarr där en lösare sträng är mörkare och en hårt spänd sträng är ljus.  

 

Resonans och klang: I struphuvud, mun, näsa och svalg bildas resonans. En sångare kan ändra 

sin klang, alltså hur rösten låter, genom att använda sig av käken, munnen och svalget på olika 

sätt. Om man t.ex. ”öppnar halsen” som när man gäspar och sjunger samtidigt låter rösten 

djupare och ”större” och om man håller munnen ganska stängd kan rösten låta mer gnällig.  

Stämband 

Diafragma 

Stämbanden sedda uppifrån. Det svarta 

”bakom” stämbanden är luftröret. På 

bilden går inte stämbanden ihop vilket 

betyder att personen med stämbanden inte 

pratar eller sjunger (då skulle stämbanden 

vibrera mot varandra). 
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Målbrottet 

När ett barn föds är stämbanden korta, ca: 3-5 mm. När vi 

kommer i puberteten växer stämbanden precis som resten av 

kroppen. Både pojkar och flickor kommer i målbrottet men 

det är framför allt hos pojkar som det märks. Pojkars 

stämband växer då ca: 4-11 mm, i procent växer de 64 %. 

Flickors stämband ökar ca: 1,5-4 mm, ungefär 34 %. 

Målbrottet inträffar oftast mot slutet av puberteten, innan detta kan man ha en instabil röst, t.ex. 

genom att ofta få ”tuppar” i halsen. Det brukar ta ungefär 3 månader upp till ett år för att rösten 

ska stabiliseras, för sångrösten kan det ta längre tid.  

För pojkar innebär målbrottet att röstläget sjunker ca: en oktav, 12 halvtoner. För flickor sänks 

rösten med ca: 3 halvtoner. När man är i målbrottet kan röststyrka och hur rösten låter påverkas 

och rösten kan upplevas som svagare, hes och grumlig/otydlig.   

Ibland kan man tappa lusten till att sjunga när man märker att man är i målbrottet. Kanske 

upplevs det svårt att sjunga och kontrollera sin röst och kanske känns det konstigt att rösten inte 

låter som tidigare. Ett vanligt råd från sånglärare är att försöka ”sjunga sig igenom” målbrottet. 

Fortsätt sjung till låtar du gillar och som kille kan du öva på att sjunga ljusa toner med din falsett. 

Du kan tänka på att sjunga glissandon från ljusa till mörka toner och att inte lägga på för mycket 

”tryck” när du sjunger. Välj låtar som känns enkla att sjunga där du kan hitta tonerna utan att 

behöva anstränga dig för mycket. Framför allt ska du inte sluta sjunga utan försöka behålla 

glädjen även om det känns svårare.  

 

 

Frågor: 

1. Förklara hur det kan bli sång. Använd dig av funktionerna andning, stöd, stämband och klang.  

2. Hur fungerar stämbanden för att göra ljusare och mörkare toner? Vad är skillnaden på 

kvinnors och mäns stämband? 

3. Vad händer med tjejers och killars röster i målbrottet? 

4. Du har en kompis som inte vill sjunga för att hen är i målbrottet. Vilka råd kan du ge? 
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Sångrösten  

 

Röstläge 

Man brukar dela in sångröster i olika grupper beroende på vilket 

röstläge sångaren har. Om man sjunger i kör är det oftast denna 

uppdelning mellan sångarna. Grupperna är: 

Sopran: kvinnoröst där sångaren sjunger ljusare toner.   

Alt: kvinnoröst där sångaren sjunger mörkare toner.  

Tenor: mansröst där sångaren sjunger ljusare toner. 

Bas: mansröst där sångaren sjunger mörkare toner. 

Fundera själv över vilken grupp du kan tänkas tillhöra. Tycker du om/känns det bra för dig att 

sjunga mörka eller ljusa toner? Har din röst en ljus eller mörk klang/hur låter rösten?  

 

Register 

Man brukar också tala om register. Då menar man vilken ”del” av din röst och dina stämband du 

använder när du sjunger, hur du använder rösten och hur den då låter. När man sjunger använder 

man sig av olika register. Dessa register kan delas in på lite olika sätt och har fått olika namn men 

här är några av de vanligaste namnen på de register du använder när du sjunger: 

Tjej-/kvinnoröst:  

Bröströst: Är den typ av röst du använder dig när du pratar. När du sjunger med bröstregistret 

blir tonen fyllig och kraftfull/stark. Det är ofta detta register som sångare inom pop, rock och 

soul använder sig av, t.ex. Beyoncé och Rhianna. När du sjunger med bröstregistret känns tonen 

”i bröstet” (testa att lägga en hand på bröstet och ropa ”hej”/”nej” med kraftig röst och känn om 

det känns något). 

Huvudröst: Är den typ av röst du använder när du sjunger ljusa toner. Huvudrösten kan kännas 

precis som det låter ”i huvudet”. Om du testar att sjunga några ljusa toner (utan att ta i med 

halsen) och med en ”gäspande” känsla kanske du kan känna hur det liksom ”ekar” i huvudet av 

sången. Huvudrösten används mycket i klassisk musik, t.ex. av operasångerskor, men även 

popartister använder huvudrösten för ljusa toner (även om det inte låter exakt likadant).  

Mixröst: Är förenklat en blandning mellan bröströst och huvudröst,. Denna röst använder en 

sångare t.ex. när man sjunger en visa men också när man vill få med sig kraften som man får i 

bröströsten även när man sjunger ljusare toner.  
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Kill-/mansröst 

För killar används samma typer av register som tjejerna, men två av 

dem är vanligast.  

Bröströst: Är precis som hos kvinnorösten den röst du använder dig 

av när du talar som ger en stark och kraftfull ton när du sjunger. 

Falsett: Fungerar som tjejernas huvudröst och är den typ av röst du använder när du sjunger 

ljusa toner. Rösten blir då ofta svagare och mer instabil och just falsetten är något en sångare kan 

arbeta mycket med att få stabil.  

Ett låtexempel där du kan höra en sångare använda både bröströst och falsett är Andreas 

Johnson – Glorious. När en sångare eller sångerska använder dessa olika register kan vara väldigt 

olika, rösten och hur vi använder den är som sagts tidigare väldigt personlig.  

 

Skarv 

Mellan registren finns det något som kallas skarvar. Det betyder att när 

du sjunger och byter mellan de olika sätten att sjunga kan det bli som 

små ”hopp” i rösten. Det är också detta många upplever när de är i 

målbrottet. Man kan likna skarvar med att köra bil eller moped. När du 

växlar mellan olika växlar försöker du göra det så smidigt och mjukt 

som möjligt. När man inte övat mycket sång är det ofta detta man 

behöver arbeta med. Om du någon gång tar sånglektioner kommer du 

att märka att du får arbeta mycket med just dina skarvar.  

 

Omfång 

Ibland pratar man också om vilket omfång en röst har. Med omfång menas de toner från mörkt till 

ljust som en röst kan använda sig av i sång. Om en sångare har ett stort omfång kan den sjunga 

både låtar som går väldigt mörkt och väldigt ljust. 

Kan alla bli bra på att sjunga? 

Vi har alla olika förutsättningar för att bli bra sångare. Det som är säkert är att vi alla kan öva oss 

att bli bättre på att sjunga, t.ex. genom att bli säkrare på att träffa toner, sjunga rytmer och höra 

hur vi ska sjunga. Att sjunga är som att spela fotboll. Du behöver träning för att hålla uppe teknik 

och kondition. Man brukar säga att du behöver en bra sångkondition, det får du genom att öva 

mycket och på rätt sätt.  

Utan träning är det svårt att bli bra men vi har också olika fysiska förutsättningar med oss. Våra 

stämband och delar i hals, näsa och mun ser olika ut och vi har olika lungkapacitet. När det gäller 

sång har vi också olika bakgrunder som påverkar oss, t.ex. hur mycket vi sjungit som barn, hur 

mycket vi fått höra sång och såklart spelar det roll om vi tycker om att sjunga eller inte. Oavsett 

förutsättningar så kan vi alla träna oss att bli sångare och njuta av sången! 
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Frågor: 

1. Vilken är den vanliga uppdelningen av sångarna i en kör? 

2. Förklara de register du kan använda dig av när du sjunger. 

3. Vad menas med skarv och omfång? 

4. Du har en kompis som avskyr att sjunga och säger att hen inte kan. Vad kan du säga om det 

utifrån vad du lärt dig om våra förutsättningar för sång? 

5. Vilka förutsättningar tror du att du har för sång? Resonera! (T.ex. om sång varit en del av din 

uppväxt, om du lyssnat på och hört mycket sång, vad du tycker om att sjunga och hur det känns 

för dig att sjunga) 
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Att värma upp rösten 

 

Att sjunga upp, värma upp rösten, är lika viktigt som att 

värma upp kroppen inför en fotbollsmatch. Precis som när 

du utövar en sport vill du bli varm i musklerna i kropp, hals 

och stämband för att rösten ska fungera så bra som möjligt 

och för att undvika att det blir jobbigt för rösten att börja 

arbeta. Du vill helt enkelt börja sjunga försiktigt för att inte bli trött 

i rösten, för att få med dig kroppen på bästa sätt och för att undvika 

överansträngning och skador. 

 
Alla röster fungerar olika. Vissa behöver en lång uppvärmning och andra en kortare 

uppsjungning. Det kan också behövas olika typer av uppvärmning beroende på hur ansträngande 

det du ska sjunga är. Det viktigaste är att hitta det som passar en själv. Det ska kännas bra att 

sjunga upp och inte göra ont någonstans. För en sångare gäller också att ju oftare du sjunger och 

övar sång ju bättre sångkondition får du. Det betyder att din röst fortare kommer igång när du väl 

ska sjunga, precis som kroppen kommer igång fort och din kondition blir bättre och bättre om du 

ofta tränar en sport. Om du har en bra sångkondition orkar din röst hålla igång längre och du har 

inte lika lätt för att bli trött och sliten i rösten som om du inte värmer upp.  

 

Tips på övningar 

 

Här kommer några tips på hur man kan göra en uppsjungning. Det är 

viktigt att du prövar dig fram och hittar de övningar som passar just för 

dig. Du ska inte göra en övning om du känner att du får ont i rösten.  

 

Kropp  

Värm upp hela kroppen på det sätt som passar dig, t.ex. genom att springa på stället, hoppa, 

klappa på ben/armar/rygg/mage, låtsas simma/åka skidor, rulla på axlar, massera 

ansikte/käkar/hals. Huvudsaken är att du blir varm och känner att kroppen aktiveras. Ibland kan 

man också behöva komma ner i varv t.ex. om man är stressad och det känns som att andningen 

är väldigt snabb. Kroppen behöver vara avslappnad utan spänningar men ändå varm och ”på g” 

när du ska sjunga. Tänk också på hur du står, axelbrett mellan fötterna, inte ”låsta” knän utan 

avslappnade, axlarna ska inte åka upp och du kan tänka att en tråd längst upp på huvudet håller 

upp dig så att du får en bra hållning.  

Andning  

Andning är a och o för att sjunga bra. När du andas in går mage och bröstkorg UT, tänk att du 

har som en ballong runt dig som ska fyllas av luft. Även i ryggen kan man sätta händerna för att 

känna att luft fylls på. Arbeta en stund med andningen genom att andas in genom näsan och ut 

genom munnen och verkligen tänka på hur mag och bröstkorg arbetar. Du kan också lägga till ett 

ljud på utandningen, t.ex. ”schh”, ”mm”, ”uu” eller ett annat ljud du tycker känns skönt. Prova 

att försöka hålla ut ljudet så länge som möjligt, då övar du andning och musklerna för att 

kontrollera luften (stödet).   



9 
 

Stöd  

För att hitta musklerna i mage och rygg som du använder för att 

kontrollera luften när du sjunger kan du sätta två händer i sidan och 

göra olika ljud. Testa först att hosta till, då känner du att det ”hoppar 

till” i magen – det är dessa muskler du vill använda när du sjunger för 

att inte kraften ska komma från halsen. Andra ljud du kan testa och 

säga och använda stödet till är ”v-v-v-”, ”f-f-f”, ”t-t-t”, ”sch-sch-sch”, 

”bababa”, ”rrr –rrr” o.s.v. 

 

Prat & glissando 

Du kan sedan övergå till att tala och tänka på att du använder kraften från mag- och ryggmuskler 

(stödet!) när du pratar. T.ex. ”hej” ”haj” ”hallå” och de utrop du kan komma på. Ett mjukt sätt 

att komma igång kan sedan vara att göra glissando. Det betyder att du glider från en ton till en 

annan mörkare eller ljusare ton. Glid runt på ett m eller ett u, ”åk runt” med rösten både i ett 

mörkt och ljust läge. Har du ett instrument kan du ta två toner som du försöker härma och ”glida 

mellan”. Glissando är bra att göra för att stämbanden får sträcka ut sig och öva på att gå från ett 

mörkt register till ett ljusare register. Du övar också på att få bort dina skarvar (alltså de ”hopp” 

som man kan uppleva i rösten när man går t.ex. från mörka till ljusa toner) och kan vara en skön 

övning att göra om man är i målbrottet.  

 

Omfång  

När man pratar om omfång menar man de toner från mörkt till ljust som en sångare kan sjunga. 

Detta kan man också öva upp. Genom att göra övningar där du sjunger lägre och lägre eller 

högre och högre övar du stämbandet att dra ihop sig och sträcka ut sig. Några exempel på 

övningar för omfånget som vi sjungit är t.ex. babiba babuba, fui-ui-ui-u, dondirodon-diri-dondidondodon, 

jajajajaja/vivivivivi. Kommer du inte ihåg tonerna i omfångsövningarna kan du också sjunga en 

valfri låt/visa som du tycker om. Prova sedan att börja lägre eller högre för varje gång för att öva 

omfånget.  

 

Artikulation 

En sångare vill ofta förmedla en text. För att öva att verkligen få fram texten och tydligt uttala 

orden kan du göra artikulationsövningar. Tänk på att verkligen överdriva så att orden och 

bokstäverna kommer fram jättetydligt. Exempel på ramsor du kan säga och sjunga är: Sprött 

knäckebröd,  Per packade pappas kappsäck proppfull, Sex laxar i en laxask, Bagare Bullen bakade bara bruna 

brända bullar, Bibbis pippi Petter hoppar och spritter och sprätter hoppar från pinne till pinne pratar med Bibbi 

där inne.  
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Avslutning 

Om du vill kan du avsluta uppsjungningen med att sjunga en låt/visa som du kan 

bra. Sjung den i ett bra läge, alltså så mörkt/ljust att det känns bra för just dig, 

där du kan sjunga avslappnat och tänka på att få med dig kroppen. Sedan är det 

dags att börja öva på en låt/en bit av en låt eller på att utveckla rösten på olika 

sätt! Ha så kul!  

 

 

 

 

Frågor: 

Använd dig av texten och det du lärt dig på lektioner när du svara på frågorna.  

 

1. Varför ska man egentligen värma upp rösten? Förklara och motivera.  

2. Vad betyder det att en sångare kan ha en bra ”sångkondition”? 

3. Din kompis vet ingenting om att värma upp rösten/göra en uppsjungning. Förklara för din 

kompis hur man kan tänka och vad olika övningar kan vara bra för.  

4. Vad är ett glissando och vad kan en övning med glissando vara bra för? 
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Problem med rösten 

Kanske har du någon gång känt dig trött eller spänd i rösten. 

Rösten är känsligare än vad man tror och för många av oss 

påverkas rösten av anledningar som dålig sömn, för lite vätska, 

rökning, stark mat, alkohol, stress, spänningar och om man 

överanstränger rösten när man är sjuk eller genom att prata 

ansträngt, skrika eller använda fel tal- och sångteknik.  Hur vår 

röst låter påverkar hur vi uppfattas och hur människor lyssnar på oss. Det kan därför vara bra att 

tänka på inte bara hur man sjunger utan också hur man talar.  

Att knarra med rösten  

Kanske har du hört någon ”knarra” med rösten. Det betyder att man hör ett knarr i rösten när 

personen pratar. De flesta av oss knarrar ibland i slutet av meningar när luften håller på att ta slut. 

Prova att säga en mening och lyssna om du knarrar. Om man alltid knarrar kan man få problem 

med rösten t.ex. genom att man blir trött och hes. Det kan också vara svårare att lyssna på en 

knarrig röst för att knarret ”stör” och rösten kan ha svårt att orka fram till alla som lyssnar. En 

knarrig röst beror på att den som pratar inte lägger på tillräckligt med luft på stämbanden. För att 

öva bort knarr på rösten kan man arbeta med andningen och med att aktivera stödet så att luften 

räcker hela meningen.  

 

Tala i ett för högt läge  

När man ska ropa på någon eller behöver höja rösten kan det vara lätt att inte bara höja styrkan i 

rösten utan också höja tonläget, alltså hur ljust man pratar/ropar. Då kan rösten bli spänd och 

det är lätt att man lägger all kraft i halsen och muskler och stämband kan bli slitna och trötta. För 

att öva bort detta behöver man arbeta med att använda sig av stödet så att kraften kommer från 

kroppen och inte från halsen. Samma sak gäller om du har problem att höras, alltså att du 

försöker ”ta i” för att prata starkt men att det bara kommer ut svaga ljud och människor har svårt 

att höra dig. Då ska du arbeta mycket med att få med dig stödet och kroppen när du pratar och 

också att kolla så att du andas rätt.  

 

Att bli hes 

Heshet beror på att stämbanden blivit inflammerade p.g.a. en förkylning eller p.g.a. att du använt 

rösten på fel sätt. Stämbanden som annars är ljusa/vita blir då röda och svullna och det blir 

därför svårt för de två stämbanden att ”gå ihop” mot varandra när luften sätter dem i svängning.  

Om du har ont i halsen och är mycket hes ska du inte sjunga utan vila rösten. Är du ”bara” 

förkyld kan du tänka på att ta det lite lugnt med sången och sjunga sådant som inte är för 

påfrestande för dig. Du ska heller inte viska då det är ansträngande för rösten. Drick mycket 

vatten så att stämbanden får fukt och kan återhämta sig.  

Om du är hes en längre tid ska du uppsöka en läkare. Kanske använder du då rösten på ett fel 

sätt, t.ex. genom att prata i fel läge (ofta för högt), knarra med rösten eller prata starkare än du 

behöver. Då kan du få komma till en logoped som arbetar med hur vi ska använda rösten på bästa 

sätt.  
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Knutor på stämbanden  

Om man under en längre tid talar och/eller sjunger med fel teknik kan man få skador på 

stämbanden. Stämbanden är ofta bra på att återhämta sig, t.ex. genom att man vilar rösten, men 

har man under en längre tid använt rösten fel kan det bildas små knutor/knottror på stämbanden 

som gör att det kan bli jobbigt att prata och sjunga. Ibland får man då få gå till en logoped som 

hjälper till med rösttekniken så att man kan använda rösten trots knutorna. Ibland behöver man 

ta bort knutorna genom en operation.  

 

Att bli trött och få ont i rösten 

De allra flesta av oss blir någon gång trötta i rösten, överansträngda och hesa. Om du ofta har 

problem med detta kan det finnas en idé att prata med en läkare om det. Här kommer några tips 

om du blir trött när du pratar/sjunger: 

- Se till att sova ordentligt och dricka vatten – stämbanden gillar vila och vätska! 

- Undvik rökning och alkohol! 

- Fundera över hur du använder rösten när du pratar och ropar. Blir rösten ansträngd eller 

knarrig? Lägger du kraften i halsen istället för i magen? Andas du på rätt sätt? Blir din röst 

gnällig och gäll när du pratar starkare?  

- När du sjunger: tänk på teknik, andning och stöd. Tänk på om du sjunger låtar som ligger i 

”rätt” läge, alltså med så höga/låga toner som passar dig. Värm upp rösten.  

- Det ska aldrig göra ont att sjunga eller prata.  

- Låt din röst vila ibland så att den får återhämta sig. Om du är hes är den bästa medicinen att 

vila rösten, dricka mycket vatten, se till att sova ordentligt och inte viska.  

 

Att inte kunna hitta toner när man sjunger 

Pitch – att kunna träffa tonerna ”rätt”, vara tonsäker, kan ibland vara svårt. Även duktiga sångare 

missar ibland toner och sjunger falskt. Man brukar prata om vilket gehör en sångare eller musiker 

har. Det betyder hur personen kan uppfatta musiken den hör och härma den med röst eller 

instrument. Att ha svårt att hitta rätt toner är inget egentligt röstproblem utan beror oftast på 

ovana och är något man kan öva upp och bli bättre på.  

Du kanske har hört någon som säger ”nej, jag kan inte sjunga. Jag är tondöv”. Är man tondöv kan 

man inte urskilja toner och hur höga/låga de är, men faktum är att det är väldigt ovanligt att vara 

tondöv. Ovanligt är det också att ha ett s.k. absolut gehör, det betyder att personen kan 

sjunga/spela exakta tonhöjder utan att höra tonen innan. Ett exempel är att kunna säga till en 

person med absolut gehör ”sjung tonen a” och personen kan då göra det. Ungefär 1 av 10 000 

personer har absolut gehör.  

De allra flesta av oss kan öva upp vårt gehör, alltså hur vi hör musiken och sedan kan 

sjunga/spela det vi hör. Kanske har du provat och sjunga och du hör eller känner på dig att du 

inte riktigt sjunger rätt men du vet inte hur du ska göra? Här kommer några tips du kan prova: 

Andning och stöd – Om stämbanden inte får tillräckligt med luft och kraft kan det bli svårt att 

träffa tonerna. Du behöver också ha med dig kroppen för att orka ”hålla upp” en ton. Gör 

andningsövningar och övningar för att aktivera stödet. Tänk på att hela kroppen vill vara med när 

du sjunger.  
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Lyssna och härma – Prova att ta olika toner på pianot och sedan härma tonerna, ta hjärna hjälp 

av en kompis som lyssnar. ”Glid” runt med rösten tills du hittar rätt. Härma toner och melodier 

som en kompis sjunger. Lyssna på musik du gillar och försök härma sångaren, öva dig att lyssna 

så att din röst sjunger samma toner som sångaren.  

 

Frågor: 

Använd dig av texten och det du lärt dig på lektioner när du svara på frågorna.  

 

1. Vilka anledningar kan det finnas till att man blir trött i rösten? 

2. Din lärare har fått höja rösten i klassen hela veckan och du hör att hen börjar bli trött i rösten. 

Vad kan läraren göra och tänka på? 

3. Du har en släkting som ofta är hes. Vad kan detta bero på och vilka tips kan du ge?  

4. Din kompis säger att hen är tondöv och säger att hen inte kan sjunga. Vad kan du svara på det 

utifrån vad du lärt dig? Vilka tips kan du ge? 
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Röst och sång – en ordlista 

Här hittar du vanliga ord och termer som har med röst och sång att göra. Linjerna är till för att 

du själv ska kunna skriva egna förklaringar och anteckningar om det hjälper dig.  

 

A cappella  Sång utan ackompanjemang, alltså utan några instrument. 

  _____________________________________________________ 

Kör En grupp människor som sjunger tillsammans i en eller flera 

stämmor.  

  _____________________________________________________ 

Sjunga i stämmor När man delar i sångarna i grupper som sjunger olika toner som 

passar ihop i ackord. Ofta delas stämmorna in i vilket röstläge 

sångaren har, alltså om sångaren har en mörk eller ljus röst och vad 

rösten passar att sjunga bäst.  

 _____________________________________________________ 

Sopran En kvinnoröst som sjunger ljusa toner. Den ljusaste stämman i en 

kör. 

  _____________________________________________________ 

Alt   En kvinnoröst som sjunger mörkare toner, t.ex. i en kör.  

  _____________________________________________________ 

Tenor  En mansröst som sjunger ljusa toner, t.ex. i en kör.  

  _____________________________________________________ 

Bas En mansröst som sjunger mörkare toner, t.ex. i en kör. Den 

mörkaste stämman i en kör.  

 _____________________________________________________ 

Glissando När man ”glider” mellan två toner, t.ex. mellan en lägre ton till en 

högre ton. Detta kan du göra med rösten. Du kan också ”glida runt” 

med ett glissando med ett ljud, t.ex. uu, mm, rr.  

 _____________________________________________________ 

Stöd När du aktiverar muskler i mage och rygg för att kontrollera 

luftströmmen till stämbanden. Genom att använda stödet avbelastar 

du stämband och hals och kan kontrollera t.ex. hur lång och stark en 

ton du sjunger blir.   

 _____________________________________________________ 
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Stämband (stämläppar) Två veck som sitter i halsen bakom struphuvudet. När luften 

kommer sätts stämbanden i svängning och bildar ljud.  

 _____________________________________________________ 

Klang Hur rösten låter beroende på hur vi ser ut i näshåla/mun/hals och 

hur vi formar t.ex. tunga, mun och läppar. Om du t.ex. sjunger och 

gapar stort och gäspar blir klangen fyllig och stor och om du plutar 

med munnen låter klangen på ett annat sätt.  

 _____________________________________________________ 

Register Vilken ”del” av din röst och dina stämband du använder när du 

sjunger, hur du använder rösten och hur den då låter. T.ex. bröströst 

och falsett. 

 _____________________________________________________ 

Bröströst Det register/den typ av röst kvinnor och män använder när vi pratar 

och när vi sjunger kraftfullt och starkt. Du kan sätta en hand på 

bröstkorgen och känna hur det vibrerar när du pratar och sjunger.  

 _____________________________________________________ 

Huvudröst Det register/den typ av röst kvinnor använder för att sjunga ljusare 

toner. När du sjunger känns tonen mer ”i huvudet” än i bröstet.  

 _____________________________________________________ 

Mixröst Det register/den typ av röst som kvinnor kan öva upp och som är en 

blandning av bröströst och huvudröst. Mixrösten kan bl.a. vara bra 

om man vill sjunga ljusa toner men med samma kraft som när man 

använder bröströsten.  

 _____________________________________________________ 

Falsett Det register/den typ av röst män använder sig av för att sjunga 

ljusare toner. 

 _____________________________________________________ 

Skarv Det ”hopp” man kan få i rösten mellan olika register både när man 

pratar och när man sjunger, t.ex. när man går över från att sjunga 

mörka toner med bröströsten till att sjunga ljusare toner med 

huvudröst/falsett. 

 _____________________________________________________

  

Kanon En kanon är en sång där alla sångare sjunger samma melodi men i 

olika grupper som börjar vid olika tidpunkter i sången. En känd 

kanon som många sjunger som barn är Broder Jakob. 

 _____________________________________________________ 
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Omfång Den uppsättning toner från mörkt till ljust som en sångare kan 

använda sig av. Sångarens ”tonförråd”.  

 _____________________________________________________ 

Sångkondition Om du övar sång ofta får du till slut en bra sångkondition precis som 

idrottare som tränar ofta. Din röst kommer då igång fortare, hittar 

andning och teknik lättare och du kan sjunga längre utan att bli trött.  

 _____________________________________________________ 

Pitch  Att hitta tonhöjden, sjunga rent. 

  _____________________________________________________ 

Sjunga rent, sjunga falskt En sångare som sjunger rent träffar tonerna rätt. En sångare som 

sjunger falskt träffar tonerna fel.  

 _____________________________________________________ 

Gehör Hur en person hör musik och kan spela och sjunga samma sak. Att 

höra hur man ska sjunga/vilka toner man ska sjunga och hur det ska 

låta.  

 _____________________________________________________ 

Tondöv Att inte kunna höra och återbilda den ton som ska spelas eller 

sjungas. Det är väldigt ovanligt att vara tondöv, vanligare är att man 

är ovan och behöver öva på att träffa tonerna.  

 _____________________________________________________ 

Absolut gehör Att kunna sjunga/spela exakt den ton som någon t.ex. ber dig om 

utan att höra den.  

 _____________________________________________________ 
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