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Stemmen  
viser, hvem du er

Har du tænkt over, hvordan din stemme kommunikerer ud over 
de ord, du siger? Det kan være, du har en særlig dyb stemme 

eller lys stemme. I dette tema kigger vi på, hvad du kan gøre for 
at arbejde med dit udtryk, og hvilken psykisk effekt det har.

Af MArGretHe VADMAnD > fOtO: BO LYnGe OG MArK KnuDSen
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Tjek din sTemme

Prøv at oPtage lyden af din egen stem-
me På din telefon og lyt så nøje efter: 

taler du for højt eller for lavt? 

« • »
Mumler du, eller artikulerer du ordene klart? 

« • »
Holder du pauser? 

« • »
taler du for hurtigt eller for langsomt? 

« • »
er din stemme fx varm, skinger,  

klemt, lille eller åben?

« • »
Kan du lide lyden af din egen stemme?

sådan Træner  
du din sTemme

1 Træn åndedrætsmuskulaturen
Pust lys ud. når man puster lys ud, arbejder ma-

ven spontant som en pumpe, hvorved muskulaturen 

trænes. Pust ud med korte og lette stød, og pust deref-

ter ud med en lang s-lyd.

 

2 Lav kunstige gab med lyd på
 når du gaber, åbner du hulrummet i mundhulen 

og svælget, og din resonans bliver fyldig og klang-

fuld. At gabe er en hurtig måde at få stemmebåndene 

afspændte i deres grundleje. Stemmebåndene slapper 

af, og stemmelejet synker. Det er en god måde at finde 

din stemmes rigtige toneleje på.

 

3 Prrrruuuu-hest
 Øvelse for læberne. Slap helt af i læberne og lav 

så en stor rund mund, som om du skulle tage en bid af 

et alt for stort æble. Lav en stor rund mund og herefter 

en bred smal mund. Og til sidst, prust så med blaf-

rende læber et par gange som en prrruuuuu.......hest.

4 Boooooooooris
råb, syng og lav en lang lyd på navnet Boris til du 

har fuld kontakt med hele kroppen.

stemmetræner  
merete nørgaard  
om kendTe sTemmer:

Margaret thatcher 
Tidligere premierminister i Storbritannien

»Hun havde tidligere en meget spids, skrap, 
aristokratisk, britisk stemme. Så fik hun en 
stemmetræner, og derefter ændrede hendes 
stemme sig til en meget dyb, autoritær, men 
varmere stemme. Hun er en spændende 
case indenfor stemmetræning. Der ligger 
nogle meget interessante før- og eftervi-
deoer på Youtube.« 

Barack OBaMa 
USA’s præsident

»Han rammer menneskers følelsesregister 
meget rent, uanset om han taler om NATO 
eller en national sorg. Han har en dyb bas 
i sin stemme og samtid noget feminint og 
bevæger sig ubesværet mellem de to. Han 
er en gudsbenådet retoriker, der behersker 
sin veltrænede stemme så fint, at han lader 
den farve alt efter hvilke ord, der kommer 
ud. Og så bruger han utrolig lange pauser. Han lader sin stemme 
klinge ud. Og efter en pause tager han så fat et andet sted i en anden 
tone. Når han holder de her pauser, betyder det, at tilhøreren kan 
nå at reflektere sammen med ham, og at der stadig er liv i ham. Bare  
ved at sænke blikket, som han gør. Han er ikke blot ’på’, men han 
stiller sig til rådighed og inviterer til et fællesskab med tilhørerne.« 

helle thOrning-SchMidt 
Danmarks statsminister

»Hun er ivrig og bliver nogle gange emo-
tionel og skinger, også i sit kropssprog. Det 
var interessant under sidste valgkamp, da 
hun begyndte at bruge sit åndedræt. I en 
partilederrunde var det lige meget, hvad 
Pia Kærsgaard sagde, som eventuelt ville 
provokere hende, så trak Helle Thorning-
Scmidt blot vejret, vendte sig ud i rummet 
og sagde det, hun havde på hjerte.« 

Martin lidegaard 
Danmarks udenrigsminister

»Han har en meget nasal stemme, hvilket 
kan være tegn på en målrettethed, men 
også at der ligger noget på lager, at noget 
’sidder fast’. Han ville have gavn af at få 
brugt hele stemmens spektrum mere, at 
skråle, brøle og brænde noget af.«
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D u skal holde et oplæg på job-
bet, og mærker, at du bliver 
nervøs, da alle tyve menne-

sker i mødelokalet kigger på dig. 
»Jeg skal gøre det kort,« siger du, 

tager dig sammen og gennemgår din 
præsentation med en bæven i stem-
men. Tilhørerne ikke er helt koncen-
trerede, og en kollega sidder endda 
og tjekker mails, mens du taler. 

Pyha, så er det overstået, tænker 
du, da præsentationen er slut, og alle 
haster videre. Men din mavefornem-
melse er ikke god. Og det er der en 
grund til, mener skuespiller og stem-
metræner Merete Nørgaard:

– Hvis din mundtlige formidling 
bare skal overstås, så er der noget, 
du skal arbejde med. Og det er oftest 
din stemme. For hvis du ikke bruger 
dit stemmes fulde potentiale, kan det 
betyde, at du bliver misforstået og slet 
ikke får fat på dine tilhørere, hvad enten det er til et foredrag eller 
et middagsselskab. 

NoN-verbale sigNaler
Vi kommer ofte til at sende nogle non-verbale signaler, som vi slet 
ikke ønsker at sende, og bliver misforstået eller taber tilhørerne. Hvis 
din stemme er anstrengt og monoton, kan det underliggende non-

verbale budskab være: ´Skrid, og gør 
som jeg siger.´  Eller hvis du holder dig 
slavisk til dit manuskript, taler hur-
tigt og samtidig starter med at sige, 
at du vil gøre det kort, så signalerer 
du: ´Undskyld, jeg er her.´ 

– Og det er hverken befordrende 
for dig, dine tilhørere eller dit bud-
skab. Du skal hellere signalere: ́ Hey, 
stop op! Det er en kostbar tid, vi har 
sammen. Jeg vil dig noget. Jeg har 
ordet og leder dig de næste 20 mi-
nutter,´ påpeger Merete Nørgaard. 

Og vejen dertil, mener hun, går 
igennem at arbejde med dit ånde-
dræt og din stemme.

– Stemmen viser, hvem du er. Den 
afslører gamle, hæmmende overbe-
visninger – som fx at man ikke må 
fylde – eller manglende selvtillid el-
ler selvindsigt. Og den kan hæmme 
din udfoldelse og din evne til at være 

fuldt ud til stede i spotlightet, at bruge hele dit potentiale og con-
necte med publikum. Og det hæmmer din evne til at modtage den 
kærlighed, der oftest kommer fra publikum. Publikum er jo ikke 
din fjende, tværtimod, siger Merete Nørgaard og tilføjer:

– Når du arbejder med din stemme, kan processen blive en 
fantastisk healingproces og en lup, hvis du vil speede din selv-
udvikling op. 

tør du lade din stemme fylde? Der ligger mange følelser i, hvordan og 
hvorfor vi skaber lyd. Hvis du åbner op for alle de toner, du rummer, 
og øver dig i at variere din stemme og holde pauser, vil du opleve en 
bedre forbindelse til andre mennesker og til dig selv. Stemmetræner 
Merete nørgaard guider dig, så du bliver hørt. 

tag kontrol  
over din Stemme 
– og bliv hørt

Stemmen viser ,  
hvem du er . Den 
afslører gamle, 

hæmmende 
overbevisninger 
– som fx at man 
ikke må fylde – 

eller manglende 
selvtillid eller 

selvindsigt. Og den 
kan hæmme din 

udfoldelse og din  
evne til at være  

fuldt ud til stede.  

»
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Merete nørgaard er stemme-
træner for ledere, skuespillere, 
foredragsholdere og privatper-
soner. Læs mere på  
livingvoice.dk

når du har ordet 

1 Skru op
 Mange mennesker taler for lavt, især 

ved præsentationer . tal altid højere og 

brug mere stemmevolumen når du frem-

lægger for flere end fem-syv personer 

i et rum. Giv din præsentation kraft og 

dynamik ved at skrue op for din stemmes 

volumen og fylde rummet med din stem-

mes vibration.

 

2 Brug pauser 
Brug pauser til at skabe forbindelse 

til dit publikum og til at fremhæve sær-

lige områder eller pointer i din præsen-

tation. Pauser  skaber tilstedeværelse og 

opmærksomhed, hvis du ellers bruger 

stemme nok, når du taler.

3 Tal langsomt
 Mange taler for hurtigt og skynder 

sig – ofte fordi de er nervøse og drøm-

mer om at få indlægget overstået så hur-

tigt som muligt. tal langsommere, end du 

normalt ville gøre. træk vejret.

 

4 Overdriv
 Varier tonelejet når du taler. Prøv 

med en sætning som fx: »Velkommen alle 

sammen – tusind tak fordi I er mødt op 

på denne vidunderlige dag, som jeg har 

glædet mig til ...« Overdriv gerne. Det, 

du føler, er fjollet tale, er med sikkerhed 

udtryksfuldt og levende at høre på.

Kilde: Merete Nørgaard, stemmetræner

 tema stemmen
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brøl igeNNem!
Du tror måske, at du er født med den stemme, du har, og at den ikke 
kan ændres. Men personer med stærk personlig gennemslagskraft 
er som regel  i stand til at bruge stemmens forskellige kvaliteter, 
toner, klange og stemmestyrke efter forholdene. Det kan du også, 
for alle kan træne sig til en bedre måde at bruge stemmen på, lover 
stemmetræner Merete Nørgaard. Alle mennesker kan have glæde 
af at arbejde med stemmen. 

– Også de, der siger, at de aldrig bliver nervøse, inden de skal 
tale. De kan have en fastgroet automatpilot, der ikke gør noget 
godt for deres performance.

Stemmetræning er fysisk og kan sammenlignes med en tur i 
fitnesscentret. Vi skal motionere stemmen ved at brøle forskel-
lige toner igennem: ’oooo’, ’aaaa’ og få tonerne dybt ned og til 
at vare længe. 

– Så vil du måske mærke, at der ligesom går hul på noget rent 
psykisk, at du får detoxet alle dine indebrændte følelser og be-
grænsninger. Der bliver skrællet nogle lag af, så du kan komme 
til at stå klart og opdage, at du kan kommunikere i mange toner, 
siger stemmetræneren og råder dig, ud over den fysiske træning, 
til at lege med din stemme i det daglige, overdriv tonefaldet, og 
tal mere med dine medmennesker i stedet for at sende en sms.

stemmetræNiNg er selvudvikliNg
Der er meget selvudvikling i at bruge stemmen rigtigt. For eksem-
pel: Tør du ikke sige AV, når det gør ondt, og bider du smerte i dig? 
Få det ud, ellers hæmmer det din stemme. Reagér! 

Stemmen er et instrument, der skal være helt åbent, og det er 
noget, der kan trænes. Og når vi først har åbnet den op, er den 
det mest dybfølte instrument, vi har. Det er det, vi kan give form 
til alle de jeg’er, vi har: Vores intellektuelle, vores kunstneriske, 
følelsesmæssige, spirituelle jeg ... vi har tusindvis af forskellige 
stemmer, vi skal turde lade os farve med. 

– Brug hele tone-spektret i stedet for at holde dig til de tre-fire 
velkendte, opfordrer Merete Nørgaard.

– Jeg oplever i mit arbejde med stemmetræning af mennesker, 
hvor meget ’jeg-kraft’ du kan få og dermed komme til at eje retten 
til at være på – med pauser og eftertænksomhed. Og du kan blive 
så modig, at du ikke altid detailplanlægger, men bare har stikord, 
og dermed kan være mere til stede. Så tør du reagere på det, der 
sker i rummet og bruge hele spektret af toner i din stemme. Tonen 
i vores stemmer reflekterer, hvem vi er, og røber vores følelser. 
Hvis en stemme er fri, åben og trænet, kan den afspejle den indre 
verden og på den måde kommunikere troværdigt og autentisk.

Når lyden, der kommer ud af munden, er i overensstemmelse 
med de ord og følelser, der bliver udtrykt, får du gennemslags-
kraft. Og så vil dine kolleger lytte interesseret, næste gang du 
tager ordet.   ■

TyPiSke fejL,  
når Du TaLer: 

Du siger ’øhhhh’ flere gange i løbet af  
din præsentation.

Du bevæger ikke din overlæbe, når du taler.

Din stemme ligger for højt, når du  
åbner munden.

Du starter din tale fra papiret eller  
fra powerpointen.

Du bruger kun to-tre toner af din stemme.

Du holder ingen pauser i din formidling.

Du reagerer ikke kropsligt på dit publikum. 

Kilde: Merete Nørgaard, stemmetræner

Vidste du 
At din stemme skabes af 

åndedrættet, strubehovedet og 
resonansrøret, som er svælget, 

næsehulen og mundhulen.

Ved at træne din stemme kan  
du blive bedre til at fylde rummet ud 

– også når du holder pauser, mener 
stemmetræner Merete nørgaard. 
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min  
Stemme  
er min  
sjæls spejl
Konflikter og svære situationer satte sig ofte på 
Charlotte rahbeks stemme, så den blev tynd, 
luftig  og gjorde ondt. Stemmetræning har 
gjort hende bevidst om hendes virkemidler, og 
i dag tager hun meget mere kontrol over svære 
situationer, som tidligere kunne få hende på 
glatis. Hun har taget sin stemme hjem.

Hendes stemme er feminin og fin, men med en fasthed 
bag ordene. Charlotte Rahbek kommunikerer tydelig-
vis det, hun mener. Hun har altid godt kunnet lide sin 

stemme, men har igennem sit voksenliv oplevet, at hendes krop 
har reageret fysisk på svære situationer ved at få ondt i halsen fx 
inden en eksamen, under en svær samtale eller et foredrag, hvor 
hun var på udebane. I de situationer kunne Charlottes stemme 
blive luftig og tynd.

– Jeg fornemmende, at der var  en sammenhæng mellem, hvor-
dan jeg brugte min stemme, hvordan jeg handlede og havde det 
som menneske, og hvilke resultater der kom ud af det. Jeg op-
levede en gentagen konflikt med en daværende kollega og var 
nået frem til, at jeg skulle se på mig selv, og hvad jeg kunne gøre 
anderledes. Samtidig fortalte de gentagne tilfælde af halsbetæn-
delse og mistet stemme mig, at min stemme trængte til lidt kærlig 
omsorg, husker hun.

Charlotte valgte derfor at gå til stemmetræning.
Hos stemmetræner Merete Nørgaard gennemgik Charlotte fysiske 
øvelser med åndedrættet og lærte at få det helt ned i maven, lige-
som hun trænede hele sin stemmes palet af lyde og toner, især de 
dybe brøl og den dybe stemme, hun også rummer. Hun oplevede 
en personlig udvikling gennem stemmetræningen.

– Det gik op for mig, at også stemmen er sjælens spejl. Jeg 
fik en større indsigt i at kunne bruge mig selv og min stemme 
til at gå nye veje, at handle anderledes og bryde vanens magt i 

relationer med andre, siger Charlotte, der arbejder som ledende 
oversygeplejerske i Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. 
Hun synes, at stemmetræningen har haft en positiv effekt på 
hendes arbejdsliv.

– Som chef for 190 medarbejdere er jeg med til at påvirke kul-
turen og stemningen i arbejdsrelationerne; både for hvordan der 
tales om opgaverne, og i hvilken ånd vi møder vores patienter 
og deres familier. Derfor betyder det noget, hvordan jeg taler og 
kommunikerer.

stemmeN som  
beskyttelsesskjold
I dag er Charlotte meget bevidst om sin stemme, både når hun 
skal ’på’ ved taler eller svære samtaler, men også i hverdagen, hvis 
hun har brug for sin datters eller mands opmærksomhed og få 
dem til at lytte og handle på en anden måde. 

– Min datter lytter mere opmærksomt, når jeg ikke automatisk 
får den skingre stemme på, og jeg har også været i arbejdsmæssige 
konfliktfyldte situationer, som før ville være gået ind under huden 
og have sat sig som smerter i halsen. Jeg når ikke ud i de samme 
situationer mere, fordi jeg gennem brug af min stemme både kan 
skabe et slags beskyttelsesskjold og samtidig nærvær. Jeg er meget 
mere bevidst om mine egne reaktionsmønstre og virkemidler, og 
at jeg tager meget mere kontrol over situationer, som ellers kunne 
få mig på glatis.  

Charlotte rahbek er chef for 150 
medarbejdere, så det betyder noget, 
hvordan hun kommunikerer.  
Stemmetræningen har haft en positiv 
effekt på hendes arbejdsliv, synes hun.


