
Rösten

Kursledare: Carita Boronska Uneståhl -Sångcoach, Artist, Kompositör...
www.caritaboronska.eu

Röstteknik, Andning, Spänningsreglering och  Mental Träning.

Vilken betydelse har vår röst? 

Hur använder vi rösten? 

Hur uppfattar andra vår röst? 

Hur påverkas rösten av budskapet, av min hälsa, 

av andningen, kroppen,

av min inställning/tillstånd? 

En kurs för dig som är 
sångare, musiker, lärare, 
pedagog, skådespelare, 
talare, jobbar inom 
kommunikation eller helt 
enkelt vill lära känna 
och utveckla din röst.

VÅRT VIKTIGASTE VERKTYG!

http://www.caritaboronska.eu
http://www.caritaboronska.eu


LÄR KÄNNA OCH UTVECKLA DIN RÖST

	
 Sida 2

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL

• SPÄNNINGSREGLERING Grundspänning, Situationsspänning, 
Avslappning, Avspänning, Mental grundträning, Yoga m.m. 

• ANDNING Hur lär jag mig och automatiserar den bästa 
andningen? 

• RÖST TEKNIK Hur man med munnen, gommen, näsan, lufttrycket, 
diafragman kan ändra på röstens klang, ton och färg, vibrato m.m. 

• RÄTT TONLÄGE Hitta det tonläge som passar ditt röstomfång 
bäst. 

• RYTM, TEMPO (Hastighet), KÄNSLA, TONVIKT OCH PAUS

• MENTAL TRÄNING Röstutveckling genom Mental grundträning, 
Självbilds- och Målbildsträning, Mental styrketräning, Mental 
tuffhetsträning samt Emotionell och Social Träning (tex: Röst och 
Självbild) Självförtroende och Självkänsla, Mål (Identifiering eller 
skapande av Visioner och Långsiktiga mål, Målbildsformulering 
och målbild- programmering), Motivation, Engagemang och 
Passion, Emotionell kontroll och Emotionell utveckling.
Från fobier och scenskräck till Scenkontroll och Utstrålning. 

Rösten – vårt viktigaste verktyg

Nu har du möjlighet att delta i en ny och spännande kurs hos Ledarhögskolan som hade sin premiär i 
Thailand för 2 år sedan. Vi har i många kurser betonat kroppsspråkets betydelse men vi har hittills 
inte haft någon specialutbildning på det området. Nu kommer äntligen en sådan kurs och den gäller 
rösten, en av de viktigaste delarna i andra människors bedömning och uppfattning av oss.

Kursen riktar sig inte bara till dig som vill förbättra din sång (oavsett utgångsläget) utan till alla 
som använder sin röst (dvs. till alla).

/Lars-Erik Uneståhl

Anmälan & Information - www.slh.nu 
Skandinaviska Ledarhögskolan Tel: 019-33 22 33

E-mail: info@slh.nu 

Se även: www.caritaboronska.se & www.myspace.com/caritaboronska

http://www.slh.nu
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mailto:info@slh.nu
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“Träning ger Färdighet”

När man tränar rösten är det bra att träna hela ditt jag för att uppnå resultat. Alltså med kroppen, rösten, 
intellektet/hjärnan, känslan & själen.

För att tala bra lär man hitta en balans mellan andning -rytm och röst.

Mycket bygger på att ha en bra rytm, d.v.s. att kunna spänna - slappna av och känna balansen däremellan. 
Rytmen upplever man både i kroppen och rösten.
Precis som i idrotten är det därför bra att träna regelbundet & mycket (speciellt i början) så att du hör och 
känner vad som sker i kroppen och rösten. Därefter reagerar kroppen med en slags inbyggd “automatik” 
när den känner igen sig.

Steg 1: AVSLAPPNING OCH AVSPÄNNING
Att lära sig avspänning och att slappna av i kropp och röst är grundförutsättningen för att kunna gå vidare. 
Rent fysiskt har ”Yoga” många fördelar. De mjuka, följsamma rörelserna ”stretchar” musklerna varsamt och 
gör dem längre och smidigare. Många övningar mjukar upp stelhet i nacke, axlar och rygg. 
Blodcirkulationen stimuleras och andningen som är en viktig del av yogan gör att blodet syresätts bättre – 
vilket i sin tur gör att kroppen orkar jobba längre och effektivare!

1. a)  Avslappnings övningar 

2. b)  Stretching/Yoga: Sträcka ut kroppen / Massage 

Steg 2: ANDNING
Att andas “rätt”, sunt och att kunna kontrollera andningen är mycket viktigt för rösten. Rösten är 
precis som ett blåsinstrument totalt beroende av den luft som vi producerar fram och hur det ljudet 
låter beror bl.a. på “lufttrycket” och “luftmängden” (lungkapacitet). När man arbetar med andningen 
expanderas lungornas kapacitet mer och mer och från att ha ett luftomfång på 1-2 liter kan man 
uppnå en skillnad på 5-6 liter.

1. a)  Hållning/Placering/Kapacitet 

2. b)  Andas genom munnen/näsan 

3. c)  Andningsövningar (tid & omfång) 

Steg 3: RÖST KÄNNEDOM & TEKNIK

1. a)  Stämbanden (Stämläpparna) / Anatomi 

2. b)  Röstövningar i kombination med andning 

3. c)  Röst teknik övningar 

4. d)  Röstklang/nyanser/dynamik 

5. e)  Stilart: hur rösten kan låta i olika lägen/stilarter (t.ex. i sången) 

6. f)  Rytm/Vibrato 
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Exempel på Övningar/Teknik:

1: Hitta dina olika röster
Att höra och känna skillnaden mellan sin vanliga dialogröst - stora torget rösten och 
framföranderösten. Praktiskt taget alla människor som inte lärt sig att tala gör framträdanden med 
dialogrösten, den räcker inte. Lär känna dina dolda röstresurser!

2: Variera rösten
Du måste kunna tala på olika sätt och känna och höra detta. Skoja och lek med rösten - först då blir 
du fri och bestämmer själv hur det ska låta.

Andningen. Det är luften som är ditt viktigaste redskap när du sjunger. Genom att lära dig att 
andas rätt blir det enklare att hushålla med luften.
-Du slappnar lättare av med diafragmandning. Magen ska växa när du andas in och sjunka in när du 
andas ut. Med rätt stöd kommer övre delen av mellangärdet spännas utåt samtidigt som den 
nedre delen trycker inåt.

- Genom att styra andningen med diafragman får du bättre kontroll över tekniken.

Röstteknik. 
-Tänk på att rösten behöver tränas lika mycket som vilken annan muskelgrupp som helst.
-Om du får problem med rösten ska du söka experthjälp.
-Spänn inte halsen när du talar/sjunger. Det är skadligt och du får sämre omfång på rösten. 
-Vibrato. Ett riktigt vibrato kontrolleras med diafragma. Hjälper till att orka sjung ut långa toner.

Resonansen. Var tonen bildas har också betydelse för hur du låter.

* Bröstklang. Kraftig, med mycket magstöd.
* Nasal klang. Tonen ligger bak i gommen och upp i näsan.
* Falsett. Klangen ligger i huvudet. (Mellan ögonen). Mycket höga toner.

Några kommentarer från tidigare kursdeltagare: 

"Carita var lugn, saklig och inspirerande"

"Jag hade gospel träning i lördags -vi sjöng i 4 timmar och det har aldrig gått så bra förr! 
Kändes verkligen att jag lärt mig en del"

"Jag hade föreläsning i Kiruna och pratade för 60 personer utan mygga och rösten höll 
hela kvällen och räckte kvällen efteråt i Gällivare också - så andning och röstläget har jag 
lärt mig att använda på rätt sätt"

 


