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Denne folder er en vejledning 

til, hvordan du og I voksne 

bedst kan hjælpes ad, når der 

er stemmeproblemer. Når der 

nævnes de voksne i denne fol-

der, tænkes der på forældre, 

lærerne, trænere til fritidsaktivi-

teter mm. 

 

Hvis du har en stemmeproble-

matik, kan det i dagligdagen 

give forskellige udfordringer. 

Det kan være en kort- eller 

længerevarende stemmeproble-

matik, men uanset omfanget er 

det vigtigt at være opmærk-

som på dette, da stemmen skal 

holde hele livet. 

 

Denne folder kommer ind på de 

forskellige stemmeproblematik-

ker og forsøger at beskrive de 

individuelle tiltag, der kan gø-

res. 

Indledning 
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Problemer med stemmen kan 

være meget forskelligt – både 

at høre på og varigheden/

omfanget af problemet. Hvis 

det har haft en varighed over 

et par måneder, så er det en 

god ide at kontakte øre-næse-

hals lægen.  

 

Her kan det nærmere undersø-

ges, om der kan være nogle 

problemer, som gør, at stem-

men er påvirket.   

 

Kendetegn ved stemmeproble-

mer over længere tid kan væ-

re: 

 

 Hæshed 

 Svag stemme 

 Udpræget rømmetrang 

 Stemmesvigt 

 Svingende stemmestyrke, 

hvor den ofte ”knækker” 

 

 

Der kan være mange grunde 

til, at børn får stemmeproble-

mer, og her vil vi nævne nogle 

af årsagerne: 

 

 

 Pubertet 

 Overbelastning af stemmen 

 Støj 

 Fejl- eller misbrug af stem-

men 

 Sygdomme 

 Dårligt indeklima 

 Fysiologiske forhold 

 Forurening 

 Virusinfektion/Gentagende 

halsbetændelser  

3 

Stemmeproblemer hos den unge 



Nedenfor er forskellige vejled-

ninger. Fokusset er, at du ak-

tivt skal tage del i indsatsen for 

at få en forbedret stemme, da 

det er dig, som kan mærke tin-

gene på egen krop.  

 

 Gå hen til den person, du 

taler til/med i stedet for at 

råbe til hinanden 

 

 Skru ned/sluk for fjernsynet 

og radio, når I kommunike-

rer, så I ikke skal overdøve 

larmen 

 

 Tal tydeligt og langsomt 

 

 Sørg for gode talenormer, 

tal efter tur – ikke i munden 

på hinanden 

 

 Luft ud – røg, mados og an-

det kan påvirke stemmen 

 

 Vær bevidst om, at du har 

stemme/talefri pauser i lø-

bet af dagen. Få hjælp her-

til af dine forældre og an-

dre.  

 

Sammen med de voksne om-

kring dig skal du være be-

vidst om, hvornår og hvordan 

du skal bruge stemmen. Her 

tænkes på: når der spilles 

computer, på klassen, i fri-

kvarterer, når du dyrker fri-

tidsaktiviteter og i andre soci-

ale sammenhænge, hvor der 

er meget larm.   
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Vejledning til den ugen og de voksne: 



For at bevare den gode stem-

me hele livet er det vigtigt, at I 

voksne selv er bevidste om, 

hvordan I selv bruger stemmen 

og derved laver et godt stem-

memiljø.  

 

Vi vil lige nævne nogle punk-

ter, som man skal være be-

vidst om i forhold til stemme-

brug: 

 

 HUSK hvis du råber meget, 

så vil barnet kopiere din ad-

færd 

 

 Talefri pauser – godt for alle 

børn og voksne 

 

 Bevidsthed om kroppen – 

holdninger og spændinger 

 

 Påklædning efter årstiden 

 

 Taletempo 

 

 Støj 
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Forebyggelse 
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Hvis du vil vide mere... 

 

Du kan læse mere om PPR på 

www.skive.dk, under Børn Un-

ge > Særlige behov  

Denne folder er tænkt som ge-

nerelle råd og vejledninger, 

men hvis der fortsat er stem-

mevanskeligheder efter ca. par 

måneder, skal barnet altid un-

dersøges hos øre-næse-hals 

lægen. 

 

Herefter kan det evt. blive ak-

tuelt med en indstilling til PPR.  

 

Samarbejdet med tale-

hørekonsulenten indebærer et 

konkret og målrettet vejled-

ningsforløb i en aftalt periode, 

hvor de primære voksne om-

kring barnet er ansvarlige for 

indsatsen. 
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Hvad kan PPR tilbyde: 
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