
Sångrösten



Sångrösten - ett instrument

Olika klang på olika sångröster
Alla låter vi olika eftersom vi ser olika ut. 
Insidan på ansatsröret är olika tjockt, skrovligt och olika långt hos olika personer. 
Ansatsrör = Luftröret ovanför stämläpparna, svalget och munnen.



1. Aktivator Sätter igång

2. Vibrator

3. Resonator

Vibration - Ljud uppstår

Resonans - Ljudet förstärks

Alla instrument har en aktivator, vibrator och 
resonator för att det ska fungera.



 1. Aktivator - sätter igång



Sångens aktivator: 
Luft

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.



När du tar in luft går magen ut. När du 
talar eller sjunger pressas luften ut och 

magen går in.

I viloläge andas vi rätt.



 2. Vibrator - Vibration - Ljud uppstår



https://www.youtube.com/watch?v=CwlTOTDWesA

I struphuvudet finns stämbanden

När de är avslappnade passerar luften

Om de spänns vid utandning vibrerar de

Tungan och munnen formar sedan talet

Sångens vibrator: 
Stämbanden/ 
Stämläpparna

https://www.youtube.com/watch?v=CwlTOTDWesA


 3. Resonator - Ljudet förstärks

Instrumentkroppen

Instrumentkroppen

Gitarrförstärkare



Sångens resonator:  
Svalg, mun, näsa och bihålor.

Operasångare utnyttjar sina resonansutrymmen maximalt.

Pop, rock och vissångare tar hjälp av en extra förstärkare; mikrofonen



Kort sammanfattning av röstorganets tre olika system

Andningsapparaten. (aktivator) 
Den består av: lungor, bukmuskler, mellangärde.

Struphuvud med stämläppar. (vibrator) 
Till dessa hör: ringbrosk, falska stämläppar, äkta stämläppar, tungben, struplock, 
kannbrosk och glottis.

Ansatsröret. (resonator) 
Till detta hör: struplock, svalg, munhåla, nässvalg, näshålor, bihålor.

Vad händer när du talar eller sjunger?

1. Först fyller du lungorna med luft.
2. Vid utandningen sätts stämbanden i struphuvudet i svängning.
3. Ljudet som bildas är ganska svagt och behöver förstärkas. Detta sker med 
hjälp av svalget, munhålan och näshålans utrymmen. Det kallas för resonans.
4. Slutligen formas ljudet till ord och läten av gommen, käkarna, tungan och 
läpparna.



Målbrottet
Vad händer fysiskt i målbrottsåldern?

-Tillväxt av stämband/stämläppar gör att röstläget 
sjunker.
-Stämbanden är 7 mm långa hos både pojkar och 
flickor. Pojkars stämläppar fördubblas till 15 mm, 
medan flickors endast växer 3 till 4 mm och blir 10 
mm långa. Musklerna blir instabila kring 
stämbanden.
-Pojkars struphuvud växer på höjden, djupet och 
längden, medan flickors i huvudsak växer lite på 
höjden.
-Övrig kroppslig tillväxt påverkar röstfunktionen. 
Bröstkorgen växer, näshålan blir större, 
adamsäpplet blir större och struplocket blir 
plattare. Dessutom förändras stämbandens inre 
struktur.

Karaktäriserar målbrottsrösten

-Oförmåga till låg andning
-Begränsat röstomfång
-svårigheter att blanda sångregister
-skarvproblem
-läckage/heshet
-tveksam intonation
-identitetsproblem och dåligt självförtroende

Målbrottsålder

Börjar i 10-års åldern, avslutas i 20-års åldern. 
Intensivaste åldern för pojkar: 13-15 år 
Intensivaste åldern för flickor: 14-16 år 

Det bästa sättet att komma igenom målbrottet är att sjunga sig igenom det!



Sopran
Alt

Tenor

Bas

Körstämmorna

Kortaste  
stämbanden

Längsta/största  
stämbanden



Tänk på hållningen när du sjunger!

Användandet av rösten

1.Börja alltid med att värma upp sångrösten.
2. Ge utrymme för rösten, smygsjung inte, det ger onödiga 
spänningar!
3. Var avslappnad.
4. Ståställningen - fri.
5. Huvud, nacke - tråd genom kroppen.
6. Munnen - avslappnad käke.
7. Halsen - vidöppen kanal.
8. Andningen - så både mage och lungor vidgas.


