


Stemme udfordringer kan være:

For hurtig hastighed 

Stemmens klang passer ikke til personen

Manglende kunstpauser

Mumler, utydelig udtale og manglende betoning 

Kommer ikke klart igennem på Skype, telefon eller conference calls

For lav eller høj volume

Udtaler ikke komplicerede fagudtryk, fakta og forkortelser helt igennem 

Udfordring ved sprogskift 

Den svære start og afslutning, når ordet skal tages                                      Nervøs stemme                                                                

Manglende endelser på sætninger 

Hæs, træt og øm stemme        

Mister stemmen                                                                                                               Åndenød               

Fyldord som ØHHH og at rømme sig                  Klumpfornemmelse i halsen 



Stemme apparatet er et samarbejde mellem mindset, hjerne, vejrtrækning og muskelbrug



Dine ord formes af læber, kæbe, tunge og ganesejl



Det er det du tænker der kommer ud i æteren
Stemmeneuroner og stemning



Prosodi
Redskaber der giver ordene liv, mening og variation

Det er ikke hvad vi siger, men hvordan vi udtrykker det

• Intonation/Klang

• Hastighed

• Rytme

• Volume

• Kunstpauser

• Stemmeomfang ( højde/dybde)



Udtal sammen med mig

F.U.S.K

”Velkommen til uddannelsesaftenen i  Ingeniørforeningen”

Digitalisering

Klimaforandring

Drill

Valves

Refrigeration dryer



Udtal denne sætning sammen med mig: 

”Godmorgen, mit navn er Rene´Frandsen,

og jeg har set frem til at møde jer i dag”



Bonus effekt på kurset, foruden en velfungerende stemme

• Gennemslagskraft

• Indre ro og overskud

• At kommunikere og præsentere klart i enhver situation- også Skype

• Klar og levende formidling af fakta, viden, tal, fagord og forkortelser

• Bedre kropsholdning, gestikulation, mimik og kropssprog

• Redskaber til at varme, strække og massere stemmen op, så den er 
klar, også til et tidligt morgenmøde

• Redskaber til at redde stemmen på en ”dårlig dag” 



Hvem kommer på kurset

• Dem der gerne vil bruge stemmen mere bevidst

• Dem der har de almindelige udfordringer, mumle, hastighed, nervøs 
stemme etc

• Dem der har udfordringer med ondt i stemmen, mister stemmen, for 
lille volume, for skarp klang etc
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