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STEMMEPROBLEMER HOS BØRN
Denne folder henvender sig til forældre, lærere, pædagoger, læger og
sundhedsplejersker og andre faggrupper, som har med børn at gøre.
Folderen er udarbejdet af stemmekonsulenterne i Kommunikationscenter Odense, hvis daglige arbejde består af stemmebehandling og undervisning af børn og voksne med stemmeproblemer.
Stemmeproblemer hos børn kan opstå af mange årsager, men skyldes
ofte overanstrengelse af stemmen. Det første tegn på en overbelastet
stemme er som regel hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til,
hvordan stemmen lyder.
Folderen oplyser om tegn på stemmeproblemer hos børn, forebyggelse
af disse, og hvordan de kan behandles, hvis skaden allerede er sket.

Den normale børnestemme
I struben over luftrøret sidder stemmelæberne, som er to slimhindebeklædte strenge. Det er stemmelæberne, der laver lyden, når vi taler.
Dette sker ved, at stemmelæberne føres helt mod hinanden og bliver
sat i svingninger af den opadgående luftstrøm fra lungerne. Stemmen
dannes altså i et samspil mellem udåndingen og de tilnærmede stemmelæber. En god, bæredygtig og klar stemme kræver, at stemmelæberne nærmer sig hinanden helt og skaber en modstand mod luftstrømmen, så luften ikke forsvinder ud mellem dem. Når vi trækker vejret
ind for at få luft til at tale, så fjernes stemmelæberne fra hinanden, så
luften uhindret kan passere ned i lungerne.

TEGN PÅ OVERBELASTNING
• Stemmen er generelt ru og hæs.
• Stemmen kan i perioder blive helt væk.
• Barnet er træt i stemmen.
• Barnet er tør i halsen eller har en fornemmelse af en klump i halsen.
• Barnet har evt. ondt i halsen.
• Barnet har meget slimdannelse i halsen.
• Barnet hoster eller rømmer sig meget.
• Stemmen bliver skinger eller knækker over, når barnet bliver ivrigt
eller vred.
Man vil udover dette ofte kunne se, at barnet har nakke og/eller
skulderspændinger, kæbespændinger og tydelige spændinger i
halsmuskulaturen med fremstående blodårer. Vejrtrækningen vil
ofte være placeret højt oppe i brystkassen.
Overbelastning af stemmen kan med tiden føre til forandringer
på stemmelæberne.

HVIS BARNET ER HÆS I MERE END 2 UGER, BØR BARNET
TILSES AF EN ØRE-, NÆSE- , HALSLÆGE OG FÅ UNDERSØGT ÅRSAGEN.

FOREBYGGELSE AF HÆSHED
Det er altid nemmere at forebygge end at helbrede.
Forebyggelsen skal påbegyndes allerede i den tidlige barndom; derfor er det vigtigt, at:
• Voksne omkring børn selv er bevidste om, hvordan de bruger deres
stemmer – børn imiterer de voksne omkring dem.
• Dæmpe baggrundsstøj (musik, TV, råb, skrig, mange der taler samtidig, maskinstøj osv.), så man ikke skal råbe for at overdøve denne.
• Familien dæmper det daglige støjniveau i hjemmet.
• Forældre og personale til børn er opmærksomme på, om børnene

slider deres stemmer ved at synge med musik.
• Være opmærksom på særligt de drenge, som laver mange lyde som
en del af deres leg eller spilleaktivitet ved computer eller iPad.
• Idrætslærere er opmærksomme på, at børnene så vidt muligt undgår
overdreven råb og skrig i undervisningen.
• Skabe en god praksis i familien/klassen om at skiftes til at have taletur, at der er ro, når andre taler, og man ikke afbryder.

• Lave afspændingsøvelser med barnet/børnene (skulderrulninger/
armsving) for at undgå spændinger.

AT BRUGE STEMMEN RIGTIGT
Hjælp barnet til at:
• Trække vejret med maven.
• Lukke munden godt op, når han/hun taler.
• Så vidt muligt at være rolig, når han/hun taler.
• Ikke at tale for hurtigt – det anstrenger stemmen.
• Dæmpe baggrundsstøj (radio, TV,) da det kan overanstrenge barnets stemme at skulle overdøve det.
• Tænke på at dæmpe stemmen af og til.
• At huske at gå hen til den, han/hun taler med.
• Ikke at tale mange i munden på hinanden.
• Prøve at synke i stedet for at rømme sig eller hoste.
• Undgå råb og skrig.
• Undgå at lave forvrængede stemmer (fx Anders And), da det kan
skade stemmen.
• Lytte sig frem til, hvornår stemmen lyder bedst og til at mærke,
hvordan det føles mest behageligt at bruge stemmen.
• Hvile stemmen af og til.

NODULI/STEMMEKNUDER
Den hyppigste organiske forandring på børns stemmelæber
er noduli.
Noduli - eller stemmeknuder - er nogle små hævelser på stemmebåndene. De opstår ved for kraftig belastning af stemmelæberne. Dette kan
ske under en halsinfektion med kraftig hoste, eller det kan ske pga.
vedvarende overanstrengelse af stemmen ved tale eller sang ved stor
styrke og af lang varighed.
Denne beskadigelse kan i starten have givet en mindre blødning underslimhinden i stemmelæberne. Blødningen vil svinde ved stemmehvile,
men hvis stemmen ikke hviles, kan både de overfladiske lag og de dybere lag af slimhinden blive beskadiget.
Stemmeknuder, som fortsat er bløde kan gå væk ved stemmelogopædisk behandling, stemmehvile og ændrede stemmevaner. Stemmeknuder, som er blevet hårde, kan fjernes operativt, og der tilbydes logopædisk behandling såvel før som efter operationen.

Logopædisk behandling af stemmeknuder:
Behandlingen omfatter stemmebevidsthed (at blive bevidst om, hvordan man bruger sin stemme), øvelser i at tale med en blødere mere
skånsom stemme, øvelser til at mindske den for kraftige spænding i
stemmelæbemuskulaturen, afspænding, vejrtræknings- og støtteøvelser, øvelser i at sænke taletempo og stemmestyrke, gode råd til at passe
på og pleje stemmen.
Under behandlingsperioden er det vigtigt, at barnet skåner
stemmen så meget som muligt, dvs. at barnet bør følge de tidligere givne råd.

STEMMETILBUD
I Kommunikationscenter Odense tilbyder stemmekonsulenterne stemmeundervisning individuelt og/eller i grupper.

Målet med stemmeundervisning - hvad enten der er tale om individuel
undervisning eller undervisning i grupper - er, at du lærer at bruge og
at pleje din stemme, så du undgår hæshed og andre gener.
I gruppeundervisningen er vi 4-5 deltagere; alle med lignende stemmeproblemer. Vi arbejder med:
•
•
•
•

Stemmepleje.
Øvelser til bedring af holdningen.
Stemme-, åndedræts- og afspændingsøvelser.
At lære mere hensigtsmæssige talestrategier (tale med en blødere
mere skånsom stemme samt at sænke taletempo og stemmestyrke).

Der udleveres gode råd til at passe på og pleje stemmen samt et individuelt træningsprogram. Du skal forvente at skulle øve dig hjemme.
Vi indleder og afslutter forløbet med, at du får lavet en vurdering af din
stemme.
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