
Rösthygieniska råd för barn och deras föräldrar 

 

 Många faktorer påverkar rösten, både inre och yttre. Stress, 

personlighet, buller, torr och dammig luft tillhör sådana faktorer.  

 

 Ett barn som går i förskola eller skola möter ofta ett högt tempo, buller 

och många pratkontakter. Man pratar ofta och starkt. Det gäller både 

barn och lärare, och det är påfrestande för rösten. Därför gäller det att 

hjälpa barnet att använda sin röst på ett skonsammare sätt.  

 

 Det är viktigt att barnet får vila sin röst efter en aktiv dag. Gärna under 

några timmar. Uppmuntra barnet att utföra aktiviteter som inte kräver 

prat, som till exempel att läsa, pyssla eller spela spel.  

 

 Talmiljön hemma är viktig. Du som förälder kan föregå med gott exempel 

genom att tala långsammare och lägre (mörkare och tystare) när barnet 

är ivrigt och högljutt. Att hela tiden säga ”skrik inte” och ”prata tystare” 

ger sällan någon ihållande effekt. Undvik störningsljud i bakgrunden, som 

TV och radio. Försök att minska så mycket ljud som möjligt så att barnet 

inte har så mycket att överrösta. Gå hellre nära varandra när ni pratar än 

att ropa mellan rum och våningsplan. Tänk på att alla måste få prata till 

punkt. 

 

 I förskolan/skolan är det bra att bullerdämpa miljön i den mån det är 

möjligt. Det är viktigt att lärarna själva tänker på sitt röstbeteende (talar 

lugnt och undviker att skrika) och att de lägger in avslappningspauser för 

barnen under dagen.  

 

 Det är också bra om barnet självt blir medvetet om hur rösten fungerar 

och hur man kan använda den. Att man kan prata starkt eller svagt, 

mjukt eller skrikigt och träna på att prata mjukt ibland. Man kan påminna 

barnet om att halsens muskler blir trötta och får ont om de får jobba för 

hårt. Därför kan man bli hes och trött i halsen om man pratar starkt, 

skriker eller ropar ofta.  


