
THM	  –	  50	  år	  –	  röstämnet	  då	  och	  nu	  

Under	  senare	  delen	  av	  60-‐talet	  och	  hela	  70-‐talet	  baserade	  sig	  arbetet	  med	  röst	  främst	  på	  andning	  
och	  avspänning.	  Röstundervisningen	  fick	  inte	  påverka	  studenten	  för	  mycket;	  man	  var	  rädd	  att	  hen	  
skulle	  bli	  tillgjord	  och	  teatral:	  ”tänk	  rätt,	  så	  hörs	  du”.	  Detta	  ledde	  till	  att	  studenterna	  inte	  hördes	  
särskilt	  bra	  från	  scenen.	  Det	  hände	  till	  och	  med,	  under	  en	  period,	  att	  all	  röstundervisning	  ställdes	  in	  
under	  tre	  veckor	  före	  redovisning,	  eftersom	  undervisningen	  ansågs	  kunna	  inverka	  menligt	  på	  
”äktheten”	  i	  agerandet.	  Undervisning	  i	  rikssvenska	  ansågs	  också	  som	  ett	  hot	  mot	  ”äktheten”.	  Som	  en	  
reaktion	  på	  detta	  förekom	  en	  kort	  period	  en	  ”subversiv”,	  hemlig	  verksamhet;	  en	  
scenframställningspedagog	  och	  en	  röstpedagog	  samarbetade	  över	  ämnesgränserna,	  ett	  första	  försök	  
till	  integration,	  som	  dock,	  på	  den	  tiden,	  inte	  fick	  någon	  fortsättning.	  

På	  80-‐talet	  inträdde	  en	  förändring.	  Man	  började	  tänka	  att	  tal	  på	  scenen	  krävde	  något	  annat	  än	  tal	  ute	  
i	  det	  vardagliga	  livet;	  tal	  på	  scenen	  krävde	  en	  viss	  förhöjning.	  Teaterrummets	  krav	  på	  röst	  och	  tal	  
började	  också	  anses	  viktigt,	  liksom	  riktning	  och	  tydlighet	  i	  talet	  och	  att	  nå	  ut	  till	  en	  publik.	  Man	  
arbetade	  i	  rum	  av	  olika	  storlek,	  i	  kyrkor	  och	  utomhus.	  Det	  hade	  man	  i	  viss	  mån	  gjort	  tidigare	  också,	  
men	  då	  fick	  man	  absolut	  inte	  använda	  scenframställningstext.	  

Under	  senare	  delen	  av	  80-‐talet	  och	  in	  på	  90-‐talet	  började	  röstundervisningen	  alltmer	  integreras	  med	  
scenframställningsundervisningen.	  Samarbetet	  mellan	  rörelse,	  röst	  och	  scenframställning	  
utvecklades.	  Ämnet	  hämtade	  inspiration	  genom	  internationella	  kontakter,	  bland	  andra	  	  Ernst	  Busch-‐
skolan	  i	  Berlin,	  Roy	  Hart	  Theatre	  i	  Frankrike,	  Royal	  Shakespeare	  Company	  i	  Stratford-‐on-‐	  Avon,	  Voice	  
Studio	  International	  i	  London.	  

Under	  90-‐talet	  och	  in	  på	  2000-‐talet	  har	  textundervisningen	  successivt	  blivit	  en	  del	  av	  röst-‐	  och	  
talundervisningen,	  där	  lyrikseminarium,	  versseminarium	  och	  monologseminarium	  ingår,	  utöver	  
arbetet	  tillsammans	  med	  scenframställningsämnet.	  

Målet	  för	  en	  skådespelarstudent	  är	  en	  välfungerande	  röst;	  en	  röst	  hen	  kan	  använda	  utan	  att	  skada	  
eller	  trötta	  den,	  en	  röst	  som	  hen	  kan	  använda	  fullt	  ut	  flera	  timmar	  om	  dagen	  och	  den	  är	  lika	  fri	  och	  
flexibel	  i	  slutet	  av	  dagen	  som	  i	  början,	  en	  röst	  som	  kan	  förmedla	  alla	  nyanser	  och	  skiftningar	  i	  tanken	  
som	  arbetet	  kräver,	  så	  att	  hen	  kan	  uttrycka	  och	  gestalta	  det	  hen	  vill,	  en	  röst	  som	  kan	  anpassa	  sig	  till	  
skiftande	  sceniska	  situationer	  och	  skiftande	  scenrum.	  

Det	  grundläggande	  arbetet	  går	  ut	  på	  att	  upptäcka	  och	  bli	  medveten;	  upptäcka	  och	  bli	  medveten	  om	  
vanor,	  fysiska/kroppsliga	  eller	  psykiska/tankemässiga,	  som	  hindrar	  rösten	  att	  fungera	  fullt	  ut.	  	  Att	  ge	  
upp	  gamla,	  invanda	  mönster	  kan	  ibland	  kännas	  obehagligt,	  eftersom	  hela	  vår	  livshistoria	  och	  
personlighet	  speglas	  i	  rösten.	  Behovet	  av	  trygghet	  gör	  att	  vi	  gärna	  håller	  kvar	  vid	  våra	  vanor,	  som	  
oftast	  är	  omedvetna	  och	  automatiska.	  Så	  länge	  vi	  skyddar	  oss	  kommer	  andningen	  att	  vara	  ofri.	  	  Så	  
länge	  andningen	  är	  ofri	  kommer	  rösten	  att	  vara	  beroende	  av	  kompensatoriskt	  muskelarbete,	  i	  till	  
exempel	  hals	  och	  mun,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  begränsningar	  i	  röstens	  klang.	  

Nästa	  steg	  är	  att	  utveckla	  nya,	  mer	  funktionella	  vanor,	  finna	  fler	  möjligheter	  att	  använda	  sin	  röst	  på.	  	  

Allt	  röstarbete	  ska	  ske	  avspänt.	  Med	  avspänt	  menas	  att	  använda	  adekvat	  mängd	  energi	  för	  
uppgiften,	  så	  att	  man	  även	  under	  extrem	  stress	  och	  spänning	  kan	  hålla	  andningen	  fri	  och	  flexibel,	  så	  
att	  rösten	  kan	  fungera	  obehindrat.	  Överflödig	  spänning,	  var	  som	  helst	  i	  kroppen,	  påverkar	  andningen	  
och	  rösten	  negativt;	  det	  begränsar	  också	  lyssnandet	  och	  tanken.	  	  



Andning	  är	  liv.	  Rösten	  kan	  bara	  fungera	  till	  sin	  fulla	  potential	  om	  dess	  grundläggande	  drivkraft	  är	  
andning.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  kroppen	  är	  avspänd,	  smidig	  och	  tillgänglig	  för	  andningen,	  så	  att	  vi	  
kan	  utveckla	  en	  djup,	  lugn	  andning	  som	  kan	  anpassa	  sig	  till	  uppgiften	  på	  scenen.	  Det	  blir	  också	  viktigt	  
att	  utveckla	  kapacitet	  och	  flexibilitet	  i	  andningen,	  eftersom	  den	  förändras	  beroende	  på	  situation,	  text	  
och	  tanke.	  Andning	  och	  tanke	  är	  ett.	  Man	  kan	  säga	  att	  andningen	  är	  tankens	  fysiska	  liv	  och	  man	  kan	  
också	  säga	  att	  tanken	  styr	  andningen.	  Som	  vi	  andas,	  så	  tänker	  vi.	  Som	  rollen	  andas,	  så	  tänker	  den.	  
Storleken	  på	  teaterrummet	  avgör	  också	  ”storleken”	  i	  min	  andning.	  

En	  skådespelare	  behöver	  utveckla	  dynamiken	  i	  sin	  röst,	  det	  vill	  säga	  kunna	  tala	  med	  stark	  eller	  svag	  
röst,	  djup	  eller	  ljus	  röst,	  tala	  staccato	  eller	  legato,	  långsamt	  eller	  snabbt,	  	  alltefter	  vad	  den	  sceniska	  
uppgiften	  kräver.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  träna	  upp	  en	  tät	  och	  bärig	  röstklang	  och	  precis	  artikulation	  –	  
det	  är	  det	  som	  gör	  att	  rösten	  når	  ut	  i	  en	  salong,	  inte	  så	  mycket	  röststyrkan.	  	  

Slutligen	  ska	  skådepelarstudenten	  utmana	  sin	  röst.	  Utmaningen	  kommer	  via	  sceniska	  uppgifter	  och	  
texter	  av	  varierande	  svårighetsgrad.	  Hur	  bra	  röst	  du	  än	  har,	  så	  hjälper	  det	  inte	  i	  arbetet,	  om	  du	  inte	  
vågar	  utforska	  texten	  och	  den	  sceniska	  situationen	  med	  din	  röst.	  Det	  är	  meningen	  och	  innehållet	  som	  
ska	  ge	  rösten	  –	  inte	  tvärtom.	  Orden	  och	  texten	  är	  av	  fysisk	  natur	  –	  att	  tala	  är	  en	  muskulär	  aktivitet,	  
såväl	  som	  mental.	  Tanke	  och	  muskler	  ska	  stimuleras	  att	  samarbeta.	  Orden	  och	  texten	  är	  en	  rörelse,	  
en	  aktiv	  kraft,	  en	  handling.	  Med	  rösten	  och	  texten	  uttrycker	  jag	  ett	  behov,	  en	  vilja	  att	  uppnå	  något,	  
påverka	  någon.	  

Till	  sist:	  ingenting	  av	  allt	  detta	  är	  värt	  någonting	  om	  vi	  inte	  har	  med	  oss	  örat	  och	  lyssnandet.	  	  En	  
skådespelare	  lyssnar	  till	  rummet,	  till	  partnern,	  till	  sig	  själv	  i	  de	  givna	  omständigheterna;	  hen	  lyssnar,	  
värderar	  och	  reagerar	  –	  med	  sin	  tanke,	  sin	  kropp,	  sin	  andning	  och	  sin	  röst.	  

	  	  

	  


