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ffisrnesterffirn€r
Det logopadbke arbejde med barnestemmer er et vanskeligt
speciale, som ikke uden videre kan sammenlignes med stemmeterapi
for voksne. Barn er jo ikke bare miniaturevoksne, og bsrns stemme-
problemer mE forst\s og respekteres ud fra egne specifikke
forudsatninger.
Logopaden, der arbejder med barnestemmer, m3 derfor farst og
fremmest gare sig klart, at de anatomiske laryngeale forudsatninger
hos barn ikke er de samme som hos voksne.
Fordelingen af stemmelidelser er anderledes hos barn end hos
voksne.

Det logopadiske arbejde med bsrnestemmer krever en speciel

padagogisk tilgang.

#-, ill,l",:','L;n.,
;+ ngrns sremmeraoer er Kor-- tere og tyndere end voks-

Stemmelabelengder

Nyfodte: 0,25 - 0,30 cm
14 dage: ca. 0,30 cm.
1 Ar: ca. 0,55 cm.
5 iir: ca. 0,75 cm.
6!z ir: ca. 0,80 cm.
15 ir: ca. 0,95 cm.

Voksen kvinde: ca. 1,5 cm.
Voksen mand: ca. 2,0 cm.

Fig. 1

nes. (Se fi7. 1) . Desuden er borns stem-
melabestruktur langt mindre kompleks
end voksnes. Se fi7. 2.

Det muksse omslag (lamina propria)
er meget tykt i forhold til langden og
ikke delt i tre lag som voksnes stem-
melaber. Et tyndt vokalisligament, der
ikke er i beroring med vokalismusk-
len, viser sig fra 6t- til fireirsalderen.
Differentieringen begynder ikke fol
seks- til tolvirsalderen, og forst efter
femten Ar kan der observers en tydelig
trelags struktur. Fgrst ved slutningen
af opvaksten er der opniet futd mod-
ning af stemmeiaberne.

Da det antages, at de modne stem-
melebers lagdeling af lamina propria



Stemmelebestruktur hos lille barn
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Fig 2

med overgangen fra det yderste blode
lag til efterhinden fastere lag ind mod
vokaiismusklen, stotter og opretholder
stemmelebernes svingningsmonster,
er det som konsekvens en sandsynlig
antagelse, at boms stemmelaber, hvor
det tykke, ensartet blode omslag stoder
direkte op tiL den faste vocalismuskel,
er mindre robuste end voksnes. SeLv

om der er foretaget omfattende forsk-
ning inden for dette omrade, har jeg
indtil videre ikke modt nogen ende-
gytdig, videnskabelig dokumentation
for de funktionelle konsekvenser for
umodne stemmelaber.

I denne artikel vit jeg ikke komme
yderligere ind pi taleorganernes ana-
tomi og fysioiogi, som er velbeskrevet

i mange lereboger (se litteraturli-
ste). Det ma vare en selvfolge, at
man som stemmeterapeut er fortrolig
med de anatomiske og fysiologiske
forudsatninger, sa man kan kommu-
nikele effektir/c med henvisende ore-
nase-haisleger og kan demonstrere
pi plancher og modeller over for store
skoleelever, hvorledes stemmeappara-
tet fungerer, og endelig for at man kan
have et fysiologisk forestillingsbitlede
om hvilke muskler, man er inde at rgre
ved under ovearbejdet.

Fordeling af stemmelidelser
Medfodte eller tidligt erhvervede stem-
melidelser kan forekomme, som f.eks.
neurologiske stemme-talelidelser i for-
bindelse med generelle neurologiske
lidelser som spasticitet, eller recur-
rensparese, der kan vare en fotge af
tidtig hjertekirurgi. Der kan desuden
forekomme organiske problemer uden
neurologisk baggrund, som indsnay-
ring af trachea, web i larynx og sulcus
glottidis. Organiske forandringer, som
papillomer, kan skyldes virusangreb,
medens odemer bAde kan vere forirsa-
get af astma/alLergi og af overbelast-
ning. En sjaldnere gruppe er larynx-
traumerne, der kan forirsages af slag
og stod mod struben eller inhalation
af giftige dampe.

I den engelsksprogede litteratur
tales der meget om mi.suse og abuse i
betydningen overdreven brug af stem-
men og forkert stemmeteknik.

i begge titfetde kan der efter stadier
med rodme og odemer pi stemmela-
berne forekomme noduft, der er den
hyppigste stemmediagnose hos bsrn.
Der ses sjaldnere indgroede laryngeale



:',.tspandingsmonstre som hos voksne
:.= j evl. dekompensation (dvs. svakkel-
.= :g slaphed i de tidligere overspendte
..:;:ixmuskler) som folge. Reflux og
:::'. -aktulcers er sjaldent forekommende
:::ser hos bgrn, Polypper pi stemme-
-=:erne forekommer ogsi sjaldnere hos
:;::. end hos voksne.

1 z s o n an sf o r s ty r r els er,
.-::. f.eks. ibent og luk-
:::i SnOVL, kan skyldes
:.= ::ologiske, strukturelle

=..:: funktionelle afvigel- :

.=:: Eane/svaLg. , ;-

Diagnostik
- s:ed.et for den grove
::::rng i hhv. psykiske,
-::ariske og funktionelLe _ -, '.:::melideiser, som vi
-':::ait prasenteres for,

':.:efaLer jeg brugen af
;::::ssor Johannes Pahns
::::erentialdiagnostik,
.:::. skaber gode forudsatninger for at

=:a:l-ere en reLevant behandling.
?lofessor Pahn har de samme tre

:,:-,.edgrupper:
)e psykogene dysfonier der har en

;.-, -csk arsag.
)-. organogene dysfonier. hvor der

-: ::ganiske fund i larynx.
)e usogene dysfonier, der er brugs-

::::rgede lidelser og forstyrrelser i
-a.-LX.

ilen den usogene gruppe opdeles

-;:::iigere i:
ponogene stemmeLidelser, der skyl-

::s kvantitativ og kvalitativ overbe-
----t------lilL!,

teknogene stemmelidelser, der skyl-
::s svigtende teknik,

mimetogene stemmelidelser, der
skyldes dArLig vane som folge af bsrns
efterligning af voksnes uskonomiske
stemmebrug.

adaptogene stemmelidelser, der
skyLdes tilpasningsvanskeLigheder ved
langvarige reversible og irreversible

. organiske beskadigelser.
senso-audiogene

, ., j stemmelidetser,derskyl-
.:,

tive-analytiske evner og
fardigheder. og endelig

:,'
,. - stemmelidelser, der

: . skyldes mangelfulde
ekspressivt-motoriskeI '- ' ,-. :'- evner og ferdigheder.

-l

Den logopediske
undersogelse

l'' For at ni frem til en
,,.-:.r diagnose og udrede

irsagsforhoLdene til de
aktuelle stemmeproblemer, skal der
foretages en logopadisk undersogel-
se, efter at barnet har varet til en
unders0geLse hos ore-nase-halslage.
Taleundersogelse og undervisning af
(mindre) barnbar altid fotegi i samar-
bejde med foraldrene, da Arsagerne til
borns usogene stemmeiidelser underti-
den kan findes i omgivelserne. Et titte
barn, der f.eks. pi grund af forsinket
sproglig udvikling ikke er i stand til at
havde sig verbatt, vil ofte ty tiL skrig
og grid, nir det foler sig overset eller
drillet af sgskende og legekammerater.

I et sidant tilfatde er der i hojere
grad brug for adfardskorrektion og
sprogstimulering end for primar stem-
meterapi. I andre titfalde kan den



hese stemme skyldes nedsat horelse
hos barnet selv eller en af foraldrene,
si hele familien er vant til at ribe. Ved
besog i hjemmet kan logopaden fi
et fsrstehindsindtryk af familiemed-

r ,, ,,- - '.. ... . - lemmernes indbyrdes: r 1 r, ' '": ': 
forhold og ved en

,,_r::,' i /i-. i-i grundig samtale finde
,; . f .::; l';;i-,'' :: 

-r' ud af, i hvilke situa-

1, ::, r: ;,,-; ,, 1,,- '- tioner barnet prover' 
._. _ _.. . , at havde sig stem-
-t'..-: t.:.'l :.: memASSigt, hVOrdan

konflikter opstir og hvilke lege, der
befordrer en rolig og harmonisk inter-
aktion.

Efter anamneseoptagelsen, hvor man
har stillet hv-sporgsmilene: hvordan,
hvornir, hvor lange osv., obseryerer
man kommunikationens psykiske og
grovmotoriske aspekter hos barnet:

Hvordan er barnets kontaktform?
Tittidsfutd eller genert?

Hvordan er barnets holdning og
kroptonus, normal, slap eller over-
spendt?

Hvordan er barnets energi og aktivi-
tetsniveau? Normal, hyper- eLler hypo-
aktiv?

Hvordan er barnets respiration i
hvite og ved fonation? Normal costo-
abdominal? Hojcostal, snappende?
Hyperventilerende?

Disse aspekter kan afproves ved rele-
vante Coblenzerovelser, som "StAende
pendul", "Trakke- og skubbeovelser
med fonation "(udr6b eller korte fra-
ser), "Studse, kaste eller trille bold
med fonation."

Herefter undersoges /o nationens fin-
motoriske aspekter:

Sa vidt muligt optages en samtale
elter bittedbeskrivelse pi bind, store

born bliver ogsi bedt om at iese en
kort historie hojt til bAndoptageren,
Evt. beder man barnet om at synge en
lilLe sang.

Endetig foretages en analyse af fona-
ti onens enkeltelementer :

Adduktion, internusfunktion, her-
under indsatser, fonationstid, s/ z-kvo-
tienten, stemmeomfang, indifferensleje
og resonans.

For store bgrns vedkommende gen-
nemforer man funktionsproven pi
samme mide som med voksne.

Adduktion: De smi klik i halsen, som
a a a hvisket, evt. med gabespanding.

Hos smA bgrn kan man lege, at de
efterligner lyden af en fra, der kvek-
ker.

Vokalindsatser: Man kan f.eks. lade
barnet sige navne, der begynder med
vokal, som Ida, Anna, Esther, 01e,
Utrik, Age. Begyndelsesvokalen skal
vare klar uden luftspild eller knirk.
Ved smA bsrn kan man bruge dukker
med forskellige navne, som man hen-
vender sig til med dempet stemme og
bagefter kalder pi. Testen viser, hvor
godt stemmelabeiukket fungerer.

Ved mangellukker pi gr. af recur-
rensparese, suicus glottidis, hyper-
eller hypotoni af stemmeleberne, orga-
niske blokeringer som knuder kan der
ikke dannes standindsats, men hores
oftest luftspiLd og gtideindsats, pi ner
ved overkompensation, hvor indsatsen
bliver presset evt. knirkende ligesom
ved den primare overspending af kon-
striktorerne

Fonationstid: Man beder barnet
holde vokalen 0 si lange som muligt i
et ret lyst leje. Fonationstiden noteres
i sekunder. Dette resultat er et biandet



:.at for lungekapacitet og stemmela-
:eiukke. Det title barn kan man bede
:r at kalde pi prinsessen eller trolden
:3 rabe halloo, si lenge, det kan - man
:.iierer sig fonationstiden.

Hvis man gerne vil differentiere

=:llem nedsat respiration og laryngeai
:_.-sfunktion kan s/z-testen udfores,
::;r kun med store bgrn. Man beder
:::net om at tage en dyb indinding
:; holde et ustemt /s/ si Lange
.::r muligt. Gentag evt. og noter den

=:gste tid. Pa samme mide holdes et
::mt /z/ si lange som muligt. Den
:--rsimale /s/ vardi divideres nu med
:::- maksimale /z/ vardi.

','."d nolmal iarynx kan en tone eller

'::t lyd holdes mindst lige si lenge
::::. en ustemt hemmeiyd, f.eks.: /s/
-: sek. /z/ 20 sek.: 18:20=0,9.

::vis der er respiratoriske problemer
:; :.crmal larynx, vil der vare lige stor
:=::ktion i den ekspiratoriske gennem-

=;rning ved /s/ og /z/, f. eks.:
s/ 9 sek. /z/ 8 sek,9:8=1,1.

!-l,es der er organiske problemer i
=-.::, hindres stemmelabesvingnin-
;=::es effektivitet, og det stemte /z/
: -, derfor ikke holdes sA lenge som
:=: '-siemte /s/ , f .eks.: / s/ 20 sek. /z/
-- .:-<., 20:L0=2.

l-;oiienter der er hojere end 1,4
::--::gies sadvanligvis som unormale
- - :.ciikerer altsi, at der findes en

-:.:=.aiitet i larynx.
:-:nmeomfang: Bed barnet om at

i-.;. en skala op pi mo, begynde si
:-;: - :ede som muligt og gi si hojt
:; j:n muligt, gerne med vejrtrek-
.-:.:::ause undervejs. Tel hvor mange
:::,:: Ger kan realiseres, og divider
:=- -. :.eks.: 17 toner, 17:7=2,4 dvs.

toenhalv oktav. Hos smi born vurderes
stemmeomfanget ud fra hviike toner,
der kan realiseres i sang.

Indifferensleje elLer stemmens mid-
deiieje skal helst befinde sig inden
for den nederste tredjedel af det sam-
lede stemmeomfang. Lag marke til,
hvor barnets stemme befinder sig ved
begyndelsen og slutningen af en frase.

Hvis indifferensle- l j:,.. - .. :. r., - .-,
jet er trukket for hojt
op mod randregistret, l '.-;i i-'::, 1;-' -r' "--, i . : r - '
er stemmelaberne
kronisk udspandte og
kan beskadiges, hvis
barnet riber i dette ,! -
Leje. Hvis stemmele-
jet er trukket ned i - " -: .

bund, bliver stemmen klemt, monoton
og evt. knirkende. Er stemmeieberne
tyngede af odemer eller knuder, ned-
settes deres svingningsfrekvens, hvor-
ved stemmelejet bliver mgrkt, medens
et meget lyst stemmeleje kan tyde pi
en kronisk langdespending, der kom-
penserer for laryngeait mangellukke.

Resonans: Hvis man er i tvivl om,
hvor vidt der kan vare tale om et ribenf
eller lukket snovL torelages Gutzmanns
prave. Lad barnet stgtte med albuerne
pi bordet og holde en langt udtrukket
snaver vokal. som u eller i, medens det
skiftevis lukker og ibner for nasebo-
rene. Hvis vokalen klinger ensartet, er
der enten tale om normal klang eller et
lukket snsvl. Hvis der er tydelig forskel
ved tukket/iben nese, si det nermest
lyder som en sirene, er der taie om et
ibent sngvl. Dette fiemkommet nir
der er utilstrekkeligt lukke mellem
mundsvalg og nasesvalg, hvad enten
det drejer sig om en organisk ganede-



Hypertrofiske tonsiller

DrObelen (uvula)

Hyperlrofi ske tonsiller

Fig 3

fekt, eller nedsat ganefunktion af neu-
rologiske elter funktionelle irsager.

Har man konstateret ibent snovl,
bor man kigge ind i barnets mund og
unders@ge, om der er tegn pA submu-
kos ganespalte, 6t af tegnene er spaltet
drgbel. En anden mulig irsag kan vare
store tonsiller (mandler), som hindrer

Fig. 4

Ganemobilitet

ganen i at lsfte sig ved fonation. Ved
lukket snsvl med forkolet klang m6
man ligeledes lagge marke til, om
tonsillerne er ekstremt store og modes
i midttinjen under fonation. (Fig. 3)
Hvis barnet virker blegt og i dAriig
trivset og har hyppige halsbetandelser,
bor man fi en haislage til. at vurdere
titrideligheden af en tonsillektomi.
Endvidere bor man vurdere ganemobili-
teten, om ganen loftes, og ganebuerne
trakker ind mod midten ved gentagne
intonationsforsog: a aaa. (Fig.4)

Andre resonansforstyrrelser kan skyl-

des vanemas sig hojtstillet larynx og
vanemessige spandinger i svalg og
kabe. De dybereliggende irsager kan
vare psykogene, mimetogene. adap-
togene kompenserende for primare
organogene eller usogene lidelser. Der
kan ogsi vere tale om senso-audio-
gene og senso-kinetogene sammen-
hange, den sidstnavnte ogsd kendt
som taleapraksi - en vanskelig og rela-
tivt sjalden taleiidelse, som man hidtil
ikke har ofret meget opmarksomhed
herhjemme.

Den grundige logopadiske underso-
gelse giver fia fsrste ferd et fingerpeg
om hvilke gvelser, det vii vare rele-
vant at medtage i oveprogrammet. p6
grund af menneskelige faktorer, som
bl.a. trivsel, motivation og intelligens
kan man aldrig med 100 % sikkerhed
forudse, hvorledes barnet reagerer pi
ovelserne. Der vil altid vare et ele-
ment af "triai and error" i arbejdet. En
talelidelse, der tilsyneladende er banal,
kan i nogle titfetde krave lang tids
arbejde, medens tilsyneladende svare
titfatde undertiden loser sig overra-
skende let. Logopaden mi derfor vare
fleksibel og indstillet pA at revidere sit
program efter det ojeblikketige behov.
Ovelser, der ikke har nogen horlig
effekt inden for kortere tid, udelades,
medens ovelser, der fremkalder en
ojebtikkelig. omend kun midlertidig
forskel til det bedre, udbygges og sup-
pleres med lignende ovelser fra andre
systemer. Den lille midlertidige forbed-
ring viser noget om stemmens poten-
tiale, og kan efterhinden udvikles til
en varig forbedring. Hvis der i lobet af
de forste 3-4 undervisningsgange ikke
hgres den mindste forbedring, er enten



-- :::3sen eiler undervisningsprogram-
-.-=: :orkert. I det forste tilfatde bsr
:- -.=: revurderes hos en ore-nese-
--. =-=Ee, i det andet titfelde mi man
::;::: erfarne kolleger til rids.

- :::ncippet arbejder vi med pato-
: =i: riLstande i larynx, logopadens
:=:.::-ige og professionelte forudsat-
:-:::: skaL derfor vare i orden, selv
::- ::r.induddannelsen absolut ikke
:-,-: :.ogen garanti herfor.

S:: minimumskrav mi det forlan-
;:: :: den Logoped, der pitager sig at
.-::_:e med stemmet selv har:

' =:- god stemme og styr pi egen
:ai.erespiration. ::d auditiv analytisk evne, der

;;: det muligt at differentiere
s:a nuanceforskelle i elevens
::ration. :.igaende kendskab til taleorga-
:.::nes anatomi og fysiologi. ::rerskelse af flere forskellige
s:emmemetoder (ikke bare et)
:-;erfladisk intellektuelt kend-
:.-:i\-_'_-/'

li- i-sse forudsatninger er indfriet,
=: ,::::eden i stand til at opstiLle et
r;":;:: j:am. der er baseret pi sikker
,--:=:. :--er i det mindste en begrundet
-;:::se. 0velserne er ikke magiske;

': 
pi. !'i !\ I l-'! !: i,) t\!-:At-iI :: .i ! (),j a

men hver eneste ovelse har en effekt
og justeles ud fra opmarksom lytten.
Hvis man ikke har forstand pi. hvad
man foretager sig og blot "skyder i
btinde" risikerer man i varste fald at
gore mere skade end gavn, i bedste fald
at spilde tiden.

Det er nyttigt at strukturere ud
fra det tledelte fonationskoncept, som
i ovrigt er internationalt anerkendt.
(FU. 5).

Det vit sige, at man tager alle fona-
tionens niveauer i betragtning:
Energikilden, der styrer det subglot-
taie tryk fra diafragma, stemmekil-
den, der vedrorer vokalindsatseme og
fonationen i larynx, og endelig reso-
nansen eller ansatserne, der dannes i
ansatsroret elLer de supraglottale rum,
der kan omformes, si stemmen klinger
forskelligt.

Coblenzer arbejder fra fonationens
basis ved diafragma. Hans metode
er derfor hotistisk og omfatter alLe

kommunikationens grovmotoriske og
psykiske (intentionelle) aspekter. Jo
hojere op i systemet, man bevager
sig, jo mere specifik bliver metoden.
Forchhammers, Pahns og Estills meto-
der er derfor vasentligt mere speci-
fikke end Coblenzers. Som logopader
skal vi vare i stand til at fokusere bide
bredt og snavert. (FU. 6).

For at etablere den naturlige fysio-
logiske talerespiration, hvor talen ind-
retter sig efter den naturlige vejrtrak-
ningsrytme, og man derfor undgiir
vitkirlige dybe indindinger, for man
begynder at sige noget, mi man i
begyndelsen arbejde grovmotorisk med
holdning og rylmiske ovelser.

Det tredelte fonationskoncept
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Fig 6. Herefter kan man arbejde specifikt
med delelementer inden for fonation
og resonans, men for at sikre en
god transfer tit daglig tale, mi man
aLtid vende titbage til meningsfulde
heiheder, som sang, sanglege, drama,
oplesning, foredrag, hvor teknikkerne
proves af pi en virkelighedsner mide.

Det er vigtigt, at der er en progres-
sion i gvelserne, at man begynder med
det simpLe og introducerer vanskeligere
ovelser, efterhinden som barnet beher-
sker hvert af stadierne. Ved arbejdet
med usogene stemmeiideLser hos born
er det grovmotoriske arbejde ude pi
gulvet sarlig vigtigt og kan i visse
tilfelde endda sti alene.

Karakteristisk for det
logopediske arbejde med
mindre bsrn er:
. Meget grovmotorisk arbejde. Af-

spanding, styrketrening, holdning,
st0tte.. Gerne gruppearbejde for at opni en
virkelighedsnar kommunikations-
traning og styrkelse af de sociale
ferdigheder.

. Man kan ikke helt undgi meka-
niske gvelser, men prov i si vid
udstrakning som muLigt at gore
ovelserne intentionelle, lystbeto-
nede og motiverende ved at bruge
fantasi og skarpet opmarksom-
hed pi (imaginare) sanseindtryk.
Skab en sammenhangende handling
ved hjatp af eventyr og sange, som
oveiserne passer naturligt ind i,
f.eks. "Hans og Grethe" eller "Bukke
Bruse".. Leg evt. opdageisesrejsende i ursko-
ven, hvor I personificerer traer og
dyr, balancerer over vandlgb o.s.v.,
altsammen med iyd.. Korrektion af taLerespirationen
kan hos voksne foregi ved bevidst
opmarksomhed pi luftsnappen og
for lange fiaser. Hos mindre bgrn mi
man korrigere diskret, udeLukkende
ved det gode eksempel.. Programmet for hver enkelt under-
visningsgang mA forberedes omhyg-
geligt og skal vare rigt varieret. Det
er logopaden, der bestemmer, hvor-
nir der skal vare pauser. Da borns
stemmelaber formentlig er mindre
robuste end voksnes, bor man undgi
langvarige, ekstreme deLgvelser til
optrening af stemmestyrke og tone-
hojde.. Glidetoner bor overvejende foretages
oppefra og ned og kun i mindre
omfang nedefra og op.

Traningsprogrammerne bor sammen-
sattes siledes, at alle tre fonationsni-
veauer pivirkes. De fgrste bestrabelser
mi gi ud pi at etablere en god fona-
tionsrespiration. Det foregir pi niveau
L, hvor vi arhejder grovmotorisk for



:: ::batancere kroppens tonus, d.v.s.
-;=nding ved stivhed og overspand-
:= :--skler, styrketrening ved slaphed
: = ;.potoni.

::naLet er at ni frem til eutonus,

=- ledrende, elastisk spanding, der
:: =:- forudsatning for den fysiolo-
;-::= ialerespiration og god spontan
:::::::unktion. Ved stgtte forstis en
,'.:=:iding omkring livet, der ham-
::: :.ellemgulvets opadgiende beva-
;=;= : fonationsfasen.

l-;-en afhanger af fysisk beredskab
:; ;q.-kisk intentionalitet og enga-
:.:::.:. En god stottefunktion kan
:::=res og hjalper til at holde sam-
:::::.;iende pres borte fra struben.

!::-- eksempler pi grovmotoriske
x';:i:: kan nevnes:

-'::ende avelser, som f.eks. bekken-
;::-:..

' ::,:-sltp gvelser", hvor man - i ste-
-=: ::: at snappe luft ved begyndelsen
i: ::- -se - traner stippet af fiasens
-:::: --;rl elier stavelse, si at det auto-
:-=r:: iuftsupplement umiddelbart

=- -<= finde sted.
i:-:".cerende ovelser uden og med

::::::. Pa gulvet som "Stiende pen-
:- " := "Litani". Pi bom, balanceskive,
:-:: ::-:, med stok pi hoved eller hind
:--: -i-:ker tonusudlignende og dermed
:=*-----::de for god velkomprimeret
:---r:::..

tr- -:,-.:iektivering ve d tr akke- skubb e-
ll =-= -

-::--z:ende spanding - vippende,
;;:::-:e ovelser, hvor holdnings-
{:c:::.e udnyltes til traning af fra-
;e--: :a'Jser og ubesveret fonation.

-.: ::::.ilige stgtteovelser kan nav-
:+. 'I:::" og "Buespending".

Pi niveau 2, larynxniveauet arbejdes
direkte med stemmeleberne. Nyere
tids forskning har vist, at stemmela-
berne har en betydeligt mere kompli-
ceret struktur end tidligere antaget,
idet det yderste epiteL er bundet til
basalmembranen, der ligger mellem
epitelet og omslaget, med bundter af
tynde tride, filamenter, som kan bri-
ste ved ubehersket brug af stemmen.
(FU.7).

Det har fAet konsekvenser bide for
fonokirurgien, hvor man nu foretrak-
ker skinsom lokal mikrokirurgi fremfor
generel laserstripning af stemmela-
berne og sivel som for det logopadiske
arbejde, hvor man nu frarAder gveL-

ser med hirde sprangindsatser, som
i gamle dage brugtes meget isar ved
adduktionsrecurrenspareser.

Pi larynxniveauet kan derfor anbe-
fales:

Standindsatser ad modum Forchham-
mer: a a aaaaa, o o ooooo hvor man

Fig. 7

Basalmembranen

Epitelcelle

Bundter af
filamenter

Omslaget,
yderste del
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bemerker, at det er lettere at opni
tette indsatser ved de korte kontakter
mellem stemmelaberne end ved de
Lange.

Coblenzer benytter de smi ktik i
halsen som forsvelse til den blsdt-ela-

ii'1*;r,-i511 .1.j;.,; stiske indsats' 
.Med

r,:t.r j,ts ,ri,..t, ;r.:r-i fl:iTlTTt, Stti;
irlri ;.ji,.: l-irrli:.l,r :...;,"?-i.. siledes at man har

ltlf,.-r i ii-il'..i-:1,1. sanket kate. pi A'
lgfter overleben og

viser tander pi ,4 og E og har runde
laber pi 0 og U. Samtidig med tra-
ning af adduktionen trenes ogsA den
mimiske ansigtsmuskulatur. Herefter
hviskes en setning, hvor alle ord
begynder med vokal, f.eks.: "I arbejder
altid om eftermiddagen", endelig siges
den samme satning med fuldsten-
dig tatte begyndelsesvokaler - uden
knirk eller luftspild. Herefter indfores
egenttige indsatsovelser, som f.eks.
den tidligere navnte med hviskende
rytmisk optrapning: 1 2 3 og derpi
med stemme et ord, der begynder med
en vokal, f.eks. Albert.

Vibrationsavelser kan pi en skinsom
mide tvinge stemmelaberne sammen,
idet de udsettes for lufttryk nedefra
og fra hemmestedet foroven. Man
bider sig i underieben, setter et stemt
y- an i morkt leje og iaver et title gtid
i bund. Tilsvarende med stemt z-, for-
tungerulle r- (hvis det kan realiseres)
og tabeblafren med tyd. Vibrationerne
pi hemmestedet forplantes gennem
stimhinderne ned tit stemmelaberne,
hvor der sker en velgorende massage-
pivirkning.

Til fremme af en velkomprimeret
funktion kan bruges messa di voce,

hvor man satter an i mgrkt leje med
blod tuftfutdt stemme pA a, oger luft-
trykket fra midten af kroppen, si
stemmen bliver kraftigere: ,4, hvorpA
man igen sanker tufttrykket. a - A -
d, svag - klaftig - svag stemme. Under
hele svelsen mi man ikke andre pi
haisens indstilting, halsen skal vare
iben og fri "som et skorstensror"!

Lengdespending savelserne elier gli-
detonerne er gavnlige til at udvide
stemmens omfang og fi registrene tit
at hange sammen. De forirsager en
passiv strakning og udspending og
derpi afslapning af stemmeleberne og
mi formodes at have en smidiggorende
effekt. Da det er lettere at gA fia mere
spanding tit mindre spending sattes
an hojt oppe i randregister pi hu, hy
eller iri og trakkes ned i bund. Sargfor
at fi sA mange toner med undervejs som
muligt. Hvis det kniber med at komme
i bund, si tilsat stottespanding, f.eks.
ved at gribe fat under stotesedet, boje
i albueledet og trykke sig ned i sadet,
mens man er pi vej nedad med tonen.
Ryggen skal holdes rank, man mi ikke
synke sammen i torsoen. Man kan ogsi
trakke i en expander eller sti med
en bold me[em landen og veggen og
presse landen ind mod bolden, mens
man laver glidetonen nedad.

Ved mutationsfistel hos drenge kan
man prove at drive stemmen i bund
ved at satte stemmen an i middel leje
pi fa og derpi springe ned i bund pi et
kraftigt ka. Konsonanten skal sparke
vokalen ud. Bagtungevokalerne: a, o, d
harmonerer med fuldregistret, medens
de snavre vokaler: u, y, i harmonerer
med randregistret.

Ved en mork, monoton stemme
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. :--:.Cen af fuldregistret kan man
--'.--r: stemmeomfanget opadtil ved
:. :=::e an i middeL leje med fl og

-::-:.:e op i toppen af randregistret pi
'- :-- :rakke ned derfra.

::::nansLvelser pi niveau 3 udfOres
.- ::iormninger af ansatsroret, der

-:- i_:::lmen tit at ktinge pi forskellig
-:-: rg har tiiiige en tilbagekoblende
::::: t3 stemmelabernes svingnings-
-::j:::. Ndr man arbejder med reso-
- jj::. pavirker man altsi larynx pi en

- - -----^ 
-:l-- - 

:-.. -e lltdue.

- = 
-,--;ligste resonansovelser er nasd-

= 
" - :::','elserne.

-=:. simpleste nasaleringsovelse,
-.- ::sa er nem at udfgre for bgrn
:=--- -. at man sidder foroverbojet
-.: =.:ierne stgttende pA knaene
:: --:'.'=:et hengende nedad. PA den
-.:= .:::nmer lyden og luften let ud
::-::::-:.esen. Fgrst lader man eleven
:.=-=:,:: bevagelsen i flankerne, der
:.: -:.: pa indAnding og indad pi
-----.;. Sa lader man ham eftersige
: - -::::-=:ning eller et vers med mange
---- -- :^).^,1:_:- -.CNJ..

- -..=::ester MOLler maler mange
- : ::-:: ::.ed moderne mOrk maling",

= =: iloller MikkeLsen fra Milo -'. .: --:= :undrede kilo".
l=- :;::s med overdreven teatralsk

:-,rri. nen ikke med et voldsomt
,.-n:r !r.l-,':. Sd retter man sig langsomt
: =::=: narke til fornemmelsen pi

- =:::::. lg kindben og gentager nu
:--- iii-r.ce il i opret position med
-:-.-: ::SOlanS, SOm mens man hang

- .: -- :-.-::e: nedad.

=: :.rsaieringsovelse ad modum
:.--::=.::.3: husker man testsatnin-
l:-

Mening(en) er nem. Nu messer man
monotont i middel taleleje:

me neng e nem
mE neng e nem
ma nang a nam
md ndng d ndm
m0 nong 0 nom
mo nong o nom
mu nung u num
my nyng y nym
mi ning i nim
Gor det si klangfuldt som muligt, og

sLip sidste konsonant: nem(e).
Talepedagogen synger for, 6n linje

ad gangen, eleven gentager, forst lang-
somt derpi hurtigere, til sidst kan man
gi op og ned med stemmen og lave en
melodi ud af det.

EndeLig er der Pahns nasaleringsovel-
ser, som er meget klaftigt virkende.

Voksne har ofte vanskeligt ved at
udfsre dem korrekt, medens det titsy-
neladende falder bsrn lettere. Jeg vit
afstA fra en narmere omtale af dem
her, da de bor lares pi et kursus.

Sob-ovelsen af Estitl er den eneste
@velse, jeg kender, som kontrollerer
de falske stemmelaber. Det er derfor
en uundverlig ovelse ved ventriku-
larstemme, spastisk dysfoni og ved
enhver form for overkompression med
eller uden sangerknuder. Den udfores
pA folgende mide:

Man laver et stort overdrevent smil
og lagger marke til en spanding i
ganebuerne. Denne udvidelse i svalget
fortsatter hele vejen ned gennem luft-
roret og trekker de falske stemmeleber
til side, hvilket man kan forvisse sig om
ved samtidig endoscopi. De agte stem-
melaber kan herefter svinge frit uden
ydre spending og belastning. Hvis man



satter lyd pi, btiver det en dempet
klagende iyd. Denne funktion kan ikke
udfsres med kraftig lydstyrke. Derefter
kan man bede eLeven om .., ;.,,

at lase op med "grade-
stemme", som om det er
noget meget sorgeligt. '.,,j ,yi,l,.
Man kan instruere eleven
i at foretage sob-udvidelsen flere gange
om dagen uden lyd eller med iyd.

Man kan fA lidt ondt i halsen af at
udfore denne ovelse, men det er gan-
ske harmlgst.

Estillls fwang-ovelse er velegnet ved
enhver form for mangellukke i larynx.

Den udfgres, ved at man kniber
sammen, si struben toftes tit hoj posi-
tion, midterste constrictor og musk-
lerne meLlem strubeliget og tudbru-
skene aktiveres, hvorved struben fir
en tvaroval form, og stemmelaberne
mases passivt sammen i dimensionen
forfra - bagtil. Man laver en hekse-
gnaggen ha ha he ha ha eller "den
afskyelige hankat": NIAUW, si skingert
og gennemtrengende som muligt. Jeg
har gode erfaringer med, at denne
ovelse giver substans til en tynd og
tuftfuLdt stemme. Den er derimod kon-
tra-indiceret ved kroniske overspan-
dinger i og omkring struben.

Coblenzer legger uhyre stor vagt pi
gabeovelserne, da gabet er en kraftfuld
refleks, der udvider ansatsroret, sat-
ter struben i dyb position og tillige
pivirker mellemgulvet, si man fir en
virksom stottespending omkring livet.
Udvidelsen. der folger med gabespen-
dingen, giver en indre megafoneffekt,
si at stemmen bliver beredygtig. Da
mellemgulvet ogsi spandes, kan man
tale eller synge flere stavelser pi 6n

udinding end med almindeligt snavert
ansatsror. Gabet skat udfgres med ibne
ojne og ledsagende strakning og tyd.

,:. . ; Ved gabets slutning mi
man ikke synke sam-, -. j i_.1

r .,-:- :::: i. ' ... men, men beVaref en
.,r.:i.,,:,.' elastisk spending i

kroppen og giver blodt-
elastisk stip pi tyden.

Jeg har nu gennemgiet en liite grund-
stok af gvelser, som man bor lere pi
et kursus for at vere sikker pi, at de
udfgres korrekt. Det er ogsii en god
id6 at arbejde med sine personlige
forudsatninger, fi styr pi sin talere-
spiration og udvikle sin egen stemme,
evt. deltage i et sangkor, sA at man
kan vere et godt forbillede for barnet.
Endvidere skal man vogte sig for at
lade sig fortede af enkelte af oveLser-
nes elementer. Coblenzers ovelser er si
vidt muligt intentionelle, motiveren-
de og lystbetonede. Men hver eneste
svelse har ogsi et klart padagogisk
formil. som man ikke mi slippe af
syne. Dvs. at man ikke mi overbetone
"det morsomme" pi bekostning af den
korrekte udfgrelse af ovelserne, der jo
gerne skulle fore frem til en ubesveret
klar og tydetig stemme og tale hos
eleven.

Ovelseskonceptet er gennemprovet
og effektivt, og man skal vare meget
erfaren og rutineret, for man begynder
at andre pA noget.

AlLe ovelser bruges ikke attid til aite
elever. Jeg vil derfor tiL slut give et par
forslag til sammensa.tning af undervis-
ningsprogrammer.

Ved luftfyldt stemme pi grund af



:--::-iukke eller hypofunktion, som
:::::::r.sparese, internusspalte, sulcus
: :::::s. psykisk afoni/dysfoni:
l-' : . -. : :cri ske ov els er :

' i-_.:-<etraning af abdominal- og

-..: aiinuskier.
' !:;-:rvelser: "Koen",

'-::spanding"
, l:=i<e-skubbeovelser.

.- - - -^:; rske gvelser:

' ,-"':=:onsovelser
' -- '.:-ovelser (undgi tuftspitd)
' ':l=.sa di voce"
' :::=:orer - oppefra og ned.
. l: i.l.
.1i:::':;ngSOvelSef.

:*, presset stemme og knirk, som
:tt::::=::ession evt. med odemer og
- : : -: ;entrikulerstemme, spastisk
:;=::::

.-- ---:::ske Ovelser:

' i=:=-.:ing pA madras.r v';:;,1;3 af hals, nakke og skuldre.
' -j==:.:e pendul."
' '---:"
' j:-=;;elser, som "Koen" og

"I -=::=ldi.ng"

: - *;:--=<e avelser:

\11: L_

' ..---:-s.--=:onsOvelser. Hele syste-
::: :-=:.eel jo sammen. NAr man
--:=_:=: ned artikulationen, kan

=: -,'=-:e til at fi stemmen "frem

,. i:i.a;,,\.!-l-..: D :.G(jC,,rj :r .r)tl

i masken" og undgi overbelastning
af larynx.

Det er et krevende og morsomt arbejde
at have med stemmer at gare, og man
bliver egenttig atddg ferdigudlert.
Mit bedste rAd tit koileger, der er giet
i gang med dette arbejde, er at folge
med i faglitteraturen og tage pi kurser
og konferencer. Jeg vit iser anbefale de
europeiske tverfaglige PEV0C konfe-
rencer, der finder sted hvert andet ir.
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