Coblenzer,
Giv slip og spænd af
af Annika Winther Klit, Jane Holm Mogensen, Varinka Kierulff Boseman

Den 2. december 2016 afsluttede vi VRF-uddannelsen. I den anledning,
opfordrede kursusleder og logopæd Åse Ørsted os til at reflektere over, hvilket
udbytte vi havde fået af kurserne. Flere ting var vi enige om, bl.a. at Ørsteds store
erfaring faciliterer tilgangen til logopædiske problematikker på en motiverende og
tidssvarende måde. Stemmeområdet havde for alles vedkommende været
indgangen til kurset, og vi erfarede, at Coblenzers øvelser er enkle og umiddelbart
brugbare som del af den logopædiske stemmeintervention.
Derudover danner VRF-uddannelsens øvelser et grundlag for tværfagligt
samarbejde. Herunder kan du læse hvad de fire uger betød for os hver især.

Mogensen, Boseman og Klit, december 2016

Nyt fagligt ståsted, ny faglig stolthed og glæde
Af Annika Winther Klit, sprog- og talevejleder
Min interesse for Åse Ørsteds kurser i VRF-metoden (Vejrtækningsrytmisk Fonation)
opstod, da jeg skulle i gang med at arbejde inden for stemmeområdet og gerne
ville klædes lidt bedre på til det. Jeg var så heldig at få kurserne bevilliget af min
arbejdsplads, Sernám, og jeg opdagede hurtigt, at denne helhedsorienterede
metode kunne bruges meget mere bredt og til langt flere typer af problematikker,
end jeg havde forestillet mig. Efter at have gennemgået grundkurset, hvor vi

arbejdede med de grovmotoriske øvelser, som bl.a. påvirker mellemgulvet og
dermed stemme, resonans og artikulation, havde jeg lært øvelser og teknikker,
som kan bruges som grundlag i al taleundervisning. Ved at gennemgå
stemmekurset og artikulationskurset fik jeg virkelig øjnene op for, hvordan
bevægelse, vejrtrækning, stemme og artikulation hænger sammen og påvirker
hinanden gensidigt.
For mig har bekendtskabet med VFR ad modum Åse Ørsted betydet, at jeg har
fundet et nyt fagligt ståsted, hvor jeg føler mig hjemme. Og det at læne mig op
ad VRF i min praksis har givet mig en faglig stolthed og en helt anden
arbejdsglæde, end jeg har oplevet tidligere. Det er der flere grunde til.
En af dem er, at jeg synes, at jeg i arbejdet med VRF-metoden kan gøre brug af
mange af de erfaringer, jeg har fra tidligere med eksempelvis musik, rytmik og
bevægelse. Ting, som jeg gennem livet har været optaget af, har dyrket og tillært
mig, og som for mig er en kilde til liv og glæde. De ting kan jeg nu i højere grad få
ind i mit daglige virke, til glæde for både mig selv og de mennesker, jeg arbejder
med. Mit undervisningsrepertoire er blevet udvidet til også at omfatte det
kropslige/motoriske, det rytmiske, og ikke mindst det musiske/intentionelle element,
som er gennemgående i Coblenzers metode.
En anden grund er, at det for mig er indlysende, at ingen problematikker, der
vedrører tale og sprog, kan forstås - eller behandles - løsrevet fra det menneske,
som de er en del af. Krop og sind hænger sammen, og derfor kan det give et
tilskud af energi at arbejde intentionelt, med forestillingsbilleder, hvor vi sætter
øvelserne ind i en meningsfuld sammenhæng. Derigennem skaber vi en
motivation og tilskyndelse til at lave øvelserne, som ikke forekommer, når de laves
rent mekanisk. Omvendt kan vi ved de kropslige øvelser også påvirke sindet. Via
de grovmotoriske øvelser med fx stræk, vip og sving arbejder vi ”bottom-up” og
kan ad den vej skærpe opmærksomhed og tilstedeværelse. Vi kan berolige, hvis
eleverne er opkørte, eller kvikke op, hvis de er dvaske.
Ligeledes synes princippet om, at al træning foregår i situationer, som lægger op til
samspil med en eller flere andre, for mig indlysende og selvfølgeligt. Det gør det,
fordi det hele i bund og grund handler om at blive bedre klædt på til at
kommunikere med andre mennesker. Og det kan man let komme til at glemme,
hvis fokus er for snævert på mekanisk træning af enkeltdelene. I hvert fald er vejen
derfra til kommunikationen i hverdagslivet noget længere.
Ved at arbejde med mennesket som en helhed og på så mange forskellige planer
oplever jeg, at vi med VRF- metoden i høj grad kan tilgodese børn med
sammensatte problematikker. Eksempelvis børn med sanseintegrationsvanskeligheder, som også har talevanskeligheder, eller børn, som har svært ved at
være i kontakten med andre mennesker. Vi arbejder med grundlæggende
forudsætninger for læring, samtidig med at vi arbejder med kommunikation, tale
og sprog.
Åse Ørsted formidler Coblenzers VRF-metode tilpasset den logopædiske faglighed
på et solidt teoretisk grundlag med en klar og tydelig sammenhæng til de
praktiske øvelser. Som deltagere får vi selv mulighed for at erfare, hvordan

øvelserne virker, hvilket fremmer forståelsen. Dette er i tråd med Coblenzers
princip: ”At kende er ikke det samme som at kunne”. Det praktiske udbytte af

kurserne var, at vi hver gang kom hjem med kufferten fuld af øvelser, som vi lige
præcis vidste, hvad formålet var med, og som var lige til at gå i gang med.
Ud over teori og praktiske øvelser, kommer Åse på kurserne også ind på
tilrettelæggelsen af vores undervisning. Hun foreslår, at vi strukturerer
undervisningen efter ”sandwichmodellen” som didaktisk ramme. Progressionen i
undervisningsforløbet, som Ørsted foreslår, vil typisk være, at der i første del af
forløbet bruges mere tid på de grovmotoriske øvelser, så vi kan få etableret en
god talerespiration og en afbalanceret kroptonus, og at man efterhånden bruger
forholdsvis mere tid på de specifikke og de integrerende øvelser. Alt dette
selvfølgelig tilpasset den enkelte elev.
En helt særlig og lærerig oplevelse for mig på kurserne var muligheden for at være
i ”mesterlære”, hvor vi fik lov til at overvære Åses undervisning af klienter. Her
kunne vi se de øvelser, vi havde lært, i brug i undervisningssituationen, og over tid
kunne vi også opleve den positive effekt af dem, når de bruges rigtigt.
Tilsammen har VRF-kurserne hos Åse Ørsted givet mig ny inspiration til mit arbejde
med børn og unge med sprog- og talevanskeligheder, og har givet mig et godt
grundlag for at gå ind i arbejdet med stemmevanskeligheder. Jeg føler mig godt
klædt på. Jeg er i gang med at afprøve og gøre mig erfaringer med metoden, at
lytte mig frem og iagttage, hvordan øvelserne virker, og på den måde tilpasse
undervisningsprogrammet til den enkelte.
Solidt fagligt og personligt aftryk
Af Jane Holm Mogensen, tale-sprogkonsulent
De fire uger jeg har været på kursus i VRF-metoden har sat et solidt aftryk såvel
personligt som fagligt. Min arbejdsplads støttede mig i denne udviklingsproces
med det formål, at jeg fik faglig viden og større praksiskendskab indenfor
stemmeområdet.
Overordnet har Coblenzers VRF (Vejrtrækningsrytmisk Fonation) været
grundstammen igennem de 4 kursusuger, som udgøres af et grund-, stemme-,
artikulation- og et talekursus.
Der har samtidig været koblet teori og øvelser på fra flere andre metoder, som
fx Estill og Schlaffhorst-Andersen.
Jeg har lært at beherske den fysiologiske talerespiration og har fået forståelse for,
hvad en sund og naturlig beherskelse af taleorganerne indebærer.
Det er blevet mere klart for mig, hvor meget sammenhæng, der er imellem
kroppen, sanserne, følelser og den psykiske tilstand. Hvor vigtigt det er at se på det
hele menneske, når jeg skal observere, udrede og lave forslag til tiltag og udføre
intervention. Dette gælder generelt for alle de børn og unge, jeg møder med
kommunikative tale- og sprogvanskeligheder. De erfaringer, som mennesker tager
med sig, gode såvel som dårlige oplevelser, påvirker både fysisk og psykisk,

vejrtrækning, kropsholdning, stemme og talefunktion. Coblenzers metode har
fokus på, at bevægelse og vejrtrækning er to sider af samme sag, dvs. at
udgangspunktet for alle mennesker skal være en naturlig og afbalanceret
vejrtrækning.
Metoden har i sin grundform vist sig at kunne bruges generelt i min
talepædagogiske praksis. Jeg har fået flere redskaber i min faglige værktøjskasse
både til at observere, udrede og komme med mere kvalificerede forslag til tiltag
og ikke mindst egen praksis.
Den grovmotoriske- og intentionelle tilgang er helt grundlæggende principper i
modellen, og desuden at der altid skal være fokus på at skabe en god kontakt til
barnet/den unge.
Når det gælder sammenhængen mellem grovmotoriske bevægelser og
respiration, møder jeg mange børn og unge, som har negative erfaringer med
udtale: ord, stavelser, sætninger og rækkefølge. Det gør, at de i undervisningen
ofte helt blokerer eller er meget lidt motiverede for deltagelse. Det har vist sig, at
når fokus bliver flyttet fra den mere mekaniske undervisning/træning
til intentionelle, grovmotoriske aktiviteter, kommer eleverne i bedre følelsesmæssig
balance og bliver motiverede og åbne for læring. Deres vejrtrækning bliver en
energikilde.
De grundlæggende principper i VRF-metoden, sammenhængen mellem
vejrtrækning og de grovmotoriske bevægelser, den intentionelle tilgang,
inddragelse af omgivelserne med en forventning om meningsfuld deltagelse
(herunder øjenkontakt) er blevet et vigtigt arbejdsredskab for mig i min
forberedelse og praksis.
Jeg har altid, jf. Åse Ørsted, fokus på ”sandwichmodellen”. Det vil sige, at min
undervisning som forberedelse altid starter med
grovmotoriske opvarmningsøvelser, derefter finmotorisk med specifikke øvelser og
til slut de integrerede øvelser, hvor der arbejdes med automatisering, og med at
dagens undervisning giver mening i en brugbar konkret sammenhæng for
barnet/den unge.
Til slut vil jeg nævne området artikulation. Jeg tænkte inden starten på dette
ugekursus: ”Hvordan kan jeg bruge en hel uge med fokus på artikulation?”. Men
jeg blev klogere. Min egen afprøvning, mestring og nu viden om, på hvor mange
specifikke måder, man kan styrke artikulationen og dermed kommunikation, tale
og sprog, er sandelig ekspanderet. Artikulation kan trænes med fokus på
betoninger, finmotorikken, rytme, pauser, stavelser, rækkefølge,
hukommelsesøvelser, muskeltonus, kropsholdning, udtale, turtagning og
kommunikation. Det hænger sammen med det at kunne udtrykke sig, så andre
har lyst til at lytte og tale med en, eller bare det at kunne starte en sætning på en
forståelig måde. Coblenzer udtrykker det således: ”Al tale er kommunikation, man
kan have en stemme som en engel, hvis kontakten svigter, er udtrykket værdiløst.”

To sider af samme sag
Af Varinka Kierulff Boseman, tale-høre-konsulent
I slutningen af 1990’erne boede jeg i Athen, og der blev jeg for første gang
introduceret til Coblenzers kropslige tilgang til tekster. Koblingen mellem de
mekaniske og de intentionelle øvelser var enestående redskaber for de
aspirerende græske skuespillere, som jeg gik på kursus med. Men øvelserne gav
også mig, der som sangstuderende var lidt af en outsider, indsigt i vigtigheden af
præcision og diktion og intention. Der var en energi i dette arbejde, som gav
fonemer plads, ord klarhed og tekster liv. Det diafragmatiske åndedræt og den
vejrtrækningsrytmiske fonation var centrale emner i den græske underviser Mirka
Yementzakis’ tilgang til tekster og sange. Mødet med Mirka og Coblenzers metode
ændrede for evigt mit liv.
Da jeg efter nogle år flyttede tilbage til Danmark, erfarede jeg, at der i Birkerød var
en logopæd, der var certificeret af Coblenzer, og som underviste i hans metode.
Det var klart, at jeg måtte møde hende. I 2016 bevilligede Faxe kommune min
deltagelse i samtlige VRF-kurser, der udgøres af grund-, stemme-, artikulation- og
talekurserne, så endelig kunne jeg møde Åse Ørsted og den logopædiske tilgang
til Coblenzer.
Nogle af Coblenzer øvelserne på grundkurset genkendte jeg, men mange flere,
jeg ikke havde kendskab til, blev introduceret. Arbejdet med at løsne op for
spændinger og bruge den diafragmatiske vejrtrækning for at holde tryk og pres
væk fra struben er en uundværlig del af Ørsteds stemmepædagogik.
Og således skabes grundlaget for stemmeøvelserne, og Coblenzer påpeger
at ”Enhver form for stemmelidelse er dysrytmi”. Stemmekurset, som bl.a. også
omfattede Forchammer-øvelser, Pahns nasaleringsøvelser og elementer af Jo
Estill’s stemmemodel, beror på sammenhæng mellem stemme og intentionalitet,
hvor fx litani benyttes i bevidstgørelsesprocessen om den velkomprimerede
stemme.
”Den der sløser med artikulationen forsømmer sit mellemgulv” siger Coblenzer. Og
som vi lærte, er det vigtigt ved interventioner omkring stemmelidelser, som fx
recurrens parese, at borgeren lærer at artikulere så optimalt som muligt.
Artikulationskurset hos Ørsted gav mig redskaber til at imødekomme denne slags
opgaver. Kurset viste, hvordan artikulation og fonetiske vanskeligheder var to sider
af samme sag. Og autenciteten i Ørsteds videregivelse af Coblenzers metode blev
auditivt åbenbar, da jeg til min store forbløffelse hørte danske tekster blive
bearbejdet og fremsagt på samme intense måde som de tekster, jeg havde hørt
oplæst på græsk år forinden. Intention er en ydelse fra centralnervesystemet
(CNS), der har at gøre med, hvordan vi optager, bearbejder og reagerer på
stimuli. Og intentionen i Ørsteds tekstbearbejdning vækkede en genkendelse dybt
lagret i mit CNS.

Talekurset beror på en kombination af de tre øvrige kurser, med flere retoriske
aspekter og intensivt arbejde med formidling, narrativer og kommunikation. Børn
og voksne med både semantiske og pragmatiske vanskeligheder udfordres ofte af
manglende narrative kompetencer, hvilket dette kursus bl.a. gav redskaber til at
imødekomme.
Al fonetisk begyndelse er åndedræt, og ligesom lys ikke findes uden mørke, stilhed
uden lyd, således findes vejrtrækning ikke uden bevægelse. Og selv om vi kan
betragte bevægelse og vejrtrækning separat, så kan vi ikke adskille dem.
Når professor Horst Coblenzers metode, Vejrtrækningsrytmisk Fonation, lader os
forstå, at vejrtrækning og bevægelse er to sider af samme sag, lader han os
samtidigt indse, at den professionelle/borgeren og mennesket ikke kan adskilles.
Ting hører sammen, at adskille motivation og faglig stolthed, tid og kvalitet, læring
og tryghed vil skabe en urytmisk tilstand. Stemme og artikulation, ord og gestus,
tale og intention kan heller ikke adskilles. Og international forskning viser, at gestik
og tale er dele af samme psykologiske struktur. Vi må arbejde med både krop og
sind samtidigt for at grundlægge forudsætninger for læring. Vi ved, at tanke og
tale også er uadskillelige, så at forsøge at ændre en sproglig adfærd uden at
forholde sig til tanken, der ligger bag bag, kan betegnes som mangelfuld
intervention. Denne helhedsorienterede tænkning kendetegner Åse Ørsteds fire
uddannelsesmoduler.
Ørsteds kurser er opbyggede med en klar struktur og et veldefineret logopædisk
indhold. Der arbejdes målrettet og koncentreret med live cases og cases, som
kursusdeltagerne selv medbringer. Det logopædiske sigte på VFR-kurset gør især
uddannelsen relevant for logopæder, stemmetrænere, audiologopæder,
sprogpædagoger, tale-høre-konsulenter m.fl., men kan også være inspiration i en
selvudviklingsproces. For mig var det et nutidigt logopædisk møde med min
æstetiske fortid. Og Coblenzer holder – dengang og nu.
”Lange fraser er ikke for begyndere” forkynder Coblenzer, så jeg sætter et
punktum her.
Men prøv engang at stå helt uden at bevæge dig, med benene samlet og
hænderne ned langs siden. Hvor lang tid kan du stå sådan – ikke længe, og
ligesom vejrtrækningen bevæger din krop – ligesådan bevæger den
Vejrtrækningsrytmiske Fonation tilgangen til det logopædiske arbejde.

Efterskrift
Af Åse Ørsted, logopæd og uddannelsesansvarlig
Det er med stolthed og glæde, jeg føjer et lille efterskrift til mine elevers artikel, der
er spændende feed-back til mig selv og god oplysning til andre, der gerne vil vide
mere om VRF-metoden. To af forfatterne har gennemført alle fire kursusdele på
bare ét år, hvilket er ret enestående, og alle tre fortsætter i år med
instruktøruddannelsen.
Metodens alsidighed, intention og kommunikation er nøgleord i alle tre indlæg,
men samtidigt reflekterer hvert af indlæggene den enkelte forfatters baggrund og
temperament, Annikas klare overblik, Janes engagerede solide håndværk og
Varinkas fine blik for metodens æstetiske aspekter. For mig vidner indlæggene
også om det ønskelige i, at alle fire kursusdele gennemføres. I årenes løb har jeg
haft mange deltagere, der blot deltog i grundkurset eller de to første kurser og
sikkert har haft god gavn deraf. Men det er lidt synd, for det er egentlig først på de
to sidste kursusdele, at fordybelsen, overblikket og mestringen indfinder sig!
I 1978 var jeg på et studieophold i datidens østtyske diktatur og overværede i en
klinik i Thallwitz, hvorledes østtyske kolleger gav taleundervisning til små børn, der
var blevet opereret for ganespalte. Det var hårdt og kontant mekanisk arbejde –
med idelige gentagelser - stillesiddende foran et artikulationsspejl. Da jeg forsigtigt
spurgte, om det mon ikke var muligt at gøre det lidt mere børnevenligt med
hånddukker og lignende, blev det hånligt afvist med besked om, at dette her var
ARBEJDE og aldeles ikke skulle være morsomt! Vi har heldigvis frihed til at kunne
tillade os venlighed, humor og empati i vores taleundervisning.
VRF hjælper os til lystbetonet og økonomisk at beherske energikilden – at spænde
af ved frasens slutning, så at indåndingen følger helt af sig selv, og stemmen kan
flyde naturligt og velkomprimeret uden nogen form for overspænding, og at give
slip på artikulationsstederne, så slugte endelser undgås, og artikulationen bliver
tydelig. Hermed har vi allerede tilvejebragt en væsentlig forudsætning for vellykket
kommunikation.
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