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Det stikker dybere, end du tror
om at gere brug af intentionalitet i det logopediske arbejde

Denne artikel handler om at hruge intentionalitet i det logopadiske arbejde. Den representerer vores
samarbeidsproiekt i forbindelse med afslutningen af Vejrtraknings Rytmisk Fonation (VRF) uddannel-
se og certificering i december 2014. I artiklen drsfter vi hegrebet intentionalitet ud fra et logopedisk
perspektiv gennem VRF metoden. Herudover har vi interesseret os for, hvordan den neuropsykotogi-
ske og neuropadagogiske teori kan underststte brugen af intentionatitet i det logopediske arbejde
med vejrtrekning, stemme og tale.
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met (CNS) som har at ggre med:
- lndtag af sanseindtryk
- Bearbejdning af sanseindtryk
- Reaktion pd sanseindtryk (Coblenzer &

Muhar 2004, s. 54) 1/z

Denne definition handler om, hvordan vi som
mennesker omgSs hensigtsmessigt med
vore omgivelser. Horst Coblenzers interesse
for intentionalitet var tilegnet uddannelsen af
skuespillere, for hvem den intentionelle indstil-

GRY
TVETERAS

I Den Store Danske Encyklopedi defineres in-
tention som form6l eller hensigt. I humanistisk
orienteret psykologi og sociologi er intentiona-
liteten grundlaget for en stadig proces i retning
af oplevelsen af mening og sammenhang,
ogs6 kendt som evnen til central coherens (Frith
2005 s.184-185). Nuanceres begrebet intention
i en logopedisk kontekst, som representeret af
Horst Coblenzer i VRF, f6r vi fglgende definition:

"lntention er en ydelse fra centralnervesyste-
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ling er helt afgorende. I virkeligheden er den
intentionelle indstilling betydningsfuld i s6vel
almengyldige som estetiske og logopadiske
sammenhange. lnddragelse af intention i alle
mellemmenneskelige relationer f6r betydning
for vores evne til kommunikation, socialt sam-
spil, trivsel og lering (ibid). Logopadisk ser vi
den intentionelle holdning som en forudset-
ning for, at vi kan lykkes med fonationsrespi-
ration, ta le- og stem mearbejde. I ntentional itet
bliver s6ledes et grundleggende princip i VRF

metoden.
Dette tydeligg@res af eksemplerne i figur 1 og

2. I det f@rste eksempel iagttages bevegelserne
som hurtige og lidt stive. @velsen er en strek-
keovelse, der udmerker sig ved at gtre op-
merksom p6, hvordan inddnding og uddnding
automatisk fAlger bevegelsen. Denne Ovelse
er mekanisk. I det neste eksempel endrer
strekkeOvelsen karakter, idet vi kan iagttage, at
strekket bliver langsommere, mere glidende,
armene kommer hLjere op, og strekket bliver
mere effektivt. Gen nem foresti I I i n gsbi I ledet
(Frith 2005 s.103) er Ovelsen blevet intentionel.

Figur 1

Her ser vi en elev, der er i gang
med en strakke4velse. Pigen
strekker skiftevisvis armene op
over hovedet og lader dem falde
ned.

Figur 2
Her ser vi samme elev med en
logopad. De strakker ligeledes
armene skiftevis op. Tilsynelad-
ende laver de det samme som
f/r; men i dette tilfelde har log-
opeden indf4rt et forestillings-
billede. Eleven skal forestille sig,
at hun plukker de dejligste rAde
ebler hOjt oppe i traet. Eblerne
er sv&re at nd, og ndr et eble
er plukket, dufter eleven til det,
inden det forsigtigt lagges ned i
kurven.

Muskeltonus
Kroppens muskeltonus er central i VRF (ibid s.

38). Vi tilstreber eutonus (den gode, elastiske
spending), sd kroppens holdning hverken er
hypo- eller hyperton (slap eller overspandt).
Den eutone spending medfprer b6de en fysisk
og en psykisk fleksibilitet, se man opn6r en

afbalanceret muskelspending i kroppen. Sam-
tidigt p6virkes vores psykiske 6rvdgenhed, som
stabi I iserer a rousa I nivea uet, fordi det reti ku lare
aktiveringssystem hverken sender for f6 eller
for mange impulsertil hjernen (Thybo 201,s.
417 -4181.

I arbejdet med bdde bgrn og voksne, der har
stem me/ta leva nskel ig heder, bemarkes ofte,
at deres muskeltonus enten er hypoton med
lav arousal eller hyperton med for h@j arousal.
Stemmefunktionen er afhangig af kroppens
muskeltonus, som Horst Coblenzer plejede at
formulere det: "Tone krever tonus". Herudover
bygger VRF pA tre grundpiller:

- Sammenhengen mellem grovmotoriske be-
vegelser og respiration

- Sammenhengen mellem sindstilstand (in-

tentional itet) og respiration
- Kommunikative hensigter, der involverer in-

tentionalitet, kontakt og samspil
(@rsteo zoto)

Overf6rt ti I u ndervisn i ngssituationen bl iver i n-

tentionaliteten i det logopediske arbejde tyde-
lig. Logopedens arbejde med at give eleven et
foresti I I i n gsbi I lede bevi rker, at u ndervisn i n gs-

situati onen bl ive r lystbetonet. Fantasien bl iver
stimuleret, eleven lever sig ind i situationen
med at plukke ebler. Forestillingsbilledet frem-
mer hensigten med strekke6velsen; kroppens
tonus p6virkes positivt, bevegelserne bliver
langsommere, mere glidende, armene kommer
langere op, strekket bliver mere effektivt, og
vej rtrekn i n gen fordybes.

Eksemplerne anskueligga,r de tre grundpiller,
sammenhengen mellem bevagelse og respira-
tion, sammenhengen mellem psykisk tilstand
(intention) og vejrtrekning, idet eleven lever sig
ind iforestillingsbilledet, og endelig vil de san-
semessige indtryk skerpe elevens kontaktevne
med omgivelserne.
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Udfordringer i livet af b6de psykisk og fysisk
karakter kan hos alle mennesker udvikle sig
ti I va nskel i g heder, der p6vi rker vej rtrekn i ng,
kropsholdning, stemme- og talefu nktion.

Logopedisk i ntervention
Udredningen af logopadiske vanskeligheder
stiller krav til logopaden om valg af interven-
tionsforslag. Velges den holistiske tilgang til
arbejdet med fokus p6 intentionalitet, h0rer vi
af og til sp@rgsmdl som:" Er det ikke en omvej,
et ekstra tidskravende element?"

Velges den reduktionistiske tilgang, vil fokus
ofte vare rettet mod mekaniske Ovelser ud fra
en lineer tilgang. Den holistiske tilgang ind-
drager intentionalitet i arbejdet, hvilket kan g0re
det lettere for b6de bLrn og voksne at overf@re

og integrere de forbedringer, der opn6s i under-
visningen, til den daglige tale. N6r intentiona-
litet bidrager til at skabe transfer til hverdagen,
kan det begrundes med, at vi ikke arbejder med
meningslpse delelementer, men med helheder,
der relaterer sig til hverdagens talesituationer
hos det enkelte menneske.

Et neurologisk perspektiv
Kommunikative hensigter involverer iser in-
tentionalitet, kontakt og samspil. Elevens posi-
tive forestillingsbillede (intention om at plukke
abler) f6r CNS til at styre og koordinere den
sa m lede energ i i ndsats, hvorved m uskela rbejdet
bliver mindre anstrengende og mere @kono-
misk. Den intentionelle indstilling er nlje knyt-
tet sammen med empati eller transsensus, dvs.
evnen til at fOle ud over sig selv og leve sig ind
i andre menneskers sindstilstand. Begreber vi
ogs6 kender som Theory of Mind (TOM). TOM
udvikles gennem spejling, som vi ser det i det
tidlige samspil mellem omsorgsgiver og sped-
barn, hvor spejlneuroner fremmer mentalise-
ringsevnen (Hart 2009). lntention er som begreb
ogsd nert knyttet til prospektiv hukommelse,
hvor handlinger er under indflydelse af vore
i ntentioner ( besl utn i n ger, erfa ri n ger, reg ler),
som aktiveres, ndr vi befinder os i situationer,
hvor intentionelle markarer aktiverer vore indre
reprasentationer (Gade 2009, s. 192-194). Det
forklarer, hvorfor det intentionelle arbejde med
stemme og tale skaber bedre transfer til kom-

munikation i hverdagen. Empati (transsensus)

kan lares ved hjelp af Ovelser, som professor,
dr. med. Volkmar Glaser giver eksempler p6 i

sin bog (Glaser 1990).

Spejling gdr forud for mentalisering og empati,
som igen 96r forud for udviklingen af vore ek-

sekutive funktioner (Fredens 2012, s. 218, 307 -

310). De eksekutive funktioner i hjernens pre-
frontale cortex (pandelapperne) har til opgave
at kunne skabe forestillingsbilleder, ideer, f6
disse planlagt, evalueret og sprogliggjort i den
kognitive proces, der gennem hukommelses-
funktioner leder tanker frem til adekvate hand-
linger (Lose 2009).

Ved brug af holistiske transsensus@velser i

det logopediske arbejde fremmer vi alts6 bdde
mentaliseringsevnen, de eksekutive funktioner
og h ukommelsesfunktionerne, hvi lket bidrager
til bedre resultater i taleundervisningen, fordi
intentionen skerpes, og hele kroppen involve-
res.

Arbejdes der logopedisk uden inddragelse af
CNS, som i eksempel 1, den mekaniske strak-
keovelse, risikerer vi, at kroppens store muskel-
grupper ikke tager tilstrekkeligt del i vejrtrek-
nings- og stemmearbejdet. Hermed er der risiko
for overbelastning. N6r det subglottale tryk er

utilstrakkeligt, kan de sm6 muskler i og om-
kring struben komme til at bare hele arbejds-
byrden, s6 talen bliver ulkonomisk med abrupt
flow og klemt stemme.

Centralnervesystemet
CNS bestSr grundleggende af rygmarv, hjerne-
stamme og hjernen. Det perifere nervesystem,
PNS, er den korrespondance, der forbinder
forskellige kropsdele med CNS. De perifere
nerver er altid forbundet med CNS og udg6r
fra rygmarven eller hjernestammen og tilbage
igen (Moos 2010, s.21ff.). Det giver mening at
se det lange strak efter de bedste abler som en

dybere arbejdsmassig korrespondance mellem
CNS og PNS. Et s6dant arbejde vil, hvis ikke
vi inddrager det intentionelle element, blive til
belastende fysiske opgaver. Det i ntentionel le

arbejde, hvor vi glr brug af forestillingsbilleder,
der emotionelt knytter an til vore interesser og
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person I ige erfa ri nger, sti m u lerer sdledes ydel-
sen fra CNS, s6 hele kroppen involveres i stem-
mearbejdet.

Kroppen bliver instrument for stemme- og
taleydelsen. Denne viden er isar nyttig i det
logopediske arbejde med dysartrier. Logopa-
den md holde sig for gje, hvilket af nervesyste-
merne, der er beskadiget, og bruge @velser, der
involverer det velfungerende nervesystem og
hjerneomr6der, der rummer ressourcer. Ved hy-
pokinetisk dysartri i forbindelse med Parkinsons
sygdom ligger problemerne iser i det ekstra-
pyramidale nervesystem, der har at gOre med
mekaniske bevagelser, som holdning og gang.
Logopeden m5 her appellere til den bevidste
kontrol fra det pyramidale system. Ved spasti-
ske dysartrier, hvor det pyramidale system er
ramt, er der behov for mekaniske, grovmoto-
riske gvelser, der kan rive talen med og ggre
den mere flydende og rytmisk. VRF-metodens
ma n ge h ol istiske a rti ku lations6velser ha r vist
sig serdeles anvendelige i dysartriundervisnin-
gen (@rsted 1992).
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skinrum. Herfra indsettes og reguleres kraften
og energien til muskelarbejdet. Det statiske og
dynamiske muskelarbejde ggr det muligt flek-
sibelt at stotte og modificere lufttrykket, Stot-
tefunktionen Vjler og regulerer det opadg6ende
tryk. Der er tale om et dynamisk og statisk vek-
selspil, som involverer og regulerer det sympa-
tiske nervesystem, der aktiverer musklerne over
diafragma.

Det parasympatiske nervesystem har en

bremsende funktion relateret til muskelgrupper
under diafragma. Denne viden er helt grund-
leggende for at forst6 det logopediske arbejde
med stOtte under fonation.

At vi kan f6le os velregulerede, fordi der er god
balance mellem vores aktiverende sympatiske
nervesystem og det bremsende parasympatiske
nervesystem, handler grundlaggende om re-
gulering af arousal (hjernens mentale energi og
6rv6genhed) (Fredens 2012, s.167 ). Arousal kan
aktiveres og dempes gennem s6vel kognitive
ta n keprocesser som foresti I I i n gsbi I leder, og ved
ydre p6virkning som motorisk aktivitet: strekke,
svinge, vippe, balancere (Alexander 1981), ge,

lobe etc,
Det sympatiske og parasympatiske nerve-

system fungerer som speederen og bremsen
i en bil, og gtr os i stand til at regulere vores
arousal gennem topdown styret kognitiv bear-
bejdning (de positive forestillingsbilleder) og
gennem bottom up aktivering med motoriske
Ovelser (Hart 2009, s.37). Et samlende billede
p6 ovenstdende teoretiske beskrivelse fAr vi i

Goldbergs model af det Retikulare Aktiverings
System, RAS (Goldberg 2002).

lntentionen, at ville ytre sig, forbereder alle
hjernens delelementer i produktionen af tale, se

stemmeapparatet stdr i beredskabsstilling. Det
er s6ledes altid muligt at begynde at tale uden
en forudg6ende vilkdrlig inddnding.

Coblenzer og Muhars forskning
Horst Coblenzer 11927-2014) var uddannet dr.
phil. og skuespiller, og hans samarbejdspartner
Franz Muhar er dr. med. i lungefysiologi. Begge
har de, ud fra deres forskellige videnskabelige
baggrunde interesseret sig for neurologien

sympatiske
l. ; 'I i
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Figur 1. Ase Qrsted (1997): Fonationens neurologi.

Det sympatiske og parasympatiske nervesy-
stem
Vi kan billedligt talt sammenligne kroppens
muskler (iser diafragma, mave- og lendemusk-
ler, bekkenbund og rygmuskler) med et ma-
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omkring diafragmas funktion. Deres forskning
belyser, hvorledes diafragma bliver pdvirket
gennem grovmotorisk aktivitet, der f0rer til
oscillerende spending, ved skarpet opmerk-
somhed til intentionel spanding, og der udover
kan diafragma have en egenaktivitet, som ak-
tiveres gen nem fordybet i ntentionelt a rbejde.
Deres fund bliver dokumenteret p6 videofilm
(Coblenzer 1974). P6 en r6ntgenoptagelse af
musikere, der spiller p6 bleseinstrumenter,
kan det iagttages, hvordan spillernes diafragma
hurtigt beveger sig op og ned i takt med de
musikalske accenter, hvor de nedadg6ende be-
vagelser ikke blot er udtryk for ind6ndingspau-
ser. Forskningen har f Art til opdagelse af den
inspiratoriske modspending og til udvikling af
@velser, der gavner talerespiration og stemme,
herunder st@tte.

Coblenzer og Muhar skrev i 1976 bogen Atem
und Stimme (Coblenzer & Muhar 1976). Deres
tverfaglige samarbejde kan sammenlignes
med det, vi i dag kender som neuropedagogik,

Neuropedagogik
Neuropedagogik handler om en teoretisk og
praktisk forstdelse af en diagnose eller funk-
tionsnedsettelse, neu ropsykolog i. I det logo-
pediske arbejde relaterer det sig f.eks. til den
diagnose, vi modtager forud for logopadisk

Hjernen i mennesket

intervention fra s6vel en Ore-nase- og hals-
lege, foniatrisk afdeling, som den neurologiske
undersggelse i forbindelse med dysartrierne.
Ndr vi er interesseret i at anvende en neuropsy-
kologisk forstdelse forud for en logopedisk in-
tervention, begrundes det i den samme faglige
forst6else som den, vi fiir hos Peter Thybo og
Kjeld Fredens, at neuropedagogik er anvendt
neuropsykologi, som i et konstruktivistisk le-
ringssyn fremmer det gensidige samspil mel-
lem sind, krop og omverden (Fredens 2012
s. 61). P6 samme m6de kan viforst6 VRF. I et
refleksivt lys vurderer vi, at Coblenzer med sin
holistiske italesettelse tilbage i 1976 har varet
forud for sin tid og arbejdet neuropedagogisk,
dog uden at give eksplicitte forklaringer til sine
elever.

Det serlige ved den neuropadagogiske inter-
vention inden for undervisning, vejledning,
(genop-)traning, stimulering, pleje og omsorg,
tager udgangspunkt i pedagogik og kognitive
videnskaber, der involverer hjernens funktioner
samt eve ntuel le fu nktionsnedsettelsers betyd-
ning. Det giver for os god mening at betragte
neuropedagogik kombineret med logopedi
som en interventionsform, der skaber holistiske
forudsetninger for et menneskes trivsel, udvik-
ling, lering og mestring (Thybo 2013 kap.2]'.
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Figur 2. Inspireret af Kjeld Fredens(2?12)
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Neuropsykologi
Det neuropsykologiske udgangspunkt er en
analyse, hvor m6let er at afdekke de aktuelle
ressourcer og iverksette en logopadisk eller
neuropedagogisk handleplan. Hensigten med
handleplanen er at hjelpe eleven til at omdan-
ne den ydre virkelighed til en indre virkelighed,
som hun kan agere ud fra. Vi vurderer, at den
neurologiske forstdelse , vi f Ar fra bdde Thybo
og Fredens, underbygger dels det generelle
logopadiske arbejde og iser det specifikt inten-
tionelle arbejde, som vi m@der i VRF.

Vi har neuropsykologisk fundet belag for, at
intentionalitet i det logopediske arbejde kan
fremme s6vel eutoni, hukommelsesfunktioner,
TOM, empati, regulering af arousal, turtagning
og transfer til hverdagens kommunikative krav,
samtidigt med at de primere logopediske
form6l opfyldes, nemlig den naturlige vejrtrek-
ningsrytmiske fonation, identisk med den Oko-
nomiske tale, der uden spild af energi fremstil-
ler den velkomprimerede stemme (eufonus) og
plastiske artikulation. Ndr der arbejdes logope-
disk med at integrere s5 mange neurologiske
niveauer, som herover beskrevet, fremmes akti-
viteten i den autonome - sansende - hjerne, den
limbiske - f0lende - hjerne og i neocortex - den
tankende hjerne.

Det vejrtrekni ngsrytm iske arbejde regu lerer
s6vel arousal som emotionelle stimuli hos dem,
vi arbejder logopadisk med, hvilket fremmer de
eksekutive funktioners mulighed for at planleg-
ge og organisere b6de ideer og adferd i forhold
tiltid og rum m.h.p. at kunne opfylde m6l og
intentioner (Fleischer 2007, s. 21).

Ovelseseksempler
Afslutningsvis vil vi fokusere p6 nogle konkrete
@velser fra de 4 kursusmoduler i VRF. @velserne
fremstdr for overskuelighedens skyld som del-
elementer fra en st@rre sammenheng. Coblen-
zer og VRF arbejder sjeldent uden integration
af flere delelementer p6 samme tid, det holisti-
ske princip, som bidrager til, at vi opn6r resulta-
ter pA s6vel kognitive som motoriske niveauer.

Fra grundkurset foresldr vi st4ttegvelserne,
Buespending og Koen.

Buespending
Med udgangspunkt i et forestillingsbillede, om
at vi deltager i en bueskydnings-konkurrence,
rettes vores opmerksomhed og koncentration
mod et sigtemal langt ude i horisonten . H4ire
fod peger lige frem, venstre fod er vinkelret p6

hgjre og peger mod sigtemdlet. Den venstre
arm er udstrakt i forlengelse af skulderen og
holder buen/armbrgsten. Ansigtet er vendt
mod venstre, sA at blikket langs venstre skulder
og arm er rettet mod m6let. Den hgjre h6nd
krydser ind foran brystkassen og griber fat i

buestrengen, som langsomt spendes. Det seje
trek i buestrengen pd tvers af brystkassen t6l
ges af en lavcostal breddefor/gelse af torsoen.
Ndr buen er maksimalt spendt, settes tonen
Ooooooo an og holdes lengst muligt, hvorefter
den slippes bl6dt og elastisk, mens buestren-
gen lpsnes, og kroppen spender af. Stemmen
vil vere velkomprimeret. @velsen kan bruges til
at regulerer bdde over- og underkompression,
hvis tonen settes an i samme Ojeblik, som der
gribes fat i buestrengen.

Den overkomprimerede stemme vil - mens
buestrengen spendes - blomstre op og blive
velkomprimeret, fordi man vanskeligt kan fast-
holde spendinger omkring struben, samtidig
med at torsoen spandes ud. Den underkompri-
merede, luftfyldte stemme bliver tet, fordi det
su bglotta le tryk formi ndskes, nd r mel lemgulvet
t/jles ved brystkassens lavcostale udvidelse.
Coblenzer demonstrerer selv denne Ovelse i

sin r6ntgenfilm, hvor det tydeligt ses, hvordan
mellemgulvet hemmes isin opadg6ende be-
vegelse pga. af den maksimale st@tte, som ud-
spendingen giver.

Lignende resultat kan opn6s ved st@ttelvelsen,
Koen, som er velegnet til mindre born.

Koen
Ved Koen forestiller vi os, at vi er k6er, der stdr
p6 en saftig , gr@n eng. Mundvandet begynder
at l@be ved synet af det gronne gras. Vi stiller
os foroverbljet i bredst6ende, teerne peger
indad, kneene er let b@jede, og henderne st/t-
ter p6 kneene. Koerne udstoder etbral med et
dybt, nasalt MUUH, samtidig med at ryggene
krummes, og de bliver brede over flankerne.
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Det merkes, hvordan nederste del af ryg- og
lendemuskler aktiveres. Logopeden kan un-
derstgtte Ovelsen ved bagfra at presse hender-
ne ind mod "koens" sider og derved fremme et
modtryk.

Fra stemmekurset foresldr vi en register4velse
Glidetoner, der til born kan omsettes til forestil-
lingsbilledet om at vere i Tivoli i en stor rutsje-
bane. Ved at sidde yderligt pd en stol og vippe
langsomt frem og tilbage, samtidig med at man
beskriver en stor cirkel med den ene arm, ind-
sattes tonen oooOooo. Tonen f4lger armens
cirkelbevegelse op forbi Oret og ned, fra bun-
den af fuldregistret hOjt op i randregistret og
tilbage.

Fra artikulationskurset foresldr vi trening af
labialer
En artikulations6velse, der trener labialerne,
kan iverksettes ud fra forestillingen om, at vi
k6rer p6 motorcykel. Vi forestiller os, at vi ta-
ger styrthjelm og lederjakke p5, griber fat om
motorcyklens imaginere gash6ndtag og starter
med lyden brrm brrm brrm. Vi k6rer op og ned
af bakker med brrm lyden, s6 det samtidigt bli-
ver en register6velse.

Vi kan med denne vibrationsovelse fremme
b6de a rtiku lation, lebem obi I itet og stem mekva-
litet, fordi vibrationerne forplanter sig til stem-
meleberne, der sk6nsomt bliver adduceret.

Teori msder erfaringer fra praksis
Forfatternes samarbejde i lObet af Talekurset,
hvor teoretisk viden om neuropadagogik blev
kombineret med praktisk logopadisk VRF-erfa-
ring, gav overraskende indsigter og aha-ople-
velser ved de mange sammenfald, vi fandt mel-
lem VRF og sSvel neuropsykologi som neuro-
pedagogik. I arbejdet med artiklen har vi fundet
forklaring p6, hvorfor tilsyneladende enkle, ho-
listiske lvelser kan have en velgprende og kog-
nitivt udviklende effekt, der stikker langt dybere
end den mere mekaniske praksis, vi undertiden
har anvendt. Tilsyneladende appellerer VRFs
"simple" Ovelser til nervesystemerne med en
hidtil undervurderet dybde og virkning.

Ta n keforesti I I ingerne dvs. i ntentiona I iteten
indfgres i det logopediske arbejde uden brug

af mange ord og lange forklaringer. lntroduktio-
nen b6r vere precis og kortfattet. Alle Ovelser
udfores med god ojenkontakt og narver. Der
bruges meningsfu lde, l6dige arbejdstekster,
som sigter mod at gore den logopediske in-
tervention intentionel og virkningsfuld over
for den enkelte elev/person. Det individuelle
logopediske arbejde tilrettelegges konkret og
i samarbejde med den elev eller person, som
sgger hjalp til sin stemme- og talefunktions-
nedsrettelse.

Konklusion
Den sidste del af uddannelsen, VRF Fortsat-
terkurus lll: TALE, giver en oplevelse af sam-
menheng, central coherens. Talekurset er det
samlende forlbb for hele VRF uddannelsen.
Det, der foreg6r her, kan sammenlignes med
det neuropedagogiske arbejde. Her arbejder vi
neuropsykologisk med konkrete tale-og stem-
mediagnoser og tilrettelagger en individuel
handleplan. Handleplanens program involverer
forskellige elementer fra hele uddannelsen og
sigter mod at fremme s6vel 6ndedrets-, stem-
me- og talefunktionen som hele kommunikatio-
nen og det sociale samspil.

Det siges ikke bedre, end n6r vi citerer
Coblenzers slutbemarkning fra hansbog: "An-
dedrat og stemme former personligheden. At
uddanne dem er en proces, der modner menne-
sket." (Coblenzer & Muhar 1976)
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