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de overblik over den komplekse stemmefunktion. Hun udviklede derfor Stemmefunktionskredsen (se figur l), der er kernen i hele systemet.
Nedenstdende teoretiske beskrivelse er overvejende foretaget p6 grundlag af Evemarie
Haupts bog: >Stimmt's< (Haupt 206), der naturligvis er langt mere omfattende og grundig end
min korte gennemgang. Jeg kan anbefale interesserede kolleger, at de laser bogen - eller endnu bedre - tager p6 et kursus.

juli 2010 deltog jeg i et tysktedet
kursus: >Stimmt's? - lntegrative Stimmtherapie. Aufbauseminar, i Perugia, ltalien. Kurset
var arrangeret af den tyske kursusorganisation,
Prolog-Wissen, som en kollega havde fundet pd
internettet, og blev ledet af docent Evemarie
Haupt, der har udviklet systemet og skrevet bogen Dstimmt's?<, der udkom i2000. Jeg kendte
intet til systemet i forvejen, mente egenttig heller ikke, jeg havde brug for at lere flere mdder
at drive stemmeterapi pd, men var alligevel
nysgerrig efter at se, hvordan man griber tingene an iTyskland.
Som erfaren stemmeterapeut havde jeg ikke
lyst til at starte pd et begynderkursus, hvilket set i bakspejlet - mdske nok var lidt arrogant.
Pd mine egne kurser tittader jeg jo ikke, at folk
gdr direkte ind pd de videregdende kurser uden
fsrst at have deltaget i Grundkursus! Resultatet
var da ogsd, at jeg i begyndelsen fslte mig tidt
dum og >>udenfor<< i en gruppe btandt meget,
Den 25.-31.
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meget dygtige tyske kolleger, som kendte svelserne til punkt og prikke og var futdt fortrolige
med det teoretiske grundlag!

Evemarie Haupt
Evemarie Haupt voksede op i Leipzig i det gamle
DDR. Hun er uddannet sanger og har arbejdet
som sanger, astetisk talelerer og musikkritiker,
inden hun skiftede overtil logopedi. Hun har
varet docent pd logopadiske uddannelsessteder iTyskland og @strig og bor nu i Salzburg.
Hun har uddannet sig til Oigong-lerer ved ni

studiebes6g i Japan og Kina.
Stem mefu n ktionskredsen
Da Evemarie Haupt i 1982 var begyndt at under-

vise logopedistuderende, savnede hun en overskuelig model, der kunne give et grundleggen-

Stemmefunktionskredsen er ikke en ny metode,
men en forklaringsmodel, som man kan orientere sig efter i arbejdet med at diagnosticere og
behandle stem meproblemer. I ntegrativ Stemmeterapi er baseret pd Stemmefunktionskredsen og er preget af Evemarie Haupts holistiske
syn pd stemmefunktionen som udtryk for hele
personligheden, idet alle delomr6der virker
sammen.
Ud over at give et overblik over stemmefunktionen kan Stemmefunktionskredsen ogsd bruges
til at indordne de forskellige terapimetoder, muige stem meforstyrrelser, tera pi pla n leg n i n g og
terapeutkompetence, sSvel som evaluering af en
terapi. lntegrativ Stemmeterapi egner sig derfor
I
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til behandling af alle stemmeforstyrrelser, er
metodeorienteret, Iidelsesspecifik og patientcentre ret.
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ind, er sammenfattet i Stemmefunktionskredsens seks omrSder. Derved bliver det tydeligt,
hvi I ke forudsetni n ger stemme- og talefu nktionen egentlig beror p5.
Ved inddragelsen af de to f6rste omr6der,
sansning og intention, er Evemarie Haupt meget
inspireret af Horst Gundermann (>Akupddie<,
1982) og Horst Coblenzer (>lntentionale Stimmgebung<, 1976). Disse to fgrste omr6der er det
egentligt nye i Stemmefunktionskredsen sammenlignet med tidligere terapikoncepter og 96r
det klart, at stemmeterapi ikke blot skal vare et
treningsprogram, men ogs6 omfatter bevidsthedsprocesser.

4I*n

Stemmefunktionskredsen leses med uret og begynder foroven ved >kl. 12< - >Wahrnehmung<,
der p6 dansk narmest md oversattes med
sansning eller indtryk. Derp6 I1lger intention,
holdning og bevegelse,6ndedret, stemme og
til sidst tale. For det nyf@dte barn sker der under
fgdslen en sansep6virkning ved passagen gennem den snevre f6dselskanal, overgangen fra
vand til luft og til kulde og lys, befrielse for slim
og bergring af lege/jordemoder. Herved sker en
forarbejdning i det centrale nervesystem, der
endnu er ubevidst og ytrer sig i uvilkdrlige refleksbevegelser. Disse bevagelser f6r lungerne
til at folde sig ud, s6 6ndedrettet strommer ind.
Herved udlgses det f6rste skrig, senere kommer
talen til. Alle seks omrdder af stemmefunktionskredsen bliver alts6 gennemlObet.
Ydre eller indre sansepdvirkning ses som udlOser for stemmefunktionen. FOrst kommer indtrykket, at man bemerker og registrerer, og sd
kan udtrykket, stemmen, opst5. Udtryk forstds
f@rst og fremmest som svar pd et indtryk. Enhver menneskelig stemmeytring f0lger i princippet denne lovmessighed, og enhver stemmeforstyrrelse vil have sit udspring i 6t af omrdderne.

For kolleger, der kender til Coblenzers VRF metode, kan det ikke komme som nogen overraskelse, at de forskellige omr6der indbyrdes piivirker hverandre. Heraf fqlger, at terapien i hojere grad samtidigt integrerer arbejdet med flere
store omr6der frem for at handle om isolerede
successive Ovelser med smd delelementer.
De tre terapifaser

Stemmefunktionskredsen kan inddeles itre faser: FOrste terapifase dekker de to forste om16der, hvor der sker en konfrontation, legges behandlingsplan og traffes en afgorelse. I terapifase 2 sker en fordybet handlen og Ovelse, og terapifase 3 handler om stabilisering og transfer

figur ll)
For stemmeterapien betyder det konkret: At
forstyrrelser og styrkeom 16der kortlegges gennem anamnese og undersggelse, derp6 udvikles
(se
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res i de enkelte omrdder: holdning og bevegel_
se, dndedret, stemme, tale og deres sammen-

henge.
Videref6rende omrdder inden for det fysiolo_
giske, psykologiske, sociologiske, padagogiske
eller kunstneriske arbejde kan nu settes i relation til de enkelte terapifelter, hvorved yderligere
impulser modtages. Evemarie Haupt giver nogle
ideer i figur lll.
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Den historiske udvikling af
f

orskellige terapimetoder

De forskellige terapimetoder kan ogsd indord_
nes i Stemmefunktionskredsen. principielt inde_

holder de enkelte metoder det hele, ellers kunne
der ikke opnSs resultater; men synsvinklerne,
iremgangsmdderne - og resultaterne - er totalt
forskellige. Historisk set er de symptomoriente_
rede metoder blevet udviklet f6rst, og senere
<om de holistiske til. Med Stemmefunktions_
<redsen bliver der givet en principiel oriente_
'ingshjalp m.h.t. metodiske indsatser, ogsd for
lt stort antal nye metoder, der i dag indsettes
;upplerende (se figur lV).

)verblik over stemmeterapi i Tyskland
;iden 1900

itemmeterapiens rodder ligger sdvel i medi;insk-terapeutiske som pedagogiske og kunst_
reriske virkefelter. De rekker til dels langt tilba_
ye i det 20. 6rhundrede.

.

1900 - 1920: Symptomorienterede indsatser.
Store foniaternavne kendetegner denne perio_
de: Gutzmann, Stern, Seemann, Froeschels
med centre i Berlin, prag og Wien.

- 1940: Anctedretspedagogiske Ovelser.
stemmen kommer 6ndedrettet. Ande_
dratspadagogiske Ovelser blev inddraget i
stemmearbejdet. Sch Iaffhorst-Andersen og
Fernau-Horn, som fremmede udviklingen af
behandlingsm6den i holistisk retning.
. 1940- 1970: Bevagelse og afspending.Det
blev tydeligt, at Sndedret fordrer bevegelse
og afspanding. I disse dr blev rytmisk beve_
gelse (Sven Smith, Horst Coblenzer) og afspendingsmetodik (Autogen traning, pro_
gressiv m uskelafspanding, Eutoni) intensivt
inddraget. Dette kropsarbejde blev basis for
den helhedsorienterede stemmeterapi.
. 1970 - 1990: Psykologiskfordybetse. Da af_
spandings6velserne bl.a. lod den hyppigt til_
grundliggende psykiske problematik trede ty_
deligere frem, opstod der interesse for psyko_
logisk fordybelse.
. Fra 1990: Komplementere metoder. Der sker
en yderligere udvikling, idet nye komplemen_
tare metoder, der har til form6l at aktivere de
menneskelige energireserver, i h4jere grad bli_
ver indsat og 6benbart med gode resultater.
De kommer dels fra USA, dels fra det fjerne
@sten, Japan og Kina. Desuden findes der ogsd adskillige nye indsatser i det europeiske
rum. P6 grundlag af en >klassisk<< logopedisk
stemmeterapiuddannelse har mange kolleger
videreuddannet og kvalificeret sig i tillagsdi_
sci pl i ner, fra Psykol in gvistik over Logotera pi,
Gesta lttera pi, Fa m i ietera pi og a nd re psykologiske muligheder lige til Kraniosakral Terapi,
Neuro-lingvistisk Programmering og lignende
metoder. Evemarie Haupt arbejder personligt i
sit stemmeterapeutiske arbejde med kombina_
tioner af de navnte metoder. Dertil kommer _
som noget nyt - elementer fra Kinesiologi,
Reiki, Shiatsu, O,igong, og hun synes selv, at
denne integration giver gode resultater.
1920

FOr

I

Sammenfattende
Evemarie Haupt mener, at det store antal tera_
peutiske muligheder giver gode chancer for at
gennemfpre en effektiv stemmeterapi, hvilket ef_
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ter hendes mening bekreftes af stemmeterapiens tiltagende gode resultater, som tillige har en
afsmittende effekt pd patienternes almene sundhedstilstand.
Man m6 dog ikke vare blind for, at der kan
best6 en fare i at sprede sig for meget, >halvstude rede r Av er e <<, uti strekke gt gen ne m prpvede
metoder og i det hele taget et alt for stort udbud. Det er derfor p6krevet, at den ansvarsfulde
terapeut forst6r at udvelge og kontrollere kritisk, og det er tilsvarende terapiens formdl, at
patienten bliver i stand til at overtage ansvaret
for sig selv og sin sundhed.
Ii

I
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Stemmediagnoser
De forskellige stemmediagnoser kan sattes i relation til terapiomr6derne. Det drejer sig lige
som ved metoderne om en anordning, der systematisk viser terapeuten de forskellige miilsetninger. Hele Funktionskredsen er selvf6lgelig til enhver tid inddraget. Forbindelsen til metodeudvalget er tydelig, da det er let at se i hvilket omrdde af Stemmefunktionskredsen, stemmelidelsen og metoden svarer til hinanden (se
figur V).

L

det terapeutiske arbejde tager udgangspunkt i
patientens potentialer. Det viste eksempel handler om en mutatio prolongata hos en ung mand,
hvor mangler og fardigheder er blevet antydet
med f5 ord. Derfra udledes den specielle terapiindsats. lterapiomr6det >Sansning< st6r der
f.eks. under potentiale: >GAr i almindelighed et
vdgent indtryk< og under mangler: r>Er ikke opmerksom pd det hoje stemmeleje<. Som folge
heraf vil terapien handle om Ovelser i at skelne
mel lem forskel ige stem melejer via lydoptagelser. P5 tilsvarende m6de giir man frem inden for
de Ovrige terapiomrAder.
I

Kurset i Perugia
Kurset var tilrettelagt, s6 det fulgte bogens disposition. Da det var et videreg6ende kursus,
hvor de qvrige deltagere allerede var fortrolige
med Stemmefunktionskredsen og dens overbygninger, blev der ikke ofret meget tid pA den
grundleggende teori.
Hver morgen indledtes med en halv times musikmeditation, derp6 en halv times Oigong Avelser under 6ben himmel. Vi arbejdede ogs6 hver
morgen med profylaktiske stemme6velser for
deltagernes egne stemmer, fine sm6 Ovelser,
som deltagerne forventedes at skulle kunne
udenad.
En stor del af programmet bestod af arbejde
med forskellige terapiformer til born og unge
samt ved funktionelle, organiske, neurogene og
psykogene stemmelidelser ved terapiplanlagning og workshops.
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Patientanamnese- og fund
Figur Vl viser den patientcentrerede planleg-

ning pii grundlag af Stemmefunktionskredsen.
Anamnese og fund bliver sammen med patientens styrkeom16der og problemer tilordnet de
enkelte terapiomrSder, som den individuelle terapiindsats bygger p6. Det er vigtigt, at man i
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Kurset var praget af EH's fortid som sanger
med dejlige sangovelser, der hos mig lokkede
h6je toner frem, som jeg troede for lengst var
mistede. Pd holdet deltog ogsS en tysk sangerinde og en japansk operasangerinde, der gav nogle spandende workshops i sang og stemmedannelse. Hver aften sang vi flerstemmigt Franz
af Assisis Solsang.

var der agte interesse for, hvordan der arbejdes
med stemmeterapi i Danmark. Jeg var rAft over
denne 6bne og elskelige holdning, og da jeg
rent faktisk kendte nogle teknikker, som var
ukendte for de tyske deltagere, blev jeg bedt om
at lave en miniworkshop. Det f@rte til en god udveksling, der m6ske kan danne grundlag for et
videre samarbejde.

Vi var 15 deltagere, der sad i en 6ben rundkreds
i fallestimerne eller i sm6 grupper ved gruppearbejde. Der blev ikke brugt audiovisuelle hjelpemidler overhovedet. Tilgangen var ret intelIektuel med meget overh6ring og >hukommelseskunst<. Sidste dag blev programmet gennemgdet, og det forventedes, at hver enkelt deltager pd grundlag af sine notater kunne g1re rede for, hvad der var foregdet hver eneste time i
ugens lobl
Med min baggrund synes jeg selv, at jo mindre snak og jo mere >action< des bedre, og at
det er vigtigere, at man i praksis selvstandigt
forstdr og kan omsatte de store retningslinjer,
end at man kan huske bittesmd detaljer udenad;
men det er jo nok en smags sag.

Jeg er glad for, at jeg tog med p6 dette kursus,
der foregik et natursk6nt sted sammen med
venlige og dygtige kolleger. Mine bedste oplevelser var Oigong-Ovelserne, der giver en god
opvarmning til stemmearbejdet, og sangOvelserne. >lntegrativ stemmeterapiu svarer til min
egen id6 om eklektisk stemmearbejde, hvor man
orienterer sig bredt og sammensatter dele af
kompatible stemmemetoder, n5r man skreddersyr treningsprogrammer til hver enkelt
stemmeklient. Jeg kan forstS, at Stemmefunktionskredsen er vidt udbredt og anerkendt p6 uddannelses- og behandlingssteder i Tyskland. For
ikke at fare vild og fegte i blinde p6 det vanskelige stemmeterapiomrdde, er der s5 afgjort brug
for en model at orientere sig efter. Hertil har jeg
selv anvendt den tredelte fonationsmodel; men
Stemmefunktionskredsen synes bredere anvendelig. Det kunne da vere et fors6g verd at undersoge den nermere p6 de danske logopediske uddannelser.

Jeg er ikke enig med Evemarie Haupt i alt. Hun
opfatter intention som en mSlbevidst reaktion,
der kan fremkaldes ved intellektuel pSvirkning,
som samtale og planlagning, medens Coblenzer, der definerer intention som en ydelse fra
CNS, der har at g@re med, hvordan man optager, bearbejder og reagerer pA stimuli, har en
mere emotionel - og effektiv - tilgang, idet han
bruger fantasi og forestillingsevne til at fremkalde en skarpet opmerksomhed, der Oger kroptonus, energi og motivation hos klienten.
Evemarie Haupt er meget glad for Accentmetoden, der - s6dan som jeg lerte den p3 min
grunduddannelse, med vilk6rlig pumpen af bugveggen - ikke er kompatibel med Coblenzers
VRF. Men hun udfOrte accent6velserne pd en
langt blldere m6de, end jeg hidtil har set, brugte endda ogs6 randregistret, hvilket m5 vare
hendes egen opfindelse.

Ase @rsted,

logoped,
pensioneret fra Taleinstituttet i Hellerup,
n

u privatp ra ktise re nde

Litteratur:
Evemarie Haupt: Stimmt's? Stimmtherapie in Theorie
und Praxis. Das Gesundheitsforum. Schulz-Kirchner Verlag. 5. uberarbeitete Auflage 2010.

Normalt har kursusledere ikke sd meget lyst til
ath@re andre meninger end deres egne; men da
det jo drejer sig om en integrativstemmeterapi,
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