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Jeg har hidril proret ar g;ve er sipnalemenL

it,

Coblenz€n metode i bred almindelighed som
en tolisri'k merode, oer er \elegner overror
sremmelidelser og rytmeforslyrrels€r i talen,
som ved slammen og dysarrri.
Den objekrire \urder;ng af el uJrr)l aihenger bl.a. af

. talerens forhold til lilhoreren

. talerens psyko-fysiske bef indende
. den interesse, han knytter til emnet
. hans kropshoidninc
. rummets akusrik
med andrc ord: eutone omstandigheder,
V' er vanr ri en kriri.\, analy.r'L, nalur\i.
denskabel'g ind(rilUng ril na(ren all. h\ad \i
har med at gorc, Men nar tingene splittes ad,

unddrager sam.pil'e( meilem de le\ende enkeltelementer sig vurdering.
Fn .rerrmeunder'6gel.e r en lydra_ bok,
med di'er'e appara.ur tan gi\e os nogle kuF
vet der viser noget om tonehojde, overioner,
\'emneldberner sv'.gn'ng.monser. men in.
rer om der ralende' po.enriare ibredere for
, rand ien kommuniLa.i\ proce.. Det e- en kli-

nisk iiruaLion, h\or enlehe e,emenrer al taleprocessen betlagtes isolerel.

\4ange voksre klienLer med

.remFe

og Ia-

leproblemer har ensidige kropsspzendinger
svarende iil psykiske spendinger, som de er
ube\ idsre om. Del lor.r) rrede lndedrar er bide eo koniek\en' af og arsag ril folel'esma5sige forstyrrelser og kropsspandinger. Mange

ganske visr ogsa

ldt

kedsommelige' men psy-

kisk rufarlige( ovelser.

De!haripraksisvist sig. ai der kan opnasresultater vedmekanisk terapi. Enhver form for
indlering betyd€r andret adferd, sa selv en
mekanisk terapi, der overvejende bearbejder
de perifere xesultatorganer( kan via €n forbedret andedreets- og muskelbalance fore til
bedre fungerende tale og stemme.
Det €r imidle id vanskeligt at motivere smab6rn for mekaniske ovelser I Coblenzermetoden skelnes der mellem to indfaldsvej e i avear-

bejdetr Opbygningen

af

den

oscillerende

spending ved rytmiskg svingende, gyngende
ovelset der repr-senterer den mekaniske side
af arbejder, og opbygning af intentionel spzending, hvor man v€d hjrelp af fantasi og forestillingsevne mobiliserer psykofysiske ressourcer. Her griberman ind alleredepade! centrale
plan, hvorved alle delstrstemer afstemmes oprimalr efre- h:nanden. Lfter mrn mening er
der inrenrionelle arbejd(made den enelte farbare mulighed i arbeidet med smaborn.
Kalakrerisrisk for snaborn er. aL de er ncF
merepa naruren end !ol.ne. Paradol\al Lale-

resp:rarion med luh'nappen og ensidige
krop'rpdndinger er \jeldent lige sa indgroede som hos volsne Der Iille barn er ubelasrer
al rn.ellekruel indokLriner:n8, er bedre hjemme i sinegen krop oghar som oftest stadig en
ucpolerer abenhed og nre-ette overlor orngi-

al di\'e klienrer er barge for oen inLensiret.
som folger med intentionelt arbejde. De! pas'

velserne.

serdem godt at distancere sig fra problemerne
ved ar bermgre dem som mekaniske funkrion"lorsryr relser, ,om kan jusrere. ted mekiriske -

ligr dr inddrage barneL iinrenLioneft arbejde.
Barnet kan let leve sig ind i skiftende roller og
har ingen logisle ind\endinger mod der ere

Disse

forud.a ninger gor det

leL og naLur-
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ojeblik at spille et tr@ og de neste en love. err
baby, en troldmand osv.
Det stiller store klav ril talepEdagogen og
ev!. hj€lpere at arbejdepe denne mede. Forst
og fremmest ma krapeuterne selv beherske
den refle* t otiske a bdominale talercspi ra t ion.
De har - Dudsigl nol - raslen vi)r sig\anskeligere al fa Iolleger !ii d. opgive vil,(Artig ralercspirarion med horlig lLftsnappen end klien.

te- med ralelidelser: Smaborn imirerer ube\idn den volsnes vejrLrakning.mon5ler, se
det er ikke tilstrekkeligt ar docere undgaelse
a'lulLsnappen. man me setv beherske princippet: Van m6 verc rimeligr afbalancere. lys sk
og psykisk, da der er gensidig a{hangighed
mellem muskelspeendinger, vejrrrakn:ngsmon5ter og ps) kisk ber indende. Man ma harc
en god fan.asj og \ere foflrotig med Cob enzermetodens iddgrundlag, sa man hele riden
holder sig formdl og retning med ovearbejdet

for oje.
Ved intentioneit Coblenzerarbejde tager man
\ ejrrraknins. kropsholdning og psykistr ton-

cenLru'ion I beuag,rinF, En o!erordrer, gennemgaende rde gor der IeLtere ar oprerholde
\prndrngen. leks. en rcjse med forskellige befordringsmidler, forskellige d),r, som man msder og per'oniticerer. rl€er j en rko\ Lrolde
Ovelserne er holdningskorrigerendg balanspendingsudlignende, kropsbe_
vidstheds- og koordinalionsbefordrendq styr
kende og afsp@ndende overfor hhv. hypo- og

cerende

=

hypertone elever. Man opnar bedre effekl af en
balanceovelsq nArman pa intenlionelvis forestiller sig, ai man balancererpaen snever bro
over en dyb klofi, hvor der siCder en trold og
lurer pa at @de en, hvis man skulle falde ned.

En holdnilgsforbedrende ovelse, hvoi man
balancerer med ettepose pa hovedet, fer stor,
re effekt, nAr man leger, at man er en prins/

pdnsessq der stolt skrider afsteal med krone
pa hovedet.
Idet hele kroppen er illvolverei, arbej des der
58

fra fonationens basis ved mellemgulvet, de ab-

dominalq intercostale og lumbale muskler
Der arbejdes aldrig i(olerel ved de ovre \enriler, men kombineret med de rytmiske span_
dingsskift i midren af kroppen_
Efterhanden som barner oplevet at stem_
me, resonans og artikulation forbedres, ner
opm@rksomheden og den fysiske spending
skErpes, vil der ogsesenereudfra den forbedrede kropsbevidsthed kunne ramme den san_
me indstilling og rilsvarende taleresultater
Ser udira en helhedssynsvinket er gruppelor

men den mest givende, da den minder om eD
almindelig lege,iruation. Den psykiske isolari_
on. der ofie folger med lalelejl. o\en indes ler.
Iere i gruppen.

h!or barnet har flerejevnbyrdjge kammerarer a, spille ud til. Ovel5erne udfore\ jo altid med ojenkonlakt jiJen eller fler(
parInere. Man kan og\a leltere rare ved h:nanden ien gruppe uden at det virker lor inrjmr
eller pinligr. og der el vigrigL, nar man rjlslraber Loral I'ropslig og personlighedsma\sig udfoldelse.
Nogle al ovelserne Iorerages ,amLidjgl alatle born. rnedens andre. der er kn}1rer til red)kaber ma loregA efiel LU-. Jo nere bo-r, der
erjgruppen. jo lengere rid lager der ar komrnc
igennem den ,idne rype orelser Her risikerer
man, aL de born. der \enrer pa lur, misler kon_
cenLrationen og nipDer ud. For aL undga der
ma man oparbejde en kolpsand i gluppen og
gore den en[ehe meda.r\\arlig lor hele grup_
pen5 arbejde Det kdn hjatpe ar lade bornene
siddemed henderne mudiDgeagtigt bag orerne for at l)1te koncentrerer til den kammerat.

derhartur. Man kordgererindirekreved ar ro_
se deborn, der laver en fin prEstation, undgar
savidt muligt at skaldeud, hviset barnflipper
ud, og sorger for at gore sitprogram spandende med huriige skift meilem de forskellige aktiviteter, sa den psykofysjske spending opreF
holdes og kommer 1alen dl gode. Man gor
klogti selv atindleggesme motiverede pauser
iprogrammet 1il toiletbes6g og vanddrikning.
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At lave Coblenzerarbej de betyder altsA ikke,
at man spring€r rundt og laver nogle glmna-

venti-

stiske ovelser med 1yd til. De navnte princip-

sp€n-

permaoverholdes, Hvisman f.eks. selvanven-

. stem-

der - ogtilladerbornene at anvende - en vilkarlig talerespiration med horlig indending, se

modre til bom med astma til Cerda Alet ander.
og efterhanden som m@drene larle at trekke
vejret rigtigt, forsvand! bgrnenes astmaproblemer Der kunne ogse blive tale om psykologisL redgivning m.h.p. opdragelse og accep, af
bornen€, diEt og kiopdig udfoldelse i de til-

ending

punkterer mall systemel, og koncentrationen
gar Bbt. Et sadan! arbejde kan v€re forbun-

hypotone born.

brbed-

det med en overfladisk, hektisk form for

Jeghar desvarreikke.elv halt mulighed lor

n sam-

spEending og se ganske charmerende ud, men
det vil i bedste fald vare nyttelost, i verste fald

er sa omfatrende lo@ldrevejledningsarbejde
som her beskre\e- i forbindelse med Coblen-

skadeligl.

zenerapi. men giver hermed ideen videre li
koileger, der hax lyst til at ge i gang med den
slags arbejde. leSer sjkler pe. al del vil vise sig

de ab)

3s, nar

)pefor-

isolati

Sidelobende rned arbejdet med b@rnegruppen
ville detutvivlsomt vlere en god ide al arbejde

des

let)vnbyr-

med forEldrene m.h.p. en normalisedng af
deres talerespiration, sa de i fremtiden kan

rneud-

vere sunde forbilleder for deres born.

er flere

Jeg
pa
professor
t€nker
Preben Pium, der sendte

f@ldg hvor man arbejder med overi€gtigg

inspirerende og frugtbart.

1,eatted et loeapddoe tar Icd ltu.iNnutd i HeIe.
tup, RyEerdt Alle 45, 29(n Hellqup.
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