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Sitter på tåget på väg
till Skåne och försöker
summera året så här
långt. Det har varit ett
fint år för alla oss röst-
intresserade, och någ-
ra av evenemangen
speglas också i det
nummer av Röstläget
som du har i din hand

(eller på din skärm).

Två årsmöten hade vi på SMI i våras, både för Rf Stock-
holm och Riksorganisationen, och årsmötet i Göteborg
den 22 februari inleddes med kulning och följdes av val
av ny styrelse. Rf Malmö/Lund har….. och Rf Sydost
har….

I systerorganisationerna har det firats ordentligt under
våren med jubileer i Svenska Sång- och Talpedagog-
förbundet och Dagmar Gustafsons Elever, båda med rikt
varierade program. Det har funnits något för alla sma-
ker.

Världsröstdagen blir alltmer etablerad och firades or-
dentligt som sig bör. Rapporter från Kulturfyren i Stock-
holm och Karlstad finner du i tidningen.

Just nu njuter jag av sommarens sista dagar och ser
samtidigt fram mot intressanta program under hösten i
Rf Stockholm med SNACK.

I ett större perspektiv tänker jag på att vi röstintresserade
nog aldrig har haft så stor tillgång till seminarier och
artiklar som idag, även om jag är mycket medveten om
hur ojämnt det är fördelat geografiskt. Just därför är
också tidningen viktig som en informationskälla som når
ut till alla medlemmar. Och därför är det också så vik-
tigt med alla bidrag och berättelser jag får från er. Tack
alla ni som har bidragit, och välkomna alla med berättel-
ser och bilder och goda uppslag till redaktören.
Tidningen gör vi tillsammans med varandra och för var-
andra.

SJ X2000 den 24 augusti
Iwa

När jag skriver det här
har jag precis utnytt-
jat min rösträtt genom

att lägga min röst i en valurna i Tyresö, där min sambo
och jag bor sedan i våras. Jag tänker på en bok av Ylva
Holmberg som heter Rösträtt (utgiven 2014) och som
handlar om barns rätt till musik på deras egna villkor.
Alla har vi rätt till vår egen röst och Röstforum är en
pusselbit när det gäller att hjälpa oss själva och andra
människor att hitta den. Det fortsätter vi med!

Kära medlem i Röstforum och Röstläget-läsareKära medlem i Röstforum och Röstläget-läsareKära medlem i Röstforum och Röstläget-läsareKära medlem i Röstforum och Röstläget-läsareKära medlem i Röstforum och Röstläget-läsare

Här kommer även en glad nyhet till er alla:
Nästa riksstämma anordnas av Röstforum Väst på
Högskolan för Scen och Musik i Göteborg den 18-
19 maj 2019.
Det var snart tre år sedan sist och vi är säkert många
som ser fram emot att komma tillbaka! Mer information
kommer längre fram på Röstforums nya hemsida, som
vår hemsidesansvarig Sten Dereman håller på att skapa,
samt via e-post och Facebook. Anteckna i kalendern
och hoppas att vi ses där!

Laura Enflo, förbundsordförande

VVVVVarje år är röstens årarje år är röstens årarje år är röstens årarje år är röstens årarje år är röstens år



33333

När jag skriver detta har redan fyra månader förflutit se-
dan riksstämman i april. Det var en kraftsamling förstås,
men framför allt var det oerhört inspirerande att få möta
så många medlemmar från hela landet. Det känns viktigt
och meningsfullt att få till dessa stämmor varje år och det
ska bli spännande att höra var vi ska vara nästa gång!

Vår styrelse har haft sitt första möte för hösten och lagt
fast detaljerna i säsongens premiär- SNACK.
Onsdagen den 19 september samlas vi kl 18.30 på Kultur-
fyren på Skeppsholmen. Ämnet för kvällen är ”Den åld-
rande rösten”. Fler och fler av oss önskar vara fortsatt
röstaktiva långt upp i åldrarna. Hur kan vi som pedagoger,
körledare och terapeuter möta behovet? Vilka möjligheter
och begränsningar finns?
Som underlag till samtal får vi möta Emma Malmström,
snart färdig foniater, som talar om vad som händer i röst-
instrumentet vid stigande ålder. Logoped Anna Maria
Söderström berättar om sitt och Marie Niskas exa-
mensarbete: ”Sångröstens ålder. En perceptuell och en
akustisk bedömning ” 

På gång i Röstforum StockholmPå gång i Röstforum StockholmPå gång i Röstforum StockholmPå gång i Röstforum StockholmPå gång i Röstforum Stockholm

Gun-Britt Gustafsson, sångpedagog på KMH och kör-
ledare, delar med sig av erfarenheter från sin pensionärs-
kör. Och Susanne Carlström, även hon sångpedagog och
körledare, ger exempel på Anti-Aging-metoden som hon
arbetar med.

Rösten bakom masken - höstens andra medlemskväll –
går av stapeln måndagen den 22 oktober kl 18.30, även
den på Kulturfyren.
På riksstämman i april ledde mimskådespelaren och logo-
nomen Isabella Thambert en mycket uppskattad work-
shop. Här blir det ett nytt tillfälle att under hennes ledning
få utforska vad som händer med röst och kroppsspråk
bakom olika masker. Boka in i din kalender redan nu!

Som vanligt är vi i styrelsen nyfikna på vad ni medlemmar
skulle vilja ha för innehåll i våra SNACK. Hör gärna av er
till mig margareta.thalen@smi.se med tankar och idéer!
Jag önskar er alla en fin höst med många rika vokala upp-
levelser och krumsprång!

Margareta Thalén, ordf.

Redan i april 2010 startade Röstforum Öst upp sin verk-
samhet på eget initiativ efter inspiration av det nystartade
Röstforum Väst. Viljan var att mellan riksföreningens års-
möten tillsammans med andra röstintresserade i vårt när-
område skapa aktiviteter och arrangemang kring vårt ge-
mensamma röstintresse.

Och aktiviteter har det skapats! Utöver det digra Riksårs-
mötesprogrammet i Linköping 2012 har vi bl a hunnit med:
”Den genrelösa rösten” (Marianne Khoso),
”Feldenkreismetoden i sång” (Berit Norberg), ”Vad gör
en logonom” (Ingbritt Swanö Wiklander), ”Masterclass
i sång” (Michael Dore), ”Lyssnarbedömningar” (Anita
McAllister), ”Sångaren på den tomma spelplatsen”
(Sven Kristersson), ”Workshop Operaimpro” (Gregor
Bergman), ”Vocal Chord Dysfunction”, ”Stämbands-
svamp och heshet”, ”Botox i stämbanden” (Jonas Graaf),
”Anti-aging” (Ulla Jacobsson) ”EVT” (Tina Ternstedt)
”Improvisation som undervisningsmetod” (Christina
Larsson), ”Lärarröst-ljudmiljö-lärande” (Viveka Lyberg
Åhlander), ”Språket och sången” (Ingrid Haking
Raaby), ”Rörfonation, sång i rör” (Anna-Lena Tideman)
m. m!

Ja, många härliga möten, arrangemang, workshops, före-
läsningar, skratt och utbyten av kunskap och erfarenheter
har det blivit under dessa 8 år. Det har strömmat till delta-
gare i större och mindre omfattning till alla de utlysta ar-
rangemangen. Att Röstforum Öst sedan sin start haft en
mycket intressant och viktig verksamhet var sista årsmö-
tets alla deltagare överens om! Dock  har styrelsen till
stora delar varit densamma sedan start och rekryteringen
av nya ledamöter till arbetet i styrelsen varit en svår nöt
att knäcka. Det är förstås i längden ohållbart. Så efter en
tre år lång process, med föreningsvila och räddningsaktio-
ner tog årsmötet ställning till frågan ”Att vara eller inte
vara”. Svaret blev ”Att inte vara”!
Röstforum Öst tackar för sig och lägger ned sin verksam-
het. Våra medlemmar kommer att söka sig till nya lokal-
föreningar att tillhöra. För våra gamla medlemmar blir nu
förstås avstånden längre och kostnaderna större för att
delta i de röstarrangemang andra föreningar erbjuder mel-
lan förbundets årsmöten. Så, som sista aktivitet för styrel-
sen att genomföra blev en etablering av facebookgruppen
”Röstcafé”. Där håller vi kontakten och kallar till spontan-
träffar när idéer och aktiviteter kring vårt gemensamma
röstintresse dyker upp i vårt närområde. Välkomna!

f d Styrelsen Röstforum Öst

Kära Röstforum-medlemmar!Kära Röstforum-medlemmar!Kära Röstforum-medlemmar!Kära Röstforum-medlemmar!Kära Röstforum-medlemmar!
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Verksamhetsåret inleddes av Barbro Netin Olofssons
mycket uppskattade föredrag -och- workshop om Musik-
terapi.(Se Röstläget februari 2018) Vår intension var att
fortsätta på detta tema och inbjuda till en workshop kring
Röst och Mindfulness. Detta står dock kvar på önskelis-
tan.
Vi kunde vidare glädjas åt ett årsmöte med många närva-
rande medlemmar som mynnade ut i en livlig och intres-
sant diskussion om röstmetodik och röstideal. Nyinvald
medlem i styrelsen blev Joakim Klüft, sångare och sång-
pedagog utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och vid
UdK i Berlin, och nu verksam som sångpedagog på Kultur-
skolan i Hässleholm.
I april 2018 avtackade vi vår ordförande Eva Hallberg
som varit en så inspirerande och drivande kraft!
Ordförandeskapet tas nu över av Sara Wilén – nybliven
filosofie doktor i konstnärlig forskning i musik. Saras ar-

bete med improvisation i
opera och klassisk sång är
välkänt på riksplan och vi ser
fram emot att få integrera
hennes kunskap och nätverk
i Röstforum Malmö - Lund.
Vid
samma möte gästades vi av
David Johnson,
musiklärare och doktorand i
musikpedagogik vid Musik-

Rapport från Röstforum Malmö-LundRapport från Röstforum Malmö-LundRapport från Röstforum Malmö-LundRapport från Röstforum Malmö-LundRapport från Röstforum Malmö-Lund

högskolan i Malmö. Han gav en djupgående presentation
av det nystartade nordiska nätverket  sanginorden.com.
Denna digitala portal riktar sig till sångare, pedagoger i
alla former, forskare, och producenter. Även Finland, Grön-
land, Färöarna och Island omfattas av nätverket. Vi be-
slutade oss för att gå med.
Under verksamhetsåret har vår “ ständiga sekreterare”
Gunlis Ardewall dessutom lagt ner ett stort och fint ar-
bete på att utveckla lokalföreningens hemsida på Face-
book .
Nu blickar vi fram mot många spännande evenemang!
Susanne Hedin kommer att inleda med föredrag och
workshop om Retorik. Vi har även planer på att låta män-
niskor i alla åldrar mötas i sång. Under ett av våra möten
diskuterade vi olika möjligheter att rekrytera och samverka
och hitta nya vägar för att nå ut med klassisk sång. Inspi-
rerad av en engelsk modell vill vi integrera kulturskola,
folkhögskola, musikhögskola
och forskning .  En stor tillgång
är att medlemmarna i styrelsen
i sitt yrkesliv har naturlig för-
ankring i dessa olika mu-
sikutbildningar och vi hoppas
nu kunna hitta nya möjligheter
att samverka genom Röst-
forum
Malmö-Lund.

Ann-Sofi Härstedt

Våren 2018 valdes en helt ny styrelse till Röstforum Väst
som består av ordförande Elin Lutecki, kassör Helene
Ek Bane, sekreterare Ida McGregor samt ledamot Sofi
Kihlstrand.
Arbetet har satts igång med stor entusiasm och under hös-
ten arrangeras två spännande röstevenemang i Göteborg.
Den 3 november kommer universitetslektorn Anna-Lena
Tideman, som utöver sina examina inom sång och logo-
pedi profilerat sig med sin forskning och metodik för

Röstforum Sydost har under våren haft 2 styrelsemöten.
Dessutom Årsmöte som hölls i Kulturskolans lokaler i
Växjö. I samband med årsmötet hade vi medlemsträff.
Hans Linden (Sång- och röstpedagog och också styrel-
semedlem i RF Sydost) var inbjuden att hålla workshop.
Han pratade om Den bärande rösten och instruerade i
olika typer av röstövningar. I slutet av september ordnar
vi nästa medlemsträff. Denna gång blir det i Karlshamn
och då har vi bjudit in Anna-Lena Tideman (Universi-
tetslektor i sång) som bl.a. kommer föreläsa om och visa
hur man använder fonationsrör. 

Johanna Kraft, ordförande

Hänt och händer i Röstforum VästHänt och händer i Röstforum VästHänt och händer i Röstforum VästHänt och händer i Röstforum VästHänt och händer i Röstforum Väst

fonationsrörsteknik anpassad för sångare. Dagen har te-
mat Fonationsrör och den åldrande rösten. 
Den 12 - 14 oktober arrangerar Scandinavian Vocal Aca-
demy Göteborgs sångdagar som bland annat kommer att
gästas av professor Johan Sundberg och sångcoach Ma-
ria Löfberg som kommer att tala om kvinnliga komposi-
törer och tonsättare. Röstforum västs medlemmar får 300
kr rabatt till evenemanget.
Läs mer på http://www.scandinavianvocal.academy.

Hänt och händer i Röstforum sydostHänt och händer i Röstforum sydostHänt och händer i Röstforum sydostHänt och händer i Röstforum sydostHänt och händer i Röstforum sydost
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Rf  Stockholm inledde sitt nya
verksamhetsåret med årsmöte
och SNACK på SMI vid
Södertörns högskola. Efter avslu-
tade årsmötesförhandlingar in-
leddes årets första SNACK i sam-
arbete med Logonomförbundet,
representerat av Isabella Tham-
bert. Temat var Genus ur ett
röstligt perspektiv, och efter att
Fanny Cardelll gett bakgrund till
hur hon och hennes kollegor ar-
betar med transpersoner vidtog
ett samtal med Sean Kelly som
samtalsledare. Gäst var Alexan-
dra Larsson, som delade med sig
av sina personliga erfarenheter. Hon arbetar numera med IT som
Chief Information Architect på Com-bitech ABI men har ett för-
flutet inom försvarsmakten. Som barn var hon oerhört fascine-
rad av flygplan.
Alexandra Larsson var den första i Sverige att genomgå en kön-
skorrigering och fortsätta arbeta inom För-svarsmakten och har
varit engagerad i transpersoners rättigheter i Sverige. Hon var
en av personerna som grundade föreningen HoF (Homo-, bisex-
uella och transpersoner i Försvars-makten) år 2001. Nu är hon

på väg till en ny tjänst efter 24
år i Försvars-makten, som Chief
Information
Architect på Combitech AB.
Vad kommer du att prata om

på konferensen, det vill säga

vilken kamp- eller MR-fråga?

– Jag kommer att prata om kam-
pen för transpersoners rättig-
heter och hur vi som grupp tog
plats i samhället, organisatio-
nerna och i politiken. Hur det
faktiskt gick att förändra något
som vi först tyckte var nästan
övermäktigt, nämligen lagarna.
Varför tycker du att den frå-

gan är aktuell och viktig?

– Det har hänt jättemycket för transpersoners rättigheter och
synlighet de senaste åren, men mycket är kvar att göra. Hälsota-
len för gruppen mycket nedslående läsning. För att kunna bygga
vidare på varandras arbete behöver vår historia bli en del av den
allmänna historien.
Varför tycker du att människor ska komma till konferensen?

– För att passa på att under en och samma dag kunna del av en
massa perspektiv på kampen för mänskliga rättigheter.

SNACK - om genus ur ett röstligt perspektivSNACK - om genus ur ett röstligt perspektivSNACK - om genus ur ett röstligt perspektivSNACK - om genus ur ett röstligt perspektivSNACK - om genus ur ett röstligt perspektiv

Förr:
Först ut var Stefan Johansson, som talade
om de gamla idealen från Garcíaskolan och
spelade ljudexempel både på sångare från
den skolan och de som kom efter.
Garcíaskoans ideal kallade han
”korsetterade” och lyfte fram den tekniska
skickligheten i koloraturer och drillar. Före-
draget följdes av en redogörelse för de
svenska och tysksvenska skolornas fram-
växt i Sverige, där Fritz Arlberg var en nyck-
elfigur och lärare till Gillis Bratts lärare Ag-
nar Strandberg.

Nu:
Sedan kastade vi oss raskt till nutiden och
Sven Kristerssons arbete med Galendansa-
ren, som han bjöd på ett avsnitt av. Galen-
dansaren är ett forskningsprojekt och tillika
föreställning som bygger på texter av Bir-
ger Sjöberg, som inte tidigare tonsatts. Sven
har skapat ny musik som han framför själv
och spelar två roller: forskaren/skådespela-
ren och Birger Sjöberg själv. Sven efterträddes i sin tur av Bo
Rosenkull, sångpedagog, som gav oss en uppdaterad översikt

Sångkonst     Förr - Nu - Sedan

Symposium med anledning av Föreningen Dagmar Gustafsons Elevers 70-årsjubileum
Medverkande: Stefan Johansson, Iwa Sörenson von Gertten, Sven Kristersson, Bo Rosenkull,

Gunnel Fagius, Magnus Svensson, Madeleine Jonsson Gille

över de olika sångutbildningar, både i offentlig
och privat regi, som finns i Sverige.

Sedan:
Vårt avsnitt om framtiden kom inledningsvis att
handla om barnsången, och vikten av att den
personal som arbetar med barnen i förskola och
skola är utbildade. Gunnel intresserar sig för
barnsången ur ett tvärvetenskapligt perspek-
tiv, och gav exempel på hur fantasifullt barn ska-
par sång och att de tonarter små barn själva
väljer ligger mycket långt från de tonarter de
ofta förväntas sjunga med i.
Pianisten Magnus Svensson arbetar med sång-
are, många av dem i glappet mellan utbildning
och jobb, och beskrev vilka krav han ställer på
dem. Ett är att lära känna tonsättaren genom att
sjunga många sånger av samma person och även
lyssna på instrumentalmusik komponerad av
den tonsättaren. Och avslutningsvis fick vi
möta Madeleine Jonsson Gille, som arbetar med
experimentell vokalmusik. Ett verk kan se ut lite

hur som helst, bestå av fragment som är klippta och klistrade
eller ha en fritt grafisk notbild. Sjunga det kan man ändå göra!
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SSTPF firade sitt jubileum i Norska kyrkan iStockholm och bjöd
på ett program med bredd.
Sångpedagogen Mattias Danielsson fick inleda med att berätta
om sitt sångpedagogiska arbete med pojkar, män och gubbar.
Problem med  rectus-diastas magmuskeldelning belystes av
Johanna Börjesson, som själv varit drabbad av detta. Proble-
met kan uppstå efter graviditet där en kvardröjande delning av
de raka bukmusklerna kan ge upphov till stora problem. Det kan
ta tid att få rätt diagnos, men glädjande nog finns behandling.
Michaela Häger fick igång oss allihopa att sjunga gospel, även
vi som aldrig försökt förut!
Sedan följde ett seminarium om cross-over-sång med Annika
Skoglund som följdes av en genomlysning av vad som hänt
efter #metoo där skådespelaren och pedagogen Lena Carlsson
samtalade med oss.
Under årsmötet där sittande styrelse omvaldes föreslog styrel-
sen tre nya hedersmedlemmar: Johan Sundberg (ej närvarande),
Ann-Christine Wilund och Jacqueline Delman. Ann-Christne
och Jacqueline hyllades och hedrades med blommor och fina
diplom.

SSTPF (SvenskSSTPF (SvenskSSTPF (SvenskSSTPF (SvenskSSTPF (Svenska Sång- och Ta Sång- och Ta Sång- och Ta Sång- och Ta Sång- och Talpedagogförbundet) vital 85- åring!alpedagogförbundet) vital 85- åring!alpedagogförbundet) vital 85- åring!alpedagogförbundet) vital 85- åring!alpedagogförbundet) vital 85- åring!

Pingsthelgen är lika varm
och skön som resten av
sommaren har varit. Ut
kliver en man ur sin bil och
frågar om det är rätt ställe
han kommit till - han
rekognoserar bara inför
kvällens salongskonsert
med sopranen Petra
Valman och cembalisten
Marcus Mohlin. 
- Javisst, svarar Hanna
Björk som bor på gården
och som bjuder in till
konsert i sin 1600-tals-
salong i Husby Lång-
hundra utanför Knivsta. 
1600-talet är temat för
salongen både i arkitektur,
kostym och musik. Kostymdesigner är  Anna Kjellsdotter som
är specialiserad på tidsepoken. Alla tonsättare har levt någon
gång på 1600-talet. 
Röstligt tycker sopranen Petra Valman att konserten är en spän-
nande resa. Från de mycket textdrivna sångerna till de mer vo-
kalt utmanande i till exempel Händels Tornami a vaggeghiar (Al-
cina). - Där blir det tydligt att kroppen behöver support på ett
annat vis, kjollinningen blev helt plötsligt trång säger Petra och
skrattar.
Purcells The Blessed Virgins Expostulation är som en mini-
opera skriven för cembalo och sopran.
- Den är verkligen häftig med Marias alla emotionella skift-
ningar. Verket passar väldigt bra i det här formatet, tycker
Petra. Hon berättar också att många i publiken kommenterat
och tackat särskilt för det stycket. Det griper tag i människor.

Rapport från medlemsaktivitet
Rösten i mötet med cembalon och 1600-talet

I programmet
finns fler sånger
av Purcell; Music
for a while, Thy
hand Belinda
och Sweeter than
roses. Mitt i alla
sorgliga sånger
framför duon
också  O cessate
di piagarmi av
Scarlatti, en
mycket vacker
sång med en
avslutande bön
om att få dö.
Duon uppskattar
att få del av

Monteverdis musikaliska och textliga humor i Quel squardo
stegnosetto ur Scherzi di Musicali. 
- Monteverdi, vilken tonsättare! säger Petra Valman uppskat-
tande. Snart ska hon sjunga Poppea i Berlin. 
Bachs arior ur Kaffekantaten, översatta till svenska av Mattias
Eklund, får publiken att skratta högt. Texten Åh, en kopp kaffe
gör susen, bättre än kyssar i tusen till den typiska sakrala musi-
ken blir komisk. Barbara Strozzis Chiamata a nuovi amori
(Samtalet till nya kärlekar) friskade upp genom ett litet enkelt
props; mobiltelefonen som ringde.
Marcus Mohlin, som tidigare gjort fem små sånger av Johan
Helmich Roman, var glad att kunna använda dessa även i detta
program eftersom texterna är så fina. Sista sångens första rader
avslutas med Den är lycklig född till världen som till andras
tjänst är född.
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Tema:
Hälsa Hjärna Rösten
Program:
• Töres Theorell: Det är hälsosamt att sjunga
• Marianne Castegren: Att sjunga på
äldreboenden
• Töres Theorell: Var finns språk, musik,
röst i hjärnan?
• Per Östberg: Vad heter det nu igen? Minne,
språk och demens
• Ellika Schalling: Det är ingen som hör vad
jag säger! Röstträning vid Parkinsons sjukdom
• Per Alm: Alla vet vad stamning är, utom
experterna
• Ann Petrén: En skådespelares reflektioner
Presentatörer: Johan Sundberg och Anita
McAllister (bilden t h)

Att det är hälsosamt att sjunga vet nog de flesta
av oss, och det är säkert också hälsosamt att
tillbringa en vacker vårkväll med att förstå lite
mer om vilka kopplingar som finns mellan
hjärna, röst, sång och tal, och hur vi kan om-
skapa vår hjärna och öka vårt välbefinnande
med rätt träning. Vi som tillbringade Världs-
röstdagens kväll på Kulturfyren på Skepps-
holmen i Stockholm fick ta del av aktuella
forskningsresultat och frågeställningar. Roligt
var det också, vilket ju är hälsosamt det med!

Theorell: Det är hälsosamt att sjunga
Töres Theorell har forskat på sång och välbe-
finnande, både på körsångare och solistiska
sångare före, under och efter sånglektioner. En
av anledningarna till att människor mår så
mycket bättre av körsång har att göra med
hormonpåslag av olika må-bra-hormoner, hor-
moner som också ökar vår upplevelse av ge-
menskap.
På äldreboenden där man erbjöd körsång vi-
sade det sig att deltagarna i körgruppen fick
bättre hälsoutveckling än deltagarna i en kon-
trollgrupp. Och Töres Theorell listar sju punk-
ter som kan förklara varför:
1. Lyckoduschar med hormoner
2. Mera långvariga hormoneffekter
3. Ökad medvetenhet om andning och stimu-
lans till djup långsam andning
4. Fysisk aktivitet
5. Motivation att leva, något meningsfullt att
gå till
6. Estetiska upplevelser som ”överraskar för-
nuftet”
7. Social gemenskap
Det hormon som påverkar oss positivt är
oxytocin. När vi upplever ”flow”, ett efter-
strävansvärt tillstånd,  får vi också ett endorfin-
påslag som faktiskt gör oss mindre smärt-
känsliga.

Castegren: Att sjunga på äldreboenden
Marianne Castegren som har arbetat med detta
under många år beskrev hur initiala svårigheter
kunde vändas i mycket positiv respons. En
möjlighet att kommunicera med gamla, ibland
dementa , människor är att hitta någon sång
som de har ett förhållande till sedan tidigare.
Minnet öppnar en dörr, och en person som
inte har sjungit på många år kan börja igen. Det
är ett givande arbete som kräver kreativitet
och tålamod.

Theorell: Var finns Språk,
musik, röst i hjärnan?

För den som verkligen vill sätta sig in i detta
finns det en bok, som Theorell varmt rekom-
menderade, Hemisfärernas musik, av Jan
Fagius. Boken beskriver hjärnans aktivitet vid
lyssnande och musicerande, hur den väcker
känslor och hur förändringar i hjärnan kan på-
verka musiikskapande och lyssnande. Men
Theorell utvecklade resonemanget till att visa
vad som händer i olika centra i vår hjärna när vi
utövar musik. Hjärnan är plastisk, ombygg-
nadsbar, och man kan se en tillväxt av vit sub-
stans på ställen i hjärnan som är relaterade till
vad man arbetar med. En sångares hjärna kom-
mer inte att se ut exakt som ackompanjatör-
ens. Sångare får exempelvis effekter i hjärnan
vid språkcentrum på vänster sida. Det har ta-
lats mycket om vikten av musikutbildning, och
nutida forskning ger gott stöd för en satsning
på sång- och musikträning för barn. Inte för
att alla ska bli musiker, som man ibland hör i
debatten, men för att de förmågor som utveck-
las är komplexa.

Östberg: Vad heter det nu igen?
Minne, språk och demens

När vi glömmer bort ord och när vi förgäves
letar efter namnet på någon vi känner väl, blir
vi ibland oroliga för att det skulle vara ett ti-
digt tecken på demens. Östberg påpekade, att
fastän många demenssjukdomar innebär språk-
bortfall på olika sätt, så kan man inte dra slut-
satsen att ordglömska är ett tecken på demens.
Till absolut största delen är den en del av ett
naturligt åldrande, som har stora individuella
variationer. Det verkar gå en gräns någonstans
vid 70-årsåldern där ordglömska verkar bli allt-
mer frekvent. Innan dess är det ovanligare. Men
det finns förändringar i hjärnan som är kopp-
lade till ökad ordglömska.

Schalling: Det är ingen som hör
vad jag säger!

Röstträning vid Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom kan medföra problem att
kommunicera med rösten – svag röst som inte
hörs tillräckligt, entonigt och skenande tal.

Andning och själva struphuvudet påverkas och
rösten kan bli läckande, skrovlig, svag och
monoton. Många patienter upplever också en
svårighet att hitta ord och många har också
sväljsvårigheter. Det finns fungerande tränings-
program för att förbättra röst och tal för den
sjuke. Schalling berättade om  LSVT (Lee Sil-
verman Voice Treatment) där man genomför
ett intensivt träningsprogram under fyra vec-
kor. Den logoped som arbetar med det måste
vara LSVT-certifierad. Man har sett god ef-
fekt av träningen.

Alm: Alla vet vad stamning är,
utom experterna

Man kan lika gärna gå tillbaka till Aristoteles
när det gäller definition av stamning! För ho-
nom är det att tungan vägrar lyda viljan. Vi vet
att i dag det är många fler muskler involverade,
men spekulationerna om stamning har under
årens lopp varit många. Stamning kan upple-
vas som hämmande och frustrerande, efter-
som man upplever att man tappar kontroll
över talet och talflödet. Man har tidigare anta-
git att stammande barn är blyga och hämmade
(mammas fel!). I dag vet vi att stamning kan ha
att göra med nedsatta vitvävnadsbanor hos
vänster premotorcortex, den del av hjärnan som
har att göra med förberedelse, uppvarvning,
till talet. Den som stammar måste arbeta med
förberedelse i form av att tänka och förbereda
med andning, något sångare gör med automa-
tik. Att träna mjukt, avspänt tal hjälper. Efter-
som störningen sitter i vänster hjärnhalva vill
gärna höger hjärnhalva ”hjälpa till”, vilket kan
innebära en liten försening.

Petrén: En skådespelares reflektioner
(Samtalspartner: Åslög Rosén)

Rösten tillsamman med kroppen utgör några
av skådespelarens viktigaste arbetsverktyg.
Ann Petrén arbetar dagligen med sin röst för
att håla den i trim. I rollarbetet hämtar hon
gärna rösten ur kroppens sätt att förhålla sig.
Att låta privat på scenen är något som till varje
pris måste undvikas, och en del av henne lyss-
nar på och kontrollerar att hon inte tappar den
kontrollen. Rösten och sättet att tala måste
vara rollpersonens, annars blir det inte trovär-
digt. Hon arbetar gärna med inre bilder för att
hitta rollgestalten. På det viset kommer tal-
tempo och röstklang  att variera mycket. Och
apropå ålder, så påminde hon om Meta Ve-
lander, nära 90 år gammal, som fortfarande
står på scenen och som hörs ut till publiken.
Träning lönar sig. Alltid.

Iwa Sörenson
Länkar:
Läs recension i Läkartidningen av Töres
Theorells bok Noter om musik och hälsa:
http://www.lakartidningen.se/
OldWebArticlePdf/1/13025/
LKT0943s2790_2790.pdf
Läs mer om Parkinsons sjukdom och LSVT:
https://parkinsonsdisease.net/living-
with-pd/voice-exercises/
Läs Per Alms bok om stamning:
http://www.stamning.se/images/content/
documents/Alm_1995_Bok_Stamning_
hela_b.pdf

Världsröstdagen 2018 på Kulturfyren på SkVärldsröstdagen 2018 på Kulturfyren på SkVärldsröstdagen 2018 på Kulturfyren på SkVärldsröstdagen 2018 på Kulturfyren på SkVärldsröstdagen 2018 på Kulturfyren på Skeppsholmeneppsholmeneppsholmeneppsholmeneppsholmen
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Vi är några som brinner för klassisk sång i det
lilla formatet med nära kontakt med våra lyss-
nare. Det uppmärksammade vi med en musi-
kalisk salong på residenset i Karlstad med an-
ledning av Världsröstdagen.
Vokalensemblen B Singers, under min led-
ning, sjöng välkända ensem-
blesånger, duetter och solo-
sånger. Programmet och eve-
nemanget skapades med in-
spiration från Malla Silf-
verstolpe och livet i Upp-
sala för ca 200 år sedan. Till
sitt hem i Uppsala bjöd hon
sina vänner, musiker och po-
eter till halvoffentliga kon-
serter eller salonger, som
man hellre sa, eftersom de
som kom också gavs chans
att mingla runt och reflek-
tera över aktuella, kulturella
händelser. Flera tonsättare,
poeter och sångare knöt kon-
takter med varandra och eta-
blerade starten av sin karriär
hemma hos Malla. Hon ver-
kade som en sorts skydds-
ängel för några av dem. Hon såg bl.a. till att
Geijer och Lindblad kunde resa tillsammans
med henne till Berlin för musikstudier. Bland
tonsättare och sångare fanns C. J. L. Alm-
qvist, Bellman-tolkaren Per Ulrik Kernell
(f.ö. bror till Lindblads hustru), Gunnar
Wennerberg m.fl.
Såväl kvinnliga som manliga poeter fann också
sin plats hos Malla. Bland dem den tyska po-
eten Amalia von Helvig, Tekla Knös, Per
Daniel Amadeus Atterbom, Carl Jonas Love
Almqvist och flera andra.

Världsröstdagen 2018 i Karlstad:Världsröstdagen 2018 i Karlstad:Världsröstdagen 2018 i Karlstad:Världsröstdagen 2018 i Karlstad:Världsröstdagen 2018 i Karlstad:
Musikalisk salong – rum för musik.  På Karlstads Residens.Musikalisk salong – rum för musik.  På Karlstads Residens.Musikalisk salong – rum för musik.  På Karlstads Residens.Musikalisk salong – rum för musik.  På Karlstads Residens.Musikalisk salong – rum för musik.  På Karlstads Residens.

Programmet vi gjorde innehöll bl.a. sånger av
Bellman, Orlando Di Lasso, Schumann
och Lindblad. Dessutom solosånger av Fauré,
Lindblad och Geijer samt duetter av Mo-
zart. Allt interfolierades med berättelser om
den tidens kulturpersonligheter och deras

skyddsänglar och med poesi av T. Tranströ-
mer. Landshövdingen Kenneth Johansson
bjöd på förfriskningar och överraskade alla
också med sång tillsammans med husfru Gunn
Stavvik. De sjöng en av Fredmans sånger med
en något bearbetad text av mig för att passa
detta speciella tillfälle!
Konserten gavs för fullsatt salong och togs väl
emot av publiken, precis som förra året. Det
verkar som om det finns behov för konserter
av den här sorten i ”realtid”, som öppnar för

vår klassiska sångskatt från förr. Det var tider
då det inte fanns tillgång till musiken via dato-
rer eller Iphones som, än så länge, spelar upp
musik med en ganska torftig ljudkvalitet. Sen
kan man, enligt min mening, inte ersätta le-
vande musikaliska möten mellan människor lika

bra via teknik. I alla fall
inte än. När mänskliga
möten sker i verkliga li-
vet är alla sinnen akti-
verade. Man får chans
att reflektera tillsam-
mans och inspireras!
Vi kittlade allmänhetens
nyfikenhet genom att
sjunga tre av sångerna i
Gallerian i Karlstad cen-
trum på självaste Världs-
röstdagen, den 16 april,
då vi också delade ut
flyers med inbjudan till
vår Musikaliska Salong.
Vi som samarbetade i
detta projekt är B-sing-
ing, studieförbundet Bil-
da och Länsstyrelsen i
Karlstad med landshöv-

ding Kenneth Johansson och hans team. Utö-
ver detta hade vi Röstforum ”i ryggen” som
garant med ett utlovat förlustbidrag. Det tackar
vi för, eftersom det gav oss mod att genomföra
det hela. Det behövdes emellertid inte efter-
som hela projektet ”gick runt”.

TEAM:  ”Together Everyone Achieves
More”

Karlstad 2018-06-15
Berit Norberg

Foto: Håkan Strandman

Utdrag ur percapsulamprotokoll 2018-03-
12 för Nämnden för Röstfonden och
Patricia Grammings Minnesfond:
Anne Dahlberg & Hanna Sundström: Trans-
kvinnors röster före och efter röstbehandling
studerat med självskattning och lyssnar-
bedömning. Karolinska Institutet, Stock-
holm. 2017. Handledare: Victoria Kelly,
Ulrika Nygren och Maria Södersten.
En bedömarkommitté bestående av tre av
Nämndens ledamöter, Britta Hammarberg,
Stellan Hertegård och Elisabeth Lindström,
hade var och en för sig bedömt de tre nomine-
rade uppsatserna. Bedömarkommittén enades
via epostkontakt att föreslå uppsatsen av
Anna Dahlberg och Hanna Sundström till pri-
set för bästa examensarbete 2017 inom röst-
området med följande motivering: 
”I studien utvärderas effekten av feminiser-
ande röstbehandling, som syftar till att hitta
en röst som stämmer med könsidentiteten, hos
39 transkvinnor.  Retrospektivt insamlade röst-
inspelningar av transkvinnorna jämfördes med
röstinspelningar av 10 cispersoner (person
som identifierar sig som sitt vid födseln tillde-
lade kön). Naiva lyssnare skattade rösterna i

kategorierna: ”mycket manlig-
ganska manlig-könsneutral-
ganska kvinnlig-mycket kvinn-
lig”. Självskattningar av trans-
kvinnorna analyserades också.
Resultaten visade att 82%  av
transkvinnorna skattade sin
röst som mer kvinnlig efter
behandling. Överensstämmel-
sen mellan transkvinnornas och
lyssnarnas skattningar var sig-
nifikant. Studien håller god ve-
tenskaplig nivå, frågeställ-
ningen är avgränsad och väl be-
skriven. Studien är väl upplagd
och analysen välgjord. Den
teoretiska underbyggnaden är
god och bygger på aktuell och relevant forsk-
ning - inte minst viktigt med tanke på den
snabba utvecklingen inom området.” 
Nämnden för Röstfonden beslutade följa bedö-
margruppens förslag att till vinnare av ”Priset
för bästa examensarbete 2017” utse uppsat-
sen av Anne Dahlberg och Hanna Sundström.
Pristagarna skulle dela priset på 5000 kr och

PristagarePristagarePristagarePristagarePristagare

inbjudas att presentera uppsatsen vid Röst-
forums Riksmöte 21-22 april 2018, som hålls
i Södertörns högskola, Stockholm, och i sam-
band därmed mottaga priset.  

Vänliga hälsningar
Britta Hammarberg

Sekr i Nämnden för Röstfonden
och Patricia Grammings Minnesfond
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Hur sjunger förskolan/skolan??
Att arbeta i skolor och förskolor som ”handels-
resande i sång” är fantastiskt roligt. Behoven är
stora, och jobbet känns både tacksamt och sti-
mulerande. Det är också lärorikt att få se många
skolverksamheter från insidan. Det är stora skill-
nader på förutsättningar och möjligheter från
skola till skola när det gäller sång och musik,
fastän byggnaderna ligger nära varandra och kan-
ske också i samma stadsdel. Göteborg är på flera
sätt en mycket segregerad stad!

Målet med mitt arbete i Göteborg är, att alla
barn ska kunna dela en gemensam sångskatt oav-
sett bakgrund, kulturell eller social status, och
framför allt, att de får lära sig använda det fan-
tastiska instrument hela världens befolkning har
inbyggt i sina kroppar - sångrösten.

Grundläggande är att öva upp
förmågan att lyssna, lära sig

observera förändringar och imitera dem
Tjugofem barn och två lärare sitter i en cirkel på
golvet. Det är klass 2a i Torslandaskolan, Göte-
borg, som har valt projektet ”Hur sjunger klas-
sen?” från webkatalogen Kulturkatalogen, som
servar Göteborgsregionens skolor och förskolor
med kulturprojekt. Jag plockar fram flöjten och
spelar några av världens kortaste melodier för
barnen, bestående av endast 2 toner.

- Lyssna särskilt på den sista tonen: är den
högre eller lägre än den första?

Snart lär sig barnen att lyssna, imitera, sjunga
och kroppsligen göra såsom melodierna visar.
Texten till de korta melodierna blir ”Stå upp”
eller ”Sitt ner”, beroende på om den sista tonen
är högre eller lägre än den första. De lär sig också
snart att att sluta utgå från uteslutningsmetoden:
Nu har fröken spelat ”stå upp” 3 gånger, så nu
kan det bara bli ”sitt ner” nästa gång. Man lär sig
gradvis att förlita sig på sin egen hörsel, istället
för att göra likadant som övriga i gruppen.

Melodierna utökas med en ton för varje
undervisningstillfälle och ny text tillverkas till
melodierna. Då blir det mer att hålla reda på:
Vilken nummer i ordningen har den högsta eller
lägsta tonen? Är någon ton kortare eller längre
än de övriga...

Här finns mycket att bygga vidare på. Ge-
nom att öva upp förmågan att lyssna, får barnen
hjälp med att utveckla sina gehör, vilket sker när
man observerar förändringar.

Tonbildning för barn
Att tonbilda med barn är tacksamt. Det finns en
oändlighet av roliga och spännande ljud omkring
oss som går att använda, och som lätt kan imite-
ras. Det är ju samma ljud man använder sig av
när man tonbildar vuxna, men med en viss om-
skrivning... Det är sällan man ber en vuxen låta
som en tupp, men erkänn att det kan ge en härlig
huvudklang, om tonen placeras på rätt ställe...!

På ett enkelt och roligt sätt kan man lära sig
att skilja på högt, lågt, starkt och svagt, kort och
långt, m.m. Detta ger ett rikt innehåll till många
lektioner! Höga toner kan ju vara väldigt svaga,
låga toner kan vara mycket starka, osv. Det finns

mycket att lära in med hjälp av ljudlandskap
eller ljudsagor. Innehållet kan vara alltifrån
djurläten: ormar som väser så länge som man
gör en rörelse med ena armen, spindlar som
glider mellan höga och låga lägen, till
rullgardiner som far upp eller ner.

Inspiration till ytterligare övningar finns
att hämta t.ex. i naturens väderväxlingar, el-
ler varför inte öva in en rytmiserad andnings-
teknik genom att kratta grus eller skotta snö?

Hela kroppen är med när ljuden bildas.
Genom att ha tillgång till ett enkelt bildmate-
rial eller annan rekvisita, får barnen öva sig i
att särskilja känslor: är tuppen på bilden led-
sen, arg, mallig eller stolt?

Det blir intressant för barnen, hur unga de
än är, att koppla ihop sådana känslor med
sångtexternas innehåll, för att gestaltningen
ska bli så trovärdig som möjligt.

Genom visuell inlärningsförstärkning sät-
ter vi ord på färgnyanser och årstidernas alla
väderlekar och stämningar. På det detta sätt
byggs förutsättningen upp för inlärningen.
Allt bakas in i musiken och sången för att bli
en helhetsupplevelse för barnet. Det blir flera
vägar till att förstå, ta till sig, och att kunna
sjunga en sång, så som den ska låta. Samti-
digt får man verktyg att kunna beröras av sin
sång, och även beröra andra...

Lektionsmodell
Så här kan det gå till:?Efter en återkommande
”Komigångsång” som start på lektionen och
de därefter kommande gehörsövningarna,
påminns barnen vid varje tillfälle om temat

för lektionen, vilket här är ”nyanser”. På så
sätt kan man enkelt plocka in känslor, färger,
ljud och väderlekar/årstider i sången.

Vid varje undervisningstillfälle presenteras
en ny årstid, som ändrar förhållandena och
ljuden i vår tonbildande ljudsaga. Efter ett sång-
pass med inlärning av nya sånger, är det av
stort värde att repetera en del av de tidigare
inövade materialet. Barn gillar ju att verkligen
kunna sina sånger. Genom att sjunga sångerna
ofta, blir man både tonsäker och mer ”sång-
van”.

Som avslutning av lektionerna passar det
med en återkommande sång som kanske för-
ändras från gång till gång, (en slags ”cliffhan-
ger”) eller något annat trevligt och igenkän-
nande eller spännande moment som utveck-
lar barnen. Det kan handla om att barnen får
pröva på att leda gruppen, vara försångare,
eller göra något annat som får dem att våga
”våga”. Eleverna får en fin överblick av sin
sångskatt, om man vid tema-avslutningen re-
peterar materialet de sjungit. (Vid denna tid-
punkt är barnen så bekanta vid materialet, att
klassläraren till viss del kan lita på att barnen
kan sångerna och vågar ta initiativ med sina
röster, om den egna sångförmågan inte skulle
räcka till...)

Material och tillgänglighet
Genom att sjunga kanons, qvod libet, stafett-
sång, arbeta med ostinati... blir det enklare att
pröva på stämsång och öva upp tonsäkerheten
hos barnen. Om man väljer ”rätt” material kan
man prova detta redan på förskolan, det bru-
kar fungera bra.

Om sångerna finns inspelade, underlättar
det för läraren att använda hela kroppen i un-
dervisningen, och att koncentrera sig på hur
sångerna kan sjungas. Finns sången eller mu-
siken dessutom tillgänglig på Spotify, CD el-
ler liknande, är detta en stor vinst för både
elever och lärare.

Barnen kan fortsätta sjunga sångerna i de
tonarter som som är anpassade efter deras
röster och på det sätt som sångerna studerats
in. På så vis blir de ännu bättre på att intonera
och hitta användbara sånglägen.

Får de också reda på var de ska söka musi-
ken på internet, så kommer sångerna att också
sjungas hemma, i skolan, på fritids, i bilen,
etc. Lärarna får, på detta sätt, en enkel till-
gång till ett material som de varit med och
praktiserat i gruppen tillsammans med musik-
pedagogen, och som de nu vet hur det kan
användas och utvecklas.

Det sorgliga är, att om barn fått lära sig
sjunga i register de inte har, kan det sångsättet
sitta kvar, även om det rör sig om ”sångvana”
barn. ”Här kommer Pippi Långstrump”, kan
ofta låta som en rap utan melodi, om man har
man lärt in den på ett sådant sätt i förskolan.

Frågan är, vad detta gör med barnens gehör
och förmåga att justera sin sång. Det måste ju
vara en vinst med att vara noggrann med to-
nerna, så att det blir den melodi som det ska

Lära alla barn att sjunga...Lära alla barn att sjunga...Lära alla barn att sjunga...Lära alla barn att sjunga...Lära alla barn att sjunga...
är det möjligt?!är det möjligt?!är det möjligt?!är det möjligt?!är det möjligt?!

Charina Widmark är sång- och musikpedagog
samt musik- och kulturkonsult. Driver företaget
Charina Musik & Kultur.

Vi borde lägga mer fokus på den ”växande rös-
ten”, alltså hur man sjunger med barn.?Barn lyss-
nar och imiterar, därför är det viktigt att den som
på något sätt har en förevisande roll, har någor-
lunda kännedom om var barnrösten finns eller
inte finns, och att man besitter några enkla bas-
kunskaper i sångämnet. Ju tidigare man lägger
barnrösten tillrätta, desto bättre kommer de att
kunna använda den i framtiden.Barn hör, och
barn vet ofta hur det ska låta, men de är också
lojala, och sjunger så som läraren gör. Många
pedagoger i skolan är därför rädda för musik-
ämnet, och att sjunga med barnen. Med en liten
fortbildning i sång, skulle de ändå kunna skapa
stimulerande musiklektioner som utvecklar både
barnen och dem själva, och som också genere-
rar en hel del glädje i stunden, och för hela livet.
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vara. Min erfarenhet är denna: Många lärare
tänker inte på att barnen hör när det inte låter
som melodin i ”Här kommer Pippi Lång-
strump”, men hur ska eleverna kunna korri-
gera det, när det redan sjungs 28 stämmor i
gruppen och läraren saknar verktyg till att för-
ändra sången?

Inspiration, improvisation, innovation
Det är ju en utmaning att inspirerade unga till
sång, så att de behåller och utvecklar sitt in-
tresse. Genom att låta elevernas idéer och för-
slag ta plats i undervisningen, kan fantastisk
improvisation uppstå, som i sin tur kan resul-
tera i något nytt. Ibland är det viktigt att ”vända
på pedagogogiken” som lärare, och fråga sig:
Vad kommer jag att lära mej av eleverna idag,
eller: Vad kommer de att inspirera mej till, idag?

Kanske kommer de följande lektionerna att se
helt annorlunda ut, på grund av elevernas med-
verkan...

Fortbildning för lärare?
Ja! Alla barn kan lära sig att sjunga, om man
inte har någon hörselnedsättning, eller annan
allvarlig sjukdom. Det är min absoluta erfaren-
het, efter många år i ”sångens tjänst”. Med lite
baskunskaper om rösten, kan många lärare göra
både bättre och roligare musiklektioner, där
”världsinstrumentet” sångrösten står i cen-
trum. Man behöver veta lite om den växande
barnrösten och dess förutsättningar, och veta
något om barnens röstregister, t. ex. vilken start-
ton en sång bör ha.

Det behövs också en plan för hur arbets-
platsen kan samverka så att undervisningen
ska bli så bra som möjligt. Det är inte heller fel

att blanda in en del ”sportmoment” i undervis-
ningen som gör det roligt att lyssna individu-
ellt eller i grupp, och att gissa rätt. Det skärper
upp lyssnarförmågan och vikten av att höra
skillnader.

Det är allvarligt att lärarutbildningarna inte
kan tillgodose det som behövs för att ge bar-
nen den undervisning de behöver i något som
kanske är det roligaste de vet, nämligen att
sjunga.

Även inom kulturskolan är det långt ifrån
alla lärare som vet hur man sjunger med barn i
de olika åldrarna. Det borde vara obligatoriskt
med en liten grundkurs i, hur den växande rös-
ten fungerar, om man på något sätt ska arbeta
med barn och sång. Det ger eleverna en ovär-
derlig glädje för hela livet, om de får hjälp att
utveckla det fantastiska instrument som bor i
deras kroppar: sångrösten.

Charina Widmark

Forts från föregående sida

Jag heter Kristina Fagerlund och är född på
Gotland men sedan 2002 bosatt i en av Ble-
kinges städer, Karlshamn. Till vardags arbetar
jag som sångpedagog på Kulturskolan i Karls-
krona. Där träffar jag många sångelever i ål-
dern 12-19 år och leder även en musikalgrupp
samt ansvarar för ett flertal barn- och ungdoms-
körer.

Det var med spänning jag såg fram emot att
äntligen få ta del av Röstforums riksstämma!
Jag vet inte hur länge jag varit medlem i Röst-
främjandet, nuvarande Röstforum - en lång tid
är det, och äntligen var det dags för min första
riksstämma!

Jag tog examen som sångpedagog på SMI i
Stockholm 2001, och sedan har familj, jobb
och det övriga livet gjort att det inte har varit
aktuellt att åka iväg. (Har en grundskollära-
rexamen från 1994 från Musikhögskolan i
Malmö i musik och engelska i bagaget också.)

Jag var medlem under studietiden och har
sedan dess varit medlem i Stockholms-
föreningen. Därefter flyttade jag mitt medlem-
skap till Röstforum Malmö-Lund och nu se-
dan ett år tillbaka är jag medlem i nybildade
Röstforum Sydost.

Programmet som Röstforum Stockholm satt
ihop till årets riksstämma var digert och varie-
rat. Det är bara att utbrista i ett ”wow” över
vilket jobb som föreningen har gjort för att få
till stånd ett sådant innehåll.

Tiden gick oerhört fort under helgen och jag
slängde mig mellan att begrunda den föreläs-
ning jag just varit med om, anteckna, redigera
en röstmemoinspelning, heja på massor av
gamla bekanta, och naturligtvis dricka kaffe.
Och bara få umgås med andra som har samma
intresse.

Jag reste till riksstämman ensam och som
representant från Röstforum Sydost och kan
verkligen rekommendera att åka själv! Det
gjorde att jag träffade många nya bekantska-

per som jag kanske inte hade gjort om jag rest
tillsammans med någon.

Jag uppskattar Röstforum just på grund av
sammansättningen av våra olika professioner.
Det gör att helheten kring allas vårt intresse
för rösten får ett större djup och det var därför
som jag åkte på Riksstämman. Jag ville få upp-
leva de senaste forskningsrönen som bland
annat Johan Sundberg gav oss, och jag behövde
ny input angående röst och kropp och olika
uttryckssätt.  Att exempelvis få ta del av ett
examensarbete angående transkvinnors röster
före och efter röstbehandling var extra intres-
sant.

Att få lyssna till Brian Gill när han talade
om ”The Link between Research and Vocal
Pedagogy” var en av helgens absoluta höjd-

punkter. Brian Gill utgick från en mängd på-
ståenden inom sångundervisning och fick många
av oss att känna igen vartenda uttryck och
instruktion som vi fått ta del av genom olika
sångpedagoger under årens lopp. Många glada
skratt!

Senare under första dagen fick vi möta Brian
Gill i workshopen där han rakt på sak ställde
våra kunskaper på prov. Det var en informativ
workshop som kretsade kring andningscykeln
och behovet kring semi-occluded vocal tract
postures i undervisningen.
”Hur tänker ni när ni möter en elev?” ”Vad är
viktigast?” ”Hur jobbar ni kring inandningen?”
”Vad då avspänning?” ”Vad är fakta?” etc.
Ja, jag erkänner! Använder mycket ”läpp-
fladder” i min undervisning men har slarvat
med hur det låter...

På söndagen hade vi bland annat en härlig in-
ledning med ”Sångkomigång” med Kerstin
Gabrielsson. Ett kärt återseende från min stu-
dietid. Vilka övningar och en ren njutning för
sångglädjen!

Under hela helgen fick vi deltagare möjlighet
att se och lyssna till SMI:s logonomstudenter.
De gjorde fantastiska inpass i glappet mellan
de olika programpunkterna. De fick oss alla
att stanna till i stunden och bli tysta!

Glad och nöjd efter en härlig helg lämnade jag
SMI:s lokaler i Huddinge. Jag hoppas kunna
åka på riksstämma igen. Men kanske blir det
om två år… För jag förstår att frågan är uppe
på bordet efter att jag fyllt i utvärderings-
enkäten som kom till oss deltagare efter riks-
stämman.

Helena Fagerlund

FörstagångsbesökFörstagångsbesökFörstagångsbesökFörstagångsbesökFörstagångsbesökarens intryckarens intryckarens intryckarens intryckarens intryck
Röstforums riksstämma 21-22 april 2018 SMI, StockholmRöstforums riksstämma 21-22 april 2018 SMI, StockholmRöstforums riksstämma 21-22 april 2018 SMI, StockholmRöstforums riksstämma 21-22 april 2018 SMI, StockholmRöstforums riksstämma 21-22 april 2018 SMI, Stockholm

Helena Fagerlund är sångpedagog på kulturskolan
i Karlshamn och aktiv medlem i Röstforum Syd-
ost. Årsmötet på SMI var premiär för henne.



Läraryrket är ett typiskt ”röstyrke” då
verksamheten i skolan till stor del
bygger på talad kommunikation. Skolan
är dock en arbetsplats och en lärande-
miljö där höga nivåer på aktivitetsbuller
är problematiskt. Då kan röstergonomi-
ska insatser krävas. Röstergonomi
omfattar faktorer i arbetsmiljön som
förbättrar möjligheterna till tal-
förståelse och talarkomfort. Åtgärder
som sänker bakgrunds- och aktivitets-
buller i skolan skonar inte bara hörseln
utan även rösten. Detta är extra viktigt
för lärare som behöver sin röst som
fungerande arbetsverktyg. Eleverna lär
sig också bättre om läraren är röstfrisk
och bullernivåerna lägre.

På Röstforums riksstämma den 22 April 2018
presenterade logopederna Annika Szabo
Portela och Karin Huss forskningsrön och
kliniska erfarenheter vad gäller lärares röster
på arbetet och i kliniken dit de kommer när de
utvecklat en röststörning, ett inte alldeles ovan-
ligt fenomen tyvärr. I en svensk studie från
2011, genomförd av Viveka Lyberg Åhlander
med kollegor från Lunds universitet, rappor-
terade 13% av de 467 deltagande lärarna röst-
problem ibland, ofta eller alltid, 12% av lä-
rarna hade varit sjukskrivna på grund av röst-
problem, 7% mer än vid ett tillfälle och 18%
övervägde att byta jobb på grund av röst-
problem. En anmärkningsvärt hög siffra kan
man tycka som talar för att röstergonomiska
åtgärder krävs i skolan.

För att underlätta röstrehabilitering och för-
hindra uppkomsten av arbetsrelaterade röst-
störningar så behöver arbetsgivare och före-
tagshälsovård utbildas i hur bedömning av röst-
ergonomiska faktorer kan inkluderas i det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1),
samt vilka praktiska åtgärder som kan vidtas
för att förbättra rösthälsan.

Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsmil-
jön är gynnsam ur ett röstergonomiskt per-
spektiv så att arbetstagarnas röster håller ett
helt yrkesliv.

En checklista för röstergonomi – det ska vara
lätt att tala – finns tillgänglig på Arbetsmiljö-
verkhets hemsida. Maria Södersten, logoped
vid Karolinska Institutet, har varit med att ta
fram denna checklista och har också tillsam-
mans med Christina Lindhe skrivit en kun-
skapsöversikt om yrkesrelaterade röststör-
ningar och röstergonomi som också finns att
ladda ner från Arbetsmiljöverkets hemsida
(Arbetsmiljöverket Rapport 2011:6).

Annika har en PhD från Karolinska Institutet
och har i huvudsak forskat kring röstergonomi
och rösthälsa hos personer med röstkrävande
yrken såsom lärare. I sin nuvarande position
som postdoktor på KTH drar Annika nytta
av sin kliniska erfarenhet i samarbetet med in-
genjörer och ergonomer i utvecklingen av digi-

tala metoder för mätning av röstanvändning
och buller i dagliga livet.

Karin är nybliven specialist inom området
röst, med inriktning röstterapi och röst-
ergonomi och arbetar på Talkliniken,
Danderyds sjukhus. Hon har lång erfarenhet
av patienter med arbetsrelaterade röststör-
ningar och träffar många lärare i sitt dagliga
arbete.

Dock är lärare inte den lättaste patient-
gruppen att arbeta med då de ofta är mycket
upptagna och stressade och inte alltid har tid
för den behandling och röstvila som skulle be-
hövas.

Annika och Karin samarbetar utifrån deras
gemensamma intresse för att hjälpa patienter
med arbetsrelaterade röststörningar i deras
vardag. Karin har försett Annika med patien-
ter till hennes forskningsprojekt och Annika
stöttar Karin i att utveckla en app med röst-
övningar som ska underlätta för patienterna
när de tränar rösten på egen hand.

Betydligt fler kvinnor än män drabbas av röst-
störningar, som till exempel knottror på stäm-
banden och fonasteni, som kännetecknas av
rösttrötthet. Annika har i sin forskning använt

en bärbar röstackumulator som fungerar som
en slags stegmätare för stämbandsvibrationer
och mäter hur starkt och hur mycket personen
använder sin röst, samt hur röstläget varierar
under dagen. Samtidigt registreras nivån på lju-
det i omgivningen. På så vis har hon funnit att
kvinnor med röstintensiva arbeten där ljudni-
vån är hög (över 70 dBA) utsätts för kraftiga
röstpåfrestningar vilket kan leda till förslit-
ningsskador på stämbanden.

Stämbandsknottror uppstår till följd av stort
mekaniskt slitage på stämbanden. Men man
kan även ha en röststörning utan synliga ska-
dor på stämbanden. Om musklerna är utmat-
tade, ungefär som vid tennisarmbåge, fungerar
rösten bra i korta stunder under lugna förhål-
landen, men blir snabbt ansträngd då den sätts
på prov, såsom i bullriga miljöer.

Rösthälsan påverkas av ett samspel av arbets-
relaterade och individuella riskfaktorer. Stora
röstkrav, bakgrundsbuller, torr luft och stress
kan leda till röststörningar med symptom som
heshet, rösttrötthet, svag röst, ansträngdhet
och smärta i halsen.

Kvinnor har som regel ljusare och något sva-
gare röst än män. De tvingas anstränga rösten
mer då bakgrundsbullret är starkt, vilket ökar
risken för röststörningar. Kvinnor är starkt över-
representerade bland patienter med stämbands-
knottror och fonasteni.

Lärare och förskollärare drabbas oftare av
röstproblem än andra yrkesgrupper. Om rös-
ten inte håller för de krav som ställs på den, så
att det påverkar kommunikationen och arbets-
förmågan kan det inverka på självkänslan ne-
gativt och leda till nedstämdhet.

Röstproblem kan också leda till minskade
sociala kontakter på fritiden. Röststörningar
innebär också betydande kostnader för arbets-
givare och samhälle på grund av minskad pro-
duktivitet, sjukskrivning och vård.

Vilka preventiva åtgärder kan motverka röst-
störningar hos lärare? Förebyggande röst-
utbildning med fokus både på röstteknik och
röstergonomi borde vara en självklarhet för
lärare, men är tyvärr sällsynt på lärarutbild-
ningarna.

De höga nivåerna på bakgrunds- och
aktivitetsbullret behöver sänkas för att för-
bättra de röstergonomiska förhållandena. Röst-
förstärkare och ljudutjämningssystem är ef-
fektiva hjälpmedel för att minska lärares röst-
belastning och förbättra taluppfattbarheten för
eleverna.

Akustiken i klassrummet kan behöva ses
över, så att den vare sig är överakustisk eller
för dämpad.

Det är även viktigt att luftkvaliteten är god
och många gånger behöver ventilation och städ-
ning förbättras så att luften är ren, fräsch och
inte för torr. Arbetsbelastningen behöver vara
rimlig och det ska vara möjligt att vila rösten
under åtminstone några stunder under arbets-
dagen.
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Annika Szabo Portela och Karin Huss
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Hjälp med stresshantering kan i många fall
behövas då stress leder till spänningar i krop-
pen som upprätthåller röstproblemen och
dessutom leder till att det blir svårare att ändra
ett röstbeteende.

Andra råd är att kroppshållningen bör vara
upprätt och avspänd och huvudet riktat rakt
framåt. Att dricka regelbundet, att näsandas
och att vid behov använda luftfuktare är något
som också förespråkas.

Karin berättade om hur logopeden kartlägger
olika orsaker till lärarens röstproblem. Ofta
handlar det om ett samspel mellan individens
förutsättningar t.ex. beroende på om personen
fått någon förebyggande röstträning och kan-
ske orsaker som reflux, allergi, astma, trånga
näsgångar, annan sjukdom eller stämbands-
förändring och sedan arbetsmiljön och arbe-
tets krav på röstanvändningen.

Hur rösten låter analyseras via röstinspel-
ning och röstanalys.  Om besvären framförallt
är av funktionell art så är det vanliga förekomst

av press (man gasar för mycket) eller knarr/
återhållet (man bromsar och håller igen) och
båda tillstånden är ofta förenade med spän-
ningar.

De subjektiva röst-och halsbesvären utvär-
deras genom standardiserade skattnings-
formulär. Checklistan för röstergonomi an-
vänds flitigt som kartläggningsverktyg och hjäl-
per ofta lärare till insikt kring att arbetsmiljö
och arbetssituation har del i röstproblemet.

Lärarna då, vad vill de? De vill minska an-
strängningskänslan i halsen i samband med tal/
läsning och att rösten ska hålla/bära under hela
dagarna.

Finns det då möjlighet för läraren att ta korta
pauser för att vila rösten under ett röstkrävande
arbetspass? Inte på rasterna som det verkar i
alla fall, då det är vanligt att Karins patienter
uttrycker att det måste stämma av med kollegor
på rasterna och att ”lärarrummet är värst” vad
gäller röstbelastning och ljudmiljö.

Genom röstterapin hos logoped vill de uppnå
en bättre röstteknik för att höras bättre och

kunna säga allt de vill och för att orka prata
även efter jobbet.

En utmaning är dock att ändra ett röst-
beteende under pågående röstöverbelastning,
och som sagt var är det många gånger inte lätt
för lärare att ta time out. Det är inte heller
alltid som en lärare vill involvera sin arbetsgi-
vare, vilket gör det svårt att genomföra röst-
ergonomiska insatser i arbetsmiljön.

Vad gör då lärarna i röstterapin? De arbetar
med hållning, avspänning och olika röst-
övningar med det övergripande målet att auto-
matisera ett röstbeteende där ett adekvat stöd
från bukregionen används, där kropps-
hållningen är upprätt och avspänd och där rikt-
ning, flöde och resonans i rösten avlastar stäm-
banden.

Ett behandlingsverktyg är att låta trötta rös-
ter bubbla. Rörfonation är ofta uppskattat och
kan kännas ”som salva på en spricka i fingret”,
enligt en av Karins patienter.  Vi fick höra mer
om rörfonation i ett annat fördrag under da-
gen.

Annika Szabo Portela och Karin Huss

Forts från föregående sida

Jag är så väldigt glad för det intresse
våra medlemmar visade för min studie
om dubbskådespelares röster. En yrkes-
grupp man sällan tänker på i dessa
röstsammanhang. Det har känts viktigt
för mig att få belysa hur de upplever sin
arbetsmiljö ur ett röstergonomiskt
perspektiv.

Under de 35 åren som jag arbetat med dubb-
ning, dubbregi och översättning för företag som
Disney, Dreamworks och Fox Films har jag
sett hur branschen förändrats och hur digital
teknik har effektiviserat stora delar av dubb-
processen. Dubbföretagen levererar idag större
mängder material på kortare tid. För dubb-
skådespelarnas del betyder det högre röst-
belastning under större tidspress. När jag bör-
jade dubba låg inspelningstakten på om-
kring 30-40 repliker i timmen (och då tyckte
vi att vi var riktigt duktiga) idag levererar vi
uppåt 110-120! Lite skillnad? Ja. Det ger min-
dre tid till stämbandsvila mellan fraserna.

Röstpedagoger talar ofta om hur man ska göra
för att låta bra men hur gör man när man måste
arbeta i röstens ytterområden? Om man för-
sörjer sig genom att förställa sin röst till exem-
pel som häxa, monster eller andra fantasifulla
karaktärer?

Dubbskådespelare är en grupp frilansande röst-
artister som mestadels består av skådespelare
som kan sjunga, musiker med dramatisk ådra
och musikalartister. 

Dubbandet, ofta dynamiskt och stundtals
högljutt och röstligt krävande. Alltifrån visk-
ningar till skrik och ibland rentav akrobatiskt
(därav titeln på min uppsats) beroende på vilka
röster som används.

Duktiga dubbare kastar sig med lätthet mel-
lan dessa röster och har ofta ett brett person-
galleri med karaktärer att hämta ifrån. 

Musikalitet, rytm och tajmingkänsla är av-
görande, förutom det ska de kunna gestalta en
karaktär, läsa fort, snabbt uppfatta situatio-
ner och förmedla en text, a vista. Simultan-
kapaicitet ska alltså in på lodrät C.

Studiomiljön som dubbskådespelare arbetar i
består av speciellt tillslutna rum ofta utan föns-
ter med ljuddämpande material som ger dålig
luftmiljö som är olämplig för talad kommuni-
kation. Under min studie såg jag att det också

förekom felaktig arbetsställning, mycket
stress, press och oregelbundna arbetstider.

De här faktorerna utgör risker i dubbskåde-
spelarens arbetsmiljö och kan påverka rösten
negativt. Med det sagt är det ändå viktigt att
berätta att dubbarna överlag älskar sitt arbete,
de kreativa människorna och den kreativa miljö
de arbetar i.

Under torsdagen hade jag med mig flera intres-
santa röstprover som jag också berättade lite
om. Dubbskådespelare som läste upp texten
“Ett svårt fall” både med vardagsröst och dubb-
karaktärsröster. Bland annat hörde vi en ung
kvinna på 24 år som hade svårt att komma ner
i taltonläge efter att ha dubbat ljusa barnröster
i några timmar.

Deltagarna på riksstämman skattade hen-
nes ålder kring 12-14 år eller däromkring. Det
kan naturligtvis innebära problem för en vuxen
person att låta så även i sin vardag.

Vi fick också röstprovsexempel på monster-
röst av en herre som fått ta hjälp av en logonom
efter en längre turné då han upplevde att han
inte längre kände igen sin vardagsröst. Med
rätt träning och talteknik fick han tillbaka rös-
ten och blir numera inte lika rösttrött efter
långa röstkrävande arbetspass.

Det finns alltså en del som kan göras för denna
yrkesgrupp, exempelvis röstträning och infor-
mation om röstergonomi både för arbetsgivare
och dubbare så att dessa röstakrobater kan få
fortsätta jobba länge, länge till med det de äls-
kar.

Den som är nyfiken på att läsa mer kan kika
på min uppsats Röstakrobaterna
www.smi.se/pdf/forskning/uppsatser/2016/
SharonDyall_vt16.pdf
 www.smi.se/pdf/forskning/uppsatser/2016/
SharonDyall_vt16.pdf

Röstakrobaterna – en teRöstakrobaterna – en teRöstakrobaterna – en teRöstakrobaterna – en teRöstakrobaterna – en text om dubbarext om dubbarext om dubbarext om dubbarext om dubbare
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På riksstämman den 22 april 2018 fick
jag möjlighet att presentera min dok-
torsavhandling i logopedi med titeln Oral
pressure and flow feedback components in
semi-occluded vocal tract exercises som jag
försvarade vid Åbo Akademi i september
2017.

En fri översättning av titeln till svenska kunde
vara Oraltryck och flödesåterkoppling i röst-
övningar med halvslutet ansatsrör. Mer spe-
cifikt så handlar min forskning i första hand
om den så kallade resonansrörsmetoden, en
röstträningsmetod presenterad av professorn
i fonetik vid Helsingfors Universitet, Antti
Sovijärvi, på 1960-talet.

Metoden har använts i logopedisk röst-
behandling i Finland sedan dess och klinisk
erfarenhet av dess användningsområden och
utförande har beskrivits i detalj av Simberg
och Laine (2007).

Metoden går ut på att patienten fonerar ge-
nom ett rör vars fria ände hålls fritt i luften
eller nedsänkt i vatten så att det bildas bubblor
på vattenytan. Sovijärvi (1964; 1969) före-
språkade att rören skulle ha specifika dimen-
sioner, vara gjorda av glas samt att man skulle
använda en öppen skål med vatten. De här
specifikationerna tas fortfarande i beaktande i
klinisk praxis, men det är oklart varför just till
exempel dessa rördimensioner skulle vara mer
optimala för träningen än andra.

Utfallet när ett luftflöde går genom ett rör
som sänkts ner i vatten och bildar bubblor
styrs av fysikaliska lagar gällande tryck och
luftflöde. Utfallet påverkas därmed av fasta
faktorer, som till exempel rördimensioner och
vattendjup.

Om man vill närma sig svaren på frågor om
vilka rör och vilket vattendjup som är att före-
dra vid röstträning, behöver man känna till hur
utfallet påverkas av de här fasta faktorerna.

Syftet med min avhandling var att kartlägga
vissa fysikaliska aspekter vid resonansrörs-
metoden, samt att undersöka vissa omedel-
bara fysiologiska effekter vid träning med
den. Några specifika forskningsfrågor gällde

hur trycket i
munnen på-
verkas av luft-
flöde, rörlängd,
rördiameter,
vattendjup och
bubbelbild-
ningen.

Metod
En stor del av
datat i avhand-
lingen samlades
in med en simu-
lator. Simula-
torn bestod av
en behållare
med tryckluft,
en luftflödes-

regulator/flödesmätare, en bakomliggande ka-
vitet med ungefär samma volym som
munhålan, en tryckmätare, en utgång för rör
av olika dimensioner och en skål med vatten.

Data samlades in både då rören hölls fritt i
luften samt då den fria änden var nedsänkt i
vatten. Den beroende variabeln var det tryck
som uppmättes i kaviteten bakom röret, vil-
ken på ett teoretiskt plan motsvarar munhålan.
Hädanefter kommer detta tryck att refereras
till som ”mottryck”.

Vi samlade även in data på 8 personer som
utförde resonansrörsfonation på vattendjupen
2 och 6 cm. Oraltrycket registrerades genom
att deltagarna höll en liten slang, kopplad till
en tryckmätare, i mungipan.

Resultat
Hur mottrycket påverkas av luftflöde,

rördimensioner och vattendjup.
Resultaten från datat insamlat med simulatorn
visade att vid ett givet luftflöde så genererade
ett rör med en mindre diameter ett högre mot-
tryck än vad ett rör med en större diameter
gjorde. Längden spelade även viss roll, så att
ett längre rör genererade ett något högre mot-
tryck än ett kortare, men diametern var mer
avgörande.

Vid ett luftflöde på 0 L/s var mottrycket 0
cmH

2
O när rören hölls fritt i luften. När de

däremot sänktes ner i vatten var det givna
vattendjupet avgörande för mottrycket, då
detta behövde byggas upp för att motsvara
det hydrostatiska trycket (vattentrycket) på
det givna djupet innan flödet kunde starta.
Mottrycket var alltså ungefär 1 cmH

2
O då

rörets fria ände var nedsänkt 1 cm i vattnet
även då flödet var 0 L/s. Den relativa tryck-
ökningen för ökat flöde var däremot relativt
oberoende av om röret var nedsänkt i vatten
eller inte.

Bubblor och hur de påverkas av rör-
dimensioner och vattendjup

När man tränar med resonansrörsmetoden och
sänker ner den fria änden av röret i vattnet
kommer mottrycket att bestå av två kompo-
nenter: ett statiskt medeltryck som bestäms
av vattendjupet och ett varierande, oscillerande
tryck, som uppstår till följd av att bubblorna
bildas och släpper om vartannat.

Resultaten av analyserna från simulatordatat
visade att bubbelfrekvensen, det vill säga an-
talet bubblor per sekund, ökar i samband med
ökat luftflöde upp till ett tröskelflöde. Då denna
tröskel passeras blir bubbelbildningen däremot
alltför oregelbunden för att bubbelfrekvensen
skulle kunna analyseras reliabelt.

Bubbelfrekvensen var högre med ett sma-
lare rör än med ett tjockare (diametrar 8 och 9
mm) vid ett givet luftflöde, men vi hittade inga
skillnader i bubbelfrekvenser mellan vatten-
djupen 2, 4 och 6 cm. Resultaten av bubbel-
frekvensmätningar från deltagarna visade där-
emot att bubbelfrekvensen ofta var högre på 2
cm vattendjup än på 6 cm.

Diskussion och slutsatser
Huvudresultaten i mitt avhandlingsarbete kan
sammanfattas som att rördiametern påverkar
förhållandet mellan mottryck och luftflöde
samt bubbelfrekvensen.

Baserat på simulatordatat kan man även slå
fast att vattendjupet påverkar medeltrycket,
men inte bubbelfrekvenserna vid ett givet luft-
flöde. Däremot så visade mätningarna med
mänskliga deltagare att bubbelfrekvensen ten-
derade minska med ökat vattendjup.

Motsvarande resultat har presenterats också
av andra forskare (bl.a. Horáèek m.fl., 2012;
Granqvist m.fl., 2014). Detta resultat tyder
på att människor spontant sänker sitt luft-
flöde då vattendjupet och det statiska mot-
trycket ökar, vilket kan vara viktigt att känna
till i kliniken.

Däremot så verkar det ännu inte finnas mät-
ningar på luftflöde vid resonansrörsmetoden
med mänskliga deltagare, så vi känner inte till
vilket flöde som rekommenderas praktiskt i
träningen. Kunskap om detta kunde vara en
viktig aspekt att undersöka för att vidare för-
stå hur resonansrörsmetoden påverkar röst-
bildningen. Dessutom bör man tolka resulta-
ten med viss försiktighet i och med att simula-

Rör och bubblor som verktygRör och bubblor som verktygRör och bubblor som verktygRör och bubblor som verktygRör och bubblor som verktyg
i röstbehandlingi röstbehandlingi röstbehandlingi röstbehandlingi röstbehandling.....

Greta Wistbacka disputerade i logopedi vid
Åbo Akademi i september 2017 med avhand-
lingen Oral pressure and flow feedback
components in semi-occluded vocal tract
exercises. Opponent var universitetslektor och
leg logoped Jenny Iwarsson (University of
Copenhagen). Handledare var professor Sus-
anna Simberg (Åbo Akademi, Oslo Universi-
tet) och lektor Svante Granqvist (Karolinska
Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH).
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torn har en stel kavitet medan mänskliga kin-
der är mjuka och kan ge efter och vibrera till
följd av tryckoscillationerna (Horáèek m.fl.,
2017).

Resultaten av mitt avhandlingsarbete bidrar
till att separera fysikaliska från beteendestyrda
orsaker till det omedelbara utfallet vid träning
med resonansrörsmetoden. Vi behöver veta
vilka möjligheter och begränsningar vi har för
att kontrollera träningen, och kanske kunde
ett önskat utfall uppnås genom att till exem-
pel byta ut röret mot ett annat, eller genom att
ändra instruktionerna till våra patienter.

Avhandlingen i sin helhet kan laddas ner från:
http://www.doria.fi/handle/10024/143376

Greta Wistbacka
Leg logoped, fil dr i logopedi
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Matti Hirvonen om Anna:

Vad ska man säga om Anna?

Om man kan tala om en «ideal-
student» så var det hon, när hon
kom till KMH. Alltid nyfiken, förbe-
redd, positiv med massor av frågor
som hon noggrant skrev ned i sin
pärm. Jag visste att hon skulle gå
hem och processa informationen
och komma tillbaka och tala vidare
om det hon tänkt ut.

Efter den tiden har vi samarbetat
många gånger, både i Sverige och i
USA, och det förberedelsearbete
hon lägger ned inför en konsert och
den entusiasm och kunnande hon
tar med sig in i arbetet är verkligen
speciellt.

Jag menar att hennes bok om
Skandinavisk sång är den hittills
mest heltäckande för den
engelskspråkiga marknaden, och
jag tar ofta med den när jag själv
ska presentera nordisk romans-
repertoar i utlandet, så som i fallet
med Juilliard School i New York i
oktober i samband med att Anna
och jag jobbar tillsammans igen.

Märks det att jag är entusiastisk?
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