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Center for Specialundervisning for Voksne
CSV er Københavns Kommunes kommunikationscenter. Vi tilbyder højt specialiseret undervisning og
afprøvning af høre-, syns- og teknologiske hjælpemidler. Vi har fokus på, at vores tilbud skal forbedre din
livskvalitet. Du kan læse mere om vores tilbud på vores hjemmeside www.csv.kk.dk

Løbsk tale
Inden for taleområdet har vi flere
forskellige tilbud. Nedenfor kan du læse
mere om vores tilbud inden for løbsk tale.
Hvad kan CSV gøre for dig?
Vi tilbyder et forløb, hvor du arbejder med at
blive mere opmærksom på din tale. Vi
arbejder med en mere tydelig udtale, og du
får strategier for, hvordan du holder fast i
den røde tråd i fortællinger og får struktur på
tankerne.
Undervisningen forgår enten individuelt, i en
gruppe eller eventuelt begge dele.
Hvad er løbsk tale?
Løbsk tale er et kommunikationshandikap,
der i nogle tilfælde optræder sammen med
stammen, men også kan forekomme alene.
Løbsk tale er hyppigst kendetegnet ved et
højt taletempo, utydelig udtale og en tendens
til at udelade endelser, trække stavelser
sammen eller bytte om på stavelser.

Du kan have problemer med at formulere
dine tanker klart og have vanskeligt ved at
danne struktur og opbygge sætninger og
fortællinger - og at holde den røde tråd i en
historie.
Nogle personer med løbsk tale er ikke selv
opmærksomme på problemet. Løbsk tale kan
være arveligt, så der kan være flere i en
familie, der kender til problematikken, som
kan forekomme i meget forskellig
sværhedsgrad.
Hvad kan du selv gøre?
Du kan eventuelt prøve at tale med dine
nærmeste, om de kender til det og fx prøve
at eksperimentere lidt med din tale. Lege
med udtalen og tempoet, så du lige så
langsomt begynder at blive mere bevidst om
din tale. Men det er svært at ændre på
problematikken uden hjælp udefra.

Hvem kan benytte sig af CSV’s tilbud?
Alle voksne borgere, som bor i Københavns
Kommune, kan benytte sig af vores tilbud.
Borgere i Frederiksberg, Tårnby og Dragør
kommuner kan, med få undtagelser, også
benytte sig af vores tilbud.
Hvis du bor i en anden kommune, er du også
velkommen til at henvende dig og høre, om du
har mulighed for at benytte dig af vores tilbud.
På vores hjemmeside www.csv.kk.dk kan du
læse mere om, hvordan du kommer i gang.

