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   Taleundervisning  
 
   Voksne med Cochlear Implant  
   (CI) 
 
     
  

SCR Kommunikation 
Roskilde�



 
Målgruppe 
CI-opererede voksne, som oplever stemme- og/eller udtale-
vanskeligheder efter tilvænningen til den nye måde at høre på.  

Når du har fået CI, kan du måske høre eller mærke: 
 

• At stemmen er svær at styre 
• At du er usikker på, om du taler for kraftigt eller for 

svagt 
• At det føles anstrengende i halsen at tale 
• At du bliver træt i stemmen af at tale 
• At du undgår at hviske, råbe og synge 
• At der er visse ord, du undgår, fordi du er usikker på, 

hvordan de skal udtales 
• At andre kommenterer din udtale 
• At du hænger fast i vaner i forhold til din udtale 

 
Formål 
Formålet med undervisningen er individuelt men kan fx være: 
 

• At udnytte den nye måde at høre på til at styre egen 
stemme bedre 

• At udnytte den nye måde at høre på til at lære en bed-
re udtale 

• At få mod på at bruge stemmen uden de begrænsnin-
ger, der tidligere har været med et svært høretab fx at 
tale i forsamlinger 

• At få mod på at bruge ord, som ellers undgås 

 
 

 
Indhold 
Efter en samtale med en logopæd (talepædagog) kan du 
blive tilbudt et undervisningsforløb, der fx kan indehol-
de:  
 

• Arbejde med spændinger i kroppen  
• Kropsholdning 
• Vejrtrækningsøvelser 
• Stemmeøvelser 
• Mundmotoriske øvelser 
• Udtaleøvelser 
• Træning af nye ord fx fremmedord eller uden-

landske ord 

 
Omfang 
Undervisningen tilrettelægges ud fra dine ønsker og be-
hov og foregår primært som eneundervisning af kortere 
eller længere varighed. 

 
Pris 
Undervisningen er gratis for borgere i Roskilde, Stevns, 
Lejre, Køge, Solrød og Greve kommuner. 


