Generelt om ViSP Videnscenter for Specialpædagogik
ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med
o

Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme

o

Kognitive vanskeligheder

o

Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

o

Vanskeligheder i forhold til hørelse

o

Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder

o

Ordblindhed

o

Behov for it-baserede kommunikationshjælpe-

Afasigruppe
- specialundervisning for voksne

midler mv.
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Afasi – en sprogforstyrrelse
Afasi er en sprogforstyrrelse som følge af en skade i hjernen.
I de fleste tilfælde er årsagen apopleksi dvs. en blodprop i
hjernen eller en hjerneblødning. Andre årsager kan være
ulykker, hjernesvulster eller neurologiske sygdomme.
I Danmark rammes ca. 3000 mennesker om året af afasi.

byde ind med egen viden og holdninger. Vi taler desuden om
afasi og dens følgevirkninger.
Der arbejdes ligeledes med forskellige sproglige øvelser til forbedring af de kommunikative evner.

Formål
Formålet med gruppeundervisningen er, at du:

Afasi – et kommunikationshandicap
Sproget er vores vigtigste redskab til kommunikation. Det har
derfor meget stor betydning for kontakten med vores omgivelser. Afasi er et kommunikationshandicap.
Karakteren og omfanget af vanskelighederne afhænger af,
hvilke dele af hjernen der er ramt, og hvor udbredt skaden
er.
Afasi kan give problemer med at:




udtrykke sig mundtligt
opfatte talt sprog
læse og skrive

Nogle afasiramte har store vanskeligheder med at formulere
sig, selvom de kan forstå det meste af, hvad andre siger.
Andre kan tale men bruger forkerte ord. De kan samtidig
have en usikker opfattelse af talt sprog.



forbedrer dine kommunikative evner i en social sammenhæng



får tillid til egne sproglige evner



udvider dine sproglige kompetencer



indøver og afprøver kompenserende strategier



bearbejder forskellige problemstillinger i relation til afasi



får større tillid til egen formåen i forhold til at tale

Generelt
En gruppe kan bestå af 4-8 deltagere og vil have tilknyttet en
eller to undervisere.
Der er løbende visitering til optagelse i gruppen.
Et gruppeforløb er på minimum 10 gange, hvorefter effekten
evalueres og det vurderes, om forløbet skal fortsætte.

Hvad kan ViSP tilbyde?

Praktisk

ViSP tilbyder gruppeundervisning til personer, der efter en
hjerneskade har fået afasi.

Der er mulighed for at bestille kørsel til og fra undervisningen.

Gruppeundervisning foregår én gang om ugen. Indholdet i
undervisningen er meget struktureret og foregår overordnet
efter samme program. En undervisningsgang vil typisk bestå
af et morgenmøde, hvor deltagerne kan fortælle om, hvad de
har oplevet siden sidst. Derefter en fællessang og efterfølgende en samtale om ”Ugens Nyhed”, hvor deltagerne kan
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