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I denne folder kan du læse om vejledningen til forældre og andre voksne
omkring et barn, der muligvis stammer.
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ER DU BEKYMRET FOR OM
DIT BARN STAMMER?
Et tilbud
omfatter altid
barnets netværk.

Denne vejledning henvender sig til

Er du bekymret og/eller er du i tvivl, om

forældre og andre voksne, der er bekym-

dit barn stammer, kontakt altid din lokale

rede for, om et barn stammer.

logopæd (talepædagog) via PPR/
Familiehuset.

Mange små børn oplever som en naturlig
del af deres sprogudvikling, at deres tale
er mindre flydende i perioder. Det opstår
typisk i 2-5 års alderen. De tøver, stopper
op midt i en sætning eller gentager de
første par ord i sætningen flere gange.
Dette er ikke nødvendigvis begyndende
stammen. Dette kan være almindelig
ikke-flydende tale, som går i sig selv.
Men det kan også være begyndende
stammen, og er det tilfældet, er tidlig
indsats i barnets netværk vigtigt.
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TIDLIG HJÆLP ER VIGTIG!

Hvis man er bekymret for, at ens barn
stammer, kan man kontakte kommunens

• Stammens indflydelse på barnets
situation generelt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR) og tale med en logopæd. Logo-

På baggrund af denne samtale vil I få

pæden vil undersøge, om barnet stam-

tilbudt råd og vejledning og evt. behand-

mer, og hvad der evt. skal tilbydes her og

ling. Tilbuddet vil afhænge af flere fak-

nu. Vejledning, rådgivning og behandling

torer. Barnets følelsesmæssige parathed

af stammen er gratis i det offentlige

og motivation må analyseres, inden der

system.

kan tages stilling til evt. direkte eller
indirekte foranstaltninger (observation,

I vil få tilbudt en indledende samtale,

vejledning, stammebehandling, etc.).

hvor følgende emner bl.a. drøftes
• Barnets tale- og sprogudvikling
• Den ydre stammen og barnets/
omgivelsernes reaktion på den
• Barnets holdning og reaktioner til sin
stammen
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Et tilbud omfatter altid barnets netværk.

FAKTA OM STAMMEN

Stammen er en
talelidelse og et
kommunikationshandicap.

Selv om man ikke kender årsagerne til

åben stammeadfærd (brud i flydende

stammen og ikke har løst stammens

tale, blokeringer, forlængelser, tremor,

gåde, så har man alligevel en hel del

medbevægelser i kroppen mv.) og skjulte

viden om stammen. Man ved, at tidlig

følelser (som kan være flovhed, angst,

indsats er afgørende for, at stammeren

skyld, skam, frygt for afsløring, mangel

ikke udvikler uhensigtsmæssig stam-

på selvtillid, dårligt selvbillede, panik,

meadfærd, der kan påvirke samværet og

osv.).

kommunikationen med andre mennesker
og barnets egen opfattelse af sig selv.

Stammesymptomerne fremtræder
forskelligt fra stammer til stammer, lige-

Stammen menes at være forårsaget af

som der også kan være en forandring i

mange faktorer. Samspillet mellem arv,

symptombilledet i takt med barnet bliver

sociale og tale-sproglige faktorer har

ældre.

afgørende betydning for, hvordan kommunikationen udvikles.
Stammen er en talelidelse og et
kommunikationshandicap. Det er en
talelidelse, hvor der både kan være
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HVAD KAN DU GØRE?

Som forælder er der forskellige ting, du

• Være en god talemodel, fx ved at undgå

kan gøre for at hjælpe og støtte dit barn,

at afbryde barnet, ved at anvende

hvis det stammer.

enkelt sprog og korte sætninger og

Du kan:

forsøge at undgå for mange spørgsmål.

• Vise, at du har tid til at tale med barnet.
Er du i tvivl om noget, så spørg logopæden
• Holde øjenkontakt med barnet, mens I
taler sammen.
• Fokusere på det barnet gerne vil sige,
selvom det stammer.
• Være åben om stammen i forhold til
barnet og dets omgivelser.
• Tale med barnet om stammen i situationer, hvor barnet kæmper med stammen. Sig fx “Jeg kan godt høre, at det
er svært for dig at snakke lige nu.”
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om, hvordan du skal forholde dig.
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info
Er du i tvivl om noget, så spørg
logopæden om, hvordan du skal
forholde dig.

CITAT FRA UNDERSØGELSEN

Yderligere information

KONTAKTINFO:
Jeanne Windsmose

www.stammeforeningen.dk

Christensen
Talehørekonsulent

https://vidensportal.dk/handicap/stammen-hos-voksne
Stevns Kommune
Birkehøj
Børn & Læring
Mobil

30 92 43 95

Telefon 56 57 50 88
jeannech@stevns.dk
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