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Når det lille barn stammer Per Fab\u00e6ch Knudsen Hent PDF Pjecen er skrevet for forældre til små børn,
der stammer, og for forældre, der er i tvivl om, hvorvidt deres barn stammer. Pjecen henvender sig også til
pædagoger, dagplejere og andre, der i deres hverdag er i kontakt med små børn. Formålet med pjecen er at

give forældre og andre en forståelse af, hvad stammen er, hvordan stammen kan udvikle sig, og hvordan man
bedst muligt kan håndtere stammen hos det lille barn. Stammen kan udvikle sig til et alvorligt handicap, hvis
der ikke tidligt bliver grebet ind med behandling. Både logopæder, forældre og daginstitutionspersonale er
vigtige i behandlingen. Pjecen indeholder beskrivelse af forskelle på stammen og normal ikke-flydende tale
hos børn, viden om stammen, hvordan stammen kan udvikle sig og teorier om stammens opståen. Foruden
råd til forældre er der en række henvisninger til kilder, hvor det er muligt at søge mere information. Denne
pjece er en revideret udgave af pjecen fra 1990. Forfatterne har i den reviderede udgave gjort brug af den

nyeste viden om arbejdet med børn, der stammer. 2. udgave 2011
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