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Forord 
Denne rapport beskriver pilotprojektet ”Indsats over for stammen hos børn”, 
der er gennemført af Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) fra november 
1997 til udgangen af 1999. Rapporten indeholder en beskrivelse af projektets 
udadrettede aktiviteter og resultater, samt analyser og tolkninger af dem. Sidst i 
rapporten er der forslag til nye aktiviteter. Umiddelbart efter forordet er der en 
sammenfatning med essensen af projektets indhold og resultater.  
 
Projektet er gennemført af projektleder Hermann Christmann. Projektet har 
haft en styregruppe bestående af Henrik N. Jensen, formand for FSD, og Carl 
Erik Peters-Lehm, bestyrelsesmedlem i FSD. Projektet har fået faglig 
assistance af en referencegruppe bestående af Anny Gosvig, Audiologopædisk 
Forening, Anita Toksvig, Foreningen af Tale- og Hørepædagoger i 
Folkeskolen, Per Fabæch Knudsen, Dansk Videnscenter for Stammen og Carl 
Erik Peters-Lehm, FSD. Begge grupper har ydet projektet særdeles værdifuld 
viden og sparring. 
 
Projektets virksomhed har været afgrænset til Nordjyllands og Vestsjællands 
amter. Projektet har været i kontakt med Pædagogisk Psykologiske 
Rådgivninger omfattende alle kommuner i de to amter. Samtlige kommuner 
har været meget hjælpsomme med praktisk assistance, f.eks. ved at udsende 
materiale til forældre, skoler mv. De to amters taleinstitutter har også været 
imødekommende og har bl.a. stillet med foredragsholdere på mødeaftener. En 
stor del af kommunerne og de to taleinstitutter har derudover samarbejdet med 
projektet i forbindelse med de aktiviteter, der er beskrevet i rapporten.  
 
Uden for projektets geografiske afgrænsning har Viborg og Greve kommuner 
og Taleinstituttet i Århus samarbejdet med projektet ved at stille 
foredragsholdere til kurser og aftenmøder, og ved i øvrigt at interessere sig for 
projektet.  
 
Projektet er økonomisk støttet af Socialministeriet, uden denne støtte havde 
projektet ikke kunnet virkeliggøres.  
 



Tak til alle! 
 
Begreberne ”behandling” og ”undervisning” anvendes i flæng i rapporten. 
Termerne ”stammebehandlere”, ”stammeundervisere” og ”talepædagoger” 
anvendes om de faggrupper, der arbejder med stammen, især talepædagoger, 
audiologopæder og psykologer. ”Pædagogisk Psykologisk Rådgivning” er et 
langt ord, som i rapporten skrives ”PPR” i forskellige afskygninger.   
 
Ud over denne rapport vil projektets resultater blive formidlet i artikler i 
fagtidsskrifter og i kongresindlæg på The Third World Congress on Fluency 
Disorders i august 2000. Rapporten kan også læses på FSD’s hjemmeside på 
Internettet: www.fsd.dk     
 
 
 Hermann Christmann 

Sammenfatning 
Kap. 1. Projektets baggrund og formål. 
Erfaringen viser, at stammende børn og deres forældre får en meget forskellig 
service afhængig af, hvor i landet de bor. Det er også erkendt, at servicen ej 
heller er tilstrækkelig alle steder (Undervisningsministeriet 1995, 1997). Såvel 
forældre som talepædagoger beklager denne tilstand. 
 
Nærværende projekt blev derfor iværksat af Foreningen for Stammere i 
Danmark med formålet at forbedre indsatsen over for stammen hos børn for at 
forebygge, at stammen udvikler sig til et varigt handicap. Det er et pilotprojekt, 
der omfatter kommunerne og disses samarbejdspartnere i Vestsjællands og 
Nordjyllands amter. 
 
Kap. 2. Specialundervisningen for børn. 
Stammebehandling kaldes officielt for specialundervisning. Lovgrundlaget for 
specialundervisningen findes i Folkeskoleloven, som bestemmer, at 
kommunerne har ansvaret for den almindelige specialundervisning, mens 
amterne varetager den vidtgående specialundervisning. 
Stammebehandling foretages især af talepædagoger og audiologopæder, nogle 
steder suppleret af psykologer. Uddannelsen til talepædagog finder sted på 
Danmarks Lærerhøjskole. Uddannelsen har et beskedent teoretisk indhold og 
en minimal praktik. Med uddannelsen som eneste ballast er kandidaterne ikke 
kompetente til at behandle stammen. Uddannelsen til audiologopæd finder sted 
på Københavns Universitet. På baggrund af studieplanen er det ikke muligt at 
bedømme kandidaternes kompetence inden for stammebehandling. 
Psykologistudiet indeholder intet om stammen. 
 
Kap. 3. Projektets aktiviteter og evaluering 
Projektet har i samarbejde med de involverede parter arrangeret en række 
møder og kurser mm., som især har været rettet mod forældre og 
stammebehandlere.  
Evalueringen tager sigte på at måle projektets effekt på stammebehandlingen i 
relation til projektets mål. På grund af projektets relativt korte varighed vil 



målopfyldelsen kun indirekte kunne måles, da effekterne først vil slå igennem 
efter projektets ophør. Målingerne er f.eks. sket ved at stammebehandlerne har 
besvaret spørgeskemaer. Besvarelserne er blevet analyseret og tolket, og der ud 
fra er projektets grad af målopfyldelse blevet bedømt. 
 
Kap. 4. Projektets aktiviteter og deres målopfyldelse  
4.1. Møderække for forældre, talepædagoger m.fl., forår 1998 
På 5 møder i Nordjylland og 4 på Vestsjælland foregik der en dialog mellem 
forældre, talepædagoger og projektet. Forældre fortalte om deres erfaringer 
med at have et stammende barn og med behandlingen. Talepædagoger fortalte 
om den service, som deres PPR tilbød. Mange tilbød indirekte indsats, dvs. 
rådgivning af barnets omgivelser, for at støtte en positiv stammeudvikling. 
Yderst få tilbød direkte behandling, de fleste følte sig fagligt usikre over disse 
lidt sværere tilfælde, især gælder det stammen hos skolebørn. Mange 
talepædagoger nævnte, at de var overbebyrdede. Transport af de børn, der 
skulle i behandling, blev hyppigt omtalt som en hindring for arbejdet. 
 
Projektet tilbød forældre at støtte oprettelse af forældregrupper, hvor forældre 
og børn kunne mødes. Projektet tilbød også at støtte nye ideer og tiltag fra 
stammebehandlerne for at kunne gøre en bedre indsats. I kapitel 4, afsnittene 
4.2 til 4.6 er disse tiltag omtalt.  
 
4.2 Forældregrupper, forår-efterår 1999 
Som nævnt i 4.1 tilbød projektet at støtte forældregrupper. I Nordjylland er der 
dannet en gruppe og i Vestsjælland er to forældre interesserede i at oprette en 
gruppe. Det har generelt vist sig svært at oprette grupper, årsagerne hertil er 
ikke ganske klare. 
 
4.3 Temadag PPR Frederikshavn, februar 1999 
Temadagen havde som formål at tjene som starten på et tværfagligt samarbejde 
på stammeområdet mellem rådgivningens talepædagoger og psykologer. Et 
halvt år efter temadagen var der et uformelt opfølgningsmøde. Spørgeskemaer 
blev besvaret både på temadagen og opfølgningsmødet: De væsentligste 
problemer var: manglende (efter)uddannelse af stammebehandlerne; 
stammende skolebørn, herunder at der intet amtstilbud var til dem. Det 
(manglende) tværfaglige samarbejde vejede ikke tungt i besvarelserne. Af 
positive faktorer nævnes et godt samarbejde med forældre og institutioner. Det 
tværfaglige samarbejde har ikke nogen stor vægt blandt de positive faktorer. 
PPR vil indgå i et tværkommunalt samarbejde på stammeområdet.  
 
4.4 Kursus om stammen hos skolebørn, Vestsjælland, maj-juni 1999  
At skolebørnsstammen er ved at komme i fokus efter et tiår med fokus på 
småbørn, er et af projektets generelle iagttagelser. Således også i Vestsjælland, 
hvor der blev arrangeret et kursus med professor Barry Guitar fra USA, som er 
en fremtrædende fortaler for en integreret tilgang til stammebehandling. 
Kursusdeltagernes besvarelse af spørgeskemaer viste samme mønster som i 
afsnit 4.1 og 4.3: Alt på nær den indirekte indsats over for småbørn følte 
stammebehandlerne sig fagligt usikre over for. I Vestsjælland har amtet 



ydermere ikke hidtil spillet nogen rolle på stammeområdet, hvilket har hensat 
mange PPR-kontorer i resignation. Men deltagerne nævnte også, at de nu 
havde intentioner om at iværksætte en direkte indsats, hvor der var indikation 
for en sådan.      
  
4.5 Kursus Nordjylland, juni 1999 
Dette kursus er resultatet af taleinstituttets bestræbelser på at få PPR til at 
påtage sig specialundervisningen af stammende skolebørn. Kurset havde som 
formål dels fagligt at opkvalificere de kommunale stammebehandlere, dels at 
skabe et forum for etablering af tværkommunalt samarbejde. Nordjyllands 
Amts Taleinstitut leverede undervisere, og taleinstituttet vil påtage sig at yde 
rådgivning og supervision til de tværkommunale stammebehandlingsforløb, der 
bliver etableret. Kursusdeltagerne gav det samme generelle billede af deres 
situation, som er gengivet i de ovenstående afsnit. Efter kurset er der i efteråret 
1999 oprettet to tværkommunale behandlingsforløb   
 4.6 Vestsjællands amt 1998-1999 
Projektet har i forbindelse med Vestsjællands Amts hidtidige manglende 
indsats på stammeområdet henvendt sig til amtet for at påtale den manglende 
overholdelse af Folkeskoleloven på stammeområdet. I et svarbrev fra januar 
1999 til projektet tilkendegiver formanden for amtets socialudvalg, at 
”...stammen indgår på lige fod med den øvrige vidtgående specialundervisning 
i amtets tilbud...”. Dette svar ligger på linie med  amtskonsulentens udtalelser i 
en telefonsamtale i november 1999. Nu venter amtet på henvisninger fra PPR, 
men da man hidtil på PPR er blevet ”vænnet af” med at henvise til amtet, går 
der formentlig et stykke tid, før de nye procedurer er fuldt ud indarbejdet i 
kommunerne. 
 
4.7 Radiokampagne 
En af erfaringerne fra møderækken og arbejdet med forældregrupperne (se 
afsnit 4.1 og 4.2) er, at det er svært at få tag i forældre og at få forældre til at 
deltage i forældregrupper. For ikke at lade muligheder u-udtømte, gennemførte 
projektet en radiokampagne i lokalradioer i afgrænsede områder, nemlig 
Aalborg, Slagelse, Ringsted og Holbæk. Kampagnerne bestod af to radiospots, 
der henvendte sig til forældre til småbørn og til forældre til skolebørn. Hvert 
spot var på 18 sekunder og formidlede budskabet, at der kunne gøres noget ved 
stammen. Der var endvidere henvisning til stammeforeningens telefonnummer. 
Der har kun været få direkte henvendelser til FSD som følge af radiospottene, 
men der har været henvendelser fra forældre, hvis familie og bekendte havde 
fortalt dem om annoncerne. Lokalradioen i Aalborg har desuden fået flere 
positive reaktioner på spottene fra lytterne.  
 
Kap. 5. Fortolkninger, diskussion og sammenfatning af projektets resultater 
Decentraliseringen af stammebehandlingen har været for vidtgående. Det er de 
færreste kommuner, der alene kan yde den kvalificerede indsats, som de ifølge 
Folkeskoleloven skal. Vestsjællands amt havde ikke haft noget tilbud på 
stammeområdet, og har således ikke opfyldt dets forpligtelse til at tilbyde 
vidtgående specialundervisning – dette ser dog ud til at være ændret. 
 



Stammeundervisningen i PPR er i reglen ikke institutionaliseret, men hviler 
ofte på entusiastiske enkeltpersoners indsats. Endog i store kommuner står og 
falder undervisningen med, om man tilfældigvis har kvalificeret og interesseret 
personale ansat.  
 
Grunduddannelserne på området kvalificerer ikke kandidaterne til at arbejde 
med stammen.  
 
Mange talepædagoger er ”bange” for at arbejde med stammen, især hos de lidt 
ældre børn. 
 
Manglende behandlingsmotivation hos skolebørn, som nævnes af mange, 
kunne skyldes at disse børns hidtidige behandlingsforløb har været resultatløse. 
 
Mange behandlere gav udtryk for, at de ikke havde tilstrækkelig tid. Dette kan 
være udtryk for manglende ressourcer, prioritering eller erfaring.  
 
Der er et betalingsproblem i forbindelse med transport af børnene til 
behandling. 
 
Tværkommunalt samarbejde er en nærliggende løsning når man ikke i sin egen 
kommune har visiteret et tilstrækkeligt antal børn til gruppebehandling. Ikke 
desto mindre er der en tendens til at opløse eksisterende PPR-samarbejder. 
 
Amternes rolle er meget vigtig. Det blev klart illustreret af det faktum, at der 
var langt større lydhørhed og fremmøde blandt forældre til småbørn i 
Nordjylland, hvor taleinstituttet har et godt tilbud til denne aldersgruppe end 
der var i Vestsjælland hvor amtet intet havde gjort på området. Amtet spiller en 
vigtig rolle som udbyder af vidtgående specialundervisning, som regionalt 
videnscenter, og som samlingspunkt for PPR-kontorerne i amtet. 
 
Kap. 6. Perspektiver, forslag til ændringer og nye initiativer 
Ifølge projektbeskrivelsen er et af formålene med nærværende rapport et være 
beslutningsgrundlag for, om Foreningen for Stammere i Danmark skal søge 
iværksat et nyt projekt og i givet fald hvordan dette skal udformes. Her følger 
et katalog over emner på stammeområdet, hvor projektet har påvist et behov og 
hvor et nyt projekt kan tage afsæt: 
 
Beskrivelse af PPR’s  og amternes opgaver. Operative tolkninger af 
bekendtgørelser og vejledninger på specialundervisningsområdet. Etablering af 
tværkommunale samarbejder, herunder samarbejde med amtet. Prioritering. 
”Systembaseret” i stedet for ”personbaseret” indsats. Operationalisere begrebet 
”faglig kvalitet”. Etablering af tværfagligt samarbejde. Videreformidling af god 
praksis. Systematisering af arbejdet, både for småbørn og skolebørn. Bedre 
service fra kommuner og amter for børn og voksne, der stammer. Afhjælpe 
informations- og uddannelsesbehov hos stammebehandlere. Specificere krav til 
grunduddannelse og efteruddannelse. Brugerinddragelse. Forældreinformation. 



Information til voksne stammere. Etablere grupper af forældre og børn. Gøre 
PPR og taleinstitut kendt i lokalsamfundet.  
 
Arbejdet med en del af disse emner vil kunne ske i samarbejde mellem FSD og 
et antal kommuner og amter, og med Dansk Videnscenter for Stammen som 
supervisor. 
 



1. Projektets baggrund og formål 
Baggrund, se endvidere bilag 1-1.  
I 1989-91 blev Børnestammeprojektet gennemført på Aalborg Universitet. 
Dette projekt havde som formål at ændre holdningen over mod tidlig 
intervention over for stammen hos små børn, og projektet skabte mange steder 
en stor interesse for stammen og der kom generelt en bedre indsats over for 
stammen hos  småbørn i primærkommunerne, hvis PPR-kontorer ifølge 
lovgivningen har ansvar for at yde stammeundervisning/ behandling.  
 
Begrundelsen for, at Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) iværksatte 
nærværende projekt var, at tilbuddene fra kommune til kommune stadigvæk 
var meget forskellige og ikke alle steder lige gode (Undervisningsministeriet 
1995, 1997). Der var og er kommuner, der ikke har et tilbud til stammende 
børn og deres familie, eller som har et utilstrækkeligt eller ikke relevant tilbud. 
Desuden har såvel forældre til stammende børn som talepædagoger/logopæder 
udtrykt utilfredshed med de eksisterende forhold. Forældre har været utilfredse 
med utilstrækkelige tilbud fra deres hjemkommune. Mange talepædagoger (og 
psykologer) fra PPR-kontorer over hele landet har fortalt os om deres ofte 
pressede hverdag, hvor man skal dække en hel række forskellige fagområder 
og derfor ikke har tid og mulighed for at gå dybere ned i et enkelt område, 
f.eks. stammen. Mange har også for “få” stammere til at kunne komme dybere 
ind i emnet og opbygge og opretholde deres kompetence. 
 
Endelig har mange logopæder beklaget sig over, at deres grunduddannelse i 
stammen er ganske utilstrækkelig og derved lader dem i stikken når de står 
over for et stammende barn og dets forældre. Formelt er man med 
grunduddannelsen kvalificeret til at undervise/behandle stammen, men reelt er 
man ikke i stand til at yde en kvalificeret indsats, med mindre man under 
uddannelsen har skrevet opgave om stammen eller på anden måde har skaffet 
sig dybere kundskaber om emnet.   
 
FSD har modtaget økonomisk støtte til projektet fra Socialministeriet. Projektet 
er organiseret med en projektleder, en faglig referencegruppe bestående af 
personer med faglig ekspertise fra Audiologopædisk Forening, Foreningen af 
Tale-Hørepædagoger i Folkeskolen, Dansk Videnscenter for Stammen og 
forældregruppen i Foreningen for Stammere i Danmark. Derudover har FSD 
nedsat en styregruppe for projektet. 
 
Formål 
Nærværende projektets overordnede formål er at forbedre indsatsen over for 
stammen hos børn for på den måde at forebygge, at stammen udvikler sig til et 
varigt handicap. Der er tale om et pilotprojekt, som omfatter kommunerne og 
deres samarbejdspartnere i Vestsjællands og Nordjyllands amter. 
 
Projektets delmål er: 
• at "opfange" stammende børn på et tidligt tidspunkt, hvilket er 

forudsætningen for en forebyggende indsats. 



• at etablere grupper af forældre til stammende børn. 
• at der i kommunalt regi gennem efteruddannelse skabes mulighed for et 

mere ensartet serviceniveau over for stammende børn og deres familie.  
• at stammen bliver betragtet med samme alvor som andre kendte 

funktionshindringer 
 
 

2. Specialundervisningen for børn 
2.1 Lovgrundlaget 
Folkeskoleloven fastlægger rettighederne for at få specialundervisning. Loven 
gælder i den henseende både for børn i den undervisningspligtige alder og for 
småbørn (§3 og §4). Loven afgrænser eller kategoriserer ikke den elevgruppe, 
der har specialundervisning behov (Hansen 1993), men pålægger i §3 
undervisningsministeren at fastsætte regler herom. Ifølge §12 henviser 
pædagogisk-psykologisk rådgivning, efter samråd med eleven og forældrene, 
til specialundervisning. 
 
Ifølge folkeskolelovens §20 Stk.1 skal kommunalbestyrelsen sørge for 
specialundervisningen både for skolebørn og børn, der endnu ikke har 
påbegyndt skolegangen. Specialundervisningen omtales, bl.a. af Hansen 
(1993), som ”almindelig specialundervisning”. 
 
I lovens §20 Stk. 2 pålægges amtsrådet at sørge for specialundervisning af de 
skolebørn og småbørn, der har behov for vidtgående hensyntagen eller støtte. 
Undervisningen i henhold til Stk. 2 omtales (ibid.) som ”vidtgående 
specialundervisning”.  
 
Folkeskolelovens bestemmelser om specialundervisning er præciseret i 
bekendtgørelser og vejledninger. BEK (1999) og VEJ (1999) om skolebørn og 
BEK (1979) og VEJ (1980) om småbørn omhandler bl.a. 
specialundervisningens former og indhold samt fremgangsmåden ved 
henvisning, herunder henvisning til amtet og de pædagogisk-faglige relationer 
mellem kommune og amt.  
 
Folkeskolelovens §49 og BEK (1994) fastsætter rammerne for de økonomiske 
relationer mellem kommune og amt. Udgifterne til almindelig 
specialundervisning påhviler kommunen. Udgifterne til vidtgående 
specialundervisning påhviler amtet, dog skal kommunen betale et beløb pr. 
elev til amtet, beløbets størrelse fastsættes af undervisningsministeren. 
 
I folketingsåret 1999-2000 fremsætter Undervisningsministeren forslag om 
ændring af Folkeskoleloven (L97 om ændret opgavefordeling vedrørende den 
vidtgående specialundervisning). Ændringen har som formål at give 
kommunerne større incitament til selv at varetage specialundervisning. Med 
andre ord vil der formentlig ske en (yderligere) decentralisering af 
stammebehandlingen som følge af lovforslaget.   
 



2.2 Personelle ressourcer 
Specialundervisningen af stammende børn varetages af speciallærere 
(talepædagoger), audiologopæder og i et vist omfang andre faggrupper, f.eks. 
psykologer. Speciallærerne udgør langt den største faggruppe. En speciallærer 
er en lærer eller pædagog, der har fulgt 1. del (varighed 1 år) og 2. del 
(varighed et halvt år) af en videreuddannelse  over halvandet årsværk på en af 
Danmarks Lærerhøjskoles afdelinger. En audiologopæd har fulgt uddannelsen i 
audiologopædi på Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab under Det 
Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. 
 
Uddannelsen til speciallærer (talepædagog)     
På Danmarks Lærerhøjskoles hjemmeside på Internettet  
http://www.dlh.dk/psyc/slu/index.html  (se bilag 2.2-1) er 
speciallæreruddannelsen beskrevet. Uddannelsens 1. del omfatter fire moduler, 
hvert normeret til et kvart årsværk: Neuropsykologi, kommunikation, 
psykologi og pædagogik/specialpædagogik.. Den studerende skal på 2. del 
specialisere sig og vælge to studieenheder, der hver er normeret til et kvart 
årsværk, 2. dels mål og indhold gengives i redigerede uddrag nedenfor  
 

Mål  

• selvstændigt at kunne forestå vidtgående samt kompenserende specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand 

• at kunne rådgive og vejlede sådanne elever samt deres forældre, lærere og øvrige 
støttepersoner.  

 
 
Indhold  

Studienævnet formulerer studieenhederne med udgangspunkt i de 4 områder, der 
omtales i Undervisnings- og Forskningsministeriets vejledning af 16. juli 1990

1
) om 

folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller 
støtte (vejledning i tilknytning til undervisnings- og forskningsministeriets bekendtgørelse 
nr. 537 af 16. juli 1990

2
) om folkeskolens specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand  
1) nu: VEJ 1999 (HC) 
2) nu: BEK 1999 (HC) 

 
Mål og delmål for de studerende på speciallæreruddannelsens studieenhed: 
”Elever med sprog-/talevanskeligheder” på 2. del af studiet:  
 

Mål  

• at kunne varetage koordinerende opgaver i forhold til elever med vidtgående 
handicap i forhold til den enkelte speciallærers eller institutions løsning af 
specialpædagogiske opgaver 

• at undervise elever med vidtgående handicap inden for kategorierne sprog- og 
talevanskeligheder hos børn og voksne. 

• at..kvalificere ... til 
profylaktisk arbejde  
folkeskolens almindelige og vidtgående specialundervisning 
habilitering og rehabilitering inden for social- og sundhedsområdet 
kompenserende specialundervisning for voksne. 

 
Delmål inden for de enkelte discipliner:  

• grundigt kendskab til de forskellige sproglige dysfunktioners fremtrædelsesform, 
årsagsforhold og særlige problematik 



• grundigt kendskab til de forskellige sproglige dysfunktioners fremtrædelsesformer, 
årsagsforhold og særlige problematik, herunder den specielle patologi, som har 
forårsaget det enkelte syndrom.  

• at kunne anvende denne viden til diagnostisk og pædagogisk planlægning  

• at kunne gennemføre en relevant specialundervisning/-behandling 
• at kunne udføre journalarbejde i forbindelse med såvel diagnostik som 

undervisnings- og behandlingsforløb  

• at kunne indgå i et behandlerteam og på kvalificeret vis forestå relevante 
rådgivnings- og vejledningsopgaver. 

 
Indhold  

I studieenheden indgår følgende delemner: 
1. Sprogmangler hos børn – dysfasi 
2. Tab af sproglige færdigheder ved hjerneskade – afasi 
3. Stammen 
4. Stemmens funktioner og dysfunktioner, herunder kompensation for stemmebrug 

ved operative indgreb i larynx 
5. Læbe-, kæbe-, ganespalte. 
 
ad 3. Stammen (indhold):  
Kendskab til forskellige teorier om stammens opståen og mulige årsagsforhold. 
Samtaleteknik i forbindelse med gruppeaktiviteter. Forskellige metoder til undervisning 
og behandling.  

 

Kommentar 
I relation til stammen er en speciallærer altså ifølge ovenstående 
målbeskrivelser kvalificeret til selvstændigt at forestå vidtgående samt 
kompenserende specialundervisning og behandling af småbørn og skolebørn ud 
fra en diagnostisk og pædagogisk planlægning, journalisere diagnostik og 
undervisnings- og behandlingsforløb, samt rådgive forældre, lærere og andre 
støttepersoner. Speciallæreren er også kvalificeret til at varetage koordinerende 
opgaver, hvor flere instanser og personer er involveret i specialundervisningen.  
 
Målbeskrivelserne står i stærk kontrast til, at den studerende indholdsmæssigt 
kun skal have et ikke nærmere defineret ”kendskab” til de mere specifikke 
emner i relation til stammen: teorier om stammens opståen og mulige 
årsagsforhold, til samtaleteknik og til forskellige metoder til undervisning og 
behandling. Den studerende behøver åbenbart ikke at lære at demonstrere eller 
anvende undervisnings- og behandlingsmetoder, endsige lære at forholde sig 
kritisk til dem og deres anvendelsesområde, eller kunne vurdere og vælge 
hvilke metoder der i det konkrete tilfælde, og med baggrund i diagnosen, kunne 
være indikation for.  
 
Det forekommer forbavsende, at der under indholdet af delemne 3 ”Stammen” 
ikke er specificeret nogle af de færdigheder hos underviseren, der er angivet 
under de andre delemners indholdsbeskrivelser (se bilag 2.2-1) og som også er 
relevante at lære i stammesammenhæng, f.eks. kunne man med inspiration fra 
delemne 2 (tab af sproglige færdigheder) have anført: ”undervisning af 
stammende mennesker kræver dybtgående kendskab til ....psykiske 
funktionsmåder”. Man kunne også have påpeget vigtigheden af tidlig indsats 
(og hvad det vil sige med tidlig indsats i forbindelse med stammen) som i 
delemne 1 (sprogmangler hos børn), og viden om krisereaktioner hos nære 
pårørende fra delemne 5 (læbe- kæbe- ganespalte). – Stammen er jo andet og 
mere end en lille talefejl, se bl.a. Hansen (1998). 



 
I beskrivelserne anvendes termerne ”undervisning” og ”behandling” 
tilsyneladende i flæng. 
 
Endelig indgår specialpædagogisk praktik, bortset fra institutionsbesøg, ikke i 
speciallæreruddannelsen. Det er en alvorlig mangel. Se f.eks. Starkweather & 
Givens-Ackerman (1997) og Shapiro (1999). 
 
På baggrund af ovennævnte må det konstateres, i overensstemmelse med 
bemærkningerne i kapitel 1, at grunduddannelsen ikke i sig selv er tilstrækkelig 
til at sikre, at nyuddannede kandidater er i stand til at yde en kompetent 
stammebehandling.  
 
Ny uddannelsesstruktur 
DLH arbejder for tiden på en ny uddannelsesstruktur. På grund af en 
organisationsmæssig omlægning, hvor DLH sammen med to andre institutioner 
indgår i et kommende Danmarks Pædagogiske Universitet, er fremtiden for den 
ny uddannelse dog uvis. Således optages der studerende under den gamle 
struktur i august 2000.  
 
Uddannelsen til audiologopæd 
Ifølge studieordning for grundfagsstudiet i audiologopædi (Københavns 
Universitet 1996) og studieordningen for den 2-årige kandidatuddannelse 
(Københavns Universitet 1998) består grunduddannelsen af 2 år ud af 3 på 
bacheloruddannelsen, som dels giver erhvervskompetence som læsepædagog, 
dels giver adgang til kandidatstudiet.  
 
Kandidatstudiet 
Kandidatstudiet er normeret til 2 år. Det består af et ”studiemønster” i 
logopædi på ¾ årsværk med formålene at 
• bibringe teoretiske kundskaber om stemme- tale- og sprogforstyrrelser og deres behandling 

• opøve færdighed i at anvende behandlingsmetoder 
• give kendskab til forskningsretninger, -metoder og –teorier i logopædien 

 
I det logopædiske studiemønster indgår studieelementet ”stemme- og 
talediscipliner” med 1/8 årsværk. I dette element indgår stammen og løbsk tale 
hos voksne som den ene del, og stemmedannelse som den anden del. 
 
Mål, ”stemme- og talediscipliner”  
For stammen og løbsk tale hos voksne er ”fordringer” (mål), at eksaminanden 
skal have  
• et grundigt kendskab til de væsentligste teorier, forskningsresultater og behandlingsformer 

inden for stammen og løbsk tale hos voksne 

• et indgående kendskab til de behandlingsmetoder, der almindeligvis anvendes over for 
stammen og løbsk tale 

• et grundigt kendskab til praktiske undersøgelsesprocedurer 

• kunne foretage en differentieret diagnose 
• (kunne) tilrettelægge, forestå og evaluere et behandlingsforløb 

 



Studieelementet ”børnelogopædi” på 1/8 årsværk indeholder fire fag, hvoraf 
”stammen og løbsk tale hos børn” udgør det ene. 
 
Mål ”børnelogopædi” 
• et grundigt kendskab til de væsentligste teorier, forskningsresultater og behandlingsformer 

inden for stammen og løbsk tale hos børn 

• et indgående kendskab til de behandlingsmetoder, der almindeligvis anvendes over for 
stammen og løbsk tale 

• et grundigt kendskab til praktiske undersøgelsesprocedurer 
• kunne foretage en differentieret diagnose 

• (kunne) tilrettelægge, forestå og evaluere et behandlingsforløb 

 
I kandidatuddannelsen udgør praktik 1/8 årsværk, og den studerende skal indgå 
aktivt i specialundervisningen. Da det ikke fremgår, om praktikken obligatorisk 
skal omfatte alle de studerede fag, må det antages, at det skal praktikken ikke.   
 
Kommentar 
Der skelnes mellem voksne og børn. Det er positivt, da børn og voksne har 
behov for forskellige stammebehandlingsformer. Men kandidatuddannelsens 
teoretiske og praktiske indhold er ikke særskilt specificeret i studieordningen. 
Den indbyrdes fordeling af studiebelastningen mellem delemnerne inden for de 
to studieelementer der indeholder stammen, er ej heller angivet, hvilket gør det 
umuligt at bedømme kandidatens kvalifikationer inden for hver af de 
forskellige delemner. Derfor kan de formulerede målsætningers valør ikke 
bedømmes. 
 
Som hos speciallæreruddannelsen er den manglende (obligatoriske) praktik er 
en alvorlig mangel i audiologopædiuddannelsen..  
 
Studieordningen savner informationsværdi hvad angår kandidaternes faglige 
formåen, hvorfor det ikke er muligt at bedømme kandidaternes kompetence 
inden for stammen og  stammebehandling. 
 
Psykologuddannelsen 
Psykologer er en faggruppe, der en del steder er inddraget i arbejdet med 
stammen og stammebehandling. Psykologuddannelsen har imidlertid intet 
stammefagligt indhold. 
 
Sammenfatning  
Alle tre ovennævnte faggrupper skal skaffe sig stammefaglig indsigt og 
praktisk/klinisk erfaring ud over deres respektive grunduddannelser før de er 
fagligt kvalificerede til at arbejde med stammen. 
 
 

3. Oversigt over aktiviteter, evaluering 
 
I projektbeskrivelsen, se bilag 1-1, var fastlagt, at projektet skulle gennemføres 
i to faser: 
 



 Projektet er delt i 2 faser, som i et vist omfang overlapper hinanden:  
 
1. fase 
Opstart, hvor der indsamles og bearbejdes viden og etableres kontakter til 
stammebehandlere, forældre og andre samarbejdspartnere. 

 

Ajourføring af viden om behandling/undervisning på børnestammeområdet.  
Forældregrupper og kontakter til stammebehandlere/undervisere etableres 
sideløbende med vidensindsamling og -bearbejdning. Kontakten etableres bl.a. 
ved, at projektet afholder møder for forældre og stammebehandlere/undervisere 
i en del af et amt. I møderne deltager også erfarne 
stammebehandlere/undervisere, der fortæller om forebyggelse og tidlig indsats. 
Forældregrupperne kan efter behov få støtte fra projektet, f.eks. i form af kurser, 
materialer eller rådgivning. 
 
2. fase 
Gennemførelse, hvor der formidles viden gennem møder, kurser og skriftligt materiale. 
Et netværk mellem de deltagende kommuners stammebehandlere/stammeundervisere 
søges etableret. Ved stammebehandlere/undervisere forstås talepædagoger, psykologer 
og, i et vist omfang, andre faggrupper, f.eks. socialrådgivere.  

 
Projektet etablerer efter behov kurser for stammebehandlere/undervisere i 
kommunernes PPR. Kurserne omfatter såvel arbejde med børn som arbejde 
med forældre. Efter behov kan projektet samarbejde med kommunens 
stammebehandlere/undervisere om at informere, og skabe samarbejde med, 
andre kategorier af fagfolk: børnehavepædagoger, dagplejere, skolelærere, 
læger etc. Der er et løbende samarbejde mellem projektet, kommunernes 
stammebehandlere/undervisere og forældrene. Det undersøges, om der er 
basis for en form for samarbejde kommunerne imellem, f.eks. i form af et 
netværk eller uformelle kontakter. Et samarbejde vil bidrage til at fastholde 
resultaterne. 
 
De opnåede resultater evalueres og der træffes beslutning om resultaterne skal 
følges op på landsplan.  
 
Projektet varer fra den 1. november 1997 til 31. december 1999. Fase 1 varer 9 
måneder og fase to 17 måneder. 

 
De realiserede aktiviteter – en oversigt 
I det følgende nævnes kort de faktisk gennemførte aktiviteter. Senere, i kapitel 
4,  bliver hver aktivitet beskrevet og graden af målopfyldelse, i relation til 
projektets overordnede mål og delmålene, bedømmes. 
 
Projektet har afholdt møder med talepædagoger, forældre, 
institutionspersonale, lærere og andre interesserede. Der blev afholdt 5 møder i 
Nordjylland og 4 i Vestsjælland. De to af møderne, som begge fandt sted i 
Vestsjælland, var dog kun for talepædagoger. Alle møder blev afholdt i foråret 
1998. 
 
Der blev afholdt møder for forældre i foråret 1999, to møder i Nordjylland og 
to i Vestsjælland. 
 
I februar 1999 blev der afholdt en temadag hos PPR i Frederikshavn som 
starten på et mere tværfagligt samarbejde på Rådgivningen. 



 
I maj/juni 1999 blev der afholdt kursus i samarbejde med PPR i Slagelse og 
Amtscentralen i Vestsjællands Amt om behandling af stammen hos skolebørn. 
Kurset blev afholdt i Slagelse, men var åbent for alle, også ”udenamts”. Der 
var deltagere såvel  fra det øvrige Danmark som fra Sverige, Norge og 
Storbritannien. 
 
I juni 1999 blev der i samarbejde med Nordjyllands Amts Taleinstitut og tale-
hørekonsulenter fra PPR arrangeret et kursus for PPR i nordjyske og 
tilgrænsende kommuner. Emnerne var behandling af stammen hos skolebørn 
og tilskyndelse til øget kommunalt samarbejde over kommunegrænserne. 
 
I efteråret 1999 gennemførtes en kampagne på Aalborg Nærradio og på 
lokalradioer i Slagelse, Ringsted og Holbæk med henblik på at komme i 
kontakt med forældre til stammende børn. 
 
Projektet har været i kontakt med Vestsjællands amt vedrørende amtets tilbud 
til stammende børn indenfor den vidtgående specialundervisning.  
 
Evaluering 
Evalueringen skal ifølge projektbeskrivelse skaffe beslutningsgrundlag for, om 
der skal søges iværksat en landsdækkende indsats. 
 
Evalueringen skal ideelt vise i hvor høj grad projektets overordnede mål og 
dets delmål bliver opfyldt, og hvad der kan læres af såvel de aktiviteter, der 
opfylder målene, som de, der ikke gør det.  
 
Det overordnede mål er svært at evaluere direkte, da målet “at forbedre 
indsatsen overfor stammen hos børn for på den måde at forebygge, at stammen 
udvikler sig til et varigt handicap” først vil opfyldes lang tid efter, at projektet 
er afsluttet. Og så er det endda under forudsætning af, at den underforståede 
hypotese - en forbedret indsats medfører, at stammen ikke udvikler sig til et 
varigt handicap - holder.  
 
Inden for projektets tidsramme er det altså ikke muligt at evaluere graden af 
målopfyldelse direkte, det vil først kunne ske lang til efter projektets 
afslutning.     
 
Evalueringen skal sandsynliggøre effekten af de enkelte aktiviteter. En meget 
skematisk model er  
 
PROJEKTET påvirker PPR, som igen påvirker STAMMEN HOS BØRN  
 
Evalueringen måler den ændring, der sker i PPR som følge af projektet. 
Derefter vurderes, om der er indikation for hvorvidt denne ændring af PPR vil 
påvirke stammen hos børn. Og det vurderes, om der er indikation for, om 
denne påvirkning af stammen hos børn ville have været forskellig fra 
påvirkningen uden projektets indvirkning på PPR. 



 
Desuden skal bl.a. måleproblemer såsom validitet og nøjagtighed diskuteres. Et 
måleproblem er også, at projektet, bare ved at gøre noget (i stedet for at der 
ingenting sker), sandsynligvis vil tendere til at få en positiv evaluering. 
 
Der er tale om en kvalitativ evaluering. F.eks. vil det ikke give mening at se på 
antal børn i behandling, da projektets effekt først vil vise sig efter dets 
afslutning.  
 
Måling og tolkning vil både omfatte det rent faglige (i 
stammebehandlingsmæssig forstand) og det, man kan kalde ”systemets 
indflydelse”. Systemet er det organisatoriske og lovgivningsmæssige som 
spiller ind i en stammebehandlers hverdag. Et eksempel på en systemmæssig 
betragtningsvinkel kunne være at stille spørgsmålet: Hvilket incitament giver 
”systemet” de professionelle (talepædagogerne) til at behandle stammen?  
 
Lektor Janne Seemann, Aalborg Universitet, har været inspirationskilde i 
evalueringsarbejdet. Se endvidere Seemann (1995) og Mehlbye m.fl. (1993).   
 
Dataindsamling 
I de enkelte afsnit i kapitel 4 er der angivet hvordan data er indsamlet. Ofte er 
indsamlingen sket ved hjælp af besvarelse af spørgeskemaer eller som 
fortrinsvist mundtlige udsagn gengivet i mødereferater. 
 
Hvor indsamlingen er sket ved besvarelse af spørgeskemaer, er spørgeskemaet 
og samtlige svar gengivet i bilagene. Svarene kan være let redigerede af 
sproglige hensyn. I de vedkommende afsnit i kap. 4 er der henvisninger til 
spørgsmål og svar i bilagene.  
 
I bilagene er endvidere gengivet forskelligt materiale, f.eks. mødeinvitationer 
og pressemeddelelser.   
 
 
 

4. Projektets aktiviteter og målopfyldelse 
4.1 Møderække for talepædagoger, forældre, pædagoger m.fl. 
Projektet afholdt aftenmøder med talepædagoger, forældre, 
institutionspersonale, lærere, politisk ansvarlige og andre interesserede. Der 
blev afholdt 5 møder i Nordjylland og 4 i Vestsjælland. De to sidste møder, 
som begge fandt sted i Vestsjælland, var dog kun for talepædagoger. Alle 
møder blev afholdt i foråret 1998. En samlet oversigt over møderne er gengivet 
i bilag 4.1-1. 
 
Møderne blev arrangeret af projektlederen efter telefonisk kontakt med 
samtlige Pædagogisk Psykologiske Rådgivninger (PPR) i det område, hvor et 
givet møde skulle finde sted. I telefonsamtalerne blev det aftalt, at projektet 
kunne sende invitationer til PPR, som derpå ville påtage sig at kopiere og 



udsende invitationerne til de grupper, som PPR har kontakt med, dvs. forældre, 
børneinstitutioner og skoler. Hver af disse grupper fik en specielt udformet 
invitation. Samtlige PPR-kontorer udviste en meget stor samarbejdsvilje og 
gjorde et stort arbejde med at kopiere og distribuere materialet. Mange gav 
desuden udtryk for, at det var et godt initiativ. De politisk ansvarlige for PPR 
modtog et brev med invitation, og der blev udsendt pressemeddelelser til den 
trykte presse og til lokal- og regionalradioer og lokal- og regionalt TV. Der 
blev også indrykket annoncer i lokale (uge)aviser. Projektlederen og nogle af 
de berørte talepædagoger blev adskillige gange interviewet af lokale 
radiostationer. Som bilag er vedlagt eksempler på pressemeddelelse (bilag 4.1-
2), annonce i lokalpressen (bilag 4.1-3) og invitationer til forældre (bilag 4.1-
4), til lærere og pædagoger (bilag 4.1-5), og til PPR (bilag 4.1-6).  
 
Mødernes forløb fulgte samme struktur, se bilag 4.1-7, dog med visse 
ændringer hen ad vejen.  Projektlederen indledte møderne med at fortælle om 
projektets baggrund og formål. Derefter fulgte et kort indslag om stammen, 
især om stammens forekomst hos småbørn og skolebørn. Forældre fra FSD’s 
forældregruppe fortalte, sammen med “lokale” forældre, om det at være 
forældre til et stammende barn og om deres erfaringer med stammebehandling. 
En stor del af de deltagende talepædagoger og psykologer fra PPR fortalte om 
deres kommuners tilbud til børn og unge, der stammer.  
 
Til alle møder var der inviteret personale fra det amtslige taleinstitut. På 
møderne i Nordjylland fortalte stammebehandlere fra Taleinstituttet i Aalborg 
om - især - instituttets tilbud til førskolebørn. På møderne i Vestsjælland havde 
TaleHøreSyn (THS) intet tilbud til stammende børn, hvorfor personale fra THS 
talte om det uholdbare i denne situation og om, at THS har udarbejdet en plan 
for vidtgående specialundervisning af børn, der stammer, som amtsrådet dog 
ikke havde godtaget. På nogle af møderne har der desuden været 
talepædagoger fra PPR-kontorer uden for amtet (Viborg og Greve), som  
fortalte om deres erfaringer med indsats over for stammen, og om etableringen 
af denne indsats i deres kommune, som ofte har krævet både en stor entusiasme 
og en langvarig og ikke uvæsentlig arbejdsindsats fra talepædagogernes side.   
 
De tilstedeværende forældre blev spurgt om de havde interesse i at indgå i 
forældregrupper. FSD har mulighed for at støtte forældregrupper i deres 
arbejde. Især for små børn er forældrene de vigtigste voksne i forbindelse med 
stammebehandling, og forældregrupper har vist sig særdeles nyttige og givende 
i sammenhæng med behandling, både for stammebehandlerne, for forældrene 
selv og for børnene.   
 
På møderne blev det meddelt stammebehandlerne, at projektet havde mulighed 
for praktisk og økonomisk at støtte initiativer, som kan støtte arbejdet med 
behandling af stammen hos børn, og som har karakter af afprøvning af ideer og 
tiltag i behandlingen/undervisningen, dygtiggørelse på visse områder, eller 
forsøg med andre arbejds- og organiseringsformer. På møderne nævnte 
projektlederen nogle af de typer af initiativer, som han på forhånd havde 
forestillet sig kunne komme på tale:  



 
• kurser eller efteruddannelse for talepædagoger og psykologer,  
• information overfor institutioner,  
• forsøg med “stordriftsfordele” (kommunesamarbejde),  
• forsøg med samarbejde mellem forskellige faggrupper, f.eks.  

talepædagoger og psykologer.  
 
Det blev tilkendegivet af projektlederen, at generelt kunne projektet støtte 
tiltag, som andre (stammebehandlere) også kunne lære noget af. Tiltagene var 
geografisk begrænset til de ovennævnte to amter, som pilotprojektet omfatter. 
 
De to møder i Ringsted og Slagelse, hvor der kun var inviteret PPR-personale 
og en deltager fra TaleHøreSyn, havde dog i sagens natur et andet forløb end 
de forudgående møder med flere målgrupper. Forløbet af disse to møder var, at 
talepædagogerne fra de deltagende kommuner fortalte om deres indsats, THS 
fortalte om dets plan for den vidtgående specialundervisning af stammende 
børn, og projektlederen fortalte om projektets tilbud til stammebehandlere. 
 
Resultater 
20 af 27 (74%) nordjyske kommuner og 15 af 23 (65%) vestsjællandske 
kommuner var repræsenteret ved møderne. Gennemsnitligt var de kommuner, 
der deltog i møderne større end dem, der ikke deltog. 
 
Der kom væsentlig flere forældre til møderne i Nordjylland, hvor der på de fem 
møder deltog 61 forældre, et gennemsnit på 12. Der deltog aldrig færre end 10 
forældre i et møde. På de to sammenlignelige møder i Vestsjælland (som ikke 
var forbeholdt talepædagoger) kom der i alt 8 forældre, altså et gennemsnit på 
4 forældre pr. møde.  
 
Antal deltagende talepædagoger og andre stammebehandlere var 27 i 
Nordjylland og 22 i Vestsjælland, hvilket svarer til et gennemsnit pr. møde på 
5,4 henholdsvis 5,5. 
 
Kun én kommunalpolitiker deltog 
 
Nogle få statistiske oplysninger om befolkningstal mm. i de to amter vises i 
nedenstående opstilling med Danmarks Statistik (1997) og Kommunal Aarbog 
(1984) som kilder for henholdsvis befolkningstal og areal: 
 
 Nordjyllands Amt Vestsjællands Amt 
Befolkningstallet pr. 1. januar 1997  492.155 290.793 
Areal i km

2 6.173 2.983 
Befolkningstætheden pr. km

2  79,7 97,5 
”Befolkningsunderlag” pr. møde (personer) 97.431 72.698 
”Arealunderlaget” pr. møde (km

2
)
 1.235 746 

 
 
Der kunne således alene på baggrund af befolkningsunderlaget forventes en 
større søgning til møderne i Nordjylland. Modsat tæller dog den lavere 



befolkningstæthed og det større areal i Nordjylland, som skulle tilsige en lavere 
mødedeltagelse i Nordjylland. I øvrigt viste en uformel opgørelse, at langt 
størsteparten af mødedeltagerne boede inden for en radius af 25 km fra det 
sted, hvor mødet blev afholdt. Projektlederen vil derfor tillade sig at 
konkludere, at man ud fra demografiske og geografiske forhold kunne forvente 
en nogenlunde ens tilstrømning til møderne i de to amter.    
 
På møderne var der mange indlæg fra PPR om indsats - især på 
førskoleområdet. I kommunerne arbejder man på førskoleområdet i langt de 
fleste tilfælde med indirekte indsats, dvs. rådgivning af forældre, pædagoger 
m.fl. for derved at søge at skabe omgivelser, der kan lede til en god 
stammeudvikling. I de sværere tilfælde, hvor en indirekte indsats ikke var 
tilstrækkelig, foretog nogle kommuner en direkte indsats, andre – langt de 
fleste – gjorde det dog ikke. Disse sværere tilfælde kunne nordjyske kommuner 
henvise til Taleinstituttet i Aalborg, der tre gange årligt gennemfører et 
behandlingsforløb i et gruppeforløb med småbørn og deres forældre. Et 
tilsvarende tilbud havde man ikke i Vestsjællands amt, ej heller havde man der 
vidtgående specialundervisning i amtsregi.   
 
Som led i den indirekte indsats gennemfører næsten alle PPR en 
informationsvirksomhed, i reglen rettet mod lærere, pædagoger, forældre og 
andre grupper i visse tilfælde.  
 
Enkelte kommuner meddelte, at de gennemfører 3-års-screening. Derved 
fanger de en del børn, som har mulighed for at få en tidlig indsats. 
 
Kommunerne kom i reglen ikke ind på, om deres tilbud til stammende børn er 
distriktsopdelt, eller om der er en eller to talepædagoger, der tager sig af alle 
kommunens stammede børn. I de tilfælde, hvor det blev omtalt, var det i 
forbindelse med, at man var gået bort fra en distriktsvis opdeling til et 
enstrenget system hvad stammeundervisning angår. 
 
Flere kommuner gav udtryk for, at forældregrupper var en positiv ting i 
forbindelse med en indsats. Forældrenes rolle er meget vigtig; en talepædagog 
sagde at det vigtigste forældrenes holdning til barnets stammen, man må som 
forældre indse, at PPR ikke kan få barnet til at holde op med at stamme. 
 
Stammen hos skolebørn blev sjældent omtalt i kommunernes indlæg på 
møderne, og da i reglen som en konstatering af, at der var for få 
skolebørnsstammere til at kunne danne grupper, at skolebørn indtil de første 
teenageår generelt ikke var motiveret for behandling og at talepædagogerne 
ikke fik tilstrækkelig behandlingsmæssig kompetence når der ikke var ret 
mange stammende skolebørn, hvorfor langt de fleste talepædagog føler sig 
fagligt usikre over for stammen hos denne aldersgruppe. I Nordjyllands amt 
kan kommunerne købe behandling hos Taleinstituttet i Århus, dette er ofte 
aktuelt i forbindelse af behandling af stammen hos skolebørn. I et par tilfælde 
fremførte forældre tanker om, at for de midler, man brugte på at sende børn til 
Århus, kunne man ansætte en talepædagog lokalt.   



 
I forbindelse med undervisningen af førskolebørn var transporten af børnene og 
omkostninger forbundet dermed et emne, der dukkede op ved næsten samtlige 
møder. Forældrene var tilbageholdende med at sende børnene på en længere 
rejse med taxa til undervisningen. Hvor flere kommuner arbejder sammen, var 
det et problem at finde ud af, hvilken kommune, der skulle betale for børnenes 
transport. I nogle tilfælde, hvor amt og kommune indgik i et samarbejde, var 
der uenighed eller uklarhed mellem parterne om, hvem der skulle betale.  
 
Mange af de deltagende talepædagoger kunne meddele, at der var en tendens til 
at opløse kommunesamarbejderne på PPR-området. Begrundelsen for den 
enkelte kommune var typisk, at den mente at kunne spare ved at have sin egen 
PPR. 
 
Nogle forældre følte, at elevens overgang fra kommune til amt var 
problematisk. Når eleven forlader Folkeskolen eller fylder 18 år, er det ikke 
tilladt kommunerne at informere amtet, den enkelte elev skal selv sørge for at 
blive overført til amtet.  
 
På de to sidste møder, i Ringsted og Slagelse med omliggende kommuner, 
deltog som nævnt kun talepædagoger fra PPR, foruden en repræsentant fra 
amtets TaleHøreSyn og projektlederen. I det ene møde deltog også en forældre 
fra Foreningen for Stammere i Danmark. De repræsenterede PPR fortalte om 
deres indsats,  hvor en af rådgivningerne var sprunget ud i at samle en gruppe 
på seks skoleelever i 6. og 7. klasse. Hovedmålet med forløbet havde været at 
få børnene til at slappe af over for stammen, talepædagogerne følte sig ikke 
fagligt rede til at gå dybere ind behandling. Men som de sagde ”et sted skal vi 
jo begynde.” Børnene skal have været glade for forløbet.    
 
Det viste sig svært at danne forældregrupper. Der fandtes ”rester” af et par 
grupper i Nordjylland, den ene var en gang dannet som følge af  et 
behandlingsforløb. Begge grupper var opstået omkring meget aktive og 
engagerede forældre og begge grupper ville godt have nye medlemmer. 
 
“Gode ideer til initiativer” fra talepædagoger og psykologer blev som nævnt 
oven for efterlyst på møderne og gentaget i opfølgende kontakter til hver PPR. 
Dette resulterede i følgende henvendelser indtil sommerferieperioden i 1998: 
 
• Fra Taleinstituttet i Nordjylland. Kursus med formålet at styrke 

kommunernes arbejde med behandling/undervisning af stammen hos 
skolebørn 

 
• Et antal kommuner i Vestsjælland er interesseret i efteruddannelse på 

skolebørnsområdet, herunder også i arbejdet med tosprogede børn. 
 
• Frederikshavn kommune i Nordjylland. Temadag som start på tværfagligt 

samarbejde på PPR, især for børn i skolealderen 
 



• Holbæk kommune i Vestsjælland, samarbejde talepædagog/musik-
dramaterapeut, førskolealderen 

 
Af disse fire forslag blev de tre første realiseret. Holbæk kommune frafaldt sit 
forslag på grund af praktiske problemer. 
 
Målopfyldelse 
(Se kap. 1) 
Der er ingen målelig dokumentation for, at møderækken har bidraget til at børn 
bliver ”opfanget” tidligere. Informationsindsatsen i forbindelse med møderne 
kan, sammen med mødernes indhold, dog have skærpet opmærksomheden hos 
nogle, især forældre og pædagoger, om det vigtige i en tidlig indsats. 
 
Der blev ikke etableret forældregrupper i direkte konsekvens af møderækken. 
 
På møderne fortalte PPR'erne om deres indsats. Der var endvidere 
indlægsholdere ”udefra” fra et amt og to kommuner med en forbilledlig 
service.  
 
Stammen blev generelt taget alvorligt blandt de fremmødte. Projektlederens 
indlæg om bl.a. forekomsten af stammen hos børn i forskellige aldersgrupper 
og om vigtigheden af  en tidlig indsats, fik nogle talepædagoger til at diskutere 
forekomsten i relation til deres egen portefølje af stammende børn. Indsats over 
for stammen sker indirekte i langt de fleste kommuner, man viger tilbage for en 
direkte indsats i de tilfælde, hvor indirekte intervention ikke er tilstrækkelig og 
hvor der er indikation for en direkte indsats. Andre tale- og sprogfejl bliver der 
undervist direkte (kompenserende) i. At stammen således bliver behandlet på et 
andet og lavere niveau end andre tale- og sprogfejl, kan tages som tegn på, at 
stammen ikke opfattes med samme alvor som andre 
kommunikationsforstyrrelser. Men det er ikke nødvendigvis den enkelte 
talepædagog, der tager stammen mindre alvorligt, det er lige så vel hans/hendes 
uddannelse, der ikke har formået at give ham/hende et afklaret forhold til 
stammen. Når man ikke har haft mulighed for at erhverve de relevante faglige 
kvalifikationer, er det lettere at negligere problemet, så meget mere som de 
fleste talepædagoger fortæller, at de er overbebyrdede, der er andre skavanker 
nok at arbejde med.   
 
 
 
4.2 Forældregrupper 
Møderækken i foråret 1998 havde flere målgrupper, bl.a. forældre og 
stammebehandlere. En af erfaringerne fra møderne var, at de forskellige 
grupper lagde en ”dæmper” på hinanden så dialogen ikke blev helt så fri som 
det kunne ønskes. F.eks. var der på møderne i Slagelse og Ringsted, hvor der 
kun var inviteret talepædagoger, en væsentligt mere fri dialog end der var på de 
andre  møder. For ikke at lade muligheder uprøvet, blev det besluttet at afholde 
et møde i hvert amt i foråret 1999 udelukkende med forældre som deltagere. 



Formålet med de to møder var at undersøge muligheden for at etablere 
forældregrupper.  
 
Nordjylland 
I Nordjylland var den direkte anledning, at projektet fik en henvendelse fra 
talepædagogerne i Hirtshals og Sindal, der har et PPR-samarbejde. Man havde 
drøftet at lave en ”stammeklub”, en ide, som projektet kunne støtte, da 
forslaget direkte berører delmålet om etablering af forældregrupper. Projektet 
og talepædagogerne arbejdede derefter snævert sammen om planlægning af og 
information om mødet. 
 
Mødet blev annonceret ved henvendelse til andre PPR'er i regionen med 
anmodning om at kontakte ”deres” forældre, ved udsendelse af 
pressemeddelelser til den regionale og lokale trykte presse og til regionale og 
lokale radio- og TV-stationer. Endvidere blev der indrykket annoncer i den 
lokale og regionale presse. Eksempel på pressemeddelelse og annonce er 
vedlagt som bilag 4.2-1 og 4.2-2. Mødet blev omtalt af en regional TV-station 
som interviewede en af talepædagogerne og projektlederen. 
  
På mødet i Nordjylland (den 20. april 1999) var der 23 fremmødte, heraf 16 
forældre. Efter velkomst og præsentation af deltagerne fortalte en af 
talepædagogerne om deres tanker med stammeklubben, der var tænkt som et 
supplement til den stammebehandling, der finder sted i kommunerne, og 
deltagerne skal selv styre klubbens aktiviteter. Projektlederen fortalte kort om 
projektet og dets sammenhæng med aftenens møde. Derefter fortalte en 
forældrerepræsentant fra Foreningen for Stammere i Danmark om foreningens 
erfaringer med lokale grupper, og om hvordan foreningen kan støtte 
stammeklubben, se bilag 4.2-3. Derefter blev forældrene inddelt i to grupper, 
som under kaffebordet drøftede to spørgsmål: 1. Hvad synes I er det største 
problem ved at have et barn, der stammer? 2. Skal vi have en stammeklub? 
 
Grupperne kom frem til følgende svar på det første spørgsmål: Forældrene 
følte bekymring, håb, medlidenhed, skyld, afmagt og sårbarhed. De følte behov 
for viden hos sig selv og hos barnets øvrige omgivelser. Specielt var det tit 
svært at for forældrene at skulle forklare barnets bedsteforældre om stammen, 
dens udvikling og behandling. I samfundet som helhed er der en massiv 
mangel på oplysning. 
 
Til spørgsmålet ”Skal vi have en stammeklub?”, var der en positiv holdning. 
Kommentarerne var, at det var en god ide, både for forældre og børn. Der 
måtte gerne være flere end de 16, der var mødt op. Der var stemning for at 
starte, lade tankerne få lov at spire, afprøve ideer, og se om der er basis for en 
stammeklub. Begrundelserne var bl.a. at det er godt at møde andre, der har det 
på samme måde. Børnenes aldersspredning blev drøftet, og der var stemning 
for at blande aldersgrupperne, idet forældrene da mente, at de ikke ville føle sig 
så alene og de ville få et mere nuanceret billede af de problemer, der måtte 
opstå når barnet stammer.  
 



Derefter gav forældrerepræsentanten fra stammeforeningen gode råd i 
forbindelse med planlægning, styring og indhold af møder og aktiviteter. Et 
specifikt råd var at give talepædagogerne på PPR et ”visitkort” med oplysning 
om navn og adresse på forældregruppens tovholder. Talepædagogen kan så 
give ”nye” forældre kortet med en anbefaling om at opsøge tovholderen. 
 
Det følgende møde blev afholdt tre uger senere. Der var 14 fremmødte, heraf 
var der forældre til fem ”nye” børn i forhold til første møde. På mødet blev der 
orienteret nærmere om hvordan stammeforeningen kunne støtte klubben. I 
øvrigt var mødets struktur ret løs for ikke at lægge bånd på ideer og forslag til 
hvad klubben kunne foretage sig fremover. Det blev besluttet at holde et nyt 
møde 14 dage senere hvor aktiviteterne for efteråret 1999 skulle planlægges. 
 
Vestsjælland 
I Vestsjælland blev mødet arrangeret af projektlederen alene. Fremgangsmåden 
var dog stort set den samme som i Nordjylland, nemlig udsendelse af 
pressemeddelelser, indrykning af annoncer og kontakt til PPR osv. Mødet blev 
holdt i Slagelse den 28. april 1999. 
  
Der deltog 11 forældre foruden to talepædagoger, én fra Slagelse og én fra 
Sorø PPR. Foruden projektlederen var forældrerepræsentanten fra 
stammeforeningen igen til stede og gav atter en veloplagt indføring i hvad 
stammeforeningen kan hjælpe en lokal gruppe med. Desuden oplæste han 
uddrag af en bog, der for nylig var udkommet på stammeforeningens forlag. 
Bogen er skrevet af en mor hvis søn begyndte at stamme, og som gribende 
beretter om sin fortvivlelse og sit tab af selvtillid, da hun blev klar over, at 
hendes søn stammede.  
 
Der var stemning for at oprette en stammegruppe. Dog havde ingen af de 
tilstedeværende mulighed for at påtage sig at arrangere næste møde. 
Projektlederen påtog sig derfor denne opgave. 
 
På det næste møde, der fandt sted den 25. maj, kom der tre forældre. Disse tre 
forældre ville efter sommerferien påtage sig at undersøge mulighederne for at 
få flere forældre i tale og derved få en bredere basis for en forældregruppe. 
Mulighederne for støtte fra FSD blev omtalt. 
 
Målopfyldelse 
Denne aktivitet har fokuseret på delmålet at oprette forældregrupper. I 
Nordjylland er delmålet opfyldt, mens det næppe kan siges at være opfyldt på 
Vestsjælland, men der er dog det positive, at der på Vestsjælland er en gruppe 
på tre mennesker, der interesserer sig aktivt for at oprette en gruppe. I 
Nordjylland har samspillet mellem projektet og PPR i Sindal og Hirtshals 
spillet en afgørende rolle i gruppens oprettelse.  
 
4.3 Temadag PPR Frederikshavn 
Projektet blev i juni 1998 kontaktet af en medarbejder fra PPR i Frederikshavn. 
Man ville gerne vide noget om tværfaglig indsats overfor børn fra nul til atten 



år, og i den forbindelse ville en faglig dag være hensigtsmæssig som en 
”igangsætter”. Der kunne være en eventuel opfølgning på den faglige dag efter 
eksempelvis et halvt år. 
 
Det blev aftalt at afholde et planlægningsmøde, som fandt sted i september 
samme år. På mødet blev det oprindelige oplæg afgrænset og præciseret i 
følgende punkter 
 
• Behovet er størst for viden hvad angår stammen hos børn i skolealderen. 
• En temadag bør lægge vægt på samarbejdsaspektet fremfor et konkret 

behandlings/undervisningsaspekt (som vil kunne indgå i en opfølgningsdag 
hvis der udtrykkes behov herfor).  

• En forudsætning for at kunne lægge temadagens vægt på 
samarbejdsaspektet er etablering af et vist mål af kendskab til stammen hos 
alle på kontoret, altså også hos faggrupper, der ikke har lært om stammen i 
deres uddannelse. F.eks. kunne PPR’s talepædagoger på et torsdagsmøde 
give en introduktion til stammen. 

• Der var stemning for at gennemføre temadagen, og så til sin tid tage stilling 
til opfølgningsdagens indhold. 

• Det blev nævnt, at tiltaget passer fint sammen med andre af PPR’s 
aktiviteter såsom start på 3-års-screening og deltagelsen i 
Undervisningsministeriets projekt om PPR’s fremtidige varetagelse af 
ansvar og opgaver. 

 
 
Der var på planlægningsmødet enighed om at invitere foredragsholdere fra 
Taleinstituttet i Århus, som har lang erfaring i tværfagligt samarbejde, og fra 
Viborg kommunes PPR, som både har lang erfaring i etablering af 
stammebehandlingstilbud i PPR-regi og i tværfagligt og tværkommunalt 
samarbejde.  
 
Temadagen 
Temadagen fandt sted den 1. februar 1999, se program for dagen i bilag 4.3-1. 
Samtlige medarbejdere på PPR deltog, foruden en medarbejder fra PPR i 
Skagen, som man har et uformelt samarbejde med. 
 
De to medarbejdere fra Taleinstituttet i Århus, en talepædagog og en psykolog, 
fortalte om deres arbejde, rollefordeling, arbejdsfordeling og erfaring med den 
tværfaglige tilgang.  
 
Kort gengivelse af hovedpunkterne om psykologens rolle: Psykologens rolle i 
samarbejdet skal snarere accentuere dets tværfaglighed end dets 
fællesfaglighed. Eksempler på emner, hvor psykologen kan bidrage med sin 
faglighed, er: elevens samspil med andre; forståelse af, hvad der er hos barnet 
er reaktioner på stammen og hvad der kan være udtryk for mere almene 
psykologiske problemstillinger; andre problemstillinger end stammen, der 
kunne præge barnet, f.eks. belastende familieforhold; arbejde med forældrenes 



følelser og tilpasse forældrenes forventninger til et realistisk niveau; flytte 
fokus fra barnets stammen til hele barnets person.  
 
Talepædagogen fra Viborg kommunes PPR fortalte om sine erfaringer. Man 
har etableret et enstrenget system, hvor der er to talepædagoger, der varetager 
stammebehandlingen af alle børn i kommunen inklusive forældrevejledning, 
etablering af forældregrupper og information til institutioner. Det enstrengede 
system kan absolut anbefales, da det giver de talepædagoger, der arbejder med 
stammen en stor erfaring, som man aldrig vil kunne opnå ved et flerstrenget 
eller distriktsopdelt tilbud. Tidligere (indtil ca. 1990) havde man i Viborg 
kommune et flerstrenget system, hvor undervisning af de stammende børn 
indgik i de enkelte talepædagogers skema. Dengang havde de talepædagoger, 
der interesserede sig for problemet og turde ”gøre noget”, elever i 
undervisning. De andre talepædagoger havde ingen, da de enten ikke fandt 
børnene eller ikke vidste hvordan de skulle tage fat.    
 
Arbejdet med etableringen af den tværkommunale og tværfaglige indsats i 
Viborg kommune startede i 1987, og indlægsholderen gav udtryk for, at 
etableringen havde krævet en stor indsats. Belønningen består i en forankret 
vifte af tilbud til de børn, som bliver henvist. Ressourceforbruget vedr. 
stammen er cirka det samme som før etableringen, dog koster ugekurser lidt 
ekstra. Internt i kommunen skal en sådan indsats ”sælges”, men hun 
fornemmede, at der hos forvaltningsledelsen er en vis stolthed over tilbudene 
og de opnåede resultater. Kommunen sælger også stammebehandlingstimer til 
amtet. Erfaringsmæssigt har det dog været lidt vanskeligt at etablere et fast 
samarbejde med psykolog.   
 
Evaluering af temadagen 
Evalueringen skete ved, at deltagerne i temadagen udfyldte et spørgeskema, se 
bilag 4.3-2. Godt et halvt år senere, i september 1999, udfyldte 
talepædagogerne et nyt spørgeskema (alle medarbejdere kunne udfylde det nye 
spørgeskema, men kun talepædagogerne valgte at gøre det), se bilag 4.3-4. 
Evalueringen består i at tolke de to sæt skemaer og dels udlede problemer og 
muligheder i arbejdet på PPR, dels udlede eventuelle ændringer over tid og i 
hvilket omfang temadagen måtte have bidraget til en sådan udvikling. 
Evalueringen sker i relation til PPR’s ønske om tværfagligt samarbejde og 
større viden om indsatsen over for stammen hos skolebørn, og i relation til 
projektets overordnede mål og de fire delmål, som de er angivet i kapitel 1.   
 
I det følgende angives talepædagogernes (i alt 4) besvarelser af de to sæt 
spørgeskemaer, som jeg for nemheds skyld kalder ”før” og ”efter”. En af 
psykologerne udfyldte et ”før”-spørgeskema, men ikke et ”efter”-spørgeskema. 
For overskuelighedens skyld er svarene kategoriseret.  
 
For hvert spørgsmål bringes de kategoriserede besvarelser ”før” og ”efter”. 
Besvarelserne in extenso er vedlagt som bilag 4.3-3 med koden ”FF” (før) og 
bilag 4.3-5 med koden ”FE” (efter).  
 



Besvarelse af spørgsmål 1. Hvilke relationer er kritiske (for dig i dit 
arbejde)?  
Spørgsmål 1 og 2 kategoriseres og anføres samlet, da de samme svar indgik i 
begge punkter. Tallene i ”før”- og ”efter”- kolonnerne er antal svar for hver 
kategori. 
 
Kategori  
  Før Efter 
Manglende (efter)uddannelse/viden/erfaring (3) (1) 
Intet amtstilbud til skolebørn  (2) (2) 
For få skolebørn  (1) (3) 
Manglende motivation hos/svært at motivere skolebørn  (1) (2) 
Svært at arbejde med skolebørn (1) (0) 
Kemien mellem stammer og talepædagog (1) (0) 
At bruge megen til på stammen gør, at jeg svigter andre (0) (1) 
Manglende tid (1) (0) 
Intet tværfagligt samarbejde (1) (0) 
I tvivl om forældre og andre husker min rådgivning (0) (1) 
 
Psykologens besvarelse: ”Har arbejdet på PPR, Frh. i 3 år, og jeg har endnu 
ikke mødt et stammende barn.” 
 
Kommentar, forskydningerne fra før til efter 
Mangel på efteruddannelse får mindre vægt. Skolebørnsområdet vejer tungt, 
der er 6 før-svar og 7 efter-svar, der drejer sig om dette emne i forskellige 
afskygninger (inkl. kemien mellem stammer og talepædagog). Det anses som et 
voksende problem, at der er for få børn til en gruppe og at det er svært at 
motivere børnene til behandling. Det manglende tværfaglige samarbejde, som 
var temaet for temadagen, anser talepædagogerne ikke for noget stort problem. 
 
Besvarelse af spørgsmål 3. Giv eksempler på problemer i den forbindelse. 
Før-besvarelserne, se også bilag 4.3-3 
I de fleste tilfælde for få stammere, der aldersmæssigt "matcher".  
Manglende tid [Anfører sit ugeskema] 
P.t. er der (kun) 2 elever i 6. kl. hvoraf den ene har været på TI Århus. 
Helt nøjagtigt at vide: Hvordan hjælper jeg bedst i den givne situation: Hvilken 
teknik/teori er den bedste?? 
 
Efter-besvarelserne, se også bilag 4.3-5 
Behandling af skolebørn i kommunerne bliver tilfældig og sporadisk. 
Jeg har nogle gange lavet stammegrupper og kørt med dem i perioder. I disse 
perioder har jeg ændret ugeplanen og måske aflyst andre 
undervisningskrævende børn. 
2-3  større børn, som ikke altid er jævnaldrende, giver ikke mulighed for 
tilstrækkeligt samspil./Nogle børn er "ømme" vedr. deres fritid. 
Når der kommer et tilfælde snakker jeg med forældre og barn, og fortsætter så 
med barnet i undervisning! Laver strategier + øvelser - og tager evt. "andre" 
med på råd! 



 
 
Besvarelse af spørgsmål 4. Hvilke årsager kan der være til, at du synes der er 
denne kritiske relation?  
Før 
Vel til syvende og sidst et spørgsmål om engagement, uddannelse og 
ressourcer 
Jeg mener ikke at jeg har kritiske relationer i forbindelse med 
samarbejdspartnere, men de har også mange ting at passe 
Jeg giver periodisk enkeltmandsundervisning. Gruppeundervisning var måske 
at foretrække. Psykolog er ikke inddraget. 
Usikkerhed om det jeg gør med eleven er det rigtige? Hvis det heller ikke 
hjælper, så søge støtte/hjælp fra Nordjyllands Amts Taleinstitut. 
 
Efter 
Der synes at være håb, idet et mindre antal kommuner har planer om 
samarbejde. 
Jeg prøver i enhver situation at prioritere så godt som muligt og argumentere 
for mine beslutninger overfor de øvrige relationer. 
Få alvorligt stammende skolebørn, hvilket jo er positivt. 
Det kritiske er nok amtet. De er gode til førskoleområdet og mindre børn - De 
helt store må til Taleinstituttet i Århus.  
 
 
Besvarelse af spørgsmål 5. Hvordan kan den kritiske relation afhjælpes? 
Før 
Videreuddannelse. Involvering af andre faggrupper (psykologer). Amtslige 
eller mellemkommunale tiltag. Ressourcer. 
Kursus/efteruddannelse for både talepædagoger og psykologer 
Ved øget viden/stammebehandling i samarbejde med f.eks. psykolog! 
 
Efter 
Helst et behandlingsforløb med supervision/støtte fra taleinstituttet. 
Ved at bruge så meget tid på forberedelse af vejledning og rådgivning som 
muligt og bruge megen tid på efterbehandling: ”Hvad gør jeg nu?” – ”Hvad gør 
du?” – ”Hvad gør I?” – ”og hvornår mødes vi igen?” 
Primærkommunalt samarbejde (er begyndt). At amtet udvider sit tilbud. 
Amtet udvider deres tilbud til større børn i grupper! Én i faggruppen blev 
særligt uddannet til at arbejde med stammere. En stærk tværfaglig gruppe på 
PPR. 
 
Besvarelse af spørgsmål 6. Hvilke relationer er positive for dig i dit arbejde?  
Besvarelse af spørgsmål 6 og 7 kategoriseres og anføres samlet, da de samme 
svar indgik i begge punkter. Tallene i ”før”- og ”efter”- kolonnerne er antal 
svar for hver kategori. Respondenterne er igen de 4 talepædagoger, dog 
besvarer den ene af talepædagogerne ikke spørgsmål 6-10 ”efter” 
 
Kategori    Før Efter 



Efteruddannelse (3) (0) 
Tiltro til egne evner som underviser (2) (1) 
Godt samarbejde med forældre (2) (1) 
Godt samarbejde med skoler og institutioner (1) (2) 
Henvisningsmuligheder (1) (1) 
Mulighed for fleksibilitet (1) (0) 
Samarbejde med kolleger (0) (1) 
Tværfagligt samarbejde (0) (1) 
Faglige diskussioner (0) (1) 
 
Kommentar, forskydninger fra før til efter 
Tilstrækkelig efteruddannelse nævnes slet ikke efter. Tiltro til egne evner 
nævnes af to før, men kun én efter. Samarbejdet med forældre, skoler og 
institutioner vejer tungt både før og efter. Det tværfaglige samarbejde nævnes 
af en enkelt efter. 
 
Besvarelse af spørgsmål 8. Giv eksempler på fordele i den forbindelse 
Før 
Institution og hjem behandler stammen ud fra samme forståelse af problemet 
På kurserne (Starkweather, Larsson, Thorup m.fl.) har jeg dels lært nye tanker i 
undervisning og talt med kolleger om deres erfaringer og muligheder mht. 
information, samarbejde og undervisning. 
Øget engagement 
Amtets stammegruppe ta'r over. Det beroliger forældre!!! 
 
Efter 
Et skolebarn stammer. Jeg giver god information til forældre, lærere og evt. 
elever, og hvis barnet fungerer godt i hverdagen i relation til kammerater, 
lærere og familie er det positivt. 
I forbindelse med 3-års screening mødes mange børn, der p.t. stammer. Her er 
der mulighed for at vejlede tidligt. 
At der kan hentes råd/støtte hos kolleger 
 
Besvarelse af spørgsmål 9. Hvilke årsager kan der være til, at du synes, der 
er denne positive relation? 
Før 
Talepædagog er vejleder og bindeled hjem-barn-institution 
Jeg oplever ofte at børn og forældre virker afslappede når jeg taler med dem 
første gang fordi jeg (tilsyneladende) giver udtryk for at vide noget om 
problemet 
Motivation hos elever, forældre, lærere. 
Forældre er glade for, at der bliver gjort noget for deres barn. Jeg holder 
kontakt/orienteres løbende - klar til at arbejde videre! efter god vejledning fra 
Nordjyllands Amts Taleinstitut. 
 
Efter 
Fordi jeg betragter barnet som et helt menneske og derfor er det vigtigt for mig 
at det fungerer med alle ressourcer. 



At kommuner/PPR arbejder forebyggende. 
Der ikke rart at vide - "at man ikke ved nok" om problemet. 
 
Besvarelse af spørgsmål 10. Kan du bruge erfaringer fra den positive 
relation i andre relationer? I givet fald, hvordan? 
Før 
Burde kunne bruges for større børn, men det er åbenbart ikke helt så let 
Information til pædagoger, lærere og forældre og opfølgning "hen ad vejen" 
virker befordrende for barnet. 
Har henvist børn med meget alvorlig stammen til Taleinstituttet i Århus, og har 
i mit samarbejde med amtet oplevet forståelse når forarbejde og argumenter var 
i orden 
Ikke specielt - og alligevel!! Alle yderligere undersøgelser eller behandlinger 
kan der da altid arbejdes videre med!! 
 
Efter 
Ja det kunne vel overføres til alle andre børn/familier/pæd./lærere uanset tale-
sprogproblem. 
 
Sammendrag – de kritiske relationer 
Uddannelse/efteruddannelse/faglig kompetence 
Deltagerne har givet udtryk for, at mangel på uddannelse er kritisk, man føler 
sig ofte usikker og tvivler på egen kompetence, især i relation til skolebørn. 
 
Amtet 
Der er ikke mulighed for henvisning af skolebørn til amtet. Respondenterne 
mener, at det ville være godt med et sådant tilbud, da der er for få stammere til 
at oprette en gruppe i matchende alder. Grupper er ofte at foretrække for 
individuel undervisning, så behandling i PPR-regi vil blive tilfældig og 
sporadisk. 
 
Tid 
Man har fuldt op at gøre i det daglige . 
 
Motivation 
Talepædagogerne angiver, at skolebørn ofte ikke er motiverede for 
undervisning. 
 
Tværfagligt samarbejde 
Det tværfaglige samarbejde med psykolog får kun lidt omtale. 
 
Psykolog 
Psykologgruppen er tilsyneladende ikke involveret i indsatsen mod stammen 
og ud fra besvarelsen er det ikke til at vurdere, om den ønsker at deltage i 
arbejdet med stammen. 
 



Afhjælpning 
Amtslige og mellemkommunale tiltag. Samarbejde med psykolog i forbindelse 
med stammebehandling. 
Efteruddannelse nævnes før, men ikke efter. Der er dog et forslag om et 
enstrenget system, hvor en enkelt talepædagog foreslås uddannet til specielt at 
tage sig af stammeområdet.  
 
Sammendrag – de positive relationer 
Samarbejde 
Der er et godt samarbejde med forældre, skoler og institutioner. En respondent 
nævner det tværfaglige samarbejde som positivt uden dog at specificere hvori 
samarbejdet består (der findes ikke noget samarbejde mellem talepædagoger og 
psykologer på stammeområdet). 
 
Kompetence 
Man har tiltro til sin egen evne til at undervise/behandle stammen. Nogle 
respondenter omtaler (”før”) efteruddannelse både som en kritisk og som en 
positiv relation. Svarene giver ikke mulighed for at gå dybere ned i denne 
tilsyneladende selvmodsigelse. Antallet, der har tiltro til egne evner, falder fra 
to ”før” til én ”efter”. 
 
Amtet 
Der er henvisningsmulighed for småbørn. 
 
3-års-screening 
Ved screeningen findes der mange stammende børn. Screeningen er indført for 
nylig, og er måske derfor ikke omtalt i ”før”. 
 
Barnet betragtes som et helt menneske. 
 
Målopfyldelse   
(Se kapitel 1) 
3-års-screeningen må antages at befordre den forebyggende indsats ved at 
”fange” mange børn relativt tidligt i deres stammeudvikling. For de børn, der 
har stammedebut efter screeningen må det antages, at deres forældre og andre 
har lettere end før ved at kontakte en talepædagog, da man nu ”kender” ham 
eller hende. 
 
Der arbejdes ikke med forældregrupper. Forældrene til de børn, der henvises til 
taleinstituttet i Aalborg, kommer dog til at indgå i grupper i 
behandlingsforløbet der. 
 
PPR vil indgå i et nyoprettet tværkommunalt samarbejde med supervision fra 
taleinstituttet i Aalborg. I den forstand kan indsatsen formodes at blive mere 
ensartet de enkelte kommuner imellem, og indsatsen vil antagelig blive bedre 
end før. 
 



En af talepædagogerne foreslog en enstrenget indsats, som, hvis den blev 
realiseret, må tendere mod at tage stammen mere alvorligt på den måde, at 
stammen bliver varetaget af en talepædagog med større interesse i emnet end 
gennemsnittet af faggruppen. Der er dog intet besluttet desangående.  
 
Der er således en god målopfyldelse i 1. og 3. delmål. I 2. og 4. delmål er 
tilstanden uændret fra før. Projektet har direkte været involveret i forbindelse 
med 3. delmål (se  afsnit 4.5 om kurset i Nordjylland, som formentlig ikke ville 
være blevet gennemført som det blev uden projektets involvering i 
samarbejdet). Temadagen havde som formål at virke som opstarten på en 
tværfaglig indsats, specielt på skolebørnsområdet. Dette formål ses ikke at 
være opfyldt hvad det tværfaglige angår. 
 
4.4 Kursus Vestsjælland. 
Baggrunden for kurset var en henvendelse fra tale-hørekonsulenter i PPR’er i 
Vestsjællands amt repræsenteret af tale-hørekonsulenten i Slagelse PPR. Man 
kunne godt tænke sig at vide mere om stammen og behandling af stammen hos 
skolebørn. I et snævert samarbejde mellem projektlederen og tale-
hørekonsulenten i Slagelse PPR, og med amtscentralen som tredjepart, blev 
kurset arrangeret, og det blev afholdt ca. et år efter henvendelsen til projektet. 
Se pressemeddelelsen i bilag 4.4-1 og kursusfolder, bilag 4.4-2. Underviser var 
professor Barry Guitar, universitetet i Vermont, USA., som på kurset 
behandlede emnerne: udvikling af stammen, bedømmelse (”diagnose”) og 
behandling af stammen. Behandlingen består i en integreret anvendelse af  de 
to hovedretninger inden for stammebehandling, Stuttering Modification og 
Fluency Shaping. Den integrerede tilgang er er tilpasset den enkelte stammer i 
overensstemmelse med bedømmelsen/diagnosen. 
 
Otte ud af 23 vestsjællandske kommuner deltog i kurset, nogle kommuner med 
flere deltagere. 
 
Foruden deltagere fra kommuner i Vestsjællands amt var der deltagere fra 
taleinstitutter,  fra  kommuner uden for amtet, fra Norge, Sverige og en enkelt 
fra Storbritannien. 
 
Bedømmelsen af kursets opfyldelse af projektets fire delmål sker på grundlag 
af indirekte måling, idet der ikke inden for projektets tidsramme er mulighed 
for direkte at måle kursets eventuelle effekt på indsatsen over for stammen hos 
skolebørn.    
 
Der er foretaget dataregistrering på følgende måder: Kursusdeltagerne blev 
bedt om at udfylde et spørgeskema (svarende til skemaet anvendt i 
Frederikshavn), se bilag 4.3-4, og et kursusevalueringsskema, se bilag 4.4-4.  
 
Vestsjællandske PPR’s besvarelse af spørgeskemaerne  
(se besvarelserne in extenso i bilag 4.4-3)  
Der kom syv besvarelser fra seks PPR 
 



Besvarelse af spørgsmål 1 og 2. Hvilke relationer er kritiske for dig i dit 
arbejde? 
Spørgeskemaets pkt. 1 og 2 samles her under et, da de samme svar indgik i 
begge punkter. Svarene er herunder gengivet efter svarkategoriens hyppighed 
(antal respondenter er angivet i parentes): 
 
Kategori 
Der er ikke tilstrækkeligt mange skolebørn til at danne en gruppe  (6) 
Talepædagog (eller psykolog) er overbebyrdet (4) 
Amtet har intet vidtgående specialundervisningstilbud (4) 
Talepædagog føler sig fagligt ensom/deltids og er  
eneste talepædagog i kommunen  (2) 
Talepædagogen har manglende (grund)uddannelse/praktik (2) 
Manglende samarbejde med kolleger (1) 
 
Besvarelse af spørgsmål 3. Giv eksempler på problemer 
Der er ikke altid den fornødne tid til at give børnene den undervisning de burde 
have, og derfor heller ikke tid til at have en gruppe. 
Der er ikke en tilstrækkelig målrettet undervisning. 
Jeg savner en psykologisk hjælp til arbejdet med forældrene, også til selve 
stammebehandlingen. 
Børnene med så svær stammen, at de føler behov for gruppe, er aldersmæssigt 
for spredt. 
Hverken skolebørn eller småbørn nok til gruppe.  
Manglende samarbejde kommunerne imellem angående dannelse af 
stammegrupper. 
Vi føler os rimeligt sikre på rådgivnings- og vejledningsdelen. Men når der må 
teknikker til, er vi ikke fagligt kompetente og er usikre. Vi er usikre på valg 
samt udførelse/indlæring af teknik. 
Der er ingen supervision. Der er ingen til at vise teknikker. 
 
Besvarelse af spørgsmål 4. Hvilke årsager kan der være til, at du synes, der 
er denne kritiske relation? 
Måske er mit ambitionsniveau højt, dvs. jeg vil gerne give børnene det der er 
behov for. 
At talepædagogen er overbebyrdet handler om gennemslagskraft i forhold til 
nøglepersoner i kommunen. 
Manglende kendskab til stammeproblematikken. 
Dårlig ledelse. 
Begrænsede midler til kurser. 
 
Besvarelse af spørgsmål 5. Hvordan kan den kritiske situation afhjælpes? 
Ved fx at få færre indstillinger. Ved at fastlægge arbejdet med grupper fra 
skoleårets start. 
Opnormering af min stilling. 
Kurser for psykologer. 
Amtet opretter gruppe, hvis der er behov. 



Ved at give stammen en højere prioritet på talepædagog-uddannelsen. Der 
mangler praktik i uddannelsen. 
Ved samarbejde på tværs af kommuner, og internt på PPR-kontorerne. 
 
Delkonklusion, de kritiske relationer  
I kommunerne er der ofte ikke et tilstrækkeligt antal børn til, at der kan 
oprettes en behandlingsgruppe. Hvis man ønsker at oprette en gruppe, skal man 
derfor samarbejde med andre kommuner, eventuelt med amtet. Imidlertid 
finder der ifølge besvarelserne ikke noget samarbejde sted (det må dog antages, 
at der finder et samarbejde sted i de kommunale samarbejder, der stadigvæk 
eksisterer). Et udsagn om manglende samarbejde med kolleger kunne indikere, 
at man i den pågældende kommune arbejder distriktsvist med stammen, så man 
end ikke arbejder på at samle kommunens egne stammebørn.  
 
At man ikke har tid nok til at give børnene den undervisning, de burde have, er 
et alvorligt udsagn. At undervisningen ikke er tilstrækkeligt målrettet er også 
alvorligt. Begge udsagn kan bunde i manglende ressourcer eller utilstrækkelig 
uddannelse, eller en kombination. Mange talepædagoger føler sig fagligt 
usikre. Det er let nok at gøre en indirekte indsats i de lettere tilfælde, f.eks. 
rådgivning af forældre og pædagoger, men hvis barnet har en svær stammen, 
føler man sig som talepædagog usikker og fagligt inkompetent.  
 
At amtet ikke har noget vidtgående specialundervisningstilbud betyder, at 
kommunerne, og ikke mindst de stammende børn og disses forældre, er ladt 
yderligere i stikken. I realiteten bliver lovens krav om tilbud om (vidtgående) 
specialundervisning overtrådt i sådanne tilfælde. 
 
Kursusdeltagernes forslag til afhjælpning af problemerne omfatter en forbedret 
uddannelse, kurser for psykologer, et forbedret samarbejde internt og eksternt, 
bedre planlægning, og endelig, at amtet lever op til dets forpligtelse og 
etablerer vidtgående specialundervisningstilbud for stammebørn.  
 
En respondent foreslår, at man kan afhjælpe problemet med manglende tid ved 
at få færre indstillinger. Det er et meget vigtigt signal til ledelsen, uanset om 
den egentlige årsag er dårlig prioritering, mangelfuld uddannelse eller 
utilstrækkelige ressourcer.     
  
 
Besvarelse af spørgsmål 6 og 7. Hvilke relationer er positive for dig i dit 
arbejde? 
Besvarelserne af Spørgsmål 6 og 7 samles i kategorier: 
 

Kategori 
Mulighed for faglige diskussioner (f.eks. på dette kursus) (4) 
Tiltro til egne evner som underviser/behandler  (3) 
Tilstrækkelig efteruddannelse/et godt kursusbudget  (3) 
Mulighed for fleksibilitet  (2) 
Tværfagligt samarbejde/ et "godt klima" på kontoret (2) 



Stor interesse for stammebehandling, især arbejdet med småbørn  (1) 
Lærere og pædagoger gode til at få øje på faresignaler (1) 
Der arbejdes med at oprette gruppetilbud med støtte fra  
Foreningen for Stammere (1) 
 
Besvarelse af spørgsmål 8. Giv eksempler på fordele 
Det at diskutere fagligt giver/kan give andre indgangsvinkler til løsning af 
problemet.  
Det at fortælle andre (kolleger) om noget, der er gået godt, styrker ens tro på 
egne evner. 
Andre af amtets talepædagoger deler beredvilligt ud af deres erfaringer.  
Kreative lærere giver plads til at stammeelever kan udfolde sig f.eks. i teater.  
Bred viden om emnet, så der kan gives saglig information til 
forældre/lærere/elever. 
Jeg kan arrangere møder med andre. Jeg kan deltage i en del kurser. 
 
Besvarelse af spørgsmål 9. Hvilke årsager kan der være til, at du synes, der 
er denne positive relation? 
Ved at være åben og kritisk overfor nyt.  
Til tider blot det at turde tro på at "den og den" metode er god for mig i mit 
arbejde overfor barnet og så opleve at det virker. 
Der er et godt åbent miljø på D. kommunes skoler. 
Gensidig faglig respekt og tillid. 
 
Besvarelse af spørgsmål 10. Kan du bruge erfaringer fra den positive 
relation i andre relationer? 
Ja, ved at turde prøve andre ting, fx at holde kurser, foredrag o. lign. 
Ja, det kan inspirere mig selv til at give stammeeleverne udfoldelsesmuligheder 
på andre områder. 
 
Delkonklusion, de positive relationer  
Mange fremhæver muligheden for faglige diskussioner som positiv. At en 
relativt stor del har tiltro til egne evner som underviser/behandler er ligeledes 
positivt, det fremgår dog ikke, hvilken type undervisning/behandling, der 
menes. Der er således på baggrund af svarene til de kritiske relationer belæg 
for at antage, at man her (i spørgsmål 6 og 7) mener den indirekte indsats, der 
består af rådgivning af forældre, pædagoger og andre vigtige voksne i børnenes 
tilværelse. En respondent nævner, at der forefindes en bred viden, så man kan 
give saglig information til forældre, lærere og elever. En respondent nævner, at 
lærere og pædagoger er gode til at få øje på faresignaler, og en nævner, at 
kreative lærere giver plads til, at stammende elever kan udfolde sig, f.eks. i 
teater. 
 
På ingen af spørgeskemaerne er der angivet, at man arbejder direkte med 
stammen. En enkelt kommune har dog (personlig kommunikation) meddelt, at 
man etablerede et etårigt forløb med en skolebørnsgruppe for et år siden, 
vægten i behandlingen var dog lagt på det holdningsbearbejdende, og ikke så 



meget på symptommodifikation, som man ikke følte sig fagligt rustet til at 
arbejde med.  
 
En del af respondenterne nævner, at de får tilstrækkelig efteruddannelse. Det 
præciseres dog ikke hvad efteruddannelsen omfatter, her må det igen antages, 
at i det omfang, der er tale om efteruddannelse i stammen, er emnet især de 
lettere tilfælde, hvor en indirekte indsats er indikeret.  
 
Der var ret få, der gjorde rede for deres syn på årsagerne til de positive 
relationer. At være åben og kritisk over for nyt, at turde tro på en given metode, 
et godt miljø og gensidig respekt og tillid giver indtryk af nogle ”bløde” og 
”luftige” begrundelser. Når så relativt mange havde anført, at de havde tiltro til 
sig selv som undervisere/behandlere, er det bemærkelsesværdigt, at ingen 
anførte viden eller praktisk erfaring som årsag dertil, så meget mere som 
mange anførte, at de fik tilstrækkelig efteruddannelse. 
 
Der blev udsendt et identisk spørgeskema til de 15 vestsjællandske kommuner, 
der ikke var repræsenteret på kurset. Fire af disse spørgeskemaer blev 
returneret i udfyldt stand. En sammenligning med kursusdeltagernes 
besvarelser er således usikker, men der var i de fire besvarelser en tendens til at 
lægge vægt på manglende henvisningsmuligheder til amtet og på at 
talepædagogerne var overbebyrdede. Af positive relationer fremhævedes især, 
at lærere og pædagoger er gode til at få øje på faresignalerne ved stammen hos 
børnene. 
 
Vestsjællandske PPR’s besvarelse af kursusevalueringsskemaerne  
(se skemaet bilag 4.4-4) 
10 deltagere fra vestsjællandske PPR afleverede kursusevalueringsskema (en 
samlet udskrift er gengivet i bilag 4.4-5). 
 
Alle svarede ja (en enkelt svarede både ja og nej) til at de blev præsenteret for 
nye emner eller synsvinkler på kurset, og som kan opdeles op i følgende 
kategorier: 
 
Fluency Shaping/teknikker (6)   
Sensitive børn/den følelsesmæssige betydning for stammens  
udvikling og behandling/forskellige stammeformer  (5) 
Grundigere undersøgelse af barnets forudsætninger/systematisk  
viden om behandling (3) 
Udvidelse af min viden/hvornår man griber ind i småbørnsalderen  (2)  
 
 
Alle svarede ja til at de påtænkte at anvende de nye ting i deres arbejde.  
 
Ca. halvdelen (6) ville anvende fluency shaping/teknikker i nogle tilfælde, en 
ville dog først læse om danske erfaringer med fluency shaping, og en ville 
anvende elementer fra fluency shaping og stuttering modification.  
 



To ville arbejde med en grundigere undersøgelse. Tre ville gøre mere ud af den 
psykologiske og følelsesmæssige indfaldsvinkel, herunder børnenes sensitivitet 
og forældresamarbejde. 
 
Begrundelserne for at ville arbejde med disse nye ting var: De var 
systematiske. Arbejdet med det psykologiske aspekt har betydning for 
prognosen. Forældrearbejdet passer sammen med respondentens mening om, 
hvordan det skal være. Endelig har én fundet lignende metoder (som Fluency 
Shaping) nyttige. 
 
Otte svarede, at de umiddelbart kunne anvende de nye ting i 
stammeundervisningen. Én udfyldte ikke rubrikken, én svarede ”ja/nej” og 
anså manglende videoudstyr som værende en hindring. Respondenten, der ikke 
udfyldte ja/nej-rubrikken, anså sin egen usikkerhed for at være en hindring. 
 
Målopfyldelse  
(Se kap. 1) 
Ifølge tilkendegivelserne på kursusevalueringsskemaerne vil der fremover ske 
en indsats, også hvor der er behov for direkte behandling af stammen. Således 
må projektets overordnede formål, der omtaler en forbedret indsats, ifølge 
kursusevalueringsskemaerne tendere mod at opfyldes. Det tredje delmål, der 
omtaler en mere ensartet service, kan måske også tendere mod at opfyldes, da 
den kommunale indsats bliver bedre, og dermed nærmer indsatsen i 
Vestsjælland sig indsatsen andre steder, hvor amtet er en aktiv 
samarbejdspartner. 
 
Det er dog en forudsætning for denne bedømmelse, at de positive 
tilkendegivelser bliver omsat i konkret handling. 
 
Kurset ville ikke være kommet i stand uden projektets medvirken. 
 
 
4.5 Kursus Nordjylland 
Projektet fik i foråret 1998 en henvendelse fra Nordjyllands Amts Taleinstitut, 
som ikke havde gode erfaringer med, at PPR-kontorerne købte 
stammeundervisningstimer til stammende skolebørn hos taleinstituttet. 
Taleinstituttet ville derfor gerne overlade den almindelige specialundervisning 
af skolebørnene til PPR, eventuelt i tværkommunale samarbejder. Instituttets 
rolle skulle derefter være at yde supervision og rådgivning til kommunerne. 
 
Et kursus blev planlagt, hvor der dels skulle være et stammefagligt indhold 
rettet mod stammen hos skolebørn, dels skulle de nye samarbejdsformer 
drøftes. I planlægningen deltog taleinstituttet, repræsentanter for PPR-
kontorerne og projektet. PPR-kontorerne fandt det mest hensigtsmæssigt at 
dele sig, så der var en ”nordenfjords” og en ”søndenfjords” gruppe. 
Planlægningsfasen varede et år. 
 



I øvrigt er et sådant samarbejde en nyskabelse i sig selv, da det er første gang, 
at PPR, taleinstitut og brugere (projektet/Foreningen for Stammere i Danmark) 
har arbejdet sammen på denne måde og med dette formål. 
 
Resultatet blev et kursus, afholdt i juni måned 1999, hvor taleinstitut-
medarbejdere udgjorde majoriteten af underviserne. Program for kurset er 
vedlagt som bilag 4.5-1. 
 
Kursusdeltagerne var 22 talepædagoger og en psykolog repræsenterende PPR 
fra 17 af de 27 nordjyske kommuner, hvoraf 6 var nordenfjords og 11 
søndenfjords. På grund af kommunikationsproblemer deltog amtets største 
kommune ikke i kurset. Imidlertid er der efterfølgende efter anmodning fra 
kommunen planlagt et kursus med ca. 20 deltagere og med omtrent det samme 
indhold som kurset i juni måned. Kurset finder sted i december måned 1999. 
 
Tale-hørekonsulenterne fra de øvrige PPR-kontorer har planer om et 
opfølgningskursus i foråret 2000. 
 
Bedømmelsen af kursets opfyldelse af projektets fire delmål sker på grundlag 
af indirekte måling, idet der ikke inden for projektets tidsramme er mulighed 
for direkte at måle kursets eventuelle effekt på indsatsen over for stammen hos 
skolebørn.    
 
Deltagerne blev bedt om at udfylde et relationsspørgeskema (se bilag 4.3-4 for 
et lignende skema) og et kursusevalueringsskema (se bilag 4.4-4 for et lignende 
skema).  
 
Nordjyske PPR’s besvarelse af spørgeskemaerne 
Der indkom 10 besvarelser repræsenterende 10 kommuner. Nogle af 
besvarelserne var udfyldt i fællesskab af en kommunes PPR-medarbejdere, 
andre var udfyldt af en medarbejder repræsenterende et PPR-samarbejde. Den 
komplette besvarelse er gengivet i bilag 4.5-2. 
 
Besvarelse af spørgsmål 1 og 2. Hvilke relationer er kritiske for dig i dit 
arbejde? 
Spørgeskemaets pkt. 1 og 2 gengives her under ét, da de samme svar indgik i 
begge punkter. Herunder er svarene kategoriseret og gengivet efter 
svarhyppighed (antal respondenter er angivet i parentes): 
 
Kategori 
Talepædagog/psykolog er overbebyrdet/mangler tid/mangler  
prioritering/området for stort/talepædagogen skal kunne tage sig af "alt"  (13) 
Mangler tilstrækkeligt antal skolebørn til en gruppe/kun  
ét eller to børn med undervisningsbehov   (6) 
Jeg føler mig fagligt usikker/ for lidt midler til efteruddannelse  (4) 
Problemer med at få besat stillingerne /hos os spares  
en talepædagogstilling væk  (2) 
Jeg føler mig fagligt ensom /Er alene i kommunen.  (2) 



Svært at motivere skolebørn  (2) 
Ikke amtsligt tilbud om specialundervisning  (2)  
Megen planlægning for at etablere grupper/Kørselsudgifter  (1) 
 
Note: En given kategori kan indeholde svarene på flere spørgsmål 
 
De relationer, der blev angivet som de mest kritiske, var manglende 
tid/overbebyrdelse efterfulgt af faglig usikkerhed. 
 
Besvarelse af spørgsmål 3. Giv eksempler på problemer 
Vi ved godt hvad der skal eller burde iværksættes. (Men) når man tager nye 
initiativer, kræves der megen information og mange praktiske foranstaltninger. 
Jeg har ikke overskud til at tage initiativ/ være tovholder. 
Aldersspredning hos stammeskolebørn.  
Forældres forståelse for vigtigheden af gruppetilbud.  
Mange "kunder" fornægter stammeproblematikken (håber de holder op med at 
stamme).  
Jeg har kun 2 børn 10-14 år. Småbørnsstammere henvises til Aalborg 
(Taleinstituttet). 
At motivere eleverne til at arbejde med stammeproblematikken og at jeg har et 
for lille kendskab til håndværket stammeundervisning. 
Jeg er ene (talepædagog) i kommunen, derfor er et stammeforløb, som 
beskrevet på kurset, fuldstændig uoverkommeligt. 
Sager må desværre vente for længe. Manglende opfølgning på sagerne. 
Vi har ikke den fornødne tid til at være opsøgende. 
 
Besvarelse af spørgsmål 4. Hvilke årsager kan der være til, at du synes, der 
er denne kritiske relation? 
Vi skal sprede os meget i vores arbejde. Mange forskellige problemstillinger. 
Kan ikke tage den megen tid fra andre arbejdsopgaver.  
Det ville være dejligt at have andre at trække på. 
Jeg mangler efteruddannelse. 
Området er tyndt befolket. Vi får fat i småbørn/forældre. Men der kommer 
tilflyttere med større børn (der stammer). 
Tid, sted, transport for store børn skal koordineres. De går også til Fodbold, 
spil, spejder. 
At være professionel nok til at prioritere uden skyldfølelse over for de børn, der 
"snydes". Andre foreninger synes, at deres område bør prioriteres højest. 
 
Besvarelse af spørgsmål 5. Hvordan kan den kritiske situation afhjælpes? 
At Taleinstituttet opretter en afdeling for skolebørn. Sjældne stammere 
bevirker, at vi ikke bliver dygtige. Alternativt: Stammekyndig kan stå for en 
gruppe, hvortil vi kan henvise. 
Vi prøver at tage initiativ til en stammegruppe for skolebørn sammen med 
andre kommuner. 
Ved efteruddannelse, hvor man arbejder med værktøjet til at afhjælpe 
stammen. 
Ved ansættelse af yderligere 1 talepædagog. 



Vi har afholdt kurser for daginstitutionspersonale, så der er større viden om 
stammen i institutionerne. 
At jeg tager initiativ til ændring. 
Jeg synes det er lidt vanskeligt, fordi vi har så travlt.  
Det ved jeg ikke. 
 
Delkonklusion, de kritiske relationer 
Langt de fleste nævner i forskellige udformninger, at de ikke har tid nok og at 
fagområdet er for stort. Således bliver prioritering en central ledelsesopgave. 
Af besvarelserne kan man ikke udlæse hvordan ledelsesopgaven for øjeblikket 
løses. Ledelsen skal i prioriteringsarbejdet selvklart tage i betragtning, at der er 
en række områder, der er ”skal”-områder, dvs. områder, som PPR uanset 
økonomiske begrænsninger skal tage sig af, eksempelvis taleproblemer i 
førskolealderen og elever i skolealderen med et dokumenteret behov for 
specialundervisning.  
 
Billedet med for få elever i skolealderen til en gruppe er også klart her. Den 
manglende (efter)uddannelse med den deraf følgende faglige usikkerhed ligeså. 
En stor del af kommunerne i amtet er små, og nogle talepædagoger føler sig 
fagligt ensomme, nogle er endda den eneste talepædagog i kommunen. Man 
kan ikke sende sine skolebørn til almindelig specialundervisning på 
taleinstituttet, som man kan med de små børn. På den baggrund forekommer 
det måske ekstra svært at kunne motivere skolebørnene. 
  
De årsager, der nævnes, er ofte i højere grad udtryk for ringslutninger end de er 
de egentlige årsager. Som årsager nævnes f.eks. at man skal sprede sig i sit 
arbejde, at der er mange forskellige problemstillinger, og at man ikke kan tage 
meget tid fra andre opgaver (og bruge dem på stammen). Her er de 
underliggende årsager vel snarere en kombination af, at der er afsat for få 
ressourcer i forhold til de stillede krav til personalet, for dårlig uddannelse af 
personalet, og måske er organiseringen af arbejdet for dårlig. 
 
Andre årsager er, at området er tyndt befolket og at man mangler 
efteruddannelse.  
 
At problemet med transport af børnene atter nævnes, må give anledning til 
overvejelser. ”Systemet” må være skruet sammen på en uhensigtsmæssig 
måde, hvis en så banal aktivitet skal give anledning til så mange overvejelser 
og udgøre en så markant hindring, som den åbenbart gør.   
 
Problemerne kan ifølge talepædagogerne afhjælpes ved at taleinstituttet 
opretter en afdeling for skolebørn, ved efteruddannelse og ved at oplyse om 
stammen på institutioner. En respondent tager initiativ til en tværkommunal 
stammegruppe for skolebørn, men som hun skriver, så er det vanskeligt, fordi 
de har så travlt. En respondent nævner ”kreative” løsninger og en anden vil 
kunne afhjælpe problemerne ved, at han/hun tager initiativ til ændring.  
 



Besvarelse af spørgsmål 6 og 7. Hvilke relationer er positive for dig i dit 
arbejde? 
Svarene er kategoriseret og angivet efter svarhyppighed (antal respondenter i 
parentes) 
 

Kategori 
Mulighed for faglige diskussioner/gode samarbejdsrelationer.  (5) 
Vi har megen erfaring alle fire/jeg er faglig kompetent/tiltro til  
egne evner (3) 
Efteruddannelse.  (3) 
Småbørn kan henvises til NAT (Nordjyllands Amts Taleinstitut). (3) 
Gode kolleger tværfagligt psykolog + læsekonsulent. (2) 
Lærere og pædagoger gode til at få øje på faresignalerne ved stammen.  (2) 
Vores stammeklub i lighed med træde vande-gruppen i "ulven græder". (1) 
Føler en god opbakning blandt "mine" børn og forældre.  (1) 
Henvisningsmulighed til taleinstituttet i Århus.  (1) 
 
Besvarelse af spørgsmål 8. Giv eksempler på fordele i den forbindelse 
Fagligt udviklende at have samarbejde med Taleinstitut. 
Kan danne ad hoc sprog/motorikgrupper for småbørn. 
Fysioterapeut interesseret, rapporterer til mig. 
Hvis der er ting, man er usikker på, kan vi altid drøfte det. 
Lærere/pædagoger har motiveret barn og forældre til at møde en talepædagog. 
Samarbejde virker gensidigt inspirerende. 
 
Besvarelse af spørgsmål 9. Hvilke årsager kan der være til, at du synes der er 
denne positive relation? 
Der er ikke nogen ideer, som bliver forkastet umiddelbart. Vi har i øjeblikket 
(foråret 99 + aug./sept. 99) en forældregruppe til små børn, der stammer. 
Det er positivt at kunne støtte og inspirere hinanden når man arbejder med 
disse vanskeligheder. 
Det er en støtte at være flere talepædagoger så der er mulighed for faglig 
diskussion om arbejdet. 
Ensomheden i arbejdet mindskes. Jeg får energi og lyst og tro på mine 
arbejdsevner. 
Arbejdet udføres i frihed under ansvar. 
Jeg tager initiativ og handler. 
 
Besvarelse af spørgsmål 10. Kan du bruge erfaringer fra den positive 
relation i andre relationer? 
Jeg rådgiver videre ned i systemet med den rådgivning, som jeg har fået. 
Ja. Ude i marken. 
Det er vigtigt med et godt samarbejde, - trygge rammer - Der er ikke altid 
nødvendigt, at alle i gruppen er involveret i alle initiativer. Nogle gange må 
man gå i gang på de givne vilkår, og så rette til hen ad vejen. 
Lærere og pædagoger er indstillet på at samarbejde med forældre og 
talepædagog/taleinstitut og vil gerne modtage vejledning. 
Ja i forhold til alle andre elever, f.eks. vores sproggrupper for dysfatiske børn. 



 
Ligesom på Vestsjælland, se kap. 4.4, blev der også udsendt spørgeskemaer til 
de PPR, der ikke deltog i kurset. Det drejede sig om 10 PPR, og der kom 8 
besvarelser retur. Som helhed afveg besvarelserne ikke væsentligt fra 
kursusdeltagernes besvarelser.  
 
 
Delkonklusion, de positive relationer 
Mange fremhæver muligheden for faglige diskussioner som positiv. Mange 
fremhæver tiltro til egne evner som underviser/behandler, men uden at 
specificere hvad undervisningen består i. På baggrund af svarene på de kritiske 
relationer er der dog belæg for at antage at det især er førskolebørn, der 
undervises, og at undervisningen er indirekte. Enkelte kommuner har ved 
personlig kommunikation tilkendegivet, at de efter behov sætter ind med en 
direkte indsats over for småbørn og skolebørn. De fleste henviser de sværere 
tilfælde hos småbørn til Nordjyllands amts Taleinstitut. Nogle kommuner 
henviser de sværere tilfælde hos skolebørn til Taleinstituttet i Århus.  
 
Tre respondenter angiver, at de får tilstrækkelig efteruddannelse. Under 
besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 angav fire, at de fik for lidt efteruddannelse/at 
man følte sig fagligt usikker. Tilsyneladende er der et skel, hvor ca. halvdelen 
angiver at få efteruddannelse i tilstrækkeligt omfang mens den anden halvdel 
ikke får det. 
 
Nogle nævner at lærere og pædagoger er gode til at få øje på faresignalerne ved 
stammen. En sådan udtalelse kan være problematisk, da man i sagens natur 
ikke kan vide, hvor mange stammebørn, der ikke bliver opdaget, selv om det 
naturligvis er positivt, at ”flere end før” måtte blive opdaget – forudsat, at det 
er dette sidste, der ligger bag svarene. I en af kommunerne falder denne øgede 
opmærksomhed hos lærere og pædagoger sammen med, at der er afholdt kurser 
for daginstitutionspersonale, så der i institutionerne kommer en større viden om 
stammen. 
 
Årsagerne til de gode relationer er, at man er åben og ikke umiddelbart 
forkaster nye ideer, man støtter og inspirerer hinanden og diskuterer faglige 
emner. At have gode arbejdsbetingelser, så man arbejder i frihed under ansvar, 
er en anden årsag. At man er personligt initiativrig og handlekraftig er også en 
årsag til gode relationer. 
 
  
Nordjyske PPR’s besvarelse af kursusevalueringsskemaerne  
(svarende til skemaet i Vestsjælland, bilag 4.4-4).  
11 deltagere i kurset afleverede kursusevalueringsskema (en samlet udskrift er 
gengivet i bilag 4.5-3). 
 
8 svarede, at de blev præsenteret for nye emner eller synsvinkler på kurset. Én 
svarede, at selv om der ikke var noget nyt, så var der nye perspektiver. 
 



Det nye bestod i kategorierne:  (I parentes er angivet antal respondenter) 
 
Klargøring af, hvad der er stammeøjeblikket (og evt. ændre)  (4) 
Problematikken omkring maskering og skjult stammen.  (2) 
Styrken ved gruppearbejde med stammere  (1) 
Den synsvinkel, at det lægges langt større vægt på  
acceptbehandling end tidligere og mindre på teknikker. (1) 
Teknikker (lidt) i forhold til gentagelsesstammen  (1) 
At de "lærde" også kan være lidt uenige, det er  
godt at vide, at der er flere veje. (1) 
Konkrete, praktiske øvelser. (1) 
 
 
8 svarede, at de påtænker at anvende de nye ting i deres arbejde med stammen 
(nogle af disse har afgivet flere svar): 
To ville arbejde på at oprette en tværkommunal gruppe med stammebørn i 
skolealderen fordi området hidtil har været forsømt, og fordi man kan lære af 
hinanden. To andre gav udtryk for, at de var usikre på, om stammegrupper med 
skolebørn var praktisk muligt – tid og økonomi blev nævnt som praktiske 
begrænsninger.  
 
To ville gå ind i stammeøjeblikket og analysere/opløse stammen for at få den 
til at blive lettere. 
 
En ville arbejde mere med bedømmelsesfasen og med kommunikationen 
(samtalen).  
 
En respondent anførte, at det er vigtigt at være målrettet og højne kvaliteten i 
de tilbud, der gives. Derfor ville hun arbejde på, at stammebørn i skolealderen 
får et amtstilbud, og i den forbindelse ville hun kontakte de omkringliggende 
kommuner.  
 
En ville være klar på sin holdning til stammen før hun påtog sig før 
vejledning/undervisning, en anden ville tænke over, hvad hun ville gøre 
fremover, en følte sig generelt bedre klædt på efter kurset, mens en respondent 
ville skaffe sig mere viden og indsigt før hun turde springe ud i det. 
 
Fire svarede, at de umiddelbart ville kunne anvende de nye ting i 
stammeundervisningen. De, der svarer nej eller ikke svarer, har som 
begrundelser, at de har for få stammere  (i skolealderen). Derved kan de ikke 
opbygge eller vedligeholde en ekspertise, desuden angiver de, at behandling er 
ressourcekrævende. Det anføres også, at det er uoverskueligt at etablere 
tværkommunale grupper, at de store afstande og den aldersmæssige spredning 
gør det svært og at der er så mange andre tale/sprogproblemer. Andre nævner 
børnenes manglende motivation som en hindring for behandlingen.  
 
Målopfyldelse  
(se kap. 1) 



Der er kommet større opmærksomhed om stammen hos skolebørn og de 
problemer, som den medfører. Der er foreløbig (efteråret 1999) etableret en 
tværkommunal stammebehandlingsgruppe (nordenfjords), og endnu en gruppe 
starter i november. 
 
Den kommunale indsats er således blevet mere ensartet og antagelig også bedre 
end før. Arbejdet har formentlig medført en tværkommunal faglig diskussion, 
og mange talepædagoger har i spørgeskemaerne givet udtryk for, at faglige 
diskussioner var en positiv faktor i deres arbejde. Dog må det antages, at de 
stadigvæk er et betragteligt efteruddannelsesbehov hvad angår stammen hos 
skolebørn. Dette bekræftes også af ønsket om et dubleringskursus og et 
opfølgningskursus. 
 
Endvidere må det konstateres, at transport til og fra behandlingsstedet 
stadigvæk er en hindring, som skal ryddes af vejen før en regelmæssig og 
uhindret tværkommunal indsats kan finde sted. Det er en væsentlig opgave at 
finde løsninger på den type problemer. 
 
Der er en tendens til at ville arbejde direkte med stammen hos skolebørnene 
f.eks. ved at gå ind i stammeøjeblikket. Dette tyder på en vilje hos 
talepædagoger til kvalitativ forbedring af indsatsen hvor det ikke er 
tilstrækkeligt med en indirekte indsats.  
 
En hindring er den meget omtalte manglende motivation blandt stammende 
børn i visse aldersgrupper.  
 
 
4.6 Vestsjællands amt. 
Amtet har hidtil været afvisende overfor at ville acceptere, at stammende børn 
kunne falde ind under Folkeskolelovens §20 stk.2 (vidtgående 
specialundervisning), hvorfor der ikke hidtil har eksisteret  amtslige tilbud til 
svært stammende børn. Denne tilstand har gennem årene hensat kommunerne i 
amtet i frustration, og kommunerne er ophørt at henvise denne gruppe børn til 
amtsrådet, da ”der jo alligevel ikke sker noget”, som flere talepædagoger har 
udtrykt det over for projektet.  
 
Tale-Høre-Syn (THS) har været opmærksom på det uholdbare i situationen og 
har som en af dets aktiviteter deltaget i en arbejdsgruppe, der udelukkende 
beskæftigede sig med stammeområdet. Arbejdsgruppen bestod af to 
talepædagoger fra PPR, en forældre og en talepædagog fra THS. Gruppen har 
afdækket undervisningsbehov og tilbud på stammeområdet i Vestsjællands amt 
og indhentet oplysninger om, hvilke tilbud der eksisterer i andre amter. 
Arbejdsgruppen fremkom i maj 1997 med et notat, hvori det konstateres, at der 
ikke er noget amtstilbud i Vestsjællands Amt for børn der stammer.  
 
Notatet indeholder endvidere forslag til visitering og konstaterer, at ikke er 
muligt at opstille præcise visitationskriterier. I en del andre amter modtager 



man derfor alle de børn, som kommunerne indstiller, da man der går ud fra, at 
kommunerne kun indstiller de børn, der har behov for amtets undervisning. 
 
Notatet indeholder også konkrete undervisningsforslag til børn i forskellige 
aldersgrupper og konkrete efteruddannelsesforslag for pædagoger, lærere mv.  
 
Endelig konstaterer notatet, at (da) ”... amtet ikke har nogle tilbud til stammere, 
må området tilføres ressourcer”. 
 
Dog afsatte amtsrådet hverken i 1998-budgettet eller i 1999-budgettet midler til 
området.     
 
I efteråret 1998 fik amtet imidlertid en ny amtskonsulent, som projektlederen 
kontaktede telefonisk for at tale om hvor vigtig en tidlig og god indsats var for 
stammende børn. Amtskonsulenten var da involveret i at udarbejde en plan for 
specialundervisningsområdet, som skulle forelægges amtsrådet i foråret 1999.  
 
Som svar på et brev fra projektlederen til amtets socialudvalg svarer 
udvalgsformanden den 13. januar 1999 bl.a., at ”Talelidelsen stammen indgår 
på lige fod med den vidtgående specialundervisning i amtets tilbud i de 
tilfælde, hvor der er indikeret vidtgående indsats”. 
 
Amtskonsulenten gav i en telefonsamtale i november 1999 udtryk for det 
samme. Man har fra amtets side etableret undervisningstilbud og nu afventer 
man blot henvisninger fra PPR. Da det at henvise til amtet er en ny adfærd fra 
PPR’s side, jfr. ovenfor samt afsnit 4.4, kan der dog gå nogen tid, før de nye 
vaner er indarbejdet i kommunerne. 
 
Målopfyldelse 
(Se kap. 1) 
Denne aktivitet er for projektet en ”sideaktivitet”, som projektet har taget op på 
egen hånd, fordi den er særdeles relevant for projektets formål. Det er svært at 
udskille projektets virkning på forløbet.  
 
Det kan konstateres, at Vestsjællands Amt nu har et tilbud til stammende børn, 
hvilket det ikke havde før. Dermed tager amtet stammen mere alvorligt end før. 
Amtets tilbud vil blive en støtte til de kommunale tilbud, som derfor må 
formodes efterhånden at blive af højere kvalitet end før og der vil sandsynligvis 
blive en mere ensartet kvalitet af indsatsen kommunerne imellem.    
 
 
4.7 Radiokampagne 
I kapitel 4.1 og 4.2 blev det konkluderet, at det var svært at danne 
forældregrupper. Projektets bestræbelser, som de er blevet beskrevet i disse 
kapitler, er især gået ud på at etablere kontakt til forældrene via professionelle, 
dvs. talepædagoger og andre behandlere. Endvidere var møderækken beskrevet 
i kap. 4.1 ikke optimal, da de tilstedeværende forældre og behandlere ofte 
lagde en dæmper på hinanden. 



 
Det blev derfor besluttet at afprøve en mulighed for at komme direkte i kontakt 
med forældrene uden om behandlersystemet. Dette kunne medføre, at projektet 
kom i kontakt med flere af de forældre, der ikke er ”inde i systemet”. På den 
baggrund blev det besluttet at gennemføre en kampagne i nær- og lokalradioer i 
Nordjyllands og Vestsjællands amter. 
 
Radiokampagnen henvendte sig til forældre til småbørn og forældre til 
skolebørn i to forskellige indslag, der begge mundede ud i at oplyse 
stammeforeningens telefonnummer, som man kunne ringe til for at få flere 
oplysninger.  
 
Første del af kampagnen, som varede i tre uger løb af stabelen i Aalborg 
Nærradio i perioden fra midten af september til slutningen af oktober 1999. 
Anden del varede også tre uger og blev gennemført i Slagelse, Ringsted og 
Holbæk lokalradioer i november 1999.  
 
Den direkte respons har været lav. Der har været ca. 10 henvendelser til 
foreningen i forbindelse med kampagnen i Aalborg Nærradio. Dog har Aalborg 
Nærradio fået et antal henvendelser fra lyttere, som gav udtryk for, at det var et 
godt initiativ. Der har også været en indirekte virkning, da end del af dem, der 
henvendte sig, havde hørt om udsendelserne fra familie og bekendte.  
 
Fra lokalradioerne i Vestsjælland har der været én direkte respons. 
 
De ca. 10 henvendelser fra Aalborgområdet gik alle på ret konkret spørgsmål 
om deres barns stammen, og om de burde søge behandling. Tre af 
henvendelserne i øvrigt var fra unge mennesker (eller deres forældre) i 
begyndelsen af tyverne, som ville høre om behandlingsmuligheder.  
 
 

5. Sammenfatning, diskussion og fortolkning af 
projektets resultater 

På stammeområdet er der stor forskel på den officielle verden, hvor love, 
bekendtgørelser og vejledninger befinder sig, og den virkelige verden i en stor 
del af kommunerne. I den officielle verden opereres der med forudsætningen, 
at lovens ånd og bogstav efterleves, at de nødvendige ressourcer er til stede og 
at personalet er uddannet til at kunne leve op til kravene.  
 
Mange kommuner angiver, at de gør en indsats i de lettere tilfælde hos 
småbørn, hvor en indirekte indsats i form af rådgivning til forældre og 
institutionspersonale er tilstrækkelig. Men de fleste kommuner erkender, at de 
ikke har tilstrækkelig ekspertise og mulighed for at yde direkte indsats over for 
skolebørn og børn i førskolealderen.   
 



Tværkommunalt samarbejde 
Mange talepædagoger angiver, at de har for få skoleelever til at kunne danne en 
behandlingsgruppe. På den baggrund er det påfaldende, at en del af de 
eksisterende tværkommunale samarbejder er opløst eller er på vej til det. 
Begrundelsen er ofte, at den enkelte kommune mener at kunne spare ved at 
oprette sin egen PPR. Det er også muligt, at den kan det. Men på de områder, 
hvor den enkelte kommunes kapacitet og ekspertise er utilstrækkelig, vil det 
sandsynligvis gøre indsatsen dårligere at opløse tværkommunale samarbejder. 
Dette gælder i udpræget grad stammeområdet, og især stammen hos skolebørn. 
En af deltagerne på kurset i Nordjylland om stammen hos skolebørn gav udtryk 
for, at det i hendes kommune slet ikke ville være muligt at etablere en 
behandling med alle de elementer, der blev præsenteret på kurset. Hun foreslog 
derfor, at amtet etablerede et tilbud ud fra en antagelse om, at end ikke et 
kommunesamarbejde var realiserbart.   
 
De indbudte talepædagoger fra Viborg og Greve kommuner gav udtryk for, at 
der kræves en endog meget betydelig arbejdsindsats fra de involverede 
faggrupper for at etablere et tilbud på stammeområdet, dette gælder også et 
tværkommunalt samarbejde. Det kunne være en overvejelse værd, om der 
burde være en form for støtte eller incitament til at yde det – midlertidige – 
merarbejde i opbygningsfasen. Der kunne også være direkte incitament til at 
kontakte nabokommunerne med henblik på at etablere et samarbejde på et 
givet fagområde. Incitamenterne kunne f.eks. være konsulentvirksomhed og 
tilbud om supervision fra amtet, eller det kunne være ministeriel støtte til 
kurser inden for de omhandlede fagområder. Internt i PPR kunne man som en 
begyndelse etablere et enstrenget system på stammeområdet. Man kunne også 
lave en fleksibel planlægning, der giver mulighed for at køre et gruppeforløb i 
perioder. 
 
Det kan således konstateres, at decentraliseringen på stammeområdet har været 
for vidtgående. Den enkelte kommune er i de fleste tilfælde ikke i stand til at 
yde en kvalificeret, systemforankret og stabil indsats på det lille fagområde, 
som stammen er. Det fremsatte lovforslag om ændring af Folkeskoleloven (se 
kapitel 2) vil antageligt vil have som virkning, at den enkelte kommune 
kommer til at påtage sig en del af den specialundervisning, som amterne hidtil 
har tilbudt, hvilket igen betyder, at stammende børn vil få dårligere tilbud. På 
den baggrund er det en overvejelse værd at overføre stammebehandlingen af 
børn til amterne.  
 
Amternes rolle 
Dette hviler dog på den forudsætning, at amtet tager forpligtelsen på sig. 
Vestsjællands amt havde ikke et vidtgående specialundervisningstilbud til 
stammende børn. Dette har medført, at kommunerne i amtet på forhånd opgiver 
at henvise svært stammende børn til amtet. Det har dels som konsekvens, at de 
stammende børn ikke får den undervisning, som de ifølge loven har krav på, 
dels skjules problemets omfang for amtet.  
 



Amterne spiller en stor rolle i specialundervisningen, specielt når der er tale om 
et relativt lille område som stammen, hvor de enkelte kommuner ikke magter 
opgaven. Amtet bør gøre sig dets rolle som supervisor og regionalt 
videnscenter klart. Herudover har amtet ansvar for den vidtgående 
specialundervisning. Hele billedet i et givet amt er uhyre afhængigt af, hvordan 
amtet påtager sig disse roller. Det var slående at observere den meget større 
resonans blandt forældre i Nordjylland end i Vestsjælland. Holdningen blandt 
PPR-personalet var også forskelligt i de to amter, og var meget i tråd med de 
respektive taleinstitutters indsats på de forskellige områder. Størst var 
forskellen på småbørnsområdet, hvor nordjyske PPR kan henvise til 
taleinstituttets småbørnsgrupper – som i øvrigt er et tilbud uanset om der er 
indikation for almindelig eller vidtgående specialundervisning. Den 
henvisningsmulighed har PPR i Vestsjælland ikke, hvilket har affødt en 
resignerende holdning blandt talepædagogerne.  
 
Den almindelige specialundervisning til stammende skolebørn behandles ens i 
de to amter, det er kommunernes opgave. Dog tog Taleinstituttet i Nordjylland 
initiativet til kurset (se kap. 4.5), som skal sætte kommunerne i stand til bedre 
at løfte opgaven. Og dette kursus viser måske vejen frem: Skal kommunerne 
varetage stammebehandling af børn, må kommunerne samarbejde. 
 
Der kom markant flere forældre som deltagere til møderne i Nordjylland end i 
Vestsjælland, dette kan meget vel hænge sammen med forskellen i 
serviceniveau i de to amter. Der er langt ”flere” stammende børn i Nordjylland 
end i Vestsjælland, hvor man helt åbenbart har sværere ved at få øje på dem. 
 
Det er rimeligt at antage, at man generelt vil komme i kontakt med flere 
stammebørn når der er passende tilbud og tilstrækkeligt med ressourcer og 
efteruddannelse. 
 
Voksne, der stammer 
En del forældre til stammede teenagere fortalte på aftenmøderne, at de syntes 
der var for dårlig rådgivning når de unge mennesker skal gå fra kommunens til 
amtets tilbud. Radiokampagnen medførte desuden henvendelser fra unge (og 
forældre til unge) i godt 20-årsalderen, selv om kampagnen var henvendt til 
børn. Disse henvendelser var typisk forespørgsler om hvor man kunne få 
behandling. 
 
Manglende tid 
Mange talepædagoger gav udtryk for, at de manglede tid eller at de var 
overbebyrdede. Nogle anså prioriteringen af deres arbejde som et problem. 
Nogle nævnte, at tiden brugt på stammen ville gå fra andre grupper, som også 
havde et behov.  
 
Manglende tid kan være udtryk for, at der ikke er afsat ressourcer svarende til 
arbejdskravene, som de f.eks. er stipuleret i lovgivningen. Manglende tid kan 
også være udtryk for, at prioriteringen af arbejdet kunne være bedre. Endelig 
kan et udsagn om manglende tid være udtryk for, at man viger tilbage fra 



opgaven af forskellige individuelle årsager. Når man har fuldt op at gøre, er det 
nærliggende at udskyde det, som man ikke føler sig helt fortrolig med. 
Stammen er et lille område, og har derfor let ved at ”drukne” i de andre 
problemer, som personalet på en PPR arbejder med. Når området er lille, er det 
heller ikke så nærliggende at deltage i efteruddannelse i det, og man får heller 
ikke megen arbejdserfaring inden for området. Manglende uddannelse og 
erfaring hos den enkelte kan således også ligge til grund for udsagnet.  
 
Motivation 
For mange talepædagoger udgør den manglende motivation blandt stammende 
skolebørn i bestemte aldersgrupper en hindring i arbejdet.  
 
En interessant diskussion kunne være, om  børnenes manglende motivation kan 
være affødt af den hidtidige manglende motivation blandt talepædagoger til at 
turde arbejde direkte med stammen. Mange talepædagoger giver udtryk for, at 
de er ”bange” for stammen eller føler sig fagligt usikre over for stammen, især 
hos skolebørn. Det kunne være, at tidligere resultatløse behandlinger har 
resulteret i en håbløshed hos skolebarnet, og denne håbløshed tolker 
talepædagogen som manglende motivation. Som Weikert (1996) skriver, er en 
virkningsløs behandling ikke blot en behandling uden virkning, men en 
resultatløs behandling kan have en negativ effekt, idet den enkelte klients 
oplevelse af hjælpeløshed forstærkes. 
 
Frustration 
De indbudte talepædagoger, der fortalte om deres respektive kommuners tilbud 
på aftenmøderne, se kap. 4.1, kan muligvis have været med til at frustrere både 
de deltagende forældre og talepædagoger, der oftest oplever en helt anden 
dagligdag uden fast strukturerede tilbud og en tøvende holdning over for 
stammen, især de sværere tilfælde. Denne eventuelle frustration har naturligvis 
været utilsigtet, og den er alene projektledelsens ansvar. Sådanne indslag bør 
kun findes i sammenhænge, f.eks. kurser eller temadage, hvor der er mulighed 
for dybere bearbejdelse.    
 
Transport 
At transport af børnene i forbindelse med behandlingen atter og atter nævnes 
som et fremtrædende problem, må give anledning til overvejelser. ”Systemet” 
må være skruet sammen på en uhensigtsmæssig måde, hvis en så banal 
aktivitet skal give anledning til så mange overvejelser og udgøre en så markant 
hindring, som den åbenbart gør. Der må findes frem til klare retningslinier for, 
hvem der betaler for transporten. En bekendtgørelse fra 
Undervisningsministeriet kunne måske vise vejen ud af denne usikkerhed. 
     
Forældregrupper 
Et af projektets mål var at tilskynde til dannelse af forældregrupper, bestående 
af forældre og børn. Dette mål har vist sig svært at opfylde. En løsning herpå 
kan være at etablere et tæt samarbejde mellem PPR  og FSD, så der kan dannes 
grupper i forbindelse med et behandlingsforløb. Disse grupper kan så fortsætte 
efter behandlingsforløbet. Den nordjyske gruppe, se kap. 4.2, er netop oprettet i 



samarbejde mellem PPR og stammeforeningen. Der må endvidere ikke være 
for store afstande mellem bopæl og mødested, de fleste forældre angiver 25-30 
km. som den maksimale afstand, de er villige til at køre. 
 

6. Perspektiver, forslag til nye initiativer 
Ifølge projektbeskrivelsen er et af formålene med nærværende rapport et være 
beslutningsgrundlag for, om Foreningen for Stammere i Danmark skal søge 
iværksat et nyt projekt og i givet fald hvordan dette skal udformes.  
 
I de to amter, som pilotprojektet har virket i, er der sat initiativer i gang. Der er 
grund til at antage, at en væsentlig del af de nye initiativer ikke ville være 
blevet igangsat uden projektets virksomhed. Der er også grund til at antage, at 
den større opmærksomhed om stammen, især stammen hos skolebørn, vil 
resultere i en bedre indsats og dermed være med til at opfylde projektets mål og 
delmål. 
 
Et eventuelt nyt projekt skal bygge på de indvundne erfaringer fra 
pilotprojektet. Disse erfaringer sammenholdt med bl.a. relevante 
kvalitetskriterier og andre fokuspunkter fra Undervisningsministeriets (1997) 
rapport og handlingsplan for PPR indgår sammen med  andre væsentlige emner 
som PPR’s størrelse  (Topaz, 1994), videnscentre (Hansen, 1996), PPR og 
forebyggelse (Andersen m.fl., 1994), kvalitetskrav (Clausen, 1994) og 
uddannelse og faglighed (Egelund 1994) og danner tilsammen baggrunden for 
følgende skitse til hvilke emner et kommende projekt skal arbejde med.    
Skitse til projektforslag 
Foreningen for Stammere i Danmark får mulighed for mulighed for, via tildelte 
midler, at iværksætte initiativer på nedennævnte indsatsområder. På nogle af 
indsatsområderne vil indsatsen ske i samarbejde med relevante partnere, f.eks. 
kommuner og amter. Dette gælder naturligvis specielt hvor den enkelte 
kommune er direkte inddraget, som f.eks. ved udarbejdelse af 
virksomhedsplan.   
 
Projektets indsatsområder 

• Påtale manglende service fra kommuner og amter på stammeområdet 
• Arbejde på at skabe bedre sammenhæng mellem service på børnestamme- 

og på voksenstammeområdet.  
• Informere forældre og voksne stammere, hjælpe ”klemte” børn og forældre 

og voksne stammere. 
• Informere stammebehandlere 
• Beskrivelse af PPR’s opgavefelt, indsats og ydelser, herunder ”kan-” og 

”skal”-ydelser. 
• Udvikle prioriteringsmodeller for arbejdet i PPR. 
• Udarbejde målbeskrivelser for PPR (politisk opgave)   
• Udvikle modeller for at gøre indsatsen på stammeområdet ”systembaseret” 

i stedet for ”personbaseret”. 
• Udarbejde virksomhedsplan for stammeområdet (som kan indgå i PPR’s 

totale virksomhedsplan). 



• Udarbejde operative tolkninger af bekendtgørelser og vejledninger på 
specialundervisningsområdet for børn og unge, herunder samarbejdet med 
amtet. 

• Udvikle modeller til at etablere grupper af forældre og børn.  
• Systematisere forebyggelsesarbejdet, f.eks. ved at etablere 3-års-screening. 
• Gøre PPR og taleinstitut kendt i lokalsamfundet 
• Specificere krav til grunduddannelse og efteruddannelse, herunder 

operationalisere begrebet ”faglig kvalitet”.  
• Udvikle modeller til etablering af tværkommunale samarbejder, herunder 

samarbejde med amtet, såfremt der er behov herfor. 
• Udvikle modeller til etablering af tværfagligt samarbejde. 
• Udvikle modeller til videreformidling af god praksis. 
• Udvikle modeller for brugerinddragelse. 
 
Dansk Videnscenter for Stammen vil være en nær samarbejdspartner, og vil 
kunne supervisere og rådgive såvel FSD som de deltagende kommuner og 
amter i arbejdet. Formålet med et projekt er at tilvejebringe det nødvendige 
grundlag for løsning af stammeopgaven i kommuner og amter. Dels vil dette 
være godt for stammeres situation i de pågældende kommuner og amter, dels 
vil forsøget/samarbejdet kunne bidrage med værdifuld information om de 
konkrete behov for servicering i landets kommuner. 
 
De nævnte emner vil PPR i mange tilfælde kunne overføre til arbejdet med 
andre funktionsnedsættelser end stammen 
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       Bilag 1-1 
       (3 sider) 
 
 
PROJEKTBESKRIVELSE  
 

Titel 
Indsats overfor stammen hos børn. 
 
Baggrund  
I 1989-91 blev Børnestammeprojektet gennemført på Aalborg Universitet. Projektet 
havde som formål at ændre holdningen til tidlig intervention overfor stammen hos små 
børn, og projektet skabte mange steder en stor interesse for stammen og en bedre 
indsats over for stammen hos  småbørn i primærkommunerne, hvis PPR-kontorer 
ifølge lovgivningen har ansvar for at yde stammeundervisning/ behandling.  
 
Tilbuddene fra kommune til kommune er dog stadigvæk meget forskellige, og det må 
erkendes, at de ikke alle steder er lige gode. Det er et problem, at der er kommuner, 
der ikke har et tilbud til stammende børn og deres familie, eller som har et 
utilstrækkeligt eller ikke relevant tilbud. Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) 
får jævnligt henvendelser fra forældre til stammende børn, som beklager sig over 
utilstrækkelige behandlingsmuligheder i deres hjemkommune.  
 
Projektets formål 
Projektets overordnede formål er at forbedre indsatsen over for stammen hos børn for 
på den måde at forebygge, at stammen udvikler sig til et varigt handicap. Der er tale 
om et pilotprojekt, som omfatter kommuner i mindst to amter. Udvælgelse af 
kommunerne sker på grundlag af forældrehenvendelser. 
 
Projektets delmål er: 
- at "opfange" stammende børn på et tidligt tidspunkt, hvilket er forudsætningen for 

en forebyggende indsats. 
- at etablere grupper af forældre til stammende børn. 
- at der i kommunalt regi gennem efteruddannelse skabes mulighed for et mere 

ensartet serviceniveau over for stammende børn og deres familie.  
- at stammen bliver betragtet med samme alvor som andre kendte 

funktionshindringer. 
 
Projektets gennemførelse 
Projektet er delt i 2 faser, som i et vist omfang overlapper hinanden:  
1.  Opstart, hvor der indsamles og bearbejdes viden og etableres kontakter til 

stammebehandlere, forældre og andre samarbejdspartnere. 
2.  Gennemførelse, hvor der formidles viden gennem møder, kurser og skriftligt 

materiale. Et netværk mellem de deltagende kommuners 
stammebehandlere/stammeundervisere søges etableret. Resultaterne evalueres og 
der træffes beslutning om et landsomfattende projekt skal søges iværksat. Ved 
stammebehandlere/undervisere forstås talepædagoger, psykologer og, i et vist 
omfang, andre faggrupper, f.eks. socialrådgivere.  

 
1. fase 
Ajourføring af viden om behandling/undervisning på børnestammeområdet.  

Kommentar [HC1]:  



Forældregrupper og kontakter til stammebehandlere/undervisere etableres sideløbende 
med vidensindsamling og -bearbejdning. Kontakten etableres bl.a. ved, at projektet 
afholder møder for forældre og stammebehandlere/undervisere i en del af et amt. I 
møderne deltager også erfarne stamme-behandlere/undervisere, der fortæller om 
forebyggelse og tidlig indsats. Forældregrupperne kan efter behov få støtte fra 
projektet, f.eks. i form af kurser, materialer eller rådgivning. 
 
2. fase 
Projektet etablerer efter behov kurser for stammebehandlere/undervisere i 
kommunernes PPR. Kurserne omfatter såvel arbejde med børn som arbejde med 
forældre. Efter behov kan projektet samarbejde med kommunens 
stammebehandlere/undervisere om at informere, og skabe samarbejde med, andre 
kategorier af fagfolk: børnehavepædagoger, dagplejere, skolelærere, læger etc. 
 
Der er et løbende samarbejde mellem projektet, kommunernes 
stammebehandlere/undervisere og forældrene.  
 
Det undersøges, om der er basis for en form for samarbejde kommunerne imellem, 
f.eks. i form af et netværk eller uformelle kontakter. Et samarbejde vil bidrage til at 
fastholde resultaterne. 
 
Da der endnu kun er få erfaringer med forældregrupper i Danmark, kan de danske 
erfaringer suppleres med erfaringer fra Tyskland og i nogen grad fra Storbritannien.  
 
De opnåede resultater evalueres og der træffes beslutning om resultaterne skal følges 
op på landsplan.  
 
Projektet varer fra den 1. november 1997 til 31. december 1999. Fase 1 varer 9 
måneder og fase to 17 måneder. Der vil dog være en glidende overgang mellem de to 
faser. Der udarbejdes månedlige statusrapporter og aktivitetsrapporter, og der afholdes 
møde med projektets styregruppe hver anden måned. Den del af  anden fase, der består 
af sonderinger og evaluering og drøftelser, kræver ikke fuld arbejdsindsats, hvilket der 
er taget hensyn til i budgetteringen. 
 
Projektansøger 
Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) er projektansøger. FSD blev etableret i 
1971. Foreningen er medlem af De Samvirkende Invalideorganisationer, af European 
League of Stuttering Organizations og af International Stuttering Organization. 
Foreningens formål er bl.a. at udbrede kendskabet til stammen,  at oplyse og rådgive 
om stammens forebyggelse og behandling, og at støtte forskning med hensyn til 
stammen og stammebehandling. Foreningens love er vedlagt som bilag. Foreningens 
revisor er statsautoriseret revisor Ole Artmann, RVT Revision A/S, Gammel Kongevej 
15, 1506  København V. 
 
Styregruppe 
Der dannes en styregruppe, som skal fungere som sparringpartner og supervisor. 
Styregruppen består af erfarne stammebehandlere, forældre til stammende børn, og 
mennesker med kendskab til formidling og konsulentvirksomhed i relation til vore 
målgrupper. 
 
Samarbejdspartnere og interessenter 
 
 



-  Stammebehandlere/stammeundervisere og disses faglige organisationer.  
 
Forældre i Foreningen for Stammere i Danmark. Medlemmer af forældregruppen i 
Stammeforeningen har meddelt, at de har mulighed for deltage i projektet i et vist 
omfang, da de har mulighed for at blive frikøbt fra deres arbejde.  
 
- Dansk Videnscenter for Stammen.  
 
- Undervisningsministeriet. 
 
- Socialministeriet. 
 
-  Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (den svenske stammeforening) har 
gennemført flere større projekter, og startede i begyndelsen af 1995 et treårigt projekt 
om "barn- och ungdomsstamning". Dette projekt arbejder med en lidt anden 
målsætning end vort projekt, men der er mange elementer i det svenske projekt, som 
vi kan bruge i vort arbejde.   
          
- Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe eV (den tyske stammeforening) har i mange 
år arbejdet med forældregrupper til stammende børn, og har bl.a. en mangeårig 
erfaring i at afholde kurser for forældrene, en erfaring, vi kan drage nytte af. 
 
- British Stammering Association (den britiske stammeforening) har iværksat 
informationskampagner vedrørende børn i førskolealderen og vedrørende skolebørn. 
BSA's erfaringer vil også indgå i vort projekt. 
  
- Aalborg Universitet. 



 Bilag 2.2-1 
 (2 sider) 
 
På Danmarks Lærerhøjskoles hjemmeside på Internettet  
http://www.dlh.dk/psyc/slu/index.html er speciallæreruddannelsen beskrevet. 
De studerende skal på 2. del specialisere sig og vælge to studieenheder, der 
hver er normeret til et kvart årsværk. 
 

Mål:  
Alle studieenheder på anden del har som fælles mål, at den studerende erhverver sig 
grundlag for 
selvstændigt at kunne forestå vidtgående samt kompenserende specialundervisning og 
anden 
specialpædagogisk bistand over for elever med specifikke vanskeligheder og/eller elever 
med særligt støttekrævende behov samt grundlag for at kunne rådgive og vejlede 
sådanne elever samt deres forældre, lærere og øvrige støttepersoner.  
 
Indhold:  
Studieenheder på 2. del formuleres af studienævnet med henblik på de 
specialpædagogiske 
hovedaktivitetsområder, som en eksamineret speciallærer er kvalificeret til: 
     specialpædagogisk bistand til småbørn  
     folkeskolens almindelige og vidtgående specialundervisning  
     habilitering, rehabilitering samt specialpædagogisk bistand inden for social- og 
sundhedsområdet  
     kompenserende specialundervisning for voksne. 
 
Studienævnet formulerer studieenhederne med udgangspunkt i de 4 områder, der 
omtales i Undervisnings- og Forskningsministeriets vejledning af 16. juli 1990 

1
) om 

folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller 
støtte (vejledning i tilknytning til undervisnings- og forskningsministeriets bekendtgørelse 
nr. 537 af 16. juli 1990 

2
) om folkeskolens specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand). Studieenhederne formuleres af eller godkendes af 
studienævnet. Hver enkelt studieenhed tager udgangspunkt i samt sigter mod 
vidtgående og/eller kompenserende specialpædagogisk praksis i og udenfor folkeskolen. 
 
Eksamen: Afhandling på op til 20 normalsider, formuleret på baggrund af et selvvalgt 
projektarbejde på grundlag af den valgte studieenhed. Afhandlingen gøres til genstand 
for en drøftelse i en mundtlig eksamen af en halv times varighed.  
1) nu: VEJ 1999 (HC) 
2) nu: BEK 1999 (HC) 

 
Mål og delmål for de studerende på speciallæreruddannelsens studieenhed på 
2. del af studiet: ”Elever med sprog-/talevanskeligheder”:  
 

Mål:  
at videreuddanne studerende til at kunne varetage koordinerende opgaver i forhold til 
elever med vidtgående handicap i forhold til den enkelte speciallærers eller institutions 
løsning af specialpædagogiske opgaver 

 
at kvalificere de studerende til at undervise elever med vidtgående handicap inden for 
kategorierne sprog- og talevanskeligheder hos børn og voksne. 

 
Uddannelsen skal i henhold til studieordningen kvalificere en eksamineret speciallærer til 
     profylaktisk arbejde  
     folkeskolens almindelige og vidtgående specialundervisning 
     habilitering og rehabilitering inden for social- og sundhedsområdet 
     kompenserende specialundervisning for voksne. 

 
Delmål inden for de enkelte discipliner:  



 
at erhverve sig et grundigt kendskab til de forskellige sproglige dysfunktioners 
fremtrædelsesform, årsagsforhold og særlige problematik. Derudover må den studerende 
erhverve sig et grundigt kendskab til de forskellige sproglige dysfunktioners 
fremtrædelsesformer, årsagsforhold og særlige problematik, herunder den specielle 
patologi, som har forårsaget det enkelte syndrom.  

 
     at kunne anvende denne viden til diagnostisk og pædagogisk planlægning 
 
     at kunne gennemføre en relevant specialundervisning/-behandling 
 
     at kunne udføre journalarbejde i forbindelse med såvel diagnostik som undervisnings- og 
behandlingsforløb 
 
     at kunne indgå i et behandlerteam og på kvalificeret vis forestå relevante rådgivnings- og 
vejledningsopgaver. 

 
Indhold:  
I studieenheden indgår følgende delemner: 
   1.Sprogmangler hos børn - dysfasi 
   2.Tab af sproglige færdigheder ved hjerneskade - afasi 
   3.Stammen 
   4.Stemmens funktioner og dysfunktioner, herunder kompensation for 
     stemmebrug ved operative indgreb i larynx 
   5.Læbe-, kæbe-, ganespalte. 

 
ad 1. Sprogmangler hos børn:  
Forskellige fremtrædelsesformer - lingvistisk beskrivelse, vurderingsmuligheder og -
vanskeligheder (= sproglig testning ). 
Udviklingspsykologiske vurderinger. Journalarbejde. Tidlig indsats over for børn med 
forsinket tilegnelse af sproglige færdigheder.  
 
Undervisning og planlægning - særlige metoder og materialer.  
 
ad 2. Tab af sproglige færdigheder:  
Undervisningen forudsætter en grundig neurologisk og lingvistisk viden. Dertil kommer de 
forskellige fremtrædelsesformer med dertil hørende pædagogiske overvejelser og særlige 
materialer/metoder.  Undervisning af afatiske mennesker kræver desuden dybtgående viden 
om personlighedsudvikling og psykiske funktionsmåder. Kendskab til tekniske hjælpemidler, 
f.eks. arbejde med EDB samt kendskab til talesprogsalternativer og støttende metoder og 
hjælpemidler.  
 
ad 3. Stammen:  
Kendskab til forskellige teorier om stammens opståen og mulige årsagsforhold. 
Samtaleteknik i forbindelse med gruppeaktiviteter. Forskellige metoder til undervisning og 
behandling.  
 
ad 4. Stemmens funktioner og dysfunktioner:  
For at kunne forstå stemmens funktioner og dysfunktioner er det nødvendigt at kende 
strubehovedets anatomi og fysiologi, åndedrætsfunktionerne og artikulationsapparatets 
anatomi og fysiologi.  
 
ad 5. Læbe-, kæbe-, ganespalte:  
Problemkredsen om et barn med læbe-, kæbe-, ganespalte er nært knyttet til problemerne i 
forbindelse med dysfasi. Dertil kommer færdigheder mht. at forholde sig medmenneskeligt 
og professionelt til sorg- og krisereaktioner hos nære pårørende samt viden om muligheder 
for operative indgreb og deres konsekvenser for såvel barn som forældre.  
Sekundære funktionsforstyrrelser, som ofte ledsager det fysiske handicap tages op til 
behandling. Her tænkes især på let eller middelsvær hørenedsættelse som 
ledsagefænomen.  

 



 
 
    Bilag 4.1-1 

 
Møder om indsats over for stammen hos børn. 
 
Oversigt: 
 
 
Dato  Sted  
 
9. marts 1998 Rådhuset, kantinen 2. sal, Torvegade 15, 9670  
Løgstør 
 
18. marts 1998 Biblioteket, Torvet, 9500  Hobro 
 
25. marts 1998 Kalundborghallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 

11, 4400  Kalundborg 
 
26. marts 1998 Holbæk Bibliotek, Nygade 9-13, 4300  Holbæk 
 
30. marts 1998 Elsagercentret, cafeteriet, Elsagervej, 9800  

Hjørring 
 
15. april 1998 Fynsgadecentret, Fynsgade, 9000  Aalborg  
 
16. april 1998 Frederikshavn sygehus, mødelokale (ved den gamle 

forhal), Barfredsvej 83,  9900  Frederikshavn 
 
13. maj 1998 TaleHøreSyn, Søndervang 2, 4100  Ringsted 
 
14. maj 1998 Slagelse Centralbibliotek, Stenstuegade 3, 4200  

Slagelse 
 
Alle møder starter kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00. 
 
Inviteret fra kommunerne i området er PPR, institutionsledere, skole- og 
kulturudvalgsformænd og forældre til stammende børn. Desuden er 
taleinstitutet inviteret. Til de to sidste møder, i Ringsted og Slagelse, var der 
dog kun inviteret PPR-personale og taleintituttet.  
 
 



 Bilag 4.1-2 
 Den 5. marts 1998. 
PRESSEMEDDELELSE 
 
Forældre inviteres til møde om indsats overfor stammen hos børn og unge 
onsdag den 18. marts 1998 kl. 19.00 på Biblioteket, Torvet,  Hobro. 
 
Det kan være meget svært at være forældre til et barn, der stammer. Som forældre 
er man tit bekymret for sit barn, og man ved ikke, hvad man skal gøre for at hjælpe 
barnet. 
 
Der kan gøres noget. Man skal ikke vente og se tiden an.  
 
Derfor afholder Foreningen for Stammere i Danmark dette møde omfattende 
kommunerne Hobro, Nørager, Arden, Hadsund, Skørping og Sejlflod. Vi inviterer 
den politiske ledelse samt talepædagoger og psykologer fra PPR i kommunerne, 
forældre til stammende børn og unge, institutionsledere og Taleinstituttet.  
 
Stammen begynder oftest i 2 til 5-årsalderen. Nogle børn holder op med at 
stamme, andre fortsætter med at stamme i skolealderen og måske op i 
voksenalderen. Det er ikke muligt at forudsige hvem der holder op og hvem der 
fortsætter med at stamme.    
 
Forældre, som har et stammende barn, eller som er bekymrede for deres barns tale, 
er meget velkomne på mødet, uanset barnets alder. Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
På mødet vil forældre fortælle om hvordan det er at have et barn, der stammer, om 
deres erfaringer med behandling/undervisning, og om deres erfaringer fra 
deltagelse i forældregrupper. PPR fortæller om kommunernes tilbud til børn og 
unge og disses forældre. En medarbejder fra Taleinstituttet i Aalborg fortæller om 
Taleinstituttets tilbud. 
 
Forældrene vil fortælle om, hvad stammeforeningen kan gøre for at støtte forældre 
til stammende børn.  
 
Mødet er led i et projekt om indsats overfor stammen hos børn, hvortil foreningen 
har fået økonomisk støtte fra Socialministeriet. 
 
Yderligere oplysninger fås hos projektleder Hermann Christmann, telefon 98 92 
80 01. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hermann Christmann 



 Bilag 4.1-3. Eksempel på annonce 
 
 
TELEFAXMEDDELELSE 
 
Til: Holbæk amts Venstreblad 
Att.: Lise-Lotte 
Fax: 59 44 28 10 
Fra: Hermann Christmann, Foreningen for Stammere i Danmark 
Fax: 98 90 34 97 
Tlf.: 98 92 80 01 eller 98 92 79 61 
dato: 16. marts 1998 
1 side 
 
Kære Lise-Lotte, Som aftalt vil jeg gerne have nedenstående annonce bragt i 
Venstrebladet på lørdag og i By og Land i morgen. 1 spalte, ca. 4 cm. 
Fakturaen bedes sendt til mig, se adresse nederst på siden. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hermann Christmann 
 
 
Stammer dit barn? 
Foreningen for Stammere i Danmark holder møde om stammen hos børn den 
26. marts kl. 19.00 på Holbæk Bibliotek, Nygade i Holbæk.   
Yderligere oplysninger på Tlf. 98 92 80 01 



 Bilag 4.1-4 
    

 Den 26. februar 1998 
 

Invitation til forældre 
 
Møde om indsats overfor stammen hos børn og unge. 
 
Mødet finder sted onsdag den 18. marts 1998 kl. 19.00   
Sted: Biblioteket, Torvet, 9500  Hobro.  
 
 
Det kan være meget svært at være forældre til et barn, der stammer. Som 
forældre er man tit bekymret for sit barn, og man ved ofte ikke, hvad man skal 
gøre for at hjælpe barnet. 
 
Der kan gøres noget. Man skal ikke vente og se tiden an. 
 
Derfor afholder Foreningen for Stammere i Danmark i alt fem møder i 
Nordjylland, hvor vi inviterer den politiske ledelse samt talepædagoger og 
psykologer fra PPR i kommunerne, forældre til stammende børn og unge, 
institutionsledere og Taleinstituttet. Møderne er led i et projekt om indsats 
overfor stammen hos børn, hvortil foreningen har fået økonomisk støtte fra 
Socialministeriet. 
 
På mødet vil forældre fortælle om hvordan det er at have et barn, der stammer, 
om deres erfaringer med behandling/undervisning, og om deres erfaringer fra 
deltagelse i forældregrupper. PPR fortæller om kommunernes tilbud til børn og 
unge og disses forældre. En medarbejder fra Taleinstituttet i Aalborg fortæller 
om Taleinstituttets tilbud. 
 
Forældre fra stammeforeningen vil fortælle om, hvad foreningen kan gøre for 
at støtte forældre til stammende børn.  
 
Vi håber at få en erfaringsudveksling, som alle parter kan have gavn af. 
 
 
 
Tilmelding til mødet er ikke nødvendig. 
 
Yderligere oplysninger fås hos projektleder Hermann Christmann, se venligst 
nederst på siden. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilag 4.1-5 
 
 Den 23. marts 1998. 
 
Invitation til institutionsledere m.fl. 
 
Møde om indsats overfor stammen hos børn og unge. 
 
Mødet finder sted torsdag den 16. april 1998 kl. 19.00   
Sted: Frederikshavn Sygehus, mødelokale ved den gamle indgang, Barfredsvej 
83, 9900  Frederikshavn.  
 
Det kan være meget svært at være forældre til et barn, der stammer. Som 
forældre er man tit bekymret for sit barn, og man ved ikke, hvad man skal gøre 
for at hjælpe barnet. 
 
Som pædagog eller lærer er man også tit i tvivl om, hvad der er det bedste at 
gøre for det barn, der stammer. 
 
Der kan gøres noget. Man skal ikke vente og se tiden an.  
 
Derfor afholder Foreningen for Stammere i Danmark i alt fire møder i 
Vestsjællands amt, hvor vi inviterer den politiske ledelse samt talepædagoger 
og psykologer fra PPR i kommunerne, forældre til stammende børn og unge, 
institutionsledere og Taleinstituttet. Møderne er led i et projekt om indsats 
overfor stammen hos børn, hvortil foreningen har fået økonomisk støtte fra 
Socialministeriet. Projektet lægger op til et samarbejde mellem de involverede 
parter. 
 
På mødet fortæller PPR om kommunernes tilbud til børn og unge og disses 
forældre. En medarbejder fra Taleinstituttet fortæller om Taleinstituttets tilbud. 
Forældre fortæller om hvordan det er at have et barn, der stammer, om deres 
erfaringer med behandling/undervisning og om deres erfaring fra deltagelse i 
forældregrupper.  



 
 
Vi håber på et spændende møde med en erfaringsudveksling, som alle parter 
kan have gavn af. 
 
 
Tilmelding til mødet er ikke nødvendig. 
 
Yderligere oplysninger fås hos projektleder Hermann Christmann, se venligst 
nederst på siden. 
 



 Bilag 4.1-6 
 Den 16. marts 1998. 

Invitation til PPR  
 
Møde om indsats overfor stammen hos børn og unge. 
 
Mødet finder sted onsdag den 25. marts 1998 kl. 19.00   
Sted: Kalundborghallerne, J. Hagemann Petersens Allé 11, 4400  Kalundborg.  
 
Det kan være meget svært at være forældre til et barn, der stammer. Som forældre er 
man tit bekymret for sit barn, og man ved ikke, hvad man skal gøre for at hjælpe 
barnet. 
 
Der kan gøres noget. Man skal ikke vente og se tiden an. Derfor afholder Foreningen 
for Stammere i Danmark i alt fire møder i Vestsjællands amt og fem møder i 
Nordjyllands amt, hvor vi inviterer den politiske ledelse samt talepædagoger og 
psykologer fra PPR i kommunerne, forældre til stammende børn og unge, og 
Taleinstituttet. Møderne er led i et projekt om indsats overfor stammen hos børn, 
hvortil foreningen har fået økonomisk støtte fra Socialministeriet. 
 
På mødet vil PPR fortælle om kommunernes tilbud til børn og unge og disses 
forældre. En medarbejder fra Taleinstituttet fortæller om Taleinstituttets tilbud. 
Forældre fortæller om hvordan det er at have et barn, der stammer, om deres erfaringer 
med behandling/undervisning, og om deres erfaringer fra deltagelse i forældregrupper. 
Forældre fra stammeforeningen vil fortælle om, hvad stammeforeningen praktisk og 
økonomisk kan gøre for at støtte oprettelsen af og arbejdet i lokale grupper af forældre 
til stammende børn.  
 
Vi vil også meget gerne høre om problemerne set fra PPR. En grund til, at 
Foreningen for Stammere i Danmark har iværksat projektet, er netop, at 
mange talepædagoger og psykologer fra PPR-kontorer over hele landet 
har fortalt os om deres hverdag, hvor man bl.a. skal dække en hel række 
forskellige fagområder og derfor ikke har tid og mulighed for at gå dybere 
ned i et enkelt område, f.eks. stammen. Mange har også for “få” stammere 
til at kunne komme dybere ind i emnet. Disse og andre problemstillinger 
er det væsentligt at kende. Måske kan vi ved fælles indsats ændre på 
forholdene, hvor de måtte fremstå som hinder for en optimal indsats. 
 
Projektet har mulighed for at yde praktisk og økonomisk støtte til forskellige tiltag hos 
PPR, f.eks. kursusvirksomhed for talepædagoger og psykologer; 
informationsvirksomhed for forældre, børneinstitutioner, skoler mm.; forsøg med 
andre arbejdsformer, f.eks. samarbejde mellem talepædagog og psykolog i 
undervisning/behandling af børn og disses forældre; og samarbejde på tværs af 
kommunegrænser.  
 
Vi håber således at få en erfaringsudveksling som starten på et samarbejde, som alle 
parter kan få gavn af. Da vi regner med en stor talelyst med mange oplæg, vil vi sætte 
pris på, at oplæg er korte, dvs. på højst ca. 10 - 15 minutter. På den måde kan der også 
blive plads til spørgsmål, svar og diskussion.  
Tilmelding til mødet er ikke nødvendig. Yderligere oplysninger fås hos 
projektleder Hermann Christmann, se venligst nederst på siden. 



 Bilag 4.1-7.   Mødernes struktur. 

 
Projekt: Indsats overfor stammen hos børn 
 
 
 
 
Aftenens forløb 
 
 
Velkommen 
 
Projektets baggrund og formål 
 
Kort om stammen 
 
At være forældre til et stammende barn 
 
 
Pause (15 minutter) 
 
 
Kommunernes tilbud 
 
Taleinstituttets tilbud 
 
 
Ordet frit, diskussion, ideer og forslag  
 
Sammenfatning 
 
Senest Kl. 22.00 slutter mødet. Samarbejdet begynder. 
 
 



 Bilag 4.2-1 
 Den 8. april 1999 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Forældre inviteres til møde om stammeklub 
tirsdag, den 20. april 1999 kl. 19.00 i 

”Bullerhuset”, Bøgstedvej 271, Astrup, 9800  
Hjørring  

 
Det kan være meget svært at være forældre til et barn, der stammer. Som forældre er 
man tit bekymret for sit barn, og man ved ikke, hvad man skal gøre for at hjælpe 
barnet. 
 
Stammen begynder oftest i 2 til 5-årsalderen. Nogle børn holder op med at stamme, 
andre fortsætter med at stamme i skolealderen og op i voksenalderen. Det er ikke 
muligt at forudsige hvem der holder op og hvem der fortsætter med at stamme.    
 
Kommunernes talepædagoger har tilbud til børn der stammer, og deres forældre. 
Imidlertid er stammen kendetegnet ved, at det ofte er en stor fordel, at hele familien 
inddrages i stammebehandlingen.  
 
En del af familiens deltagelse behøver imidlertid ikke at finde sted direkte i 
forbindelse med behandlingen, men kan være mere uformel som at mødes med andre 
familier med stammende børn. Erfaringen viser, at når man mødes med andre 
forældre, så ser man, at andre i samme båd, og man drøfter stammen og 
bekymringerne over sit barns stammen med de andre, og det kan i sig selv ofte være 
en fantastisk stor lettelse. Børnene opdager, at andre stammer, at alle stammer 
forskelligt og har forskellige problemer med at stamme.     
 
Talepædagogerne i PPR i Hirtshals og Sindal har derfor i samarbejde med Foreningen 
for Stammere i Danmark taget initiativet til en stammeklub for børn og forældre i 
Midt- og Nordvendsyssel. Klubben er tænkt som et supplement til stammebehandling, 
hvor deltagerne selv styrer aktiviteterne. På mødet tirsdag den 20. april vil 
talepædagogerne fortælle om deres tanker med klubben, forældrerepræsentanter fra 
Foreningen for Stammere i Danmark vil fortælle om erfaringer fra andre grupper, og 
hvordan foreningen kan støtte en stammeklub. 
 
Forældre, som har et stammende barn, eller som er bekymrede for deres barns tale, er 
meget velkomne på mødet, uanset barnets alder, og uanset om barnet allerede går til 
behandling eller ej.  
 
Yderligere oplysninger hos Hermann Christmann, tlf. 98 92 80 01, Jane Randrup, tlf. 
98 93 60 24 (torsdag-fredag kl. 8-9), Hanne Kristensen, tlf. 99 56 56 56 (fredag 10.30 
til 12.00), Winni Vandkrog, tlf. 99 56 56 56 (fredag 10.30 til 12.00). 
 
Med venlig hilsen 
 
Hermann Christmann 



Bilag 4.2-2. Eksempel på korrespondance vedr. 
annonce 

 
 
 
 
Nedenstående annonce bedes bragt søndag den 18. april 1999 i en sektion af 
VT, der læses af alle (over hele Vendsyssel). 
 
Jeg forestiller mig, at den skal være på en spalte og ca 5 cm høj. – Sikkert en 
rubrikannonce.  
 
(Prisen er ca 440 kroner) 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Hermann Christmann 
 
 
 
STAMMER DIT BARN? 
 
Eller er du bekymret for dit barns tale? Så er du velkommen tirsdag, den 20. april kl. 19.00 i 
”Bullerhuset” (ved hallen), Bøgstedvej 271, Astrup, 9800  Hjørring. 
Talepædagoger og Foreningen for Stammere i Danmark inviterer. Evt.  oplysninger: tlf. 98 92 80 01;  
hc@has.dk   



 Bilag 4.2-3 
 

Foreningen for Stammere i Danmark  
FSD 

Arbejdet i lokalgruppen 
 

Formål 
Lokalgruppens formål er at tilgodese medlemmernes interesser, herunder deres 
behov for at dele interesser, bekymringer, behov, glæder m. m. m. 
 
Organisation/økonomi 
Fra FSD’s side kræves kun, jvnf. ”Vedtægter” og ”Forretningsgange”, at der indsendes 
bilag for de faktiske udgifter. Der er således intet krav om formand, næstformand, 
kasserer o.s.v. 
Det tilrådes dog at udpege/vælge en mødeindkalder/tovholder, der kan ”stå alene”, 
skrive mødeindkaldelse og evt. lede møderne, samt at udpege en person, der samler 
bilag og sender dem ind til FSD’s kasserer, der betaler regningerne. Man kan også 
lægge ud, samle dertil svrende bonner og bilag og efterfølgende få refunderet sine 
udgifter. Foreningen dækker indtil 100 kroner pr. medlem pr. år i lokalgruppen, og den 
blander sig ikke i, hvad pengene anvendes til.    
 
Indhold 
De største og mest positive resultater vedr. lokalgrupper tyder på, at lokalgruppens 
levedygtighed står og falder med det rette indhold, nemlig : 
- møder for de voksne medlemmer af lokalgruppen 
- aktivitetstilbud for børn og voksne/forældre 
 
Møderne : kan typisk indeholde en runde, hvor hver enkelt har lejlighed til at blive hørt, 
få støtte, dele bekymringer, få stillet gode spørgsmål og blive rådgivet. Efter runden 
planlægges næste aktivitet. Det kan handle om udflugter i form af tur til skøjtehal, 
svømmehal, biograf, skovtur med/uden buffet sammensat af deltagernes medbragte 
… Eller en legedag/-aften med grill- eller anden mad. Idéerne er mange.  
 
Aktiviteterne : minder således om foreningens weekendlejre for børn, hvor børnene og 
forældrene hver kan have deres egen del af dagen/aftenen, og hvor der også foregår 
noget fælles. De stammende børn oplever, at de ikke er alene med deres handicap, at 
andre har et større/mindre/anderledes stammehandicap. Søskende oplever noget 
tilsvarende. Forældrene bliver del af et fællesskab, de har behov for, og de oplever 
også, at deres barn finder tryghed sammen med andre med samme handicap. Voksne 
stammere kan også finde mening i lokalgruppen. De har erfaring at bidrage med, og 
de oplever også fællesskabet. 
 
Det, der holder lokalgruppen i gang, er behovet for de voksnes møde og behovet for 
børnenes fælles oplevelser. Det bør derfor overvejes kraftigt, om den ene del kan stå 
uden den anden. Vi tvivler på det efter de erfaringer, vi har høstet. 
 
Når gruppen er kommet i gang 
Et tip ! Lav lokalgruppens kontaktpersons/-personers navn og tlf. nr. på et lille 
”visitkort” og spørg, om PPR’s talepædagoger vil give det til de forældre, der ikke har 
deltaget i oplysningsmødet, gerne med lidt positiv omtale. Det er guld værd ! 
 
  
God indsats ! 
 



Inge & Carl Erik Peters-Lehm     tlf. 65 97 
22 12 



 Bilag 4.3-1.  Program for temadagen 
 

Temadag, stammen, PPR Frederikshavn 
 
Program for temadag som start på et samarbejde i stammebehandling/undervisning 
mellem talepædagoger og psykologer. 1. februar 1999. 
 
Kl 10.00 - 12.00 og 13.00 - 14.15 
Sine og Henriette, Taleinstituttet, Århus: 
 
1. Erfaringer fra tværfaglig indsats overfor børn, der stammer, og deres 
forældre. 

• Typiske problemstillinger mht. stammen på forskellige udviklingstrin hos børn (0 
til 18 år) 

• Bedømmelse (“diagnose”) 
• Betragtninger over behandling/undervisning (forudsætninger, mål, ....) 
• Direkte eller indirekte indsats 
• Forældresamarbejde  - forældrearbejde 
• Børnehave, skole  
• Talepædagogens rolle 
• Psykologens rolle 
• Opfølgning/vedligeholdelse efter afsluttet undervisning/behandling 
 
Sammenfattende: Henvendt til PPR-personale: Hvordan vi griber 
undervisningen/behandlingen tværfagligt an. Hvilke tanker vi gør os i den forbindelse. 
Hvilke elementer af direkte og indirekte behandling vi anvender.   
 
14.30 - 17.00 
Elsebeth, PPR, Viborg: 
 
2. Erfaringer fra etablering af  et tværfagligt samarbejde indenfor 
børnestammen 

• At begå sig i systemet  (ekstrabevilling? eller samle timer? eller 
kommunesamarbejde? eller ......) 

• “Sælge” ideen til beslutningstagere: besparelse på længere sigt, færre menneskelige 
lidelser, profileringsmulighed (Frederikshavn som foregangskommune!!), mindre 
timekøb hos TI, .... ....  .    

• Forebyggelse - information (dagplejere, børnehaver, skoler), henvisninger 
• Hvilke tilbud (enkeltundervisning, grupper, forældre.,...), afhængig af elevens alder 

og antal elever. Organisering af tilbudet (hvor, fremgangsmåde, distrikt eller 
centralt....) 

 
Kort sagt: Hvad du ville sige til en talepædagog og en psykolog fra en PPR, som kom 
og spurgte dig om dine erfaringer med at stable en undervisning på benene. Hvad du 
har haft af gode eller dårlige erfaringer med diverse tiltag. Problemområder (eks: 
svært at holde på psykologerne).   
 
Tidsplanen kan ændres (f.eks. placering af frokosten). 



 Bilag 4.3-2. Spørgeskema ”før” 
 
Frederikshavn og Læsø PPR Spørgeskema, 3 sider. 
“Relationer” 
 
 
Udfyldt af:__________________________________________   
Stilling______________________   
 
Dato for udfyldelse:________________  
 
Besvarelsen sker på baggrund af tilstandene på udfyldningstidspunktet 
 
 
Fortegnelse over relationer for talepædagog på PPR  
Ved relationer forstås alt (personer, ting, institutioner eller andet), der har 
positiv eller negativ indflydelse på din udførelse af dit arbejde. 
 
 
F.eks.: 
 
Samarbejde med  
 Børnehaver 
 Skoler 
 Dagplejere 
 
“Systemet” 
 Bekendtgørelser og vejledninger 
 Overenskomst  
  
Forældre 
 Lette eller svære at samarbejde med   
 
Stammerne selv 
 Motivation 
 
Amtet 
 
PPR  
 Egen faggruppe (FTHF, Alf.) 
 Andre faggrupper 
 Virksomhedsplan for stammeområdet? 
 
Evt. kommunesamarbejde 
 
Mig selv 
 (Efter)uddannelse - tilstrækkelig, eller har den mangler på visse områder?  
 Let eller svært at arbejde med stammen 



  
Som nævnt er dette kun nogle eksempler, tilføj eventuelt selv relationer til 
listen 
Kritiske relationer 
Kritiske relationer kan man kalde de relationer, hvor der ofte er 
tilbagevendende problemer. Måske selv om har man søgt at løse problemerne. 
Eksempler kunne være (rækkefølgen er tilfældig): 1: Den enkelte talepædagog 
eller psykolog er overbebyrdet. 2: Der er problemer med at få besat 
stillingerne. 3: I nogle amter findes ikke et tilbud om vidtgående 
specialpædagogisk undervisning til stammende børn, hvorfor mange 
kommuner er ophørt med at henvise stammebørn til amtet. 4: Kommunen 
mener at kunne spare penge ved at udtræde af et kommunesamarbejde. 5: Der 
er ikke et tilstrækkeligt antal skolebørn til at danne en gruppe. 6: Det er svært 
at motivere skolebørn til undervisning/behandling. 7: Jeg føler mig fagligt 
ensom. 8: Det er svært at forklare stammen for forældrene.  
 
Positive relationer 
Positive relationer er dem, der støtter, opmuntrer eller på anden måde befordrer 
dit arbejde. Eksempler (rækkefølgen er tilfældig): 1: Tiltro til egne evner som 
underviser/behandler. 2: Mulighed for faglige diskussioner. 3: Efteruddannelse 
i tilstrækkeligt omfang. 4: Henvisningsmuligheder. 5: Mulighed for fleksibilitet 
(“samle timer” el. lign.), 6: Lærere og pædagoger i kommunen er gode til at få 
øje på faresignalerne ved et stammende barn/en stammende elev. 7: 
Tværfagligt samarbejde.    
 
1. Se på listen over relationer, inklusive dem, du selv har tilføjet. 
Hvilke relationer er kritiske? 
_________________________________________________________ 
 
 
2. Hvilken kritisk relation påvirker dit arbejde mest? 
_______________________________________________________________
_________________ 
 
 
 
3. Giv eksempler på problemer i denne forbindelse: 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
4. Hvilke årsager kan der være til at det er en kritisk relation? (hvordan handler 
jeg, og hvordan handler de andre i relationen) 
 
 



 
5. Hvordan kan den kritiske relation afhjælpes? 
 
 
 

 
 
 
6. Se igen på listen over relationer, inklusive dem som du selv har tilføjet. 
Hvilke relationer er positive? 
________________________________________________________ 
 
  
7. Hvilken positiv relation påvirker dit arbejde mest? 
______________________________________ 
 
 
 
 
8. Giv eksempler på fordele i denne forbindelse: 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
9. Hvilke årsager kan der være til at det er en positiv relation? (hvordan handler 
jeg, og hvordan handler de andre i relationen) 
 
 
 
 
 
10. Kan du bruge erfaringer fra den positive relation i andre relationer? I givet 
fald, hvordan?  
 
 
 
 



 Bilag 4.3-4      
 
NN PPR  Spørgeskema, 3 sider.  
“Relationer” 

 
Udfyldt af:__________________________________________   
Stilling______________________   
 
Dato for udfyldelse:________________   
 
Din besvarelse bedes udført på baggrund af situationen den xx. 1999. 
 
Jeg ville gerne have skemaet retur den xx 1999. Jeg vil gerne have, at du 
udfylder rubrikkerne med navn. Så har jeg mulighed for at stille eventuelle 
opklarende spørgsmål. Navnet behandles som fortrolige oplysninger og 
kommer kun til mit (projektlederens) kendskab.  
 

Relationer  
Ved relationer forstås ”alt” (personer, ting, institutioner eller andet), som du er i 

forbindelse med, eller samarbejder med, og som du oplever har positiv eller 

negativ indflydelse på din udførelse af dit arbejde. Det er din egen faktiske 

oplevelse på arbejde, der er afgørende. 

 

F.eks.: Institutioner (samarbejde med børnehaver, skoler, dagplejere); “Systemet” 

(lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger, overenskomst); Forældre (lette eller 

svære at samarbejde med); Stammerne selv (motivation); Amtet (vidtgående 

specialundervisning, taleinstitut); Din egen PPR (egen faggruppe (FTHF, Alf.), 

andre faggrupper, er der virksomhedsplan for stammeområdet?); Evt. 

kommunesamarbejde (på stammeområdet); Mig selv (min (efter)uddannelse – er 

den tilstrækkelig, eller har den mangler på visse områder?, er det let eller svært 

for mig at arbejde med stammen). 

  

Som nævnt er dette kun nogle eksempler, tilføj eventuelt selv relationer til listen 

 
Kritiske relationer 
Kritiske relationer kan man kalde de relationer, hvor der ofte er tilbagevendende 

problemer. Måske selv om har man søgt at løse problemerne. Eksempler kunne 

være (rækkefølgen er tilfældig):  

1: Den enkelte talepædagog eller psykolog er overbebyrdet.  

2: Der er problemer med at få besat stillingerne.  

3: I nogle amter findes ikke et tilbud om vidtgående specialpædagogisk 

undervisning til stammende børn, hvorfor mange kommuner er ophørt med at 

henvise stammebørn til amtet.  

4: Kommunen mener at kunne spare penge ved at udtræde af et 

kommunesamarbejde.  

5: Der er ikke et tilstrækkeligt antal skolebørn til at danne en gruppe.  

6: Det er svært at motivere skolebørn til undervisning/behandling.  

7: Jeg føler mig fagligt ensom.  

8: Det er svært at forklare stammen for forældrene.  

Tilføj eventuelt selv kritiske relationer: 

 
 



Positive relationer 
Positive relationer er dem, der støtter, opmuntrer eller på anden måde befordrer 

dit arbejde. Eksempler (rækkefølgen er tilfældig):  

1: Tiltro til egne evner som underviser/behandler.  

2: Mulighed for faglige diskussioner.  

3: Efteruddannelse i tilstrækkeligt omfang.  

4: Henvisningsmuligheder.  

5: Mulighed for fleksibilitet (“samle timer” el. lign.),  

6: Lærere og pædagoger i kommunen er gode til at få øje på faresignalerne ved et 

stammende barn/en stammende elev.  

7: Tværfagligt samarbejde.    

Tilføj eventuelt selv positive relationer: 

Kritiske relationer NB! Du bedes svare ud fra forholdene, som du konkret 
oplever dem på din arbejdsplads.   

 
 
1. Se på listen over relationer, inklusive dem, du selv har tilføjet. 
Hvilke relationer er kritiske for dig i dit arbejde? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. Hvilken kritisk relation påvirker dit arbejde mest? 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
3. Giv eksempler på problemer i denne forbindelse: 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
4. Hvilke årsager kan der være til, at du synes der er denne kritiske relation? 
(evt. kan du svare på spørgsmålet: ”hvordan handler jeg, og hvordan handler de 
andre i relationen”) 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hvordan kan den kritiske relation afhjælpes? 
 



 
 

 
 
Positive relationer NB! Du bedes svare ud fra forholdene, som du konkret 
oplever dem på din arbejdsplads.   

 
6. Se igen på listen over relationer, inklusive dem som du selv har tilføjet. 
Hvilke relationer er positive for dig i dit arbejde? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. Hvilken positiv relation påvirker dit arbejde mest? 
_____________________ 
 
 
 
8. Giv eksempler på fordele i denne forbindelse: 
_________________________ 
 
 
 
 
 
9. Hvilke årsager kan der være til,  at du synes, der er denne positive relation? 
(evt. ved at besvare spørgsmålet: ”hvordan handler jeg, og hvordan handler de 
andre i relationen”) 
 
 
 
 
 
10. Kan du bruge erfaringer fra den positive relation i andre relationer? I givet 
fald, hvordan?  
 
 
 
 



 Bilag 4.4-1  
 
PRESSEMEDDELELSE  19. maj 1999 
 

Kursus om behandling af stammen hos 
skolebørn 

 
I dagene 31. maj til 2. juni 1999 danner Ungdomsborgen, Bjergbygade 78 i Slagelse 
rammen om et landsdækkende kursus for talepædagoger, som vil lære mere om, 
hvordan man kan sætte ind overfor talefejlen stammen hos skoleelever. 
 
Kurset arrangeres i fællesskab af Amtscentralen i Vestsjælland, Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning i Slagelse og Foreningen for Stammere i Danmark. Kurset er 
kommet i stand, da mange talepædagoger har udtrykt ønske om bedre at være i stand 
til at imødekomme de behov, som stammende skoleelever har.  
 
Skolealderen er kendetegnet ved at være en periode med udvikling fra barn til ungt 
menneske, hvor personligheden dannes, hvor verden er ny og spændende og hvor 
mange ting afprøves for første gang. Netop i denne vigtige udviklingsfase er det så 
uendelig vigtigt, at man ikke bliver hæmmet af stammen, som for nogle kan være en 
meget invaliderende følgesvend, som får den ramte til at være tavs i timerne i skolen 
og isolere sig fra kammerater og familie. Stammen kan styre alt i et ungt menneskes 
tilværelse, f.eks. hobby og andre fritidsinteresser, uddannelsesvalg, forholdet til 
kammerater og til det modsatte køn.     
 
Underviser på kurset i Slagelse er professor Barry Guitar fra Vermont i USA, som 
over mange år har udviklet en integreret behandling for stammen. Denne integrerede 
behandling indeholder elementer fra to behandlingsmetoder, der begge er udviklet i 
USA.  
 
Den ældste af disse behandlingsmetoder kaldes ikke-undgåelsesbehandling 
(”acceptmetoden” på dansk), den blev udviklet  i 1940’erne og 50’erne. Den har to 
mål: At ændre stammen, så stammeren kan komme til at ”stamme flydende”; og at 
arbejde med de følelser, som er en følge af stammen, så man kan sig det man vil sige, 
og gøre det  uden angst selv om man stammer. Denne metode anvendes meget i 
Danmark.   
 
Den yngste metode, Fluency Shaping, blev udviklet sidst i 1950’erne og i 60’erne på 
baggrund af adfærdspsykologien. Metoden beskæftiger sig med den flydende tale, 
altså ikke med stammen, og har som formål at opnå flydende tale. Metoden 
beskæftiger sig ikke med stammerens følelser. 
 
Alle metoder, også de to nævnte, har deres stærke og svage sider. Nogle stammere kan 
have gavn af en metode, andre af en anden metode. Barry Guitars integrerede metode 
anvender elementer fra begge metoder i sin behandling, tilpasset den stammende 
skoleelev på baggrund af en omhyggelig undersøgelse. Metoden tager således 
udgangspunkt i den enkelte stammer og hans problemer og styrker. 
 
Yderligere oplysninger fås hos Hermann Christmann, Foreningen for 
Stammere i Danmark, tlf. 98 92 80 01 eller Benny Petersen, Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning i Slagelse, tlf. 58 50 12 88 - 2771.      



 Bilag 4.4-4 
Kursusevalueringsskema  

 
Udfyldt af:__________________________________________   
Stilling______________________   
 
Dato for udfyldelse:________________Arbejdsplads(PPR, Taleinst. eller 
andet):_______________  
 
(Svarene må gerne fortsættes på bagsiden af papiret) 

 
1. Blev der præsenteret emner eller synsvinkler på kurset, der var nye for dig? 
Ja:_  Nej:_ (Sæt X) 
 
1.1 Hvis ja, da hvilke: 
 
 
 
1.2. Påtænker du at anvende disse nye ting i dit arbejde med stammen?  Ja:_   
Nej:_ (Sæt X) 
 
1.3 Hvis du har svaret ja: Hvilke ting vil du anvende og i hvilken 
sammenhæng: 
 
 
 
1.4 Hvad enten du har svaret ja eller nej: Angiv hvorfor/hvorfor ikke du vil 
anvende de nye ting: 
 
 
 
2. Mener du, at du umiddelbart kan anvende de nye ting i din 
stammeundervisning? Ja:_ Nej:_ (Sæt X) 
 
Hvis nej, hvilke hindringer ser du: 

1. Tingene skal tilpasses vore forhold og dagligdag, beskriv hvorfor og 
hvordan: 
 
 

 
2. Andet, beskriv:   

 
 
 
    (Du må gerne fortsætte på bagsiden)          


