
Ágrip 
 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort stam geti haft áhrif á líðan nemanda í 

grunnskóla. Tekin voru viðtöl við fjóra aðila á mismunandi aldri sem hafa lokið 

grunnskólanámi. Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð, þar sem það hentar vel 

rannsókn sem þessari. Stuðst var við opna spurningalista þannig að viðmælendur gátu 

tjáð sig nokkuð frjálslega um umræðuefnið en þó innan þess ramma sem 

rannsakendur settu.  

Leitast var við að skoða andlega og félagslega líðan viðmælendanna á því 

tímabili sem þeir voru í grunnskóla en einnig var rætt um hvernig líðan þeirra er í dag 

og kannað hvort skólakerfið hafi á einhvern hátt reynt að bregðast við til þess að 

hjálpa þeim sem stama í að ná betri tökum á staminu. 

Niðurstöður sýndu að nemendur sem stama, líður vel bæði félagslega og 

andlega. Enginn þátttakendanna í rannsókninni upplifði einelti eða stríðni sökum 

stamsins. Sumir þeirra fengu mikla aðstoð með stamið á meðan aðrir fengu sama og 

enga. Þannig er hægt að álykta sem svo að þjálfunin sem sumir fá til að laga tal sitt 

hafi hvorki áhrif á félagslega né andlega líðan 
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Inngangur 

Við höfum valið að gera eigindlega rannsókn um stam og áhrif þess á líðan nemenda í 

grunnskóla. Okkur langar að komast að því hvaða afleiðingar málörðugleikar eins og 

stam geta haft á andlega líðan grunnskólabarna og félagslíf þeirra. Einnig viljum við 

athuga hvort að málefni þeirra sem stama hafi breyst til betri vegar á undanförnum 

árum. Þess vegna munum við taka viðtöl við fólk á mismunandi aldri sem stamar eða 

hefur stamað. Yngsti viðmælandinn hefur fyrir stuttu lokið grunnskólanámi en sá elsti 

er karlmaður um fimmtugt. Hinsvegar var ákveðið að sleppa því að tala við nemendur 

sem enn eru í grunnskóla þar sem stam er oftast mikið feimnismál hjá börnum og 

unglingum og það hefði að öllum líkindum verið erfitt að finna einhvern til að ræða 

við. 

Það sem við viljum helst fræðast um er hvernig og hvort andleg og félagsleg 

líðan nemenda sem stama hefur breyst í gegnum tíðina. Einnig hvort að framfarir í 

læknavísindum sem og málvísindum hafi hjálpað fólki sem stamar við að ná tökum á 

málörðugleikum sínum og hvort þær hafa orðið til þess að hjálpa nemendum sem 

stama að bæta andlega og félagslega líðan sína. 

Við viljum vita hver andleg og félagsleg líðan fólks er sem stamar. Hvort það 

líði fyrir stam sitt og hvaða áhrif stamið hefur á félagsþroskann og samskipti við aðra 

nemendur á grunnskólagöngu þeirra. Jafnframt hvernig skólinn eða skólayfirvöld hafa 

tekið á vandanum og hvort þau hafi haft einhver úrræði fyrir þessa nemendur og hver 

þau hafi þá verið.  

Það er mikilvægt fyrir verðandi kennara að vita hvort þessi vandi hefur áhrif á 

námsgetu barnanna sem og félagsfærni þeirra þar sem þessir tveir þættir í skólagöngu 

barna eru svo samtvinnaðir. Ef stamið truflar nám nemanda þá er líklegt að það hafi 

einnig neikvæð áhrif á félagsfærni hans. En léleg félagsfærni getur haft áhrif á 

námsframvindu barnsins. Því er mikilvægt að kanna hvernig þessum einstaklingum 

hefur liðið í skólanum og hvernig þeir sjái fyrir sér að leysa mætti vandann eða 

hvernig hægt er að láta stamið hafa sem minnst áhrif á líðan þeirra nemenda sem 

stama í skólanum. Kennarar þurfa að vita hvernig barninu líður og hvernig bregðast 

eigi við vandanum svohægt sé að hjálpa því.  
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Rannsóknaraðferð 
 
Eigindleg rannsókn á vel við í verkefni sem þessu. Þar sem efnið sem skrifað er um 

hefur margar hliðar var búinn til spurningalisti með nokkrum opnum spurningum. 

Með því var vonast til þess að fá svör við spurningunum sem lagt var upp með í 

byrjun. Rannsakendur höfðu áhuga á að vita hvernig nemendum sem stama líður 

andlega og félagslega í skólanum. Viðtal með fyrirfram ákveðnum spurningum er 

besta leiðin til að framkvæma þessa rannsókn og miklu máli skiptir fyrir 

rannsakandann að vera hlutlaus, hann þarf að komast að skoðunum viðmælanda síns 

en á þó ekki að dæma þær (Bogdan og Biklen 1998:99). 

Í eigindlegum rannsóknum er raunveruleikinn mótaður af þeim sem taka þátt í 

þeim. Þar gildir túlkun einstaklingsins sem og margbreytileiki raunveruleikans. 

Rannsóknarsniðið sem notað var eru viðtöl. Viðtal felur í sér öflun rannsóknargagna 

með beinum samtölum á milli rannsakanda og viðmælanda. Viðtölin eru einskonar 

félagsleg athöfn, þar eru samskiptin á milli rannsakanda og viðmælanda í forgrunni og 

þau sýna hvernig hugsanir, hegðun, skynjun og tilfinningar vinna saman. Þekking er 

sameiginlegur skilningur sem hefur þróast á milli fólks í samskiptum þeirra í gegnum 

tíðina (Helga Jónsdóttir 2003:67).  

Það er til fleiri en ein tegund af viðtölum sem notuð eru í rannsóknum, það er 

stöðluð einstaklingsviðtöl, óstöðluð einstaklingsviðtöl, hópviðtöl og símaviðtöl en 

þessi tvö síðastnefndu geta bæði verið stöðluð og óstöðluð. Í þessari rannsókn eru 

notuð óstöðluð einstaklingsviðtöl einfaldlega vegna þess að þau henta best í 

rannsóknum þar sem upplifun einstaklingsins á umhverfi sínu skiptir mestu máli. 

Óstöðluð einstaklingsviðtöl bjóða upp á opnar spurningar þar sem viðmælandinn 

getur talað um reynslu sína frá eigin sjónarhóli. Í óstöðluðum viðtölum eru samskiptin 

á milli rannsakanda og viðmælanda mun persónulegri heldur en ef þau eru stöðluð. 

Viðtölin eru ekki nákvæmlega eins á milli þátttakenda og þó umræðuefnið sé það 

sama þá verða umræðurnar ekki eins. Viðmælendur verða að virða sjónarhorn hvors 

annars (Helga Jónsdóttir 2003: 73-74). 

Viðtalsramminn var ekki í föstum skorðum en samt þurfti að setja ákveðinn 

ramma á umræðuefnið, en það er ákvörðunaratriði rannsóknaraðila hversu vel þessum 

ramma er fylgt. Ef of stífur rammi er settur á viðtalið getur það haft áhrif á hversu 

frjálst viðmælandinn tjáir sig við rannsakanda (Helga Jónsdóttir 2003:75-76). 



 

 5 

Stam 
 
Heilinn er sá hluti líkamans sem stjórnar öllu því sem við gerum bæði meðvitað og 

ómeðvitað. Hann skiptist í tvö heilahvel sem eru spegilmynd af hvort öðru. Þessi 

heilahvel stjórna allri æðri starfsemi líkamans eins og málskilningi og tali. 

Heilahvelunum er skipt í fjögur svæði sem eru gagnaugablað, ennisblað, hvirfilblað 

og hnakkablað. Málsvæðin eru oftast vinstra megin í heilanum. Þegar farið var að 

skoða heilann fóru menn að átta sig á samhengi milli málstols og skaða á vinstra 

heilahveli (Sigríður Magnúsdóttir 2001).  

Máltjáningu er stjórnað af svæði sem er á mótum ennisblaðs og hvirfilblaðs 

framarlega í vinstra heilahvelinu. Á gagnaugablaði, sem er aftarlega vinstra megin, 

stjórnast heyrn. Ef örvhent fólk skaðast á vinstra heilahveli er líklegt að málstöðvarnar 

og það sem tengist máli og hlustun, skaðist ekki því að málstöðvarnar eru oftast í 

hægra heilahveli hjá örvhentum en í því vinstra hjá rétthentum (Sigríður Magnúsdóttir 

2001). 

Ef einstaklingur á við talgalla að stríða er líklegt að hann geti ekki af 

einhverjum ástæðum beitt málkunnáttu sinni með eðlilegum hætti. Með eðlilegum 

hætti er átt við að framburður sé skýr, röddin þokkaleg og ekkert óeðlilegt hik eða 

stam. Innan talgalla eru framburðargallar og þeir eru margskonar. Það eru meðal 

annars mállegt verkstol sem er mjög alvarlegur framburðargalli, sem felst í því að 

talfærin láta ekki að stjórn þegar mynda á orð og málhljóð. Það getur verið mjög erfitt 

að lagfæra þennan galla þar sem hann orsakast vegna einhverskonar heilaskaða 

(Sigríður Magnúsdóttir 2001).  

Þvogl er annar framburðargalli sem einnig orsakast vegna heilaskaða og fylgir 

oft í kjölfar annarra vandamála eins og Parkinson sjúkdómsins hjá fullorðnum og 

heilalömunar hjá börnum. Tal fólks sem þjáist af þvoglumælgi verður oft óskýrt og 

getur verið að þeir sem hlusta á eigi erfitt með að skilja hvað er verið að segja. Þetta 

gerist vegna þess að vöðvarnir sem stjórna bæði tali og öndun eru stirðir og slappir 

(Sigríður Magnúsdóttir 2001). 

Stam er enn einn framburðargallinn/talgallinn. Það er ekki vitað með vissu 

hversvegna fólk stamar en rannsóknir hafa sýnt fram á að það geti verið genatengt. 

Með því er átt við að einstaklingur sem stamar er líklegri til að eiga ættingja sem 

einnig stamar. Auk þess er misjafnt hvenær fólk byrjar að stama. Flestir sem stama 

byrja við þriggja til sex ára aldur. Á þessum árum eru börn að byrja að ná tökum á 
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máli sínu og framburði og sumum reynist það erfiðara en öðrum. Stundum er 

orðaforðinn meiri en getan til að tjá sig sem getur leitt til þess að allt fer í graut hjá 

þeim (Sigríður Magnúsdóttir 2001, Jóhanna Einarsdóttir 2004:46).  

Það er mjög líklegt að flestir þekki eða hafi talað við einhvern sem stamar. 

Fólk sem á við stam að stríða stamar ekki allt eins, það eru til nokkrar gerðir af 

mismunandi stami og enginn stamari tjáir sig eins. Stam er mismunandi og stundum 

er það þannig að sá sem stamar kemur engu útúr sér, það er bara eins og allt sitji fast 

hvort sem það er orð eða stök hljóð. Þetta er kallað festingar. Einnig getur sama 

hljóðið verið myndað mjög lengi þannig að það verði mjög langt og nefnist þá 

lengjur. Þegar stamari endurtekur orð, stök hljóð, atkvæði eða bara heilu setningarnar 

er talað um hökt, það er þannig að hökt er á orðinu eða því sem er verið að reyna að 

segja. Stundum kemur líka fyrir að sá sem stamar noti innskot eins og „bara“, 

„hérna“ og „sko“. Þegar það er notað þá er það yfirleitt á þannig stöðum í setningu að 

það teljist ekki eðlileg notkun innskota (Sigríður Magnúsdóttir 2001, Jóhanna 

Einarsdóttir 2007).  

Þegar börn byrja að stama við þriggja ára aldur er mjög líklegt að það hverfi á 

stuttum tíma, eða um það bil sex mánuðum. Þau eru að læra málið og geta verið 

svolítið æst þegar þau eru að reyna að tjá sig og þetta hverfur líklegast fljótlega en 

getur líka skotið upp kollinum seinna meir. Sums staðar í eldri bókum um stam hefur 

verið ýjað að því að foreldrar geti valdið stami en það eru engar rannsóknir þekktar í 

dag sem geta staðfesta þetta. Þetta er í raun bara mýta og það er engan veginn 

foreldrum að kenna að börn þeirra stami. En samt er fólk ekki sammála enn þann dag 

í dag um hvað orsaki stam (Sigríður Magnúsdóttir 2001, Jóhanna Einarsdóttir 2007).  

Kenningarnar sem komið hafa fram hafa ekki verið sannaðar og því teljast þær 

bara sem hugmyndir eða tilgátur. Algengustu tilgáturnar sem settar hafa verið fram 

eru þrenns konar. Í fyrsta lagi að rekja megi ástæður þeirra sem stama til sérstakar 

líkamsgerðar. Í öðru lagi að stam sé einkenni taugaveiklunar eða komi fram vegna 

veikleika á sálinni. Í þriðja lagi að stam sé tileinkuð aðferð sem hefur ekkert að gera 

með andlegt né líkamlegt ásigkomulag heldur sé einungis umhverfinu um að kenna 

(Elmar Þórðarson 1991: 23). Flestar rannsóknir á stami hafa beinst að því að finna 

eðlislæga þáttinn eða hvað það er í fólki sem verður til þess að það byrjar að stama. 

Lengi vel var reynt að tengja það saman að vera örvhentur og að stama. Að þeir sem 

væru örvhentir stömuðu frekar en rétthentir. Örvhentir eru reyndar með hærra hlutfall 

þeirra sem stama heldur en rétthentir en það eru engar sannanir fyrir því að þetta sé 
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regla. Það var líka reynt að tengja flogaveiki og stam saman, en frekar en aðrar 

tilgátur þá hefur þetta hvorki verið sannað né afsannað (Elmar Þórðarson 1991, 

Jóhanna Einarsdóttir 2007). 

Það hafa verið framleiddar nokkrar tegundir af tækjum til þess að hjálpa fólki 

að hætta að stama. Eitt af þeim er tækið „Easy speech“ sem ásamt mörgum öðrum 

tækjum af svipuðum toga hefur verið til í mörg ár. Öll þessara tækja eiga það 

sammerkt að þau eru mjög dýr og kosta allt að 260 þúsund krónur (4000 dollarar). 

Þessi tæki virka þannig að þau hægja á eða breyta hljómi raddar þess sem talar og við 

það verður til bergmál eða einhverskonar hljóð, sem eiga að hjálpa til við að minnka 

stam. Samt sem áður er vitað að áhrifin geta dvínað með tímanum. Enn í dag eru ekki 

til nægar upplýsingar um langtíma áhrif af notkun þessara tækja og þau hafa ekki 

verið reynd mikið hérlendis (Jane Fraser 2007). 
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Hvað er stam? 
 
Stam á sér stað um allan heim og á ekkert sammerkt með gáfum og gerir engan mun á 

menningarheimum, trúarbrögðum, húðlit eða tungumáli. Þetta er afar flókið fyrirbæri 

sem hefur í gegnum tíðina gert rannsakendur, einstaklinga sem stama og ættingja 

þeirra forviða og ruglaða. Því stam er svo margþætt. Það er mjög einstaklingsbundið 

og fer mikið eftir dagsformi þess er stamar. Oft fer það eftir því hvernig 

einstaklingurinn er upplagður og ef hann er til dæmis stressaður er líklegt að hann 

stami meira en venjulega. Þetta getur valdið ergelsi hjá þeim sem stamar því hann 

kemur orðunum ekki frá sér á þann hátt sem hann þarfnast. Auk þess sem þetta er 

óþægilegt fyrir viðmælandann (Jóhanna Einarsdóttir 2007, Rustin 2001). 

Það er enn þann daginn í dag mjög margt sem ekki er vitað um stam, þar á meðal 

hvaða þættir valda því að einstaklingur byrjar að stama. Enn hefur ekki fundist nein 

lækning eða aðferð til að hjálpa fólki til að hætta alfarið að stama. Það sem er þó að 

verða sífellt skýrara er að stamið er sambland af mörgum þáttum og þeir eru ekki 

endilega þeir sömu hjá öllum. Þó svo að stam sé mjög einstaklingbundið eru nokkur 

atriði einkennandi fyrir þá einstaklinga sem stama. Það hafa ekki allir öll þessi 

einkenni sem koma hér á eftir en líklega eitt eða fleiri. Þessi einkenni eru samkvæmt 

Guitar: 

 

• Endurtekning á heilu orði 

• Endurtekning á einu málhljóði 

• Lenging á málhljóðum 

• Hindrun hljóðs, það er þegar munnurinn er kominn í stöðu til að mynda orð en 

ekkert hljóð heyrist. Allt er fast. 

• Spenna í andliti, er oft í kringum munn, augu, nef eða á hálsi 

• Samfara hreyfingu, þegar einstaklingurinn er að reyna að koma frá sér orði á 

hann það til að nota líkamann til að hjálpa sér að tala með því að stappa niður 

fótum, breyta líkamsstöðu eða banka létt með höndunum. 

• Öndunarmunstur, getur truflast. Það er að einstaklingurinn heldur inni 

andanum þegar hann talar, talar á innsoginu eða dregur djúpt andann áður en 

hann byrjar að tala (Rustin 2001:2-3). 
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Hverjir sem þessir þættir eru þá snýst þetta um það að flæði tals er truflað og 

getur það valdið þó nokkru stressi fyrir þann sem talar og einnig þann sem hlustar. 

Fyrir utan þessa þætti þá á einstaklingurinn til að aðlagast ástandinu með því til dæmis 

að forðast viss orð, forðast vissar kringumstæður sem eru þess valdandi að hann 

stamar meira en ella. Eitt það erfiðasta sem stamari á við að glíma er óstöðugleiki. 

Óstöðugleiki lýsir sér í því hvernig stamið getur verið mismunandi frá klukkutíma til 

klukkutíma, dag frá degi og svo framvegis. Þessi óstöðugleiki gerir stam svo erfitt 

viðfangs vegna þess að það sem á við í dag hentar kannski ekki á morgun (Rustin 

2001:3).  

Reikna má með að um 5% barna eigi við einhverskonar örðugleika að stríða 

með flæði í tali sínu á þeim tíma sem þau eru að þróa málið. Mikill meirihluti þessara 

barna nær eðlilegri orðfimi hvort sem er með eða án aðstoðar. En það eru ekki allir 

sem ná þessari eðlilegu orðfimi og um 1% allra fullorðinna einstaklinga í heiminum 

stamar (Jóhanna Einarsdóttir 2007, Rustin 2001:). Það er þó afar erfitt að ákveða 

hvaða einstaklingar eiga eftir að stama og hverjir ekki. Þau börn sem stama eru um 

það bil helmingur stelpur og helmingur strákar. Stelpur byrja þó ívið fyrr að stama en 

strákar og eru jafnframt mun líklegri til að ná þeim árangri að geta hætt að stama. Ef 

horft er á hvernig hlutföllin eru milli kynja um tíu ára aldur þá stama um fimm strákar 

á móti hverri stelpu sem stamar (Rustin 2001:3). 

Það er afar mismunandi hvernig áhrif það hefur á börn þegar þau byrja að 

stama. Fyrir sum virðist það ekki skipta miklu máli á meðan þetta er afar erfitt fyrir 

önnur. Það er ekki endilega samhengi á milli þess hversu mikið barn stamar og 

áhyggjum þess af staminu sjálfu. Þetta getur verið mikil skapraun fyrir barnið því það 

nær ekki að tjá sig sem skyldi og kemur ekki orðunum frá sér nægilega fljótt og 

verður oft til þess að barnið upplifir skömm og niðurlægingu. Sérstaklega er hætt við 

því ef það hefur orðið fyrir neikvæðri athygli eða jafnvel stríðni vegna stamsins. Við 

þessar aðstæður getur stamið aukist, því við andlegt áreiti eykst stress og við stressið 

eykst svo aftur stamið (Rustin 2001:4).  

Með tíð og tíma getur þetta haft mun meiri áhrif á barnið og þá komið niður á 

sjálfsáliti og sjálfsímynd. Þetta minnkar ekki bara sjálfsöryggi barnsins á því að geta 

talað og hafa gott vald á tungumáli sínu heldur getur barnið einnig misst allt 

sjálfsöryggi í tengslum við félagsleg samskipti og annað hversdagslegt líf. Þeir 

einstaklingar sem yfirhöfuð eru fullir sjálfstrausts og eiga auðvelt með að búa sér til 
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plön um hvernig þeir geti aukið samskipti og hámarkað orðfimi sína, eru mun líklegri 

til að geta tekist á við svona erfiða hluti á jákvæðan hátt (Rustin 2001:4). 

Stam breytist með aldrinum. Þegar börn eldast eykst hæfni þeirra og færni en á 

móti aukast líka kröfurnar á þau. Þau upplifa ýmislegt á lífsleiðinni sem er 

nauðsynlegt til þess að vaxa og þroskast. Sem dæmi um þetta má nefna aðstæður þar 

sem þau þurfa að tjá sig munnlega. Fyrir barn sem stamar getur það verið afar erfitt og 

það er reynsla sem mótar það. Einnig mótast það af þeim viðbrögðum sem það fær við 

staminu hjá öðrum. Oft eykst stamið þegar barnið þarf að tala opinberlega eins og í 

skólanum og þess háttar en svo er það kannski ómerkjanlegt heima við eða í 

aðstæðum þar sem því líður vel (Rustin 2001:4).  

Það hafa verið settar fram margar kenningar um stam en enn þann dag í dag er 

ekki vitað af hverju börn og fullorðnir byrja að stama. Þegar fólk byrjar að stama 

seinna á lífleiðinni, eins og til dæmis á unglingsárunum eða um tvítugt, þá er horft til 

þess hvort það hafi lent í einhverju áfalli, andlegu eða líkamlegu, en það hefur ekkert 

verið sannað með það heldur. Margir fræðimenn hafa sett fram tilgátur um stam, tveir 

þeirra eru Starkweather og Rustin en við ætlum að skoða nánar tilgátur þeirra. (Rustin 

2001:8). 

 

Tilgáta Starkwather 

 
Starkweather setti fram The Demands and Capacities Model. Hann mótaði sínar 

tilgátur sem aðferð til að skilja hvað það er sem hefur áhrif á þróun orðfimi hjá 

börnum. Tilgáta hans gefur til kynna að stam komi fram hjá börnum þegar kröfur um 

orðfimi barnsins fer fram úr getu þess og hæfileikanum til að tala málið reiprennandi. 

Þessar kröfur geta verið utanaðkomandi frá samfélaginu eða komið frá barninu sjálfu. 

Sum börn setja sér sjálf há markmið og reyna þá oft að nota flóknari orð eða tala 

hraðar en þau hafa getu til. Þetta er mismunandi eftir því hver á í hlut en getur birst í 

því að barnið getur ekki fundið rétt orð nægilega hratt sem hefur áhrif á orðfimi þess. 

Aftur á móti getur samkeppni við til dæmis eldra systkini sem býr við góða orðfimi 

sett á barnið kröfur sem hafa áhrif á orðfimi þess. Það er líklegt að þetta allt hafi áhrif 

á barnið (Rustin 2001:8-9). 
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Tilgáta Rustin 

 
Tilgáta Rustin´s heitir A Multifactorial Framework. Þessi tilgáta fer vel við tilgátu 

Starkweather en útskýrir frekar að það eru mismunandi þættir sem gera þróun orðfimi 

viðkvæmari fyrir röskun. Rustin skiptir þessum þáttum í fjóra flokka: líkamlega, 

málfræðilega, félags- og umhverfislega og andlega. Hann skiptir þessu upp í þessa 

fjóra þætti til að auðvelda skilning og útskýringar en í sjálfu sér eru þeir allir 

samtvinnaðir þar sem hver hefur áhrif á annan (Rustin 2001:9-13).  

 
 
Líkamlegi þátturinn. 

 

Arfgengi. 

Stam virðist að einhverjum hluta vera arfgegnt og rannsóknir sýna að börn sem eiga 

ættingja sem stama fram á fullorðinsár eru í hærri áhættu með að stama. Á móti er líka 

afar algengt að barn stami sem á enga ættingja sem stama þannig að það þarf meira til 

en erfðir (Rustin 2001:9-13). 

 

Kyn. 

Eins og oft hefur komið fram þá eru strákar fjölmennari í hópi barna sem stama og 

það eykst eftir því sem börnin eldast, þ.e. að strákar séu fjölmennari. Þetta gefur líka 

til kynna að stelpur eru líklegri en strákar til að yfirvinna stamið (Rustin 2001:9-13). 

 

Rannsóknir á heilastarfsemi. 

Rannsóknir á fullorðnu fólki sem stamar (brain imaging) hafa sýnt að úrvinnsla 

tungumálsins í heilanum getur verið öðruvísi en hjá fólki sem stamar ekki.  Það sem 

er ekki ljóst er hvort þetta sé afleiðing stamsins eða hvort heilinn hafi alltaf unnið 

svona úr tungumálinu og sé því meðfætt. Þar sem það er ekki siðferðilega rétt að 

rannsaka heilann í börnum sem stama er ekki hægt að sannprófa þessa tilgátu og ekki 

heldur hægt að yfirfæra þær á yngri aldurshópa (Rustin 2001:9-13). 

 

Munnleg færni. 

Það eru margar rannsóknir sem sýna fram á að sum börn sem stama, taka lengri tíma í 

að byrja talhreyfingar í andliti og að fólk sem stamar er seinna í samhljóða og 

sérhljóða umskiptingum. Það er algengara að þau sýni hægari talhreyfingar en 
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einstaklingar sem tala reiprennandi. Engin orsök hefur fundist fyrir þessu en því hefur 

verið haldið fram að sum börn sem stama eigi í erfiðleikum með að skipuleggja 

fyrirfram þær hreyfingar í andlitinu sem tal krefst (Rustin 2001:9-13). 

 

 

Málfræðilegi þátturinn 

 

Sambandið milli tungumáls og stams hefur mikið verið rannsakað og þessar 

rannsóknir gefa til kynna að börn sem stama eru mun líklegri til að hafa önnur 

vandamál sem eru ekki eins áberandi í málþroskaferli þeirra. Stamið kemur yfirleitt 

fram þegar barnið er að fara í gegnum hraða uppbyggingu í málþroska og 

málskilningi. Því hefur verið haldið fram að þessar miklu breytingar geti valdið því að 

málstöðvar heilans hafa ekki við og orðfimin verður útundan. Þar af leiðandi nær 

barnið ekki nógu góðum tökum á henni. Stam er líka líklegra til að koma fyrir fremst í 

setningu heldur en aftast og er einnig algengara í málfræðilega erfiðu orðalagi. Það 

hefur einnig komið fram að stam kemur oftar fyrir í samhengisorðum eins og 

„mamma“ heldur en tengiorðum eins og „það“ eða „að“. En nýrri rannsóknir sýna þó 

að þegar börn byrja að stama þá er það oftast á tengiorðum en færist svo yfir á 

innihaldsorð þegar fram líða stundir. Eins hefur komið fram að börn sem stama eru 

líklegri til að hafa þrálátt stam ef þau hafa aðra undirliggjandi málþroskaraskanir 

(Rustin 2001:9-13). 

 

 

Félags- og umhverfislegi þátturinn. 

 

Foreldrar og fjölskyldur barna sem stama valda ekki staminu en umhverfið sem barnið 

býr í getur haft áhrif á stamið. Aðstæður, hegðun og atburðir hvort sem er inn á 

heimilinu eða utan þess, hefur alltaf áhrif á orðfimi barns sem stamar. Þetta getur gerst 

þegar fullorðnir leggja óafvitandi kröfur á það um að nota erfiðari orð og 

orðasambönd en það ræður við eða ef barnið verður fyrir stríðni vegna stamsins. Barn 

sem stamar þarf lengri tíma til að tala án þess að stama. Þetta getur verið erfitt ef 

barnið er til dæmis í þannig aðstæðum að allir í kringum það tala hratt, grípa fram í 

hver fyrir öðrum eða eru að flýta sér. Við þessar eða svipaðar aðstæður, sem eru mjög 

streituvaldandi fyrir barnið, er líklegt að það fari að stama meira. Svona aðstæður geta 

verið ýmiskonar. Þar mætti nefna stríðni, einelti, fjölskylduerfiðleika eða 

einhverskonar breytingar (Rustin 2001:9-13). 
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Andlegi þátturinn. 

 

Rannsóknir sýna að þótt einstaklingar sem stama séu taldir vera stressaðir, feimnir og 

áhyggjufullir þá er ekkert sem bendir til þess að einhver munur sé á persónuleika og 

tilfinninganæmi þeirra og einstaklinga sem stama ekki. Það er til í dæminu að 

fullorðnir sem stama eigi erfiðara með að aðlagast félagslega heldur en þeir sem 

stama ekki. Þetta er þó best útskýrt sem afleiðing af staminu og að það sé það sem 

veldur þeim erfiðleikum með félagslega aðlögun ekki persónuleiki þeirra.  

Börn sem stama eru samt sem áður viðkvæmari í eðli sínu heldur en börn sem stama 

ekki (Rustin 2001:9-13). 

Því er haldið fram af mörgum fræðimönnum á sviði stams að samband sé milli 

málþroska og stams. Þó hafa verið gerðar ógrynni af rannsóknum á þessu og allar 

sýna þær með óyggjandi hætti að ekkert samband sé þarna á milli. Það er talið að í 

kringum 44% barna sem stama hafi einhverskonar fylgiraskanir (Jóhanna Einarsdóttir 

2004:46-47). Þetta kom fram í rannsóknum byggðum á spurningalistum sem lagðir 

voru fyrir talmeinafræðinga. Þegar rannsóknir eru skoðaðar er hægt að athuga 

ýmislegt eins og þegar skoðuð eru frávik í máltöku. Þar eru meiri tengsl milli þess hve 

sein börn voru til máls miðað við systkini sín. Ef stamari er seinn til máls er algengt 

að það systkini sem stamar ekki hafi einnig verið seint til máls. Á móti er það líka að 

ef börn sem stama hafa góðan málþroska þá er afar líklegt að systkini þeirra sem 

stama ekki búi líka að góðum málþroska. Innan þess hóps barna sem stama er alltaf 

einhver með frávik í málþroska rétt eins og í þeim hópi barna sem ekki stama 

(Jóhanna Einarsdóttir 2004:46-47). En þar sem börn sem stama eiga oft erfitt 

félagslega þá er enn erfiðara fyrir þau ef við bætast önnur frávik í málþroska eða 

framburði, þetta getur verið mjög viðkvæmt og því nauðsynlegt að vinna með 

einstaklingnum. Þá kemur upp sú spurning hvort eigi fyrst að vinna með stamið eða 

málþroskafrávikið og það er oft erfitt að svara því. Líta verður til þess hvor þátturinn 

sé erfiðari fyrir einstaklinginn og taka ákvörðun út frá því (Jóhanna Einarsdóttir 

2002:23-28). 
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Félagshegðun, sjálfsálit og samskipti 

 

Sú lærða hegðun sem einstaklingar nota í samskiptum sínum við aðra til að fá og 

viðhalda stuðningi frá umhverfi sínu, kallast félagshæfni eða félagsfærni. Þeir sem 

hafa góða félagshæfni sýna sterkari tilfinningar heldur en þeir sem minni félagshæfni 

hafa og þá sérstaklega í sambandi við alúð og gleði. Hjá þeim er samræmi á milli 

sjálfsmats þeirra og álits annarra á þeim. Tilfinningar skipta einnig miklu máli í 

samskiptum því að sá sem býr yfir góðri félagsfærni virðist lifa ríku tilfinningalífi. 

Honum tekst einnig að búa til jákvætt andrúmsloft í kringum sig og aðrir sjá 

greinilega tilfinningar hans. Sá sem er með litla félagshæfni er aftur á móti gjarnari á 

að virðast tilfinningalega daufari og tekst ekki eins vel að laða að sér fólk. Einnig á 

fólk oft erfitt með að sjá hvernig einstaklingi með slaka félagshæfni líður (Hörður 

Þorgilsson 1991:45). 

Félagsfærni er mjög mikilvægur eiginleiki og með því að auka ábyrgð 

einstaklingsins og meðvitund hans í samskiptum og sjálfstæði þá styrkjum við um leið 

hæfni hans til að taka þátt í og eiga samskipti við aðra í daglegu lífi. Félagsfærni er 

einnig hæfileiki til þess að tjá sig um bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar með 

orðum og líkamstjáningu. 

Hægt er að skipta félagslegri færni upp í þrjá meginflokka, þeir eru 

tjáningarfærni, túlkunarfærni og færni til að bregðast við í samræmi við aðstæður.  

 

 

• Tjáningarfærni: hvernig einstaklingi tekst að tjá sig með orðum og 

líkamstjáningu við annað fólk.  

• Túlkunarfærni: hvernig einstaklingur meðtekur það sem sagt er við hann.  

• Færnin til að bregðast við í samræmi við aðstæður: að einstaklingur veit 

hvenær er viðeigandi að tala um ákveðinn hlut, hvernig hann orðar það og við 

hvern hann talar  

(Jakob Smári 1993: 734-744). 
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Sá sem stamar mikið hefur þess vegna kannski ekki eins góða möguleika á því að 

styrkja félagshæfni sína þar sem tjáningarfærni hans er ekki eins góð og annarra 

sökum stamsins. 

Sú geta sem einstaklingurinn hefur til að sjá og taka þátt í tilfinningum annarra 

er undirstaðan fyrir félagslegri hegðun og réttlætiskennd hans. 

Sjálfsálit barna er ekki endilega það sama öllum stundum. Stundum er 

sjálfsálit þeirra mikið, til dæmis þegar þau eru með foreldri eða vini sem þeim líður 

vel hjá. Síðan fara þau eitthvað annað og hitta kunningja eða aðra sem tala niður til 

þeirra þannig að þau finna sig óæðri hinum aðilanum, þá minnkar sjálfsmynd þeirra. 

Ef einstaklingur er lengi í umhverfi þar sem er stöðugt verið að gera lítið úr honum 

mun sjálfsmynd hans ekki ná að rísa eins hátt þegar hann loksins kemst út úr þeim 

aftur (Dowling, Marion 2000:4).  

Þegar barn býr við sértæka málörðugleika er ekki víst að samnemendur kunni 

að virða það og finnist þetta barn jafnvel bara vera heimskt. Þá upplifir það sig ekki á 

jafnréttisgrundvelli í skólanum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:39-43). Af Þessari 

ástæðu er mikilvægt að gæta þess að fræða samnemendur stamandi barna um stam til 

að minnka líkur á að einstaklingurinn lendi í stríðni eða einelti sem gæti leitt til þess 

að sjálfsmynd hans fari í vaskinn. 

Það er sérstaklega erfitt að eiga við stam á unglingsárunum og margir 

unglingar eru tregir til að tala um stamið við annað fólk. Unglingar þurfa ekki 

einungis að fást við stamið sem málörðugleika heldur þurfa þeir einnig að kljást við 

allan tilfinningaskalann sem fólk getur upplifað vegna stamsins. Á unglingsárunum 

hitta sumir jafnvel aldrei neinn á svipuðum aldri sem stamar þar sem að aðeins um 1% 

mannkyns á við þennan vanda að stríða. Það gerir þetta ennþá erfiðara, því unglingum 

finnst fátt verra en að skera sig úr hópnum. Það er því nokkuð ljóst að unglingar sem 

stama geta upplifað sig einangraða. Vinir eru því mjög mikilvægir á þessum aldri því 

þeir geta hjálpað einstaklingnum að sætta sig við stamið og jafnvel fræða aðra í 

kringum sig. Bara það að geta talað beint við aðra manneskju er frábært til að losa um 

tilfinningarnar eða bara til að geta skemmt sér vel með öðrum. Mesti stuðningurinn er 

í tveggja manna samskiptum þar sem einstaklingurinn upplifir að hann geti talað um 

hvað sem er við hinn aðilann (Shoemaker, Carma Haley. 2004). 

Félagslegur þroski barna og unglinga er misjafn og mörg börn sem stama ná 

sér aldrei á strik félagslega og lenda í vandræðum vegna samskiptaörðugleika. Það 

leiðir til þess að þeim er oft hafnað af hinum börnunum og gengur illa að komast inn í 
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leik þeirra. Þau lenda oft í því að leika sér ein eða þá fara að gera eitthvað sem krefst 

lítilla eða engra samskipta við önnur börn til þess að losna við munnleg tjáskipti. Því 

ná þau ekki að þróa samskipta og leikhæfni sína áfram sem kemur niður á 

félagsþroska þeirra því þau ná ekki að vinna úr reynslu sinni eins og börn gera í 

gegnum leik (Elgas, Peggy M. o.fl. 1998:120). 

 

 

Siðarreglur og samskipti rannsóknaraðila og 
viðmælanda 
 
Til þess að fylgja siðarreglum var haft samband við fyrrverandi formann félags 

Málbjargar og hann beðinn um að tala við einstaklinga í félaginu og athuga hvort að 

þeir væru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. Það var gott að tala við hann vegna þess 

að hann hefur tengsl við margt fólk á ýmsum aldursskeiðum sem hefur þjáðst af stami 

og hann var einnig búinn að undirbúa fólk fyrir heimsóknina. Hlutverk rannsakenda 

var að taka munnlegt viðtal við viðmælendurna og sjá til þess að þeim liði sem best á 

meðan viðtalinu stóð til að sem réttmætastar niðurstöður fengjust. Eins og fyrr segir 

þá var haft samband við fyrrverandi formann Málbjargar til að finna fyrrum 

grunnskólanemendur sem féllu inn í rannsóknina. Það er að segja einstaklinga sem 

eiga eða hafa átt við stam að stríða. Einblínt var á líðan þeirra í grunnskóla þó svo að 

einnig væri spurt um félagslega og andlega líðan í dag. 

Viðtölin voru tekin á þeim stað þar sem svarendum hentaði best en áhersla var 

lögð á að taka viðtalið í umhverfi sem einstaklingurinn þekkir og er öruggur í. Einnig 

var lögð áhersla á að spyrja opinna spurninga svo að viðmælandinn gæti svarað með 

eigin orðum og leiðandi spurningar myndu ekki gefa réttar niðurstöður. Traust á milli 

rannsakenda og viðmælanda og einnig virk hlustun eru mjög mikilvæg til að viðtölin 

beri árangur. Virk hlustun þýðir í rauninni það að maður reynir að skilja bæði 

tilfinningar viðmælandans og hvað hann er að tala um. Einnig er gott fyrir 

rannsakanda að endursegja með eigin orðum hvað hann telur viðmælanda sinn eiga 

við (Helga Jónsdóttir 2003:75). Það er líka mikilvægt að rannsakendur setji ekki sínar 

skoðanir í forgrunn í viðtölunum því bæði er það siðferðislega ekki rétt og einnig 

verða þeir að muna að það voru þeir sem óskuðu eftir viðtalinu því viðmælandinn bað 

ekki um að vera settur í þessa stöðu (Helga Jónsdóttir 2003:78). Viðtöl ganga að öllu 
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leyti út á mannleg samskipti og því er ekki hægt að tryggja réttmæti þeirra aðeins með 

tæknilegum aðgerðum. Siðferðisleg skylda rannsakenda ýtir undir að hann sé trúr 

viðmælanda sínum og einnig heiðarlegur og nákvæmur og fari ekki út af þeirri leið 

sem hann í upphafi kynnti fyrir viðmælanda sínum (Helga Jónsdóttir 2003:80). Að 

sjálfsögðu var farið eftir þessu þegar spjallað var við þá einstaklinga sem samþykktu 

að koma í viðtal.  

Siðareglur kennara voru hafðar að leiðarljósi og það sem á að leggja áherslu í  

þessari rannsókn er eftirfarandi:  

 

• „Kennurum ber að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra að 

leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna sérhverjum einstaklingi virðingu, 

áhuga og umhyggju” 

• „Kennurum ber að gæta trúnaðar við nemendur” 

• „Kennurum ber að gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna 

þeirra sem þeir fá vitneskju um í starfi” 

• „Kennurum ber að sýna hver öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu” 

(Kennarasamband Íslands [án árs.]). 

 

Þó svo að viðmælendur hafi allir lokið grunnskóla fyrir mörgum árum þá eiga 

siðareglurnar við í þessu samhengi því rætt var við einstaklinga um upplifun þeirra á 

andlegri og félagslegri líðan á meðan grunnskólagöngu þeirra stóð. 



 

 18 

Undirbúningur viðtala 

 
Áður en viðtölin voru tekin undirbjuggu rannsakendur sig undir það að ef 

viðmælandinn væri mjög óöruggur og stressaður þá gæti farið að bera meira á stami. 

Það gæti haft áhrif á svör hans því hann gæti reynt að svara í eins fáum orðum og 

möguleiki væri á. Ef eitthvað slíkt kæmi uppá var ákveðið að rannsakendur gætu 

auðveldlega breytt rannsóknarsniðinu í skriflega rannsókn þar sem viðmælandinn tjáir 

sig frjálst en þó innan þeirra marka sem spurningarnar ná yfir. Samt væri enn um 

eigindlega rannsókn að ræða þar sem viðmælandinn tjáir sig frjálst en í þessu tilfelli 

hefðu réttmætari svör fengis heldur en ef hann væri þvingaður til að halda áfram 

munnlegum viðtölum sem væru augljóslega of erfið fyrir hann. Leitað var að 

upplýsingum um hvernig börn sem stama upplifa sig í skólanum. Með því að tala við 

eldri útskrifaða nemendur sem eiga við eða hafa átt við stam að stríða munu 

rannsakendur geta fundið út hvernig viðmælendur þeirra horfa til baka á 

skólagönguna og upplifun sína af henni. Rannsakað var hvernig þeir upplifðu að 

skólayfirvöld hefðu tekið á málum. Einnig hvernig þeir telji að breyta megi og laga 

aðstæður til þess að börn sem stama falli betur inn í námsumhverfið í dag og nái að 

samlagast samnemendum sínum án þess að skera sig úr sökum þess að þeir stama. 

Viðtölin munu verða tekin upp á segulband og við úrvinnslu gagnanna verða samtölin 

skráð orðrétt niður og kóðuð. Suma viðmælendur gæti þurft að tala tvisvar við til að fá 

sem réttmætustu niðurstöðuna til dæmis hjá þeim sem áttu erfitt með að tjá sig sökum 

stress eða kvíða. Viðmælendum verður gefið auðkennisnúmer en nöfn þeirra ekki 

skráð niður til þess að tryggja það að viðtalið sé nafnlaust. 
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Spurningar sem við viljum leita svara við hjá 
viðmælendum okkar 
 

• Hver er aldur þinn og kyn? 

• Á hvaða árum varst þú í grunnskóla? 

• Hvernig upplifðir þú grunnskólagöngu þína, með tilliti til andlegrar og 

félagslegrar líðunar? 

• Hafði stamið áhrif á samskipti þín við aðra nemendur? 

• Hafði stamið áhrif á samskipti þín við kennara og annað starfsfólk skólans? 

• Var leitað úrlausna fyrir þig í sambandi við stamið? Hverjar þá? 

• Hvernig finnst þér að skólakerfið eigi hjálpa börnum sem stama? 

• Höfðu framfarir í lækna og málvísindum eitthvað að segja á þeim tíma sem þú 

varst í skóla og ef svo er höfðu þær áhrif á andlega og félagslega líðan þína? 

• Hver er félagsleg staða þín í dag? 

• Hefur þú heyrt um tækið „Easy speech“? 
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Svör viðmælenda 
 

Viðmælandi númer eitt  

Fyrsti viðmælandinn er tæplega þrítugur karlmaður. Hann stundaði nám í grunnskóla í 

Reykjavík frá árunum 1984-1994.  

 

Hann upplifði skólagöngu sína mjög vel. Hann stamaði mjög mikið sem barn en 

fannst það samt ekki há sér neitt að ráði. Hann átti fullt af vinum og var hvorki lagður 

í einelti né strítt. Hann telur að það að hann hafi gengið í sama skólann alla sína 

skólagöngu hafi haft töluvert að segja í sambandi við það að hann slapp við stríðni frá 

samnemendum sínum. 

 

Hann telur að stamið hafi samt sem áður haft töluverð áhrif á samskipti hans við aðra 

nemendur í skólanum. Til dæmis hafði hann sig ekki mikið frammi þegar hann var 

inni í skólastofunni og þegar kennarinn spurði einhverra spurninga þá reyndi hann 

ekki að svara þrátt fyrir að vita svarið. En þegar að kennarinn bað hann um að lesa 

upphátt eða eitthvað slíkt þá gerði hann það. Reyndar reyndi hann alltaf að finna út 

svona nokkurnveginn hvar hann yrði tekinn upp. Ef að kennarinn var að láta 

nemendurna lesa upphátt í ákveðinni röð, til dæmis eftir stafrófsröð eða sætaskipan þá 

reyndi hann að finna kaflann sem hann ætti sennilega að lesa og var þá fyrirfram 

búinn að skoða erfiðustu orðin. Reyndar segir hann að þetta hafi aðallega orðið til 

þess að auka stressið hjá sér og það leiddi bara til þess að hann stamaði ennþá meira. 

Honum þótti sem sagt mun auðveldara að tala við vini og félaga sína úti á 

leikvellinum eða á ganginum og þess háttar en um leið og hann kom inn í 

skólastofuna þá varð miklu erfiðara að tala upphátt. 

 

Hann telur að stamið hafi í sumum tilfellum haft áhrif á samskipti sín við kennara og 

annað starfsfólk skólans en þó alls ekki í öllum tilfellum. Sumir kennaranna komu 

fram við hann rétt eins og alla aðra nemendur bekkjarins en aðrir hlífðu honum við að 

vera tekinn upp fyrir framan bekkinn. Svo var einstaka kennari sem eiginlega sleppti 

honum alveg í yfirferð námsefnisins. Hann segist eiginlega ekkert hafa farið að spá í 

þetta fyrr en hann var kominn í menntaskóla. Sem dæmi segir hann að hann kenni 
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þýskukennaranum sínum alfarið um að hann kunni ekkert í þýsku því að hann spurði 

hann aldrei útúr námsefninu og þetta varð til þess að hann var hættur að nenna að læra 

heima eða fylgjast með í tímum því hann vissi að hann yrði ekkert tekinn upp. Á 

þessum árum þótti honum þetta reyndar bara mjög fínt, en svona eftir á að hyggja 

telur hann að þetta hafi verið mjög lélegt af kennurum skólans og að þeir hefðu átt að 

sinna sér betur. Einnig sagði hann að stamið hafi haft áhrif á samskipti sín við 

kennarana því að hann ræddi til dæmis aldrei um stamið við þá fyrr en hann var 

kominn í menntaskóla. 

 

Hann segir að ekki hafi verið leitað neinna úrlausna fyrir hann innan skólakerfisins 

annarra en þeirra að senda hann í talkennslu. Það var aldrei talað um stamið sem slíkt 

eða hvernig ætti að koma fram við hann í tímum. Einnig ræddu kennararnir og 

talkennarinn aldrei saman þannig að það var ekki unnið markvisst að neinu honum til 

hjálpar. Reyndar segir  hann að ástæðan gæti náttúrulega verið sú að hann sjálfur vildi 

ekki ræða þetta þar sem þetta var alltaf ákveðið feimnismál fyrir honum og 

kennararnir tóku það ekkert upp hjá sjálfum sér að fara að ræða þetta við hann. Hann 

heldur að þeir hafi heldur ekki rætt þetta við foreldra sína en er þó ekki alveg viss. 

Hann var í talkennslu alla sína grunnskólagöngu, byrjaði í sex ára bekk vegna þess að 

hann átti í vandræðum með að bera fram ákveðin hljóð eins og –s  –r og –t  og svo 

byrjaði hann að stama í kringum sjö ára aldurinn. Þannig að um leið og hann hætti í 

talkennslu vegna framburðarerfiðleikanna þurfti hann að byrja aftur vegna stamsins. 

Það voru farnar ýmsar leiðir til þess að hjálpa honum. Til dæmis var farið í hina ýmsu 

talþroskaleiki og ýmislegt annað reynt líka. Þegar hann lítur til baka telur hann að það 

sé ekki spurning um að þessi þjálfum hafi hjálpað honum því þegar að börn eiga við 

stam að stríða þá snýst þetta svolítið mikið um sjálfstraust og hann telur að 

talkennslan hafi hjálpað honum mikið til þess að auka sjálfstraust hans og hann lærði 

einnig að stjórna talinu aðeins betur. 

 

Hann telur að skólakerfið í dag þyrfti að taka betur á þessum málum til þess að hjálpa 

þeim börnum sem eru í grunnskóla. Honum finnst að kennarar ættu að tala við öll 

börn og unglinga sem stama og komast með þeim að sameiginlegri niðurstöðu um 

hvernig málum skuli háttað. Auðvitað megi kennarar ekki bara sleppa nemendunum í 

gegnum allar námsgreinarnar þannig að þeir bara fljóti í gegn án þess að leggja 

nokkuð á sig en það væri til dæmis sniðugt að taka fyrst upp þann nemanda sem 
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stamar eða kannski með þremur fyrstu því að þá er það bara frá og þarf ekkert að vera 

neitt stress lengur fyrir nemandann. Hann segist líka stama meira þegar hann talar 

annað tungumál en íslensku því þá kemur stressið ennþá meira inn í en þegar hann er 

að tala á íslensku. Svo finnst honum einnig erfiðara að hugsa fyrst á íslensku og 

breyta því yfir á ensku og þessháttar og það leiðir til þess að hann stamar meira. Þegar 

svona er statt fyrir nemanda þá telur hann mikilvægt að kennararnir hafi samráð við 

viðkomandi nemendur um hvað sé hægt að gera til þess að einfalda þeim námið. Hann 

segist hafa talað við marga aðra stamara sem voru sammála honum um það að hafa 

setið dauðstressaðir að leita að þeim stað í bókunum sem þeim þótti líklegast að vera 

tekinn upp og svo þegar kom að þeim þá þurfti bara að klára það og svo vissu þeir að 

þeir væru lausir eftir það. Hann segir að svona hafi kennslustundin oft orðið eitt 

stresskast að bíða eftir því hvort og hvenær hann yrði tekinn upp. Fólk sem stamar, 

stamar meira þegar það er stressað og því stressaðra sem það er því meira stamar það 

og eftir því sem það stamar meira því meira stressi finna þeir fyrir. Þetta verður því að 

vítahring sem væri gott að rjúfa með því að leyfa þeim nemendum sem stama að vera 

framarlega í röðinni við yfirferð heimavinnunnar eða upplestur á námsefninu. 

 

Hann segir að ekki hafi verið neinar framfarir í lækna eða málvísindum sem gátu 

hjálpað honum þegar hann stundaði nám í grunnskóla. Hann hafi náttúrulega verið í 

þessari talkennslu þangað til hann var tólf ára en síðan hafi eiginlega bara ekki verið 

neitt í boði þar til hann fór til hennar Jóhönnu Einarsdóttur þegar hann var sautján ára 

gamall. Þar náði hann gífurlegum árangri og hann sá strax í fyrsta tíma hvað hún var 

frábær í að hjálpa fólki sem stamar. Hann var látinn lesa einhvern kafla upphátt og svo 

var hann látinn lesa sama kafla aftur nema í það skiptið átti hann að ýkja öll hljóð og 

lesa mjög hægt. Þá kom í ljós að hann var fljótari að lesa kaflann þegar hann las hægt 

og með ýktum framburði. Í framhaldinu vann hún að því að láta hann ýkja öll hljóð og 

síðan átti hann að tengja sérhljóðana í setningunum  Þarna opnaðist alveg nýr heimur 

fyrir honum og að endingu var hann búinn að ná mjög góðu valdi á talinu með því að 

ná fyrst valdi á tækninni og síðan hraðanum. 

 

Viðmælandi okkar telur að félagsleg staða sín í dag sé ekki sú sama og hún væri ef 

hann stamaði ekki. Hann er ekkert viss um að hún væri neitt betri en hún er ef hann 

stamaði ekki því í gegnum stamið hefur hann kynnst fullt af fólki. Hann hefur verið 

mjög virkur innan Málbjargar og hefur kynnst þar fullt af fólki sem hann hefði ekki 
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gert ef hann stamaði ekki. Honum finnst erfitt að segja til um  hvort hann væri 

vinafærri eða ekki ef að hann stamaði ekki en honum finnst jákvæða hliðin á staminu 

vera allir félagarnir sem hann hefur kynnst í Málbjörgu. Þannig að hann telur að 

stamið hafi áhrif á félagslega stöðu sína í dag en alls ekki mikil áhrif samt. 

 

Að lokum spurðum við hann um „easy speech“ tækið sem á að hjálpa fólki að hætta 

að stama. Hann hafði alveg heyrt af því en hann hefur ekki mikla trú á því og segir að 

það sé bara skammtímalausn fyrir flesta. Þó svo að fólk hætti að stama í einhvern tíma 

þá kemur bara að því seinna að tækið hætti að virka og þá er fólk ennþá verr í stakk 

búið til að takast á við það heldur en ella. Hann segir að þessi tæki virki vel á einstaka 

aðila og þeir hætta alveg að stama en þetta hefur ekki góð áhrif á flesta sem prófa. 

Hann segist hafa prófað svona tæki og það virkaði svo sem fínt í þetta korter sem 

hann var með það á sér en um leið og hann tók það af sér þá stamaði hann alveg jafn 

mikið og áður. Honum finnst líka vanta almennilegar rannsóknir á þessum tækjum. 

Þær einu sem séu til séu gerðar af aðilunum sem framleiða tækin og því finnst honum 

ekki mikið að marka þær.
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Viðmælandi númer tvö 

Næsti viðmælandi okkar er rétt liðlega tvítugur piltur sem stundar nám í háskóla hér á 

landi. Hann var í grunnskóla í litlum bæ út á landi alla sína grunnskólagöngu eða frá 

árunum 1991-2001 

 

Hann upplifði grunnskólagöngu sína mjög vel að eigin sögn. Hann ólst upp í litlum 

bæ út á landi þar sem hann átti nóg af góðum vinum og því leið honum ekkert illa. 

Hann telur að það að alast upp í litlum bæ hafi einnig átt sinn þátt í því að honum var 

aldrei strítt vegna stamsins. Þar er ekkert áreiti í kringum fólk þannig að það myndast 

aldrei grundvöllur fyrir svona múgæsingu eins og gerist frekar á stórum stöðum. 

Þessvegna telur hann að hann hafi sloppið við einelti og stríðni. Hann segir að hann 

hafi alltaf verið feiminn en að sér hafi ekkert liðið illa þannig séð, hann hafi alltaf 

fengið góða meðhöndlun frá starfsfólki grunnskólans og sérfræðingur frá næsta 

bæjarfélagi kom einu sinni á ári til þess að hitta hann. Hann segir að hann hafi lesið 

töluvert um stam og hafi því alveg vitað hvernig þetta væri og hverju hann ætti von á. 

Hann vildi samt ekki tala um stamið við félaga sína og vini því hann vildi ekkert gera 

of mikið úr þessu hjá sér því hann taldi að með því þá gerði hann bara illt verra. Hann 

telur það að hann  hafi æft ýmsar íþróttir svo sem fótbolta, körfubolta og blak hafi líka 

hjálpað til við að sporna gegn stríðni. Þessar íþróttir krefjast þess ekki að 

einstaklingurinn tali mikið þannig að þar gat hann fallið í hópinn og komist hjá því að 

vera öðruvísi en allir aðrir. Hann segist hafa stamað mjög mikið sem barn, þetta sé þó 

mjög mismunandi hjá honum. Þó svo að hann hljómi fínt í dag þá getur það kannski 

verið orðið mjög slæmt  eftir viku og þá getur það meira að segja verið orðið það 

slæmt að hann neyðist til að skrifa allt sem hann vill segja niður á blað. Hann stamar 

frekar mikið og virðist stam hans ekki vera bundið við eina tegund stams eins og til 

dæmis festingar eða hik. Hann hefur þó lært að mynda setningarnar öðruvísi heldur en 

áður þannig að oft getur hann komið í veg fyrir að stama mjög mikið. Ef hann þurfti 

að flytja ræður þá lærði hann þær oft utanbókar, svona eins og ljóð, þannig fannst 

honum það hjálpa sér að tala, hann þuldi ræðuna bara upp og þegar að hann kunni það 

sem hann var að gera og vissi til dæmis hvar hann átti að stoppa og svoleiðs þá 

minnkaði það stressið hjá honum heilmikið og þar af leiðandi stamaði hann ekki eins 

mikið og ella. 
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Stamið hafði ekki teljandi áhrif á samskipti hans við kennara og annað starfsfólk 

skólans. Honum fannst kennararnir ekkert koma fram við sig öðruvísi heldur en aðra 

nemendur skólans nema eitt árið þegar hann mátti ráða því sjálfur hvort hann myndi 

lesa upphátt eða ekki. Ári seinna var annar kennari hans ekki sammála því að leyfa 

honum að sleppa upplestri og hann telur að kennarinn hafi gert rétt í því, annars væri 

staða hans eflaust ennþá verri í dag heldur en ef hann hefði fengið að gera það sem 

hann vildi því það hefði bara endað á því að hann hefði orðið ennþá feimnari en hann 

var fyrir. Kennararnir komu alltaf vel fram við hann en hann telur að þar hafi líka 

spilað stórt hlutverk að hann var alltaf duglegur og lærði alltaf heima og þessháttar. 

Þeir aumkuðu sig ekki yfir hann og honum var ekki sleppt við nein verkefni hvort sem 

það var upplestur eða annað og honum finnst að það hafi verið mjög gott.  

 

Það var samt ekki leitað úrlausna fyrir hann fyrir utan það að fá talmeinafræðing frá 

næsta bæjarfélagi einu sinni á ári. Hann fór í viðtöl til hans þessi fáu skipti sem hann 

kom og það var eina aðstoðin sem hann fékk. Stamið var ekki rætt innan 

skólastofunnar hvorki af kennurum né samnemendum og hann telur að þar hafi 

svolítið spilað inní að hann þorði ekki að ræða það sjálfur. Hann fékk enga aðra 

aðstoð frá skólakerfinu með stamið nema það að einn vetur var hann í sértímum í 

íslensku en það var aðallega vegna þess að hann átti í erfiðleikum með –ng og –nk 

regluna en ekki vegna stamsins sem slíks.  

 

Þegar hann horfir til baka á grunnskólakerfið þá finnst honum að kerfið þurfi að 

breytast svolítið mikið til þess að hjálpa nemendum sem stama. Hann tekur fram að 

hann þekki ekkert til kerfisins í Reykjavík þannig að mat hans hljóti að miðast við 

upplifun hans af skólakerfinu út á landi. Hann telur að það verði að koma 

talmeinafræðingur mun oftar til nemenda sem stama og hjálpa þeim með æfingar. 

Hann segist reyndar aldrei hafa viljað fara til talmeinafræðingsins þar sem hann hafi 

verið mjög feiminn en núna sjái hann eftir því að hafa ekki reynt að fá að fara oftar. 

Hann telur nauðsynlegt að leiða krökkum sem stama það fyrir sjónir að þetta er 

eitthvað sem á eftir að hjálpa þeim gríðarlega með talið í framtíðinni. Hann segir að 

hann myndi vilja sjá talmeinafræðing í skólunum allt upp í einu sinni í viku og hafa 

einnig lestrartíma hjá sérkennara þess á milli. Hann telur samt sem áður að það væri 

jafnvel betra að talmeinafræðingurinn kæmi utan venjulegs skólatíma þar sem að 
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honum hafi þótt það verst af öllu að vera kallaður út úr miðri kennslustund til að fara 

að tala við talmeinafræðinginn og honum leið mjög oft illa út af því. 

 

Á meðan að á grunnskólagöngu hans stóð tók hann aldrei eftir neinum framförum í 

lækna og málvísindum sem komu fram á því tímabili. Hann fékk aldrei neitt efni sér 

til hjálpar eins og til dæmis bækur og diska sem hann segir að nemendur hafa aðgang 

að í dag en hann segir að hann hefði svo sem ábyggilega ekki æft sig neitt með 

þessháttar hjálpartækjum á meðan að hann var í grunnskóla, allavega ekki nema ef að 

foreldrar hans hefðu skipað honum það.  

 

Núna sex árum eftir að hann útskrifaðist upplifir hann sig ennþá svolítið svipað og 

hann gerði þegar hann var í grunnskóla. Hann skammast sín svolítið fyrir að stama og 

segist finna fyrir því að eiga svolítið bágt á miðað við aðra sem ekki stama og hann 

telur að hann eigi alltaf eftir að skammast sín svolítið fyrir stamið. Hann telur að 

stamið hafi töluverð áhrif á félagslega stöðu sína í dag, hann sé ekki í ræðuliði skólans 

eða formaður skólafélagsins því hann bjóði sig ekki fram í svoleiðis sökum þess að 

hann stamar. Hann segist þó alltaf eiga góða vini hvert sem hann fari og hann þekkir 

fólk allsstaðar af landinu. Hann setur þó stamið alltaf svolítið fyrir sig þegar hann 

kynnist nýju fólki því hann sleppir því að tala við fólk sem hann þekkir ekki frekar en 

að eiga það á hættu að virðast asnalegur vegna stamsins. Vinir hans eru allir 

svokallaðir mjúkir menn en ekki harðir naglar því það eru töffararnir sem oftast stríða 

fólki og rífa kjaft og þessháttar. Hann heldur sig til hlés þegar hann kynnist nýju fólki 

og reynir ekkert að kynnast þeim sem virðast vera harðjaxlar eða töffarar. Vinir hans 

eru allir góðir strákar sem eru góðir nemendur sem ekki eru með fordóma gagnvart 

þeim sem eru öðruvísi en meirihlutinn. 

 

Hann hefur örlítið heyrt af tækinu „easy speech“ sem á að hjálpa fólki sem stamar að 

hætta. En hann hefur í raun bara upplýsingar um það af netinu og hann veit ekkert 

hvernig það virkar en hann bara veit að það er rándýrt. Hann myndi gjarnan vilja fá að 

prófa þetta tæki en segist ekkert vita mikið meira um tækið en það. 
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Viðmælandi númer þrjú 

Þriðji viðmælandinn er 25 ára grunnskólamenntuð kona. Hún var í skóla í Reykjavík 

og byrjaði í sex ára bekk árið 1988 og útskrifaðist vorið 1998. Hún gekk í sama 

skólann frá fyrsta bekk og upp í sjöunda en fór þá ásamt öllum árgangnum í annan 

skóla í áttunda bekk. 

 

Í seinni tíð hefur hún áttað sig á því að hún upplifði mikinn kvíða í skóla. Hún átti 

hinsvegar vini og félaga og var því ágætlega tengd félagslega. Hún var aldrei lögð í 

einelti og aldrei strítt neitt út af staminu. Í hennar bekk var einn annar einstaklingur 

sem stamaði auk hennar og seinna á grunnskólagöngunni urðu þau þrjú. Hún telur 

hugsanlegt er að kennarinn hafi talað eitthvað við hina krakkana í bekknum um 

stamið en hún er samt ekki alveg viss. Hún segist ekki geta sagt að kvíðinn hafi 

algjörlega verið afleiðing stamsins, hún hafi einnig verið mjög feimin sem barn, hún 

hafði lítið sem ekkert sjálfstraust og var bara mjög lítil í sér almennt. Hún telur því að 

þetta litla sjálfstraust geti bæði verið afleiðing stamsins, en einnig orsök kvíðans. Þess 

vegna á hún erfitt með að segja að henni hafi liðið á einhvern ákveðinn hátt vegna 

þess eins að hún stamaði. Hún telur að það séu svo margir andlegir hlutir sem gera 

mann að einhvers konar heild og allir þeir þættir hafa áhrif á líðan manns. Þegar hún 

var í grunnskólanum þá leit hún mjög neikvæðum augum á stamið og fannst það há 

sér hræðilega og hún reyndi að forðast umræðu um það eins og hún gat nema þá 

kannski í samskiptum við nána vini sem hún treysti. Hún hugsaði iðulega að hún gæti 

þetta ekki. Þegar bekkurinn átti að lesa upphátt eða svara spurningum yfir allan 

bekkinn þá sat hún alltaf með sveitta lófana og reiknaði út hvað hún myndi þurfa að 

lesa miðað við hve margir sátu fyrir framan hana. Henni fannst gott ef kennarinn 

sleppti henni úr en hún bað samt aldrei um það. Hún var einfaldlega of feimin til þess 

að biðja um það sjálf. 

 

Hún telur að stamið hafi haft mikil áhrif á samskipti hennar við samnemendur sína. 

Hún reyndi oftast að forðast það að stama með því til dæmis að finna annað eða önnur 

orð í stað þess sem kom fyrst upp í hugann og  oft sleppti hún hreinlega að segja það 

sem hún vildi segja og þagði frekar en að opna munninn. En þá kemur aftur þessi 

hugsun með feimnina. Hún telur að hún hefði örugglega talað meira upphátt ef hún 

hefði haft meira sjálfstraust svo henni finnst ekki hægt að rekja þetta allt saman beint 
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til stamsins en henni var samt aldrei strítt útaf staminu í skólanum 

 

Stamið hafði einnig áhrif á samskipti hennar við kennarana og annað starfsfólk í 

skólanum. Hún man að hún talaði ekki mikið við kennarana eða annað starfsfólk að 

fyrra bragði. Hún reyndi oftast að koma sér undan samskiptum við ókunnuga og þá 

sem hún þekkti lítið þegar hún var barn, bæði innan skólans sem og utan hans. Hún 

spurði aldrei að neinu í sambandi við námsefnið yfir bekkinn. Henni fannst þetta hafa 

verið sérstaklega slæmt í neðri bekkjum grunnskólans en með aldrinum lagaðist þetta 

og hún varð aðeins opnari. 

 

Það var reynt að aðstoða hana aðeins með stamið þegar hún var í grunnskóla. Strax í 

sex ára bekk var hún á tekin 1-2 sinnum í viku út úr kennslustund og send í talþjálfun 

til talkennara sem starfaði við skólann. Talkennarar hins vegar vinna meira með 

framburð og slíkt en sérhæfa sig ekki í stami. Þessir tímar höfðu reyndar ekkert að 

segja þó svo að henni finnist jákvætt að skólinn hafi reynt að koma til móts við hana 

með því að veita henni þessa þjónustu.  

Svo þegar hún var í kringum 8 ára fór hún til sálfræðings sem starfaði á vegum 

grunnskólanna. Hún segir að hann hafi látið hana teikna myndir og þessháttar. Hún 

telur þó sennilegra að hann hafi átt að kanna hvort hún hefði lent í einhverju andlegu 

áfalli eða eitthvað í þá áttina sem hafi síðan orsakað stamið. En ekkert kom út úr því. 

Þegar hún var í 5. bekk fór hún að sækja tíma hjá Jóhönnu Einarsdóttur. Hún fór 

reglulega til hennar þangað til hún var 12 ára. Ástæðan fyrir því að hún hætti var 

einfaldlega sú að henni fannst hún ekki ná neinum framförum og væri því ekki að 

græða neitt á þessum tímum. Henni fundust líka verkefnin sem henni voru sett fyrir í 

tímunum oft vera mjög barnaleg og þess vegna gat hún illa einbeitt sér að þeim. 

Jóhanna kenndi henni ýmsar aðferðir sem miðuðu að því að minnka stamið. Þær voru 

til dæmis að tala hægar og að lengja fyrsta atkvæði setningar eða setja inn hikorð ef 

hún fyndi að stam væri að koma en svo fóru tímarnir aðallega í að þjálfa þessi atriði 

til þess að ná að breyta því hvernig hún talar. Jóhanna lagði til dæmis fyrir hana 

einskonar myndir eða myndaseríur sem hún átti svo að lýsa eða búa til sögu um og 

las. Stundum lét Jóhanna hana lesa texta eða þær fóru í einhverja talleiki og 

þessháttar. Þegar hún hafði verið hjá henni í einhvern tíma þá fór Jóhanna að láta hana 

æfa sig að tala með því að láta hana hringja og gera sér upp eitthvað erindi í 

mismunandi fyrirtækjum. Henni fannst það þó mjög erfitt á þessum tíma en varð betri 
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í því með tímanum. Tilgangurinn með þessum æfingum var sá að reyna að vinna bug 

á óttanum og stressinu sem hún fann fyrir þegar hún talaði en hinsvegar náði hún 

aldrei að tileinka sér þessa taltækni í daglegu lífi.  

 

Henni finnst að þegar verið er að veita einstakling meðferð við stami þá þurfi einnig 

að taka sjálfsmynd einstaklingsins með inn í dæmið. Hún segir að ávinningurinn af 

þeirri aðstoð sem  hún fékk við staminu hafi aðallega falist í bættri sjálfsmynd og 

sjálfstyrkingu. Þar af leiðandi finnst henni mjög mikilvægt að leggja áherslu á 

sjálfsstyrkingu en ekki sé bara miðað við að útrýma staminu sjálfu með einhverri 

tækni sem er kennd og lærð. Hún segir að í raun skipti það ekki máli hvort 

einstaklingur stami eða ekki, það sem skiptir máli er hvernig einstaklingurinn sjálfur 

ræður við það. Fólki getur nefnilega alveg liðið vel þrátt fyrir að stama en það vill oft 

gleymast. Þess vegna má ekki detta í þá gryfju að gera stam að einhverju óeðlilegu í 

augum barnanna. Hún segir að það eigi alls ekki að sleppa krökkum sem stama við að 

lesa og tala upphátt og einnig er mikilvægt að tala um stam við alla nemendur 

bekkjarins sem og foreldra þeirra og jafnvel fá talmeinafræðinginn inn í þá umræðu 

líka ef að nemandinn sem stamar er hjá einum slíkum. 

 

Hún segir að framfarir í læknavísindum hafi ekki haft áhrif á andlega og félagslega 

líðan sína en segir að það sé kannski vegna þess að hún hafi verið það ung að hún gerði 

sér ekki grein fyrir að það væri verið að nota einhverja sérstaka aðferð á sig. En henni var 

allavega aldrei sagt að það væri verið að nota einhverja nýja aðferð sem væri áður óþekkt. 

 

Félagsleg staða hennar í dag er bara mjög góð að eigin sögn. Hún á marga vini og 

kunningja og líður vel á vinnustaðnum sínum. Hún á ekki í neinum vandræðum með 

samskipti við annað fólk. hún er mikil áhugakona um leiklist og hefur verið virk í því 

starfi síðastliðin þrjú ár og er meðal annars starfandi í áhugamannaleikhúsi í heimabæ 

sínum og var valin úr hópi fólks í hlutverk þar. Undanfarið hefur hún verið að velta 

því fyrir sér að sækja um að komast í háskólanám í leiklist og er því að sækja um í 

tveimur leiklistarskólum í London. Hún álítur að stamið hafi hjálpað sér að byggja 

sterkan grunn. Hún hafi bæði það sjálfstraust og þann sjálfsaga sem hún þurfi til þess 

að eiga ekki í teljanlegum erfiðleikum með að halda ræður eða slíkt og leika í 

leikritum. 
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Viðmælandi númer fjögur 

Síðasti viðmælandi okkar er karlmaður um fimmtugt. Hann er vel menntaður og hefur 

rekið sitt eigið fyrirtæki síðastliðin ár. Hann stundaði grunnskólanám í Reykjavík á 

árunum 1962-1971 (þá telur hann bæði barnaskólann og gagnfræðiskólann saman). 

Hann var alla sína skólagöngu í sama skólanum. 

 

Hann upplifði grunnskólagöngu sína mjög vel bæði andlega og félagslega. Honum 

leið alltaf vel og lenti aldrei í stríðni eða því að vera lagður í einelti. Þegar hann 

hugsar til baka þá telur hann að ástæðan fyrir því að hann slapp svona vel sé vegna 

þess að hann hafði svo góða kennara. Hann stamaði alveg rosalega mikið þegar hann 

var yngri og það var oft á tíðum það slæmt að hann kom ekki upp orði og lokaðist 

algjörlega. Hann segir að þrátt fyrir að stamið hafi verið svona slæmt þá hafi hann 

aldrei lent í þunglyndi eða einhverju slíku. Hann átti mikið af góðum vinum og 

félögum og hann telur að bekkjarfélagar sínir hafi verið mjög góður hópur krakka. 

 

Samt hafði stamið töluverð áhrif á samskipti hans við aðra nemendur. Hann var í 

mjög nánum og lokuðum vinahóp og hafði frekar lítið samneyti við aðra í bekknum, 

bæði vegna stamsins og vegna þess að hann var mjög feiminn. 

 

Stamið hafði ekki mikil áhrif á samskipti hans við kennara og annað starfsfólk 

skólans. Hann lenti aldrei í því að kennarar yrðu pirraðir út í hann vegna stamsins og 

hann upplifði aldrei að það væri verið að reka á eftir honum þegar að hann var að tala. 

Það kom fyrir að kennarar slepptu honum í upplestri og yfirferð námsefnisins en það 

voru alls ekki allir. Í grunnskólanum var hann samt frekar látinn taka þátt í upplestri 

og slíku en þegar í gagnfræðiskólann var komið þá var hann með nokkra mismunandi 

kennara og þá var honum oft sleppt út. Samt pössuðu kennararnir upp á að hlýða 

honum yfir af og til en hann upplifði það bara eins og það væri verið að gera það 

kurteisinnar vegna. Oft var honum líka hlýtt yfir í sætinu í stað þess að vera tekinn 

upp að töflu og það þótti honum mun betra. Í tungumálatímum var honum yfirleitt 

ekki sleppt en hann var látinn lesa mun styttri texta en samnemendur hans.  

 

Þegar hann var í grunnskóla  á sjöunda áratugnum var ekki mikið um úrlausnir innan 

skólakerfisins fyrir nemendur sem stömuðu, það voru ekki til talmeinafræðingar, 
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talkennarar, sérkennarar eða þessháttar Hann segir að á þessum tíma hefði ekki verið 

ríkjandi þessi hugsun sem er við lýði núna, að það sé sjálfsagður réttur allra að fá 

kennslu við sitt hæfi og að allir hafi rétt á að fá aðstoð ef eitthvað er að. Þegar hann 

var í skóla voru nemendurnir flokkaðir niður í bekki eftir getu, allt frá kláru 

krökkunum og niður í tossana. Samt sem áður var reynt að hjálpa honum eftir bestu 

getu og móðir hans sendi hann í talkennslu á Heilsuverndarstöðinni. Fyrst gekk hann 

reyndar til sálfræðings í tvö ár en hann telur að það hafi ekki verið til þess að aðstoða 

hann með stamið heldur var frekar verið að reyna að greina hann með einhverja 

sálræna kvilla. Eftir þessi tvö ár hjá sálfræðingnum fékk hann inni hjá Gylfa 

Baldurssyni og var hjá honum í þjálfun alveg þangað til hann var fjórtán eða fimmtán 

ára. Aðferðirnar sem Gylfi notaði til að hjálpa honum voru aðallega þær að slaka á 

nota rétta öndun. Hann átti að reyna að fá orðin til að flæða út úr sér til þess að koma í 

veg fyrir stam. Eftir að grunnskólagöngunni lauk þá hætti hann að ganga til 

talmeinafræðings en fáum árum seinna var komið á laggirnar eins konar 

sjálfshjálparhóp þar sem fólk sem stamar kom saman og ræddi um vandamálið og 

gerði ýmiskonar verkefni saman og uppúr því var Málbjörg félag um stam stofnað. 

 

Það var ekkert rætt þetta vandamál hans með talið í skólanum. Það vissu allir af þessu 

og þetta var ekkert felumál en enginn minntist á þetta að fyrra bragði. Á þessum tíma 

var bara ekki vaninn að tala um vandamálin þannig að það var ekkert óeðlilegt að 

þetta væri ekki rætt, það var helst móðir hans sem talaði aðeins um þetta með því að 

til dæmis segja honum að hvíla sig og draga andann ef að hann var að stama mikið. Í 

dag finnst honum þó ekkert erfitt að ræða um stamið.  

 

Honum finnst að í dag ætti skólakerfið að taka öll börn sem stama í taltíma um leið og 

það uppgötvast, helst bara þegar börn koma inn í leikskólana. Ástæðan fyrir því segir 

hann að um það bil 25% barna byrji á að tafsa svolítið við svona við þriggja til 

fjögurra ára aldur. Þess vegna vill hann meina að það eigi að taka þau öll í taltíma því 

að þó að aðeins um það bil 1-2% muni stama í framtíðinni þá eru þetta fyrirbyggjandi 

aðgerðir sem munu hjálpa þessum fáu einstaklingum mjög mikið og veita þeim mun 

betri lífsgæði og það skiptir miklu meira máli en upphæðin sem þetta kostar. Hann 

segir að fólk sem stami sé alltaf með lítinn púka í bakhöfðinu sem minnir það á að það 

sé stamari. Ef að hægt er að grípa inní nógu fljótt þá segir hann að það sé hægt að 
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kveða þennan púka niður og viðkomandi einstaklingur man ekki einu sinni eftir þessu 

í framtíðinni því þetta myndi bara falla í gleymsku strax í barnaskóla. 

 

Á þeim tíma sem hann var í grunnskóla voru ekki miklar framfarir í lækna og 

málvísindum allavega ekki neitt sem hann varð var við enda heldur hann að það hafi 

ekki einu sinni verið til talmeinafræðingar á þessum tíma á Íslandi. Gylfi sem var sá 

eini sem að starfaði með fólki sem stamaði tók þetta eiginlega bara sem hliðarbúgrein 

því hann var menntaður heyrnarfræðingur en ekki talmeinafræðingur sem slíkur. 

  

Hann hafði heyrt um„easy speech“ en hafði þannig séð ekkert kynnt sér það nánar en 

vissi af manni sem var/er að reyna að fá styrk til að kaupa svona tæki fyrir son sinn 

sem stamar. Hann hafði ekki hugsað sér að reyna þetta tæki fyrir sig því honum finnst 

stamið ekki há sér neitt að ráði. 
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Samanburður 

 
Það sem vakti athygli þegar verið var að ræða við þessa fjóra einstaklinga var hvað 

þeir upplifðu allir svipaða líðan félagslega og andlega þegar þeir voru í grunnskóla 

þrátt fyrir að meira en þrjátíu ár skilji að yngsta viðmælandann og þann elsta. Allir 

voru sammála um það að þeir hafi sloppið við einelti og stríðni í skólanum, en gáfu 

upp ólíkar ástæður fyrir því. Viðmælandi númer þrjú upplifði reyndar mikinn kvíða í 

skóla en segist samt hafa átt vini og félaga þar. Einnig nefndu allir að þrátt fyrir að 

hafa átti vini í bekknum sem þeir töluðu við eftir skóla og í hléum og þessháttar hafi 

þeim þótt rosalega erfitt þegar að því kom að tala inni í skólastofunni. Þau nefndu til 

dæmis að þegar kennarinn spurði bekkinn spurninga, hafi þeir kosið að rétta ekki upp 

hönd eða svara sökum feimni vegna stamsins. Einnig þótti þeim öllum mjög 

óþægilegt að vera látinn lesa upphátt uppúr kennslubókunum eða svara beinum 

spurningum frá kennaranum. Flestir hefðu kosið að sleppa við það en eftir á sjá þau 

hvað þetta hefur gert þeim gott og í raun hefði verið mjög auðvelt að gera þeim þetta 

mun auðveldara með einföldum aðgerðum. Til dæmis þegar kennarinn lætur 

nemendur sína lesa upphátt í kennslustundum þá þyrfti hann að gæta þess að láta þann 

sem stamar vera framarlega í röðinni, helst á meðal þriggja fyrstu. Ástæðan er sú að 

flestir viðmælenda okkar voru mjög kvíðnir þegar þeir vissu að þeir yrðu látnir lesa 

upphátt og kvíðinn magnaðist upp stig af stigi í hvert skipti sem nýjum nemenda var 

sagt að lesa. Þegar loksins kom að þeim sem stamar var hann orðinn svo kvíðinn að 

stamið margfaldaðist á við það sem það hefði verið ef hann hefði ekki verið látinn 

bíða svona lengi. Kvíði magnar nefnilega upp stamið og þegar fólk byrjar að stama 

ennþá meira en það er vant þá verður það kvíðnara og kvíðnara og stamar meira og 

meira, þetta verður sem sagt algjör vítahringur sem auðvelt væri að rjúfa með 

einföldum aðgerðum eins og þeim að láta stamarann vera með þeim fyrstu að ljúka 

upplestri sínum. 

Allir áttu það einnig sameiginlegt að hafa lifað góðu félagslífi bæði í 

grunnskóla og eins í dag. Þeir segja að með auknum þroska hafi þeir lært að sætta sig 

við stamið og láti það ekki stoppa sig í neinu í dag nema. Viðmælandi númer tvö og 

sá yngsti í hópnum, talaði reyndar um að hann skammist sín fyrir stamið og virðist 

ekki búinn að sætta sig við það ennþá. Til dæmis tók hann fram að hann gæti ekki 

tekið þátt í öllu því félagslífi sem skólinn hans býður upp á í dag sökum þess að hann 
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stamar og finnst að hann gæti ekki tekið fullan þátt til dæmis þar sem þarf að tala fyrir 

framan hóp af fólki. 

Flestir viðmælenda fengu ekki miklar úrlausnir eða aðstoð í skólanum, það var 

bara í Reykjavík sem þeir fengu reglulega talþjálfun en þurftu samt að leita sér hjálpar 

utan skólakerfisins til að fá þjálfun við hæfi. Viðmælandi númer fjögur og sá elsti í 

hópnum, ólst upp í Reykjavík. Hann fékk á sínum tíma enga þjálfun eða aðstoð innan 

skólakerfisins og það var algjörlega fjölskyldunnar að finna einhverjar úrlausnir fyrir 

hann. Sá yngsti sem er af landsbyggðinni fékk enga aðstoð utan það að það kom 

talmeinafræðingur einu sinni á ári og tók hann í viðtal. Það var enga aðra aðstoð að fá 

innan skólans þar sem hann stundaði nám. 

Allir voru sammála um að stamið hafi ekki verið rætt neitt að ráði innan 

skólans en þau voru ekki viss um hvort það hefði verið vegna þess að kennurum 

fannst það óþægilegt eða vegna þess þau sjálf gáfu ekki færi á því að um þetta væri 

rætt. Hjá sumum viðmælendum var þetta svolítið „tabú“ og var þar af leiðandi enginn 

vilji hjá þeim til að ræða stamið opinberlega við samnemendur sína, kennara eða 

annað starfsfólk skólans.  

Allir þátttakendur höfðu sterkar skoðanir á því hvað skólinn geti gert til að 

koma til móts við nemendur sem stama. Hver og einn einblíndi þó mest á þá þætti 

sem þeir höfðu upplifað á sinni skólagöngu. Eins og hjá viðmælanda eitt þá talar hann 

um að samstarf sé milli stamarans og skólans. Þar sem kennarinn og stamarinn eru í 

aðalhlutverki því það skipti miklu máli að stamaranum líði vel í kennslustofunni. 

Viðmælandi þrjú kemur aftur á móti inná aðra hluti. Honum finnst skipta mestu máli 

að unnið sé með einstaklinginn og sjálfsímynd hans og þar af leiðandi félagsfærnina. 

Ef stamaranum líður vel og er fullur sjálfstrausts þá endurspeglast það í námfærni 

hans sem og félagsfærni. Þá er líklegra að hann eigi auðveldara með að tjá sig fyrir 

framan hóp án þess að stamið sé þess valdandi að hann þori ekki að tjá sig. Það er líka 

líklegra að ef sjálfstraustið er betra að hann stami minna því stress og óöryggi ýtir 

undir stam.   
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Niðurstöður 

 

Af þessari litlu eigindlegu rannsókn má draga þær ályktanir að líðan nemenda sem 

stama hafi lítið breyst í gegnum tíðina. Úrtakið í rannsókninni var allur póstlistinn hjá 

þeim sem eru skráðir í Málbjörgu félags um stam (56 einstaklingar). Einungis fimm 

einstaklingar gáfu kost á sér og tekið var viðtal við fjóra af þeim þar sem sá fimmti 

var búsettur í öðrum landshluta. Allir allt frá yngsta og upp í elsta viðmælandann 

sluppu við einelti og stríðni en það var helst það sem hafði verið reiknað með í 

upphafi rannsóknar. Ályktað hafði verið að einstaklingar sem hafa stamað mikið á 

grunnskólagöngu sinni lendi frekar í einelti og leiðindum sökum stamsins, því komu 

þessar niðurstöður ánægjulega á óvart. Allir þátttakendur okkar áttu bæði vini og 

félaga þannig að félagsleg líðan þeirra var góð.  

Reyndar nefndi viðmælandi fjögur líklega skýringu á þessum góðu 

niðurstöðum. Hann sagði að þeir einstaklingar sem eiga við stam að stríða og líður 

mjög illa yfir því myndu aldrei taka þátt í svona könnun. Fyrir mörgum árum gerði 

hann sjálfur litla könnun á líðan fólks sem stamar og hringdi þá í alla skráða félaga í 

Málbjörgu sem voru þá um hundrað manns, og spurði þá um félagslega líðan þeirra. 

Þá voru niðurstöðurnar þær að annað hvort leið fólki mjög vel og hafði sætt sig við 

stamið og unnið mikið með sjálft sig eða þá að fólki leið ennþá mjög illa og gat engan 

veginn sætt sig við stamið.  

Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsóknar hafa litlar framfarir orðið í 

læknavísindum sem og málvísindum á síðastliðnum áratugum, sem hjálpa fólki sem 

stamar að fá bót meina sinna. Það er ennþá ekki vitað hvað veldur stami og einnig af 

hverju fólk byrjar að stama seint á lífsleiðinni. Það sem einna helst er álitið með það 

fólk sem byrjar seint að stama er að það hafi orðið fyrir einhverskonar áföllum, 

andlegum eða líkamlegum. Ekkert hefur þó verið sannað í þeim efnum. Sama á við 

þegar börn byrja að stama í kringum þriggja ára aldurinn. Margar tilgátur hafa verið 

lagðar fram en engar sannanir hafa þó fengist með óyggjandi hætti um það 

hversvegna börn byrja að stama. Sumir vilja meina að þetta sé tengt 

málþroskaröskunum en hlutfall barna sem stama og hafa aðrar fylgiraskanir er ekkert 

meira heldur en hjá börnum sem stama ekki en hafa málþroskaraskanir. Því er ekki 

hægt að segja fyrir víst að það sé rétt. 
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Þó svo að félagsleg líðan þátttakenda okkar hafi verið góð í flestum tilfellum 

er augljóst að þau liðu andlega fyrir stam sitt. Viðmælandi númer þrjú upplifði mikinn 

kvíða í grunnskóla á meðan að viðmælandi númer tvö skammaðist sín gífurlega og 

gerir enn fyrir að stama. Eitt er þó sammerkt með öllum og það er að þau áttu öll sína 

vini og leið félagslega vel í skólanum en samt sem áður pössuðu þau að vera ekki að 

sækja í fólk utan vinahópsins því þau voru hrædd um að verða fyrir aðkasti utan hans. 

Viðmælandi númer tvö talaði um það að hann hefði passað sig á að sjá fyrst hvern 

mann einstaklingar hafði að geyma áður en hann reyndi að ræða við hann og ef hann 

sá að þeir voru þessi harða týpa, töffari eða slíkt þá sleppti hann því einfaldlega að 

opna munninn því að honum fannst sem þessháttar týpur myndu frekar fara að stríða 

sér en fólk sem hann kallar „mjúka fólkið“ og átti þar við aðila sem eru góðir og 

víðsýnir en það var þannig fólk sem hann umgekkst helst. 

Einnig var rætt við sérkennara sem vinnur í grunnskóla á stór-

Reykjavíkursvæðinu. Hún sagði að börn sem stama færu ekki inn í sérkennsluna 

heldur beint til talmeinafræðings sem er ekki innan grunnskólakerfisins þó svo að 

skólinn aðstoði við að koma barninu að hjá talmeinafræðingi.  
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Niðurlag 
 

Það var ýmislegt sem kom á óvart þegar verið var að vinna að þessu verkefni. Í fyrsta 

lagi það að ekki væri búið að finna orsökina eða orsakirnar fyrir því að fólk stamar. 

Okkur hafði ekki einu sinni dottið í hug að þannig væri málum háttað.  

Einnig höfðum við ekki vitað að það væru til margar tegundir af stami (hökt, 

festingar og lengingar) heldur höfðum talið að stam væri bara stam og annað hvort 

þjáðist fólk af því eða ekki. Það kom líka mikið á óvart að sjá að stam væri svona 

rosalega einstaklingsbundið. Að stam sem einn þjáðist af væri alls ekki eins og það 

stam sem sá næsti væri með. Sumir viðmælenda stömuðu mjög mikið sem börn en 

höfðu náð sér það vel á strik að það var vart greinanlegt að þeir stömuðu á meðan 

aðrir þátttakendur stama mjög mikið enn þann daginn í dag. Samt áttu allir það 

sameiginlegt að hafa lært að stjórna staminu meira en þeir gerðu í grunnskóla og 

höfðu því bætt tal sitt töluvert á þeim tíma sem liðinn var síðan þá. Sá yngsti finnur 

reyndar ennþá fyrir minnimáttarkennd vegna stamsins og það virðist að eftir því sem 

einstaklingarnir eldast, sætti þeir sig við stamið og læri að lifa með því. Sá elsti 

stamaði einna mest af viðmælendunum í þessari rannsókn en hann var einnig búinn að 

sættast við stamið og telur það ekkert há sér í daglegu lífi. 

Með því að fá að hitta og ræða við fólk sem stamar höfum við víkkað 

sjóndeildarhringinn mikið og lært mjög mikið um stam og þau áhrif sem það getur 

haft á einstaklinginn. 

Fyrir okkur sem verðandi kennara er þetta mjög mikilvæg innsýn að gera 

þessa rannsókn. Án hennar værum við alveg óupplýstar um stam og áhrif þess á 

einstaklinginn. Eitt sem mætti bæta fyrir kennara, er að þeir verði betur í stakk búnir 

að hjálpa nemendum sínum sem stama. Það væri hægt að leiðbeina þeim um hvernig 

er best að vinna með nemendum sem stama. Því börn sem stama fara bara um það bil 

einu sinni í viku til talmeinafræðinga eða talkennara. Ef kennurum væru sýndar leiðir 

sem hægt væri að vinna með inni í bekk mætti hjálpa þessum nemendum ennþá frekar 

og auka á vellíðan þeirra innan skólakerfisins. Þetta væri best gert í samvinnu við 

talmeinafræðinga og talkennara. Það hefur sýnt sig í þessari rannsókn að því betur 

sem barninu líður í skólanum eykst sjálfstraust þess og líklegra að það vilji tjá sig 

meira en ella. Þannig nær nemandinn að þjálfa sig og ná betri tökum á sínu stami. 
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Mikilvægt er að reyna að rjúfa þagnarmúrinn sem virðist umlykja stamið. Allir 

þátttakendurnir nefndu það að ekki hefði verið rætt um stamið í skólanum. Það þarf að 

reyna að opna þessa umræðu. Ekki þýðir þó að leggja alla ábyrgðina á hendur þess 

sem stamar heldur þurfa aðrir líka að taka sig á til þess að vel til takist. Ef að fólki 

sem stamar á að geta liðið vel í umhverfi sínu þarf það að geta rætt stamið. Með því 

að leiðbeina kennurum um stam þá er hægt að koma í veg fyrir að það verði aldrei 

nefnt og að allir láti sem þeir taki ekki eftir því. Opin umræða er af hinu góða því 

þannig er hægt að minnka fordóma og stríðni vegna stams 
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