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Útdráttur 
 
Talmeinið stam er einna mest rannsakaði talgallinn í heimi en þrátt fyrir það er ekki 
hægt að skýra orsakir hans. Helstu einkenni stams eru endurtekningar hljóða eða orða, 
lenging hljóða og festing eða lokun fyrir loftstrauminn sem lýsir sér í mikilli spennu í 
talfærum. Það er mjög misjafnt við hvaða aðstæður fólk stamar, sumir stama mikið en 
aðrir lítið. Samhliða staminu þróast mjög oft ýmis aukaeinkenni sem verða gjarnan 
meira áberandi en stamið sjálft. Tíðni stams á meðal fullorðinna er um 1% en ef taldir 
eru með allir þeir sem einhvern tíma hafa stamað fer tíðnitalan upp í 5%. Ástæða þess 
er sú að mjög algengt er að börn byrji að stama en vaxi upp úr því. Mun líklegra er að 
stúlkur vaxi upp úr stami en drengir. Stami barn enn þegar það hefur grunnskólagöngu 
eru miklar líkur á því að það muni stama alla ævi.  

Líf þeirra sem stama stjórnast oft af staminu. Það virkar gjarnan sem félagsleg 
fötlun þar sem að einstaklingarnir sem stama draga sig til hlés og forðast að miklu 
leyti samskipti við annað fólk. Jafnframt getur það haft áhrif á framtíðarstörf þessara 
einstaklinga þar sem að þeir treysta sér oft ekki í frekara nám þegar grunnskóla líkur 
vegna hræðslu við að tala fyrir framan annað fólk. Aðeins hluti stamsins er 
heyranlegur og sýnilegur, innra með þessum einstaklingum brjótast margvíslegar 
tilfinningar sem erfitt getur verið að vinna úr. Ýmsar kenningar eru uppi um orsakir 
stams og byggjast þær á líffræðilegum þáttum, umhverfisáhrifum og málþroska þeirra 
sem stama. Í grunnskólum landsins stama að meðaltali um einn til tveir af hverjum 
hundrað nemendum. Það er mjög misjafnt hvaða aðstoð þessir nemendur fá innan 
veggja skólanna. Æskilegt er að þeir fái aðstoð talmeinafræðinga en jafnframt er 
ýmislegt sem kennarar geta gert til að auðvelda þessum nemendum skólagönguna.  
 

Abstract 
Stutter is one of the most researched speech disorders in the world but still there 
is no explanation for its possible causes. Mean characteristics of stuttering are 
repeating words and phrases, hesitating, stretching out sounds and blocking 
airflow so there is much tension in the organs of speech. People who stutter don’t 
stutter in all situations, some people stutter much, other stutter a little. 
Asynchronously to the stutter individuals often develop various extra-
characteristics / accessory features which often are more obvious than the 
stuttering itself. Among adults the frequency of stutters is about 1% but if all 
individuals who have stuttered for some period are counted the frequency is up 
to 5%. One of the reasons is that it is quite common that children start stuttering 
but they grow out of it. Probability of girls growing out of stuttering is greater 
than for boys. If the children still stutter when they begin there school 
attendance it is very likely that they will stutter for life.  

Stuttering can have extensive effects on individual’s life and some times it 
controls it. Stuttering often interacts as social disability where the individual 
withdraws and avoids relationship with other people. It can also affect 
individual’s studies; individual doesn’t fell up to further studies because he is 
afraid of talking aloud in front of audience. Only part of the stuttering is visible 
for others, inside of a person that stutters are many various feelings which can be 
hard to overcome. Theories that embrace causes of stuttering are built on 
biological parts, environmental effects and speech maturity. Statistics indicate 
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that one or two of every hundred students in Icelandic schools stutter. Assistance 
for students that stutter is variable from one school to another. It is desirable 
that stuttering children get assistance from speech-language pathologist but their 
teachers can also do many things to make there staying in the classroom easier.    

 


