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Ágrip 

 

Inngangur: Þeir sem stama vita að oft getur stamið og fylgifiskar þess verið hvimleiður þáttur í lífi 

þeirra. Hingað til hefur í rannsóknum oft verið einblínt á stamið sjálft og truflunina sem verður á talflæði 

einstaklings. Þessi röskun er þó mun víðtækari og getur haft áhrif á lífsgæði, samskipti í daglegu lífi og 

viðhorf einstaklings. Þar sem talið sem tjáningarform gegnir lykilhlutverki í samskiptum fólks gefur 

augaleið að erfiðleikar því tengdir hafa áhrif á líðan og lífsgæði.     

 Markmið: Tilgangur rannsóknarinnar var að meta, þýða og staðfæra bandaríska útgáfu 

spurningalistans OASES-S (Overall Assessment of the Speaker´s Experience of Stuttering- school 

age-children) í samræmi við íslenskar aðstæður. Tilkoma listans er mikilvægur þáttur í því að hjálpa 

talmeinafræðingum að skilja þá mörgu þætti sem stam getur haft áhrif á í lífi einstaklings. Það er 

mikilvægt að talmeinafræðingar átti sig á því að upplifun þess sem stamar getur haft víðtæk áhrif og 

ekki aðeins á talið. Skoðuð var lýsandi tölfræði fyrir hvern hluta listans og hverja spurningu, athugaður 

var innri áreiðanleiki, fylgni milli hluta á spurningalistanum, fylgni útkomu spurningalistans við aldur, 

samanburður við staðfærslu í Svíþjóð og stöðlun í Bandaríkjunum og leiðrétta fylgni og fylgni atriða.

 Aðferð: Lagt var upp með í byrjun að þátttakendur kæmu ásamt forráðamönnum á skrifstofu 

leiðbeinanda, Jóhönnu T. Einarsdóttur, þar sem höfundur ritgerðar tæki á móti þeim og legði listann 

fyrir. Þessi tilhögun var þó ekki alveg einhlít heldur þurfti stundum að breyta út af vegna aðstæðna. 

Flestir komu þó á skrifstofu leiðbeinanda með foreldrum sínum. Í þeim tilvikum þar sem höfundur 

ritgerðar lagði listann ekki fyrir sjálfur var símanúmer hans gefið upp ef einhverjar spurningar vöknuðu 

á meðan á fyrirlögn stóð.    

Niðurstöður: Helstu niðurstöður voru þær að réttmæti og áreiðanleiki mældust há í öllum 

þáttum listans, að undanskildum hluta I um almennar upplýsingar. Einnig virtist það vera að stamið 

hefði ekki mikil áhrif á lífsgæði barnanna þar sem þau röðuðust jafnt, öll nema eitt í væg/miðlungs og 

miðlungs flokkana. Fylgni við aldur virtist ekki vera til staðar nema í einum hluta listans, Almennar 

upplýsingar. Einstaka spurningar mældust þó með fylgni við aldur í öllum hlutum listans nema einum, 

Samskipti í daglegu lífi. Samanborið við stöðlunina í Bandaríkjunum þegar listinn var þróaður og 

staðfærslu í Svíþjóð, voru niðurstöður mjög svipaðar. Niðurstöður benda einnig til þess að spurningar 

hvers hluta séu ekki einsleitar, þó sérstaklega í hluta I og II, eins og ætla mætti þar sem hver hluti á að 

mæla ákveðna hugsmíð.        

 Ályktanir: Niðurstöður dreifingar á heildaráhrifastigum var ekki normaldreifð og lentu allir 

þátttakendur nema einn í flokkunum væg/miðlungs og miðlungs. Niðurstöðurnar gefa því vísbendingar 

um að stamið hafi ekki mikil neikvæð áhrif á börn sem stama. Það að spurningar hvers hluta séu ekki 

einsleitar bendir til þess að hver hluti sé að mæla fleiri en einn þátt og að það ætti jafnvel að hafa fleiri 

undirkafla sem tengjast innbyrðis undir hverjum hluta. Hafa ber þó í huga að úrtakið var lítið (N=29) og 

því þarf að fara varlega í að túlka og yfirfæra á þýðið. Í framtíðinni væri gott að taka stærra úrtak þar 

sem möguleiki væri á þáttagreiningu og sterkari niðurstöðum.  
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Abstract 

Introduction: Those who stutter often know that the disorder and other side effects can be a very 

difficult factor in their lives. Up until now research has often been focused on the stuttering itself and 

the interference in fluency. This disorder is much more comprehensive and can affect quality of life, 

communication in daily life and personal attitude. Since speech as a form of expression plays a key 

role in how people communicate, it clearly demonstrates that the difficulties associated have impact on 

the well-being and quality of life.        

 Purpose: The aim of this study was to evaluate, translate and standardize the American 

version of the questionnaire OASES-S (Overall Assessment of the Speaker´s Experience of 

Stuttering- school age-children) according to Icelandic conditions. This list is an important factor in 

helping speech-language pathologists to understand the many implications that stuttering can have on 

a person. It is important that speech-language pathologists realize that the experience for the 

individual can have comprehensive effects and not only on the fluency. Descriptive statistics were 

examined for each section of the list and each question was examined as well. Internal reliability and 

correlation between sections were examined, correlation between the list´s outcome and age, 

comparison with standardization in both Sweden and the United States and corrected item total 

correlation and inter-item correlations.       

 Method: In the beginning it was decided that the participants would come with their guardians 

to the supervisor´s office where the researcher would meet them to submit the list. This arrangement 

was not entirely consistent. Sometimes it was necessary to change because of circumstances. Most 

participants, however, came to the office with their guardian. In cases where the author could not 

submit the list herself her phone number was given if any question came up.   

 Results: The main results indicated that validity and reliability scored high in all sections of the 

list, with the exception of section I General information. It also seemed that the stuttering was not a 

major influence on the quality of life of the children, as they all but one ranked equally in the categories 

mild-to moderate and moderate. Correlation with age was only significant in section I. Individual 

questions did have correlation with age in all sections except one, section III. Compared to the 

standardization in the United States and Sweden, results are very similar. Results also suggested that 

questions of each section were not homogeneous, especially in parts I and II, as might be expected 

since each part is supposed to measure a particular construct.     

 Conclusions: Results for the total impact scores were not normally distributed. Every 

participant but one ranked in the category mild-to moderate or moderate. The results give evidence 

that stuttering does not have major negative influence on children who stutter. The fact that the 

questions of each section are not homogeneous indicates that each part is measuring more than one 

factor and that it should even have more sub-sections that relate under each section.Yet it must be 

kept in mind that the sample size was small (N=29) and, therefore, interpreting and transferring the 

result to the population must be done with caution. In the future it would be good to take a larger 

sample where it would be possible to make factor analysis and, therefore, get stronger results. 
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1 Inngangur 

Þroskatengt stam (e. developmental stuttering) er flókin röskun og er einn mest rannsakaði talgalli í 

heimi. Flestir hafa ákveðnar hugmyndir um það hvað stam er, en raunin er samt sú að mikill 

ágreiningur er um það hvaða skilgreiningu eigi að notast við þegar talað er um stam. Ágreiningurinn er 

margþættur og er einn hlutinn sem snýr að undirliggjandi þáttum röskunarinnar, hverjir þeir eru og 

hvernig einkennin birtast. Um langt skeið hefur stam verið skoðað sem röskun þar sem hrynjandi (e. 

rhythm) eða talflæði (e. fluency) er skert vegna truflana, endurtekninga eða festinga í tali. Þessi 

skilgreining er fullnægjandi fyrir mörg tilvik, en þrátt fyrir það er stam ekki aðeins skilgreint sem truflun 

á talflæði heldur geta einnig önnur einkenni fylgt s.s. óregla í tónhæð, breytingar á styrk raddar, 

óeðlileg mynstur í hrynjandi, lengingar hljóða, breytt hljóðmyndun, augnhreyfingar og kippir í andliti. Þó 

ekki sé til ein samræmd skilgreining á stami þá hefur mjög oft verið stuðst við skilgreiningu Wingate 

(1964) og hefur hún verið kölluð staðalskilgreining á stami (Standard Definition of Stuttering). Wingate 

(1964)  telur að stam taki til þriggja flokka. Fyrsti flokkurinn beinist að talinu sjálfu þar sem einkennin 

eru truflun á talflæði, endurtekningar á atkvæðum, hljóðum og orðum og lengingar. Annar flokkur 

tengist meðhreyfingum sem fylgja staminu, svo sem kippir í hendi eða geiflur í andliti. Þriðji flokkurinn 

tengist tilfinningum; þegar fólk kemst í uppnám eða glímir við neikvæðar hugsanir verður erfiðara fyrir 

það að tala og því meiri líkur á að stam komi fram (Wingate, 1964). Þó að í skilgreiningu Wingates 

komi fram að hluti af því að stama sé glíman við tilfinningar og neikvæðar hugsanir sem tengjast 

staminu á það ekki við um skilgreiningu ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems) en hún takmarkast einungis við talflæðið. Þar er stam skilgreint sem tal sem 

einkennist af tíðum endurtekningum eða lengingum á hljóðum, atkvæðum og/eða orðum með hiki eða 

þögnum sem trufla talflæði málsins. Ekki er um stam að ræða nema alvarleikinn sé það mikill að hann 

hafi veruleg áhrif á talflæði (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, 2007). Bloodstein og Bernstein Ratner (2008) byggja á skilgreiningu Wingates þó þau leggi 

áherslu á að einkennin séu mismunandi og einstaklingsbundin. Þau telja að einkenni stams séu 

endurtekning hljóða og atkvæða og lengingar og festingar í tali. Einnig getur rödd, tíðni og styrkur 

breyst hjá einstaklingum sem stama. Þá nefna þau einnig líkamshreyfingar eins og óvenjulegar 

hreyfingar útlima, kippi í útlimum og andliti og óeðlilegar augnhreyfingar. Öll þessi einkenni geta verið 

mjög erfið einstaklingnum sem stamar og geta haft áhrif á samskipti og almenn lífsgæði (Bloodstein og 

Bernstein Ratner, 2008).          

 Þeir sem stama vita að oft getur stamið og fylgifiskar þess verið hvimleiður þáttur í lífi þeirra. 

Hingað til hefur í rannsóknum oft verið einblínt á stamið sjálft og truflunina sem verður á talflæði 

einstaklings. Þessi röskun er þó mun víðtækari og getur haft áhrif á lífsgæði, samskipti í daglegu lífi og 

viðhorf einstaklings eins og fram kemur hjá Wingate. Þar sem talið sem tjáningarform gegnir 

lykilhlutverki í samskiptum fólks gefur augaleið að erfiðleikar því tengdir hafa áhrif á líðan og lífsgæði. 

Til að rannsaka með skipulegum hætti þau áhrif kæmi sér vel að hafa aðgang að einhvers konar tæki 

sem kortleggur og metur áhrifin. Rannsóknir á lífsálrænum (e. biopsychosocial) þáttum tengdum 

staminu hjá börnum og unglingum sem stama eru sérstaklega mikilvægar vegna þess að rannsóknir 

hingað til hafa ekki fyllilega útskýrt eðli eða umfang neikvæðra áhrifa sem stamið hefur á þennan 
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aldurshóp. Algengt er að fullorðnir sem stama upplifi margs konar tilfinningar og viðbrögð við staminu. 

Dæmi um þessi viðbrögð eru skömm, kvíði, ótti, sektarkennd, reiði, einangrun, einmanaleiki og 

vanmáttur (Cooper, 1993; Manning, 2009; Vanryckeghem og Brutten, 1997; Yaruss og Quesal, 2004, 

2006).             

 Eins og fyrr segir er margt annað en endurtekningar, lengingar eða festingar sem teljast til 

stams. Staminu geta fylgt tengd einkenni (e. associated symptoms) sem oft eru kölluð aukaeinkenni 

(e. secondary symptoms) og eru þau mjög einstaklingsbundin. Meðhreyfingar (e. associated 

movements) er nokkuð sem fólk sem stamar finnur oft fyrir, eins og t.d. spenna eða kippir í andliti 

þegar talað er. Algengustu meðhreyfingarnar eru að depla augum, að hrukka ennið og að anda hratt 

frá sér. Það hefur reynst erfitt að bera kennsl á einkenni sem tengjast staminu. Hvaða hluti sem er af 

sjálfráða vöðvakerfi líkamans getur tekið þátt, og þar með talið hendur, fætur og búkur. Þessar 

meðhreyfingar eru oftast tengdar við festingu í tali en geta þó birst einar og sér (Mulligan o.fl., 2001). 

Fleiri óeðlilegir þættir eru taldir tengjast þroskatengdu stami, svo sem afbrigðilegar hreyfingar á meðan 

á stami stendur (Conture o.fl., 1977) sem og hlutfallslega hæg málhljóðamyndun orða (Adams og 

Hayden, 1976). Í rannsóknum þeirra Kraaimaat og Janssen frá árunum 1985 og 1986 voru tengslin 

milli meðhreyfinga í andliti og aðaleinkenna í stami skoðuð. Þar kom í ljós að kjálka- og 

munnhreyfingar áttu sér nánast alltaf stað þegar stamaugnablik (e. moment of stuttering) kom fram en 

aftur á móti gerðist það ekki þegar einstaklingar depluðu augum (e. eyeblink). Rannsakendur drógu þá 

ályktun að kjálka- og munnhreyfingar kæmu vegna spennu og baráttu í vöðvum en depl á augum 

væru frekar viðbrögð til að forðast ákveðnar aðstæður (Janssen og Kraaimaat 1986; Kraaimaat og 

Janssen, 1985).      

Þegar þessir þættir að framan eru teknir saman má sjá að stamið hefur víðtæk áhrif á líf 

einstaklings og er að mörgu að hyggja. Með þessa þætti í huga þurfa talmeinafræðingar að vanda vel 

til verka þegar kemur að því að ákvarða meðferð fyrir börn sem stama. Nauðsynlegt er að taka á 

röskuninni í heild sinni og því er mikilvægt að hafa til þess staðlað mælitæki sem getur metið hvaða 

þættir reynast erfiðir fyrir viðkomandi börn. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að einblína á þennan 

þriðja þátt Wingates, sem kemur inn á tilfinningar gagnvart staminu, og fá í gagnið þýddan og 

staðfærðan lista sem verður hægt að nota til að meta röskunina út frá því hvernig einstaklingur upplifir 

stamið. Þessi listi nefnist Overall Assessment of the Speaker´s Experience of Stuttering (OASES) (ísl. 

Altækt mat á upplifun við stami (AMUS)). Áður en gerð verður frekari grein fyrir rannsóknarefni 

ritgerðarinnar verður tæpt á stöðu þekkingar varðandi stam og því sem fylgir þeirri víðtæku röskun. 

1.1 Orsakir  

Þrátt fyrir fjölda rannsókna hefur enn ekki verið hægt að kortleggja nákvæmlega hvað það er sem 

orsakar stam. Margar hugmyndir hafa verið á lofti, þar á meðal hvort orsökin geti leynst í umhverfi, 

komi í kjölfar áfalla eða tengist erfðum eða taugafræðilegum þáttum. Á árum áður var algengt að talið 

væri að orsök á stami væri tengd við einhvers konar áfall í æsku, þ.e. að stam var útskýrt sem  

afleiðing atviks eða atvika þar sem eitthvað fór úrskeiðis í þeirri flóknu samhæfingu sem framkallar  tal 

(Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Margar rannsóknir seinni ára hafa beinst að því að meta 

hlutdeild erfðafræðilegra þátta annars vegar og taugafræðilegra hins vegar. Hér á eftir verður farið 
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nánar í nokkra þætti sem taldir eru líklegastir til að útskýra orsök stams, samhliða því sem sjónum 

verður beint að kynbundnum mun sem sýnist koma fram. 

1.1.1 Hlutfall kynja 

Eitt af mörgum rannsóknarefnum á sviði stams snýr að hlutfalli kynjanna. Vitað er að hlutfallið er 

ójafnt, þar sem drengir eru í miklum meiri hluta. Almennt er talið að hlutfallið sé þrír drengir á móti einni 

stúlku (3:1) (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Craig og félagar (2002) gerðu umfangsmikla 

faraldsfræðilega rannsókn í Ástralíu. Þeir hringdu í um 1000 þátttakendur og könnuðu hversu margir 

stömuðu. Niðurstöður þeirra sýndu að heldur fleiri stúlkur stömuðu en áður var talið. Hlutföllin voru 

lægst hjá fullorðnum, 51 árs og eldri (1,4:1)  og hæst hjá unglingum (4:1). Yfir allan aldur voru hlutföllin 

2,3:1 (Craig o.fl., 2002). Vísbendingar eru um það að þessi kynjamunur aukist með auknum aldri sem 

kann að stafa af því að stúlkur hætti frekar að stama en drengir (Bloodstein og Bernstein Ratner, 

2008). Á meðan sumir rannsakendur hafa leitast við að útskýra þennan mun út frá erfðafræðilegum 

þáttum, hvernig gen kynjanna hafa áhrif, þá hafa aðrir lagt ríka áherslu á umhverfistengdar útskýringar 

(Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). 

1.1.2 Erfðafræðilegar orsakir 

Flestir vísindamenn eru sammála um að stamið tengist á einhvern hátt erfðum. Rannsóknir sem 

tengjast erfðafræðinni hafa verið framkvæmdar í meira en hálfa öld, og benda niðurstöður þeirra 

óumdeilanlega til þess að stam liggi í ákveðnum ættum. Aftur á móti hefur ekki tekist að einangra eitt 

sérstakt gen sem veldur staminu. Það er líklega vegna þess að stam má rekja til margra gena og erfitt 

reynist að kortleggja samspil þeirra (Yairi og Ambrose, 2013). Andrews og Harris (1964) gerðu 

nákvæma greiningu á bakgrunni ættingja þeirra sem stama og komust að þeirri niðurstöðu að ákveðin 

tilgáta tengd genum væri haldbær. Það má líta á þetta sem fyrstu greininguna sem aðskilur litninga 

þar sem ættartré er notað til að skoða ættgeng mynstur í arfleifð. Út frá þeirra gögnum ákvörðuðu þeir 

líkurnar á tilvikum stams í mismunandi hópum ættingja í nánustu fjölskyldu þeirra sem stama. Þeir 

drógu þá ályktun að tilhneiging til stams gæti erfst með fjölgenaerfðum (e. polygenic) eða með 

algengu ráðandi geni með margþættum bakgrunni. Þeir veltu einnig fyrir sér hvaða áhrif takmarkanir 

hefðu vegna mismunar kynja, hvernig gangverk gena er misjafnt eftir því hvort um er að ræða karl eða 

konu (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Erfðafræðileg tenging við stam og aðrar raskanir hefur 

verið rannsökuð. Í rannsókn Thompson og félaga (2007) leiddu niðurstöður í ljós að ekki væri um að 

ræða eitthvert eitt genasæti (e. locus) sem orsakar stam. Aftur á móti útilokar rannsóknin ekki heldur 

þann möguleika að þetta sérstaka genasæti sé til. Þetta var gert með því að kortleggja gen þeirra sem 

stama. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að stam sé fjölgenaröskun þar sem mörg gen geta haft áhrif og 

aukið líkurnar á stami. Mikil nálægð er á mörgum svæðum heilans og tenging við svæði sem áður hafa 

fundist í tengslum við aðrar tal- og málraskanir, svo sem sértæka málþroskaröskun, lesblindu, Tourette 

og einhverfu með seinkun í tali. Þetta gefur til kynna auknar líkur á því að margar tal- og máltruflanir 

deili svipuðum svæðum í heilanum að einhverju leyti en að auki séu einhver gen einkennandi fyrir 

hverja og eina röskun (Thompson o.fl., 2007). Það er því flókið mál að bera kennsl á breytileika 

erfðaþátta út frá röskuninni stam, en einkenni gena sem tengd eru við stamið gætu haft mikil og 
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djúpstæð áhrif á skilning okkar á því hvað geti orsakað þessa röskun og hver sé áhættan fyrir 

einstaklinga að fá röskunina. 

1.1.3 Tvíburarannsóknir  

Í mörgum rannsóknum hefur verið leitast við að skoða það hvort erfðafræði tengist stami, og eru 

tvíburarannsóknir á eineggja tvíburum taldar gagnast vel til þess vegna nákvæmlega eins erfða. 

Rannsóknirnar geta hjálpað til við að ákvarða hvort ákveðið fyrirbæri, eða hópur sé eðlislega útskýrður 

með erfðum fremur en umhverfi. Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á algengi stams hjá 

tvíburum. Þær hafa endurtekið sýnt fram á stóran hluta sem stamar innan þess hóps. Bloodstein og 

Bernstein Ratner 2008, greina frá rannsókn Berry (1937) þar sem 4,5% af 461 einstaklingi sem 

stamaði voru tvíburar, á móti aðeins 1,2% af 500 einstaklingum sem stömuðu ekki. Einnig greina þeir 

frá rannsókn sem gerð var af Johnson og félögum (1959) og sýndi fram á að í 200 manna hópi 

einstaklinga sem stömuðu voru þrír sem voru tvíburar á meðan í jafn stóru úrtaki af einstaklingum sem 

ekki stömuðu var aðeins einn tvíburi (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Nýleg rannsókn sem 

gerð var í Finnlandi af Rautakoski og félögum (2012) skoðaði algengi stams (e. prevalence) hjá þýði 

tvíbura þar í landi, en hún benti aftur á móti ekki til þess að stam væri algengara meðal tvíbura en 

einbura. Þar var skoðað að hve miklu leyti breytileika stams væri hægt að rekja til erfða og áhrifa frá 

umhverfinu. Gögn um 1728 tvíbura sem fæddir voru á árunum 1961-1989 voru skoðuð. Þátttakendur 

voru beðnir um að svara spurningalista sem innihélt spurningar um tal, tungumál og rödd. Í tveimur 

spurningum voru þátttakendur beðnir um að greina frá hvort þeir hefðu einhvern tímann á ævinni 

stamað eða systkini þeirra. Samkvæmt niðurstöðum voru 2,3% (52) af þátttakendunum sem höfðu 

stamað sem börn. Af þessum þátttakendum sem stömuðu í bernsku voru síðan 28% (15) sem héldu 

áfram að stama sem fullorðnir. Það kom í ljós að 82% af breytileikanum með stam í barnæsku í huga 

var hægt að rekja til erfðafræðilegra þátta (Rautakoski o.fl., 2012).  

1.1.4 Taugafræðilegar orsakir 

Taugafræðilegar rannsóknir á stami eru þær rannsóknir sem hafa aukist mest á undanförnum árum og 

eru taldar líklegastar til að leysa leyndardóminn um það hvers vegna einstaklingur stamar. Í eldri 

taugafræðilegum rannsóknum, sem skoðað hafa fólk sem stamar í samanburði við fólk sem stamar 

ekki, hafa niðurstöður MRI/-segulómskoðunar oft sýnt að heilleiki hvíta efnisins í heilanum sé ekki eins 

mikill hjá þeim sem stama. Niðurstöður rannsóknar Chang og félaga frá árinu 2008, sem skoðaði 

formfræði (e. morphology) heilans í börnum sem stama, leiddu í ljós að af 15 drengjum sem stömuðu 

(9-12 ára) voru 8 sem glímdu við þrálátt stam (e. persistant) en 7 hættu sjálfsprottið án meðferðar. 

Einnig var samanburðarhópur með 7 drengjum sem höfðu aldrei stamað. MRI-skanni (Magnetic 

resonance imaging) var notaður til þess að skoða svæði og þéttleika gráa efnisins í heilanum og 

breytingar á heilleika hvíta efnisins vinstra megin í heilanum. Drengirnir sem voru með þrálátt stam 

höfðu marktækt minni heilleika hvíta efnisins vinstra megin í heila, á því svæði þar sem hreyfisvæði 

munns og andlitsvöðva er staðsett (e. Rolandic fissure) miðað við hóp drengjanna sem höfðu aldrei 

stamað. Magn gráa efnisins var einnig marktækt minna hjá drengjunum sem stömuðu en hjá þeim 

sem aldrei höfðu stamað (Chang o.fl., 2008). Þessar niðurstöður benda til þess að uppbygging heilans 

hjá einstaklingum sem stama sé að einhverju leyti ólík þeirra sem stama ekki.  
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Vitað er að vinstra heilahvelið er mikilvægt fyrir tal og mál. Þar er að finna mikilvægar málstöðvar á 

borð við Wernicke-svæðið og Broca-svæðið (Bhatnagar, 2013). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

vinstra heilahvelið sé óvirkara en það hægra hjá einstaklingum sem stama (Forster og Webster, 2001; 

Webster, 2004). Það að vinstra heilahvelið sé ekki eins virkt gæti gert það að verkum að hægra 

heilahvelið taki yfir og verði ofvirkt hjá þeim sem stama. Ein af mörgum ástæðum sem útskýra af 

hverju hægra heilahvelið verður ofvirkt tengist tilfinningum. Þegar einstaklingur upplifir jákvæðar 

tilfinningar og tekst á við aðstæður sem hann hefur góða stjórn á, eykst virkni vinstra heilahvelsins. 

Aftur á móti ef einstaklingur upplifir neikvæðar tilfinningar sem fær hann til að forðast ákveðið ástand 

eykst virkni í hægra heilahvelinu. Þetta getur leitt af sér einhvers konar vítahring fyrir einstaklinga sem 

stama og hræðslu við það að stama og það veldur kvíða hjá fólki. Við það eykst virkni hægra 

heilahvelsins sem gerir það að verkum að líkurnar á að stam komi fram aukast. Það gefur því augaleið 

að ef einhvers konar röskun eða vanvirkni er á öðru heilahvelinu, sem í tilfelli þeirra sem stama er það 

vinstra, tekur hitt heilahvelið yfir. Aftur á móti eru til meðferðarleiðir sem æfa reiprennandi aðferðir í tali 

og æfa upp vinstra heilahvelið með það að markmiði að fá það til að virkjast betur og taka þá aftur yfir  

á sínu svæði (Webster, 2004). 

Munur á heila fólks sem stamar og stamar ekki hefur fundist innan perisylvian-svæðisins. Í 

rannsókn þeirra Cykowski og félaga sem birt var árið 2010 voru skoðaðir 13 fullorðnir einstaklingar 

sem stömuðu og 14 einstaklingar sem stömuðu ekki. Markmiðið var að reyna að finna út hvers vegna 

slíkur munur væri. Það kom í ljós að í vinstra heilahveli á perisylvian-svæðinu, sem umlykur sylvian-

skoruna (e. sylvian fissure), er hvíta efnið ekki eins heillegt hjá þeim sem stama. Einnig kom í ljós að 

mýelínslíðrið (e. myelogenesis), sem tryggir að taugaboð séu send á réttum hraða, hjá 

þátttakendunum sem stömuðu virkaði ekki í vinstra heilahveli með sama hætti og hjá þeim 

þátttakendum sem ekki stömuðu, og gáfu þær niðurstöður til kynna að mýelínslíðrið væri óeðlilegt eða 

hætti að myndast á fyrstu æviárum einstaklings sem stamar (Cykowski, o.fl., 2010). 

 Einstaklingar geta einnig byrjað að stama í kjölfar höfuðáverka, taugafræðilegra sjúkdóma á 

borð við Parkinson og þekkt er að fólk með geðræn vandamál geti byrjað að stama. Orsakir stamsins 

hjá þessum einstaklingum er ljós, en flóknara er að skoða orsakir hjá þeim sem þróa með sér stam á 

barnsaldri (Bennett, 2006). 

1.2 Faraldsfræðilegir þættir, algengi og nýgengi stams  

Það er vitað að sum börn stama á einhverjum tímapunkti í lífinu, það getur staðið yfir í vikur, mánuði 

og jafnvel ár en á endanum hættir það af sjálfu sér hjá flestum. Rannsóknir hafa sýnt að 80% þeirra 

barna sem stama hætti því á aldrinum eins til fjögurra ára og að meiri líkur séu á því að stúlkur hætti 

heldur en drengir (Yairi og Ambrose, 1999). Hingað til hefur verið talað um að 5% barna stami 

(Andrews og Harris, 1964; Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; Yairi og Ambrose, 1999). Þær tölur 

byggjast helst á niðurstöðum þekktustu langsniðsrannsóknarinnar á stami sem kom frá Andrews og 

Harris árið 1964. Þar var fylgst með 1000 börnum frá fæðingu og að 16 ára aldri. Um það bil 4,9% 

barnanna stömuðu á einhverju tímabili á þessum 16 árum (Andrews og Harris, 1964). Niðurstöður 

rannsókna sýna að tíðni stams er töluvert hærri hjá börnum undir sex ára aldri en seinna á lífsleiðinni, 

en misjafnt er hversu gömul börnin eru þegar rannsóknir á tíðni stams hafa verið gerðar (Yairi og 
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Ambrose, 2012). Það gefur því augaleið að ef börn á aldrinum tveggja til sex ára eru rannsökuð, með 

algengi stams í huga, er prósentutalan mun hærri en ef börn frá tveggja til sextán ára eru rannsökuð. 

Aftur á móti eru flestar rannsóknir sem sýna fram á að almennt algengi stams sé mun lægra, eða um 

1%.  Hlutfallstalan er mishá eftir því hvort um er að ræða börn eða fullorðna. Niðurstöður rannsóknar 

sem birt var árið 2002 sýndi að algengi yfir þýðið var 0,72% með hærra algengi hjá yngri börnum og 

lægra algengi hjá fullorðnum (Craig o.fl., 2002).  

1.3 Víðtæk áhrif stams og viðbrögð við stami 

Eins og fram hefur komið og skilgreining Wingates (1964) vísar til, er stam margþætt röskun sem getur 

haft víðtæk áhrif á einstakling. Það sem er mest áberandi er að stamið hefur áhrif á talflæði 

viðkomandi. Þetta er aftur á móti ekki eini þátturinn sem hefur áhrif á einstakling sem stamar, því 

þessir erfiðleikar með talflæðið geta leitt til erfiðleika með tjáningu og það að eiga samskipti við aðra. 

Algengar erfiðar aðstæður fyrir einstakling sem stamar geta verið það að tala í símann, flytja erindi, 

taka þátt í umræðum á fundum, í vinnu eða í skóla og að tala við ákveðin tímamörk (Yaruss og 

Quesal, 2008). Bæði fullorðnir og börn greina frá því að áhrif stamsins í daglegu lífi feli miklu meira í 

sér en skert talflæði. Margir greina frá því að þeir finni fyrir neikvæðum viðbrögðum sem tengjast 

erfiðleikunum í talinu. Þau tilfinningalegu viðbrögð sem koma fram beinast að skömminni vegna þess 

hvernig einstaklingur hljómar eða lítur út þegar hann stamar. Einstaklingur getur einnig fundið fyrir reiði 

og pirringi vegna þess að hann getur ekki sagt það sem hann ætlar að segja eða að honum finnist 

hann einangraður og einmana vegna erfiðleika með félagsleg samskipti. Ákveðin hegðun getur þá 

komið fram, t.d. spenna í talvöðvum meðan á stami stendur eða jafnvel í eðlilegu tali. Einstaklingar 

sem svo er ástatt fyrir geta þá tekið upp á því að forðast ákveðin hljóð eða orð sem þeir telja að séu 

þeim erfið. Sumir ganga jafnvel svo langt að forðast það alveg að tala. Tilfinningaleg viðbrögð snúa að 

lítilli sjálfsvirðingu eða minnkuðu sjálfsáliti. Sú tilfinning að viðkomandi geti ekki komist yfir stamið getur 

verið áberandi og vonleysi tekur oft völdin (Yaruss og Quesal, 2008). Neikvæð viðbrögð, bæði þess 

sem talar og þeirra sem í kringum hann eru, geta haft í för með sér alvarlegar afleiðingar og jafnvel 

hindrað viðkomandi í því að gera það sem hann vill og þess vegna skert lífsgæðin umtalsvert (Yaruss, 

2010). Þegar horft er til meðferðar eru margar aðferðir sem vinna markvisst að því að minnka þessi 

neikvæðu áhrif. Í því samhengi er ástæða til að nefna sérstaklega að kímnigáfa og skopskyn eru 

eiginleikar sem hafa sýnt sig að geta hjálpað til að draga úr kvíða tengdum stami (Manning, 2009).  

  Það að eiga samskipti í daglegu lífi telst til sjálfsagðrar félagslegrar athafnar. Oft fylgir 

gríðarlegt álag því að eiga samskipti við annað fólk fyrir þá sem stama. Slíkt álag eykst þegar 

einstaklingur finnur fyrir streitu, finnst hann vera óæðri en aðrir eða finnur fyrir einhvers konar höfnun. 

Áhugaverð rannsókn sem skoðaði viðbrögð þeirra sem stama andspænis misjafnlega mikilvægum 

persónum var birt árið 1967 af Sheehan og félögum. Þar kom í ljós að nemendur í háskóla sem 

stömuðu áttu í meiri erfiðleikum með tal sitt þegar þeir töluðu við nemendur sem voru klæddir í jakkaföt 

og voru ávarpaðir með titlinum doktor“ heldur en við þá nemendur sem voru klæddir venjulega og 

kynntir með nafni. Höfundar drógu af þessu þær ályktanir að því lægra sem sjálfsálit viðkomandi 

einstaklings sem stamaði var eða því háttsettari sem viðmælandinn væri, því meira stam kæmi fram í 

tali (Sheehan o.fl., 1967). Það virðist vera að þeir sem stama eigi auðveldara með að tala við yngri 
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einstaklinga eða einstaklinga sem eru með lægri félagslega stöðu í samfélaginu. Í rannsókn Ramig og 

félaga frá árinu 1982 voru birtar niðurstöður um að þeir sem stama eigi í minni erfiðleikum með að tala 

við börn heldur en fullorðna. Þátttakendur voru látnir lesa fyrir fullorðna, börn, og börn og fullorðna 

saman. Niðurstöður sýndu að stamið minnkaði marktækt þegar aðeins var lesið fyrir börnin ein (Ramig 

o.fl., 1982). Það að tala við hitt kynið er oft og tíðum erfitt, burt séð frá því hvort einstaklingur stamar 

eða ekki. Margir stama töluvert meira þegar þeir tala við hitt kynið en aftur á móti eru sumir sem finna 

aldrei fyrir festingu eða spennu í vöðvum þegar þeir tala við hitt kynið. Áhugavert þykir að í þessum 

tilfellum hefur einstaklingurinn mikið og gott sjálfstraust, trúir á sjálfan sig þegar kemur að því að heilla 

hitt kynið og virðist vera með þá hæfileika að vera rólegur og yfirvegaður í slíkum aðstæðum sem leiðir 

það af sér að samskiptin ganga vel (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008).  

  Rannsókn þeirra Beilby, Byrnes og Yaruss (2012) leitaðist við að skoða viðbrögð barna og 

unglinga (Meðaltal=9,64 ár; Staðalfrávik=1,03 ár; aldursbil=8–11 ár) sem stömuðu samanborið við 

jafnaldra þeirra sem stömuðu ekki. Þetta gerðu þeir með því að leggja OASES-listann fyrir þar til gert 

aldursbil. Einnig skoðuðu þeir hvort samband væri á milli alvarleika stamsins og tíðni stamsins sem 

mæld var með prósentuhlutfalli stamaðra atkvæða með tæki sem nefnist SMS eða Stuttering 

Measurement System. Fyrir þá þátttakendur sem stömuðu ekki var OASES-listinn aðlagaður og orðinu 

stam skipt út fyrir talgeta. Niðurstöður sýndu fram á að hjá ungum börnunum sem stömuðu komu fram 

meiri neikvæð áhrif samanborið við jafnaldra þeirra sem stömuðu ekki. Þar að auki fannst miðlungs 

fylgni á milli OASES-áhrifatalna og fjölda stamaðra atkvæða. Reynsla barnanna sem stömuðu var 

verulega frábrugðin jafnöldrum þeirra sem stömuðu ekki. Þessar niðurstöður gefa enn frekar til kynna 

að stam er röskun sem getur leitt til neikvæðra áhrifa á almenna líðan og lífsgæði barna og unglinga.   

  Út frá þroskatengdu sjónarhorni hafa rannsakendur ekki enn getað skýrt frá því á hvaða 

aldursskeiði neikvæðu áhrifin sem fylgja staminu þróast. Rannsóknir hafa þó ítrekað bent á mikilvægi 

þess að huga að neikvæðum viðbrögðum við staminu, jafnvel hjá mjög ungum börnum (Ezrati-

Vinacour o.fl., 2001; Vanryckeghem o.fl., 2005). Rannsókn sem skoðaði og bar saman viðhorf til tals á 

45 börnum á aldrinum þriggja til sex ára sem stömuðu og 63 börnum á sama aldri sem stömuðu ekki, 

sýndi fram á að börnin sem stömuðu höfðu marktækt neikvæðara viðhorf til tals heldur en jafnaldrar 

þeirra af sama kyni sem stömuðu ekki. Rannsakendur bentu einnig á mikilvægi þess að mæla, með 

stöðluðum hætti, viðhorf barna sem stama og, þegar við á, að gera mat og meðferðarplan með þessa 

þætti í huga (Vanryckeghem o.fl., 2005). Vegna allra þessara þátta sem stamið getur haft áhrif á hjá 

börnum og unglingum, er þörf á meiri þekkingu, tækjum og tólum sem geta greint hvort þessir þættir 

valdi þessum einstaklingum óþægindum. Unglingsárin eru tími breytinga og því er oft erfitt að flokka 

hvaða viðbrögð koma af völdum stamsins og hvaða viðbrögð eru hluti af því að vaxa og þróast sem 

einstaklingur (Beilby o.fl., 2012).  

 Millard (2011) birti niðurstöður úr langtímarannsókn þar sem 15 börn, 11 drengir og 4 stúlkur 

(3,75:1) tóku þátt í mjög öflugri tveggja vikna meðferð þar sem markmiðið var að auka talflæði og 

minnka áhrifin af völdum stamsins bæði á börnin sjálf og foreldrana, sem og að auka sjálfstraust og 

vitneskju um það hvernig hægt er að stjórna staminu. Meðalaldur við upphaf stams var 47,8 mánuðir 

(4 ár) og meðalaldur þátttakenda var 11,6 ár. Tíu gátu bent á fjölskyldusögu um stam. Meðferðin fór 

þannig fram að börnin og foreldrarnir mættu fimm daga vikunnar í fimm og hálfan tíma. Á meðan 
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börnin voru í einum hópi voru foreldrarnir í öðrum. Eftir þessa tveggja vikna öflugu meðferð settu 

börnin sér í samvinnu við foreldrana markmið um hvernig þau ætluðu að viðhalda árangrinum. Þau 

mættu fjórum sinnum í endurkomu til þess að fá mælingu á viðheldni meðferðarinnar. Börnin voru látin 

svara spurningalistanum OASES-S til að kanna viðhorf þeirra og hver áhrifin af staminu væru. 

Foreldrarnir svöruðu einnig foreldralista sem kannar hvaða áhrif stam barnanna hefur á foreldra hvað 

varðar kvíða og áhyggjur, sem og vitneskju foreldranna um röskunina og hvernig þau treysta sér til 

þess að hafa stjórn á aðstæðum. Við upphaf rannsóknar var meðaltal OASES-S listans 2,87 (á bilinu 

1,85-3,73) og staðalfrávik 0,54, sem setur börnin í flokkinn miðlungs áhrif sem stam hefur á líf þeirra (á 

bilinu væg-miðlungs-alvarleg). Á mynd 1 sést breytingin á niðurstöðum úr OASES-S þegar líður á 

meðferð. Lægri tölur gefa til kynna að stamið hafi minni áhrif á daglegt líf og velferð barnanna. Í heild 

dregur úr áhrifum frá staminu, fer úr toppi miðlungs flokksins, niður í væg/miðlungs flokk. Einnig kom í 

ljós að foreldrarnir bættu vitneskju sína um stam og traust sitt á sjálf sig í að hafa stjórn á aðstæðum. 

Þess ber þó að geta að þessi rannsókn birtist ekki í ritrýndu tímariti og eru vankantar á henni sem 

koma fram. Til að mynda gefur myndin ekki rétta sýn af niðurstöðum úr OASES-listanum þar sem 

taflan með áhrifastigunum er frá einum og upp í fimm, á meðan myndin sýnir aðeins það bil áhrifastiga 

sem fékkst í rannsókninni, frá tveimur og upp í þrjá. Þó að rannsóknin hafi að ýmsu leyti verið 

takmörkuð þá benda fyrstu vísbendingar til þess að slík meðferð virki þegar kemur að því að minnka 

stam og þá einnig áhrifin af staminu, eins og niðurstöður úr OASES-S gáfu til kynna (Millard, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. OASES-S 
niðurstöður með tímanum. 

 

T1: 2-3 mánuðum fyrir meðferð. T2: daginn fyrir meðferð. T3: daginn eftir meðferð. T4: 6 vikum eftir 

meðferð. T5: 4-5 mánuðum eftir meðferð. T6: 8 mánuðum eftir meðferð T7:12 mánuðum eftir meðferð 

(Millard, 2011). 
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1.3.1 Lífsgæði og viðhorf  

Vitað er að stam hefur veruleg áhrif á almenn lífsgæði hjá einstaklingum sem stama (Craig o.fl., 2009; 

Klompas og Ross, 2004; Yaruss og Quesal, 2006). Rannsakendur og talmeinafræðingar hafa ítrekað 

orðið varir við að stamið kemur bæði fram sem skert talflæði og einnig hefur stamið áhrif á allt líf 

einstaklingsins vegna undirliggjandi sálrænna og félagslegra þátta (Cooper og Cooper, 1996; Gabel, 

2006; Yaruss og Quesal, 2004, 2006). Í áratugi hafa fræðimenn og starfandi talmeinafræðingar  

rannsakað viðhorf þeirra sem stama til tals og stams. Þá hafa þeir ekki hvað síst beint sjónum að þeim 

möguleika að neikvæðu viðhorfin sem slík hafi áhrif á talflæðið, þ.e. framkalli aukið stam 

(Vanryckeghem og Brutten, 1997). Sumir hafa jafnvel gengið svo langt að segja að orsök stams liggi 

hreinlega grafin í þeirri sannfæringu viðkomandi að það að tala sé erfitt (Bloodstein og Bernstein 

Ratner, 2008). Samkvæmt þessari kenningu getur neikvætt viðhorf leitt til spennu og tvístrunar í tali 

sem er einkennandi fyrir stam. Andrews og Cutler (1974) bentu á að langtíma viðheldni á talflæði sem 

varð vegna ákveðinnar meðferðar sem þeir veittu skjólstæðingum sínum var að hluta til háð 

jákvæðara viðhorfi til talsins. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður skýrslu sem sýndi fram 

á að langtíma viðheldni á talflæði tengdist jákvæðari viðhorfum gagnvart talinu (Guitar, 1979; Guitar og 

Bass, 1978).          

 Viðhorf til samskipta hjá einstaklingum sem stama hefur verið rannsakað í mörgum löndum 

um langt skeið, með þar til gerðum matstækjum. Árið 1984 kom út matstæki þróað í Bandaríkjunum af 

Gene Brutten sem kallast CAT (Communication Attitude Test). Matstækið grundvallast á 35 atriða 

spurningalista sem er ætlað að meta viðhorf barna til atriða tengdu tali. Niðurstöður úr rannsóknum 

þar sem þetta tæki er notað hafa sýnt að börn sem stama hafa neikvæðara viðhorf til samskipta heldur 

en jafnaldrar sem glíma ekki við málhömlun að einhverju tagi (Vanryckeghem og Brutten, 1997). Í 

rannsókn sem framkvæmd var í Þýskalandi og lagði þennan spurningalista (CAT) fyrir 55 börn á 

aldrinum 6-13 ára sem stömuðu og 55 börn á sama aldri sem stömuðu ekki kom í ljós að börnin sem 

stömuðu höfðu neikvæðara viðhorf til samskipta. Einnig kom í ljós að með aldrinum urðu þessi viðhorf 

neikvæðari hjá börnunum sem stömuðu (Vanryckeghem og Brutten, 1997). Þessar niðurstöður gefa til 

kynna mikilvægi þess að talmeinafræðingar gefi þessum þætti stamsins gaum þegar kemur að 

meðferð barna.  

   Til eru þó nokkur matstæki sem meta lífsgæði og viðhorf einstaklinga sem stama. Í rannsókn 

þeirra Franic og Bothe (2008) fundu þau 17 slík matstæki við ítrekaða leit á netinu og í fræðiritum og 

þar af skoðuðu þau nákvæmlega 10 matstæki með tilliti til áreiðanleika og réttmætis. Þau mælitæki 

sem voru skoðuð voru eftirfarandi; Communication Attitude Test (CAT), Communication Attitude 

Test—Revised (CAT–R), Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES), 

Perceptions of Stuttering Inventory (PSI) S scale, S24, Speech Situation Checklist (SSC–ER), 

Shortened Speech Situation Checklist (SSSC–ER), Stutterer’s Self Ratings of Reactions to Speech 

Situations (SSR), Subjective Screening of Stuttering (SSS). Samkvæmt niðurstöðum þeirrar 

rannsóknar kom í ljós að ekkert af þessum matstækjum fullnægði þeim próffræðilegu skilyrðum sem 

þurfa að vera til staðar þegar meta á heilsutengd lífsgæði hjá einstaklingum sem stama. Mismunandi 

vandamál komu í ljós þegar ýmsir þættir eins og áreiðanleiki og réttmæti voru skoðaðir. OASES-listinn 

fullnægði fimm skilyrðum af þeim fimmtán sem Franic og Bothe (2008) settu fram. Fram kom að 
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OASES innihélt upplýsingar um þátttakandann sjálfan, innri áreiðanleika við 0,90 mörk, innri 

áreiðanleika við 0,70 mörk, norm til viðmiðunar og viðunandi álag á þann sem leggur listann fyrir, þrátt 

fyrir þá staðreynd að nokkuð flókið þykir að reikna niðurstöður úr OASES-listanum. 

Endurprófunaráreiðanleiki (e. test-retest) var ekki viðunandi, hvorki við 0,90 mörk, né við 0,70 mörk og 

var ekki gerð þverskurðarrannsókn né langtímarannsókn á OASES-listanum. Franic og Bothe settu 

einnig útá þau norm sem voru til staðar, sögðu þau ekki nógu góð þar sem of fáir þóttu vera í úrtakinu 

sem miða átti við. Álag á svaranda mældist ekki viðunandi, þar sem talið var að 100 atriði væru of 

viðamikið fyrir hvern þátttakanda. Ekki voru til staðar gögn um gólf- og rjáfurhrif, hvorki fyrir OASES né 

hina listana. Einnig var bent á vankanta því samfara að einstaklingar eigi að sleppa að svara þeim 

spurningum á OASES-listanum sem eiga ekki við, en það gæti haft fleiri vandamál í för með sér og 

orðið þess valdandi að einstaklingar vilji ljúka við spurningarnar með sem minnstri vitrænni fyrirhöfn. 

Bent var á að engin tímamörk væru gefin upp við útfyllingu OASES-listans, en þar er aðeins gefið 

viðmið sem er um 20 mínútur. Ekkert þessara matstækja gáfu upp upplýsingar um þáttagreiningu. 

S24- og S-listarnir voru þeir einu sem sýndu fram á viðunandi innihaldsréttmæti samkvæmt Franic og 

Bothe og var CAT-listinn sá sem mældist með besta hugtakaréttmætið. Aftur á móti kom fram að 

OASES-listinn væri sá eini sem væri byggður upp í samræmi við svo kallaðan ICF-ramma (sbr. bls. 

27) en hlutverk hans er að varpa ljósi á þær afleiðingar á líf einstaklings sem geta fylgt staminu. Þar 

sem OASES-listanum væri ætlað, samkvæmt Franic og Bothe, að meta heildarlífsgæði einstaklings 

sem stamar og skoða alla þætti stamsins, þá fylgdi því líka athugun á þeim áhrifum sem ytri þættir 

hefðu á bæði talfærni og viðhorf þess sem stamar (Franic og Bothe, 2008). Samanborið við hina 

listana var þetta ein af aðalástæðunum fyrir því að OASES-listinn varð fyrir valinu til að þýða og 

staðfæra hér á landi, þ.e. að hann væri byggður upp í samræmi við ICF-rammann. Einnig er það 

kostur að OASES-listinn er víða notaður og því sterkt að hafa hann hér á landi til að geta borið saman 

við niðurstöður annars staðar frá. OASES-listinn er mun yfirgripsmeiri en t.d. S24 og á að ná yfir 

röskunina í heild. Einnig er hann nýjasti listinn sem er í boði í dag. 

Þegar viðhorf til stamsins hjá þeim sem stama eru skoðuð kemur oft fram að stamið sé ekki 

aðeins óþægilegt heldur einnig skammarlegt og jafnvel ógnandi (Bloodstein og Bernstein Ratner, 

2008). Sum orð og framburðarhljóð geta reynst svo erfið að þeir sem stama forðast þau. Viðmælendur 

þeirra sem stama geta virst vera gagnrýnir, óþolinmóðir, vorkunnsamir eða jafnvel að þeir taki upp á 

því að gera grín að viðkomandi. Þegar einstaklingar sem stama verða varir við þessi viðbrögð 

viðmælenda er algengt að þeir taki á vandamálum sínum á óhagkvæman og jafnvel ýktan hátt. Þeir 

eru líklegir til þess að venja sig á að forðast erfið orð með því að nota samheiti eða umorðun og sumir 

verða mjög háðir þessari hegðun.  Algengt er að þeir geri ráð fyrir erfiðum talaðstæðum fyrir fram og 

reyni þá að forðast slíkar aðstæður og takmarka munnleg samskipti sín til að koma í veg fyrir erfiðleika 

(Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008).  

1.3.2 Kvíði og stam 

Lengi vel hefur því verið haldið fram að kvíði eigi stóran þátt í því að einstaklingar stami. Rannsóknum 

ber ekki alltaf saman um hvor þátturinn, þ.e. kvíði og stam, sé orsök og hvor sé afleiðing. Sumir 

fræðimenn vilja meina að kvíði orsaki stam, en aðrir telja að kvíðinn komi í kjölfar stamsins og sé því 
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afleiðing. Um þetta hafa verið gerðar mýmargar rannsóknir þar sem rannsóknarniðurstöðum ber ekki 

saman en þær hafa ýmist sýnt fram á tengsl milli þessara þátta eða ekki. Hvað sem því líður þá hlýtur 

meðferðaraðili að þurfa að taka mið af samspili kvíða og stams í meðferðinni.   

  Ezrati-Vinacour og Levin (2004) athuguðu kvíða hjá tveimur hópum, 47 karlmönnum á 

aldrinum 18-43 ára sem stömuðu og 47 karlmönnum á sama aldri sem stömuðu ekki. Tekið var fram 

að aðeins karlar voru fengnir í þessa rannsókn vegna þess hversu fáar konur fundust á þessum aldri 

sem stömuðu. Þessir hópar svöruðu tveimur spurningalistum tengdum kvíða og stami. Hópnum sem 

stamaði var skipt upp í tvo undirhópa eftir alvarleika stamsins, milt eða mikið. Í stuttu máli voru annars 

vegar lögð fyrir verkefni sem kröfðust tals og hins vegar verkefni sem ekki kröfðust tals. Þátttakendur 

mátu sjálfir hversu mikinn kvíða þeim fannst þeir upplifa á ákveðnum kvarða sem mældi svo kallaðan 

verkefnatengdan kvíða (e. task-related anxiety - TRA). Í ljós kom að þessi tegund kvíða í báðum 

verkefnum var meiri hjá þeim sem stömuðu mikið heldur en þeim sem stömuðu milt og þeim sem 

ekkert stömuðu. Einnig var svokallaður viðvarandi kvíði (e. trait anxiety) skoðaður og bentu 

niðurstöður til að sú tegund af kvíða hefði verið meiri hjá þeim sem stama í samanburði við þá sem 

stama ekki. Að lokum var skoðaður aðstæðubundinn kvíði (e. state anxiety) og þar bentu niðurstöður 

einnig til að þeir sem stömuðu mikið glímdu frekar við þessa tegund kvíða en hinir tveir hóparnir. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að þeir sem stama eru líklegri til þess að þjást af 

viðvarandi kvíða en þeir sem stama ekki. Þá gefa rannsóknirnar einnig vísbendingu um að þeir sem 

stama mikið eigi í meiri erfiðleikum með félagsleg samskipti en þeir sem stama milt eða ekkert. Allar 

þessar niðurstöður voru marktækar (Ezrati-Vinacour og Levin, 2004).  

 Í rannsókn Gunn og félaga (2013) var tilgangurinn að meta kvíða og geðræna þætti hjá 37 

unglingum sem stömuðu og voru í talþjálfun vegna þess. Þetta var gert með viðtölum og fyrirlögn 

matslista til að meta líðan. Þátttakendum var skipt upp í tvo hópa eftir aldri, 12-14 ára (N=20) og 15-17 

ára (N=17). Einnig var skoðað hvort marktækur munur væri á milli hópa varðandi líðan. OASES-S 

(school-age children) var lagður fyrir yngri hópinn og OASES-T (teens) var lagður fyrir þann eldri. Af 

þessu úrtaki voru 38% af þátttakendum áður verið greindir með að minnsta kosti eina geðtruflun (e. 

mental disorder) samkvæmt greiningarkerfinu DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). Stærsti hluti þessara greininga fól í sér einhvers konar kvíða. Þetta hlutfall er helmingi 

hærra en gengur og gerist fyrir almennt þýði unglinga. Eldri hópurinn mældist með marktækt meiri 

kvíða, meira þunglyndi, sterkari viðbrögð við stami og meiri vandamál af tilfinningalegum og 

hegðunarlegum toga heldur en sá yngri. Höfundar benda á að þessar niðurstöður gefi vísbendingu um 

brýna þörf fyrir öflugt matstæki sem tekur á öllum þáttum stamsins (Gunn o.fl., 2013).  

  Craig og Hancock (1996) mátu kvíða 96 ungmenna á aldrinum 9-14 ára sem stömuðu. 

Niðurstöður gáfu til kynna að kvíði þeirra væri innan eðlilegra marka samanborið við börn sem 

stömuðu ekki á sama aldri. Hins vegar, þrátt fyrir að stam tengist ekki óeðlilegum kvíða í barnæsku, 

hafa rannsóknir ítrekað sýnt fram á að börn með einhvers konar talerfiðleika séu í aukinni hættu á  

kvíðaröskun í byrjun fullorðinsára (Baker og Cantwell, 1987; Beitchman o.fl., 2001). Þá hefur einnig 

verið sýnt fram á að unglingar sem stama glíma frekar við kvíða og ótta þegar kemur að samskiptum í 

samanburði við jafnaldra sem stama ekki (Blood o.fl., 2001; Hancock, o.fl.,1998). 
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1.3.3 Einelti og stam 

Einelti er útbreitt vandamál um heim allan, á hvaða aldri sem er og í öllum stéttum þjóðfélagsins. Börn 

sem stama eru mörg hver auðveld skotmörk fyrir einelti. Þau eiga oft og tíðum erfitt með að svara fyrir 

sig og forðast það jafnvel vegna hræðslu við það að stama. Það sem er verra er að ef einelti á sér 

stað hjá barni sem stamar getur það jafnvel aukið stamið og haft áhrif á námsframvindu. Kvíðinn og 

hræðslan við það að mæta í skólann vegna stríðni eða eineltis skiptir þar miklu máli. 

  Stam getur haft áhrif á getu í námi. Það eru helst tveir þættir sem slík tjáskiptaröskun getur 

haft áhrif á þegar kemur að námsgetu. Annars vegar er um að ræða félagsleg áhrif (e. social effects) 

sem geta komið fram vegna stamsins. Nemandi gæti forðast aðstæður þar sem hann þarf að tala 

vegna hræðslu við að skammast sín og verða strítt. Áhrif á nám (e. learning effects) koma þá í kjölfar 

þess að nemandi dregur sig í hlé frá hópæfingum og öðrum félagslegum verkefnum. Þetta gerir það 

að verkum að tækifærið til að læra af samnemendum minnkar og sá möguleiki að ræða um verkefnin 

við þá. Sumir vilja jafnvel bæta við svokölluðum starfsmenntunaráhrifum (e. vocational effects). Þetta á 

við um eldri nemendur sem eru á leið út á vinnumarkaðinn. Þar getur stamið haft neikvæð áhrif á getu 

þeirra til að standa sig í atvinnuviðtölum, sem og haft neikvæð áhrif á starfsferilsval (Bennett, 2006). 

Það er því gríðarlega mikilvægt að skólayfirvöld og starfsfólk skóla séu vel á verði og fljót að grípa inn 

í aðstæður sem virðast ætla að þróast út í einelti. 

 Börn og unglingar sem stama hafa greint frá tilvikum þar sem þau hafa verið lögð í einelti eða 

strítt vegna þess hvernig þau tala. Slík upplifun og reynsla gæti ýtt undir neikvæð áhrif og leitt til þess 

t.d. að þau haldi aftur af sér þegar kemur að því að marka sér framtíðarstefnu varðandi nám, störf og 

tómstundir (Blood og Blood, 2004; Davis o.fl., 2002; Murphy og Quesal, 2002). Blood og Blood (2004) 

skoðuðu skynjun, samskiptahæfni, sjálfsálit og veikleika gagnvart stríðni hjá 53 unglingum sem 

stömuðu og 53 jafnöldrum sem stömuðu ekki. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að unglingarnir 

sem stömuðu voru í marktækt meiri hættu á að verða fyrir stríðni eða einelti (43%) en þeir sem ekki 

stömuðu (11%). Stór hluti þeirra sem stamaði (57%) mat sjálfan sig með lélega samskiptahæfni. Aftur 

á móti voru aðeins 13% þeirra sem ekki stömuðu sem mátu sig með lélega samskiptahæfni. Alls 72% 

af unglingunum sem stömuðu skoruðu innan eins staðalfráviks frá meðaltali á stöðluðu matstæki þar 

sem lagt var mat á sjálfstraust, en það gefur til kynna sjálfstraust sambærilegt við jafnaldra almennt. 

Þeir nemendur sem stömuðu og voru með lélegt sjálfstraust og lélega samskiptahæfni voru líklegri til 

þess að verða fórnarlömb eineltis (Blood og Blood, 2004). Þessar niðurstöður renna enn frekari 

stoðum undir mikilvægi þess að fá í gagnið einhvers konar mælitæki sem metur upplifun og líðan 

þessara barna og unglinga svo unnt sé að grípa inn í þær aðstæður sem geta skapast.  

1.4 OASES-Overall Assessment of the Speaker´s Experience of 
Stuttering 

Árið 2006 kom út matstæki í Bandaríkjunum til þess ætlað að meta upplifun þeirra sem stama og 

tilfinningar gagnvart staminu sjálfu. Tækið sem um ræðir er spurningalisti sem lagður er fyrir 

einstaklinga sem stama. Upphaflega kom út spurningalisti fyrir 18 ára og eldri (OASES-A), en seinna 

var sá listi aðlagaður fyrir unglinga frá 13-17 ára (OASES-T) og börn á aldrinum 7-12 ára (OASES-S). 

A stendur fyrir fullorðna (e. adult), T stendur fyrir unglinga (e. teens) og S fyrir grunnskólabörn (e. 
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school-age children) (Yaruss og Quesal, 2008). Listinn fyrir yngsta hópinn verður viðfangsefni 

þessarar ritgerðar. Spurningalistinn sem um ræðir heitir Overall Assessment of the Speaker´s 

Experience of Stuttering og var unninn af þeim J. Scott Yaruss og Robert W. Quesal ásamt Craig E. 

Coleman sem kom að gerð listans fyrir yngsta hópinn. Verkefni það sem undirrituð hefur tekist á 

hendur er þýðing og staðfærsla listans fyrir yngsta hópinn, en með honum er leitast við að skoða sem 

nákvæmast hvernig einstaklingi líður sem stamar við hinar ýmsu aðstæður, hvaða áhrif stamið hefur á 

viðkomandi og lífsgæði hans og hvernig hann bregst við í misjöfnum aðstæðum. Höfundur telur 

mikilvægt að slíkt matstæki komist í gagnið hérlendis þar sem ekkert matstæki er til á íslensku sem 

skoðar þessar hliðar stamsins. Einnig er það mikilvægt að til sé sérhannaður listi til að leggja fyrir börn 

sem stama, því almennur kvíðalisti þjónar ekki sama tilgangi og skoðar ekki kvíðann út frá staminu 

sjálfu. 

Spurningalistanum er skipt upp í fjóra hluta. Hlutar listans eru sem hér segir:  

1) Almennar upplýsingar (e. general information). Atriðin í þessum hluta leggja mat á viðhorf 

viðkomandi til stamsins, þar á meðal sjálfsmat á talflæði, eðlileika talsins og þekkingu viðkomandi um 

sjálfshjálp og meðferðarmöguleika.  

2) Viðbrögð þín við stami (e. your reactions to stuttering). Þessi hluti snýr að hegðunar- og 

vitsmunalegum viðbrögðum sem viðkomandi upplifir í kjölfarið á stami.  

3) Samskipti í daglegu lífi (e. communication in daily situations). Hér eru atriði sem meta erfiðleika 

viðkomandi í daglegum samskiptum eins og í skóla, í félagslegum aðstæðum og innan veggja 

heimilisins.   

4) Lífsgæði (e. quality of life). Hér eru skoðuð neikvæð áhrif af völdum stamsins á líf viðkomandi.  

Viðkomandi er beðinn um að svara öllum spurningum, en sé einhver spurning sem ekki á við á að 

merkja með krossi yfir þá spurningu og halda síðan áfram. Að hámarki má strika út tvær spurningar 

sem eiga ekki við í hverjum hluta. Fyrir utan það er valmöguleiki við nokkrar spurningar þar sem hægt 

er að haka í ef spurningin á ekki við. Í spurningu 3 (fylgiskjal 1 í viðauka) þar sem spurt er um tækni í 

talþjálfun er þessi valmöguleiki, ef barnið hefur ekki farið í talþjálfun er reitur sem merktur er með 

„engin talþjálfun“. Í spurningu 49 (fylgiskjal 1 í viðauka) er spurt um systkini og þar er reitur sem hægt 

er að haka í með „engin systkini“. Ef spurning skilst ekki er leyfilegt að biðja um aðstoð. Einnig er 

leyfilegt að lesa spurningarnar fyrir þau börn sem eiga í erfiðleikum með að lesa sjálf.  

 Upphaflegi listinn, OASES-A, samanstendur af 100 atriðum en listinn fyrir börnin var styttur og 

málið einfaldað og samanstendur hann af 60 atriðum þar sem svarmöguleikar innihalda kvarða frá 

einum upp í fimm. Tíminn sem áætlaður er í að ljúka við að fylla út OASES-S listann er um 20 mínútur. 

Því hærra sem viðkomandi skorar því neikvæðari eru áhrifin tengd staminu. Fyrst á að leggja saman 

stigin fyrir hvern hluta. Síðan eru talin saman þau atriði sem lokið var við í hverjum hluta. Því næst er 

heildarstigafjölda deilt með fjölda atriða sem lokið var til að fá heildaráhrifastig sem getur verið á bilinu 

1.0-5.0. Með því að nota þetta heildaráhrifastig sem er á vinstri hlið töflunnar á forsíðu listans 

(fylgiskjal 1 í viðauka) er alvarleikastigið ákveðið fyrir hvern hluta. Vert er að taka fram að 
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heildaráhrifastig er síðan gefið fyrir allan spurningalistann. Þe veitir vísbendingar um áhrif stamsins á 

ýmsa þætti lífsins hjá einstaklingnum (Yaruss og Quesal, 2006).   

 OASES-S listinn er fyrir börn á aldrinum 7-12 ára. Hann fór í gegnum álíka ferli og upphaflegi 

listinn (OASES-A) þegar hann var þróaður en var þó fínstilltur með tilliti til aldurs barnanna. Listinn var 

staðlaður í Bandaríkjunum og tóku alls 75 skólabörn þátt í því ferli. Dreifing var skoðuð til að reyna að 

finna gólf- eða rjáfuráhrif, skekkjur og ferilris. Mörg atriðanna í OASES-S sýndu skekkju í dreifingu þar 

sem fleiri svarendur gáfu til kynna minni neikvæð áhrif vegna stamsins en komu fram í OASES-A. 

Höfundar bjuggust aftur á móti við þessu þar sem gert er ráð fyrir að bæði unglingar og börn séu að 

jafnaði ekki eins neikvæð gagnvart stami og fullorðnir (Yaruss og Quesal, 2008). 

1.4.1 ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health 

Til að tryggja sem víðtækast mat á staminu í heild sinni var OASES-listinn þróaður eftir ákveðnum 

ramma, ICF sem stendur fyrir International Classification of Functioning, Disability and Health (Yaruss 

og Quesal, 2004). Þessi rammi var settur fram af World Health Organization (WHO) en hann er 

alþjóðlegur flokkunarrammi fyrir heilsu og heilsufarslega þætti. ICF er endurgerð og aðlöguð útgáfa af 

fyrri ramma WHO, International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) sem 

var hannaður til að lýsa afleiðingum af völdum sjúkdóma. ICF-rammanum er ætlað að varpa ljósi á 

þær afleiðingar fyrir líf einstaklings sem geta fylgt staminu. Hann hefur auk þess víðtæka skírskotun í 

því að hann getur gagnast mörgum og mismunandi aðilum s.s. þeim sem eru starfandi í klíník eða við 

endurhæfingu, þeim sem vinna við rannsóknir, þeim sem vinna að mati og eftirliti með meðferð, þeim 

sem vinna að réttindamálum fatlaðra og síðast en ekki síst þeim sem láta sig mannréttindi varða í 

víðasta skilningi. Grunnþættir ICF eru líkamsvirkni, líkamsuppbygging og virk þátttaka. Þegar eitthvað 

fer úrskeiðis í líkamsvirkni einstaklings eða líkamsuppbyggingu getur það leitt af sér takmarkanir á 

getu einstaklingsins til daglegra athafna og þar með hamlað fullri þátttöku hans í lífinu (Yaruss og 

Quesal, 2004). Ramminn var upphaflega aðlagaður að þeim sem stama af þeim Yaruss og Quesal 

árið 2004. Rök þeirra fyrir því að velja þennan ramma utan um OASES-listann voru þau að hann 

greinir einnig einkenni stamsins sem ekki sjást á yfirborðinu. Því er hægt að horfa á röskunina út frá 

samþættu og heildrænu líkani sem inniheldur nokkra samverkandi þætti. Þeir eru eftirfarandi: 1) 

Líffræðilegir þættir, sem snúa að meintum orsökum eða undirliggjandi orsökum röskunarinnar, sem og 

þeirri líkamlegu skerðingu sem er greinanleg, svo sem spennu í vöðvum og andlitskippum. 2) 

Sálfræðilegir þættir, sem fela í sér hegðunarleg, vitsmunaleg og tilfinningaleg viðbrögð við staminu. 3) 

Félagslegir þættir, sem fela í sér áhrif frá umhverfi á stamið, svo sem viðbrögð annarra sem og 

viðbrögð þess sem stamar við mismunandi félagslegar aðstæður. 4) Heildaráhrifaþættir sem fela í sér 

víðtæka takmörkun á samskiptum og þátttöku í daglegu lífi (Beilby o.fl., 2012; Yaruss og Quesal, 

2004).  

  Hlutverk einstaklingsins sem talar og viðbrögð hans við stami geta verið misjöfn. Hlekkurinn 

milli röskunarinnar og neikvæðra áhrifa veltur á því hvernig viðbrögð viðkomandi við staminu eru.  

Jákvæð eða hlutlaus viðbrögð leiða til minni áhrifa en neikvæð viðbrögð leiða til meiri áhrifa. 

Samkvæmt Yaruss og Quesal (2004) er hægt að skilgreina og flokka viðbrögð einstaklings niður í þrjá 

þætti. Það eru í fyrsta lagi tilfinningaleg viðbrögð þar sem líðan og tilfinningar koma að, þá 

hegðunarleg viðbrögð þar sem spenna og barátta eiga sér stað og síðast vitsmunaleg viðbrögð þar 
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sem sjálfsálit og sjálfstraust koma við sögu. Þeir Yaruss og Quesal (2004) taka einnig fram að það séu 

ekki aðeins viðbrögð barnsins við staminu heldur einnig viðbrögð sem það fær frá umhverfinu sem 

hafa áhrif á reynslu þess af staminu. Þar hafa þættir eins og stríðni, einelti, kröfur, of miklar væntingar 

og þrýstingur um reiprennandi tal mikil áhrif. Höfundar gerðu líkan af röskuninni í heild sinni út frá ICF-

rammanum og sýnir mynd 2 líkanið. 

 

 

 

Mynd 2. Líkan af röskuninni stam út frá ICF-rammanum. 

 

Þetta líkan er hugsað til þess að hjálpa talmeinafræðingum með mælingar og mat og það veitir 

einhvers konar vegvísi til þess að meta röskunina í heild. Það er gert með því að fylgjast með hegðun 

stamsins, tilfinningalegum, hegðunarlegum og vitsmunalegum viðbrögðum, viðbrögðum úr umhverfi 

frá jafnöldrum og foreldrum, takmörkunum í félagslífi og hvaða heildaráhrif stamið hefur á líf barnsins 

(Yaruss o.fl., 2006).  

Með ICF-rammanum telja Yaruss og Quesal (2004) að hægt sé að fá víðtækari þekkingu á röskuninni, 

tengja stamið við aðra sjúkdóma eða fatlanir, og þróa matstæki sem eru til þess ætluð að meta 

árangur meðferðar á mismunandi stigum í tengslum við lífsgæði. Bæði innri og ytri þættir hafa áhrif á 

stam fólks og geta falið í sér meira en aðeins þá hegðun sem sést á yfirborðinu. Það er því gríðarlega 

mikilvægt að kortleggja röskunina út frá heildrænni sýn, vegna þess að það er ekki aðeins það sem 

maður sér eða heyrir sem hefur áhrif á samskiptahæfni og lífsgæði einstaklingsins heldur einnig það 

sem er dulið (Yaruss og Quesal, 2004). 

1.4.2 Réttmæti og áreiðanleiki 

Hugtökin réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) eru notuð í þessu samhengi til að varpa 

ljósi á hlutlægt gildi þeirrar rannsóknar sem OASES-listanum er ætlað að vinna að. Þegar talað er um 
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réttmæti er átt við það hvort að listinn sé raunverulega að mæla það sem hann á að vera að mæla. 

Áreiðanleiki snýst meðal annars um það hvort hægt sé að leggja listann fyrir af mismunandi óháðum 

aðilum og fá sömu niðurstöður. Yaruss og Quesal (2008) greina frá því að upprunalegi listinn, OASES-

A, hafi farið í gegnum viðamiklar mælingar á réttmæti og áreiðanleika. Tvær tegundir af áreiðanleika 

listans voru metnar, innri áreiðanleiki (e. internal consistency reliability) og endurprófunaráreiðanleiki 

(e. test-retest reliability). Innri áreiðanleiki gefur til kynna innbyrðis samsvörun á öllum hlutum 

mælitækisins. Sú aðferð sem hentar OASES best er helmingunaráreiðanleiki (e. split-half reliability) 

vegna þess að hver hluti listans er búinn til úr mörgum undirköflum. Þá er fylgni reiknuð milli 

spurningahluta. Endurprófunaráreiðanleikinn stendur fyrir fylgni milli heildartalna sama prófs sem lagt 

er fyrir aftur með ákveðnu millibili. Prófanir í Bandaríkjunum hafa leitt í ljós mikinn 

endurprófunaráreiðanleika fyrir áhrifastig með mismunandi meðaltöl frá 2,1-3. Einnig sýndi 

samanburður á áhrifaröðunarmati (e. impact rating) sterkan áreiðanleika á milli fyrstu mælingar og 

endurmælinga. Einnig var notast við tvær tegundir af réttmæti, innihaldsréttmæti (e. content validity) 

og hugtakaréttmæti (e. construct validity). Til þess að fá sem best innihaldsréttmæti ákváðu höfundar 

listans að byggja alla þróun hans á ramma ICF. Listinn var hannaður frá upphafi til að meta hugtök 

sem komu beint frá þessum ramma. Með því að flétta þróun listans við þennan ramma töldu höfundar 

að listinn myndi mæla stamið á sem víðtækastan hátt. Hugtakaréttmæti mælir það hversu vel mæling 

endurspeglar ákveðið hugtak. Til þess að vera viss um að hver hluti listans væri að skoða mismunandi 

hugsmíð (e. construct) var fylgni reiknuð milli áhrifastiga (e. impact score) á hverjum hluta. Þegar kom 

að því að meta áreiðanleika listans fyrir yngsta hópinn kom í ljós að í einum hluta OASES-S listans var 

áreiðanleiki ekki nógu góður, en það var í hlutanum um almennar upplýsingar. Höfundar listans nefndu 

þá ástæðu að fyrir þennan aldur virðist vera að þessi hluti virki öðruvísi heldur en hjá þeim fullorðnu og 

unglingunum og það skilar lægri áreiðanleika (Yaruss og Quesal, 2008). Höfundar listans höfðu ekki 

frekari skýringar á þessu, en engu var breytt þrátt fyrir það.  

  Yaruss og Quesal (2006) greindu frá því að niðurstöður þessara athugana voru þær að bæði 

réttmæti og áreiðanleiki OASES-listans hefði verið mjög há í öllum þáttum, að undanskildum hlutanum 

um almennar upplýsingar í OASES-S. Þrátt fyrir að bæði OASES-S og OASES-T listarnir hafi ekki 

verið metnir eins nákvæmlega og OASES-A eru fyrstu niðurstöður jákvæðar í Bandaríkjunum. Listinn 

virðist vera að mæla það sem hann var hannaður til að mæla. Þessar niðurstöður styðja því klíníska 

notkun listans fyrir talmeinafræðinga (Yaruss og Quesal, 2006).  

  Þegar spurningalistinn var þróaður reyndu höfundar hans að hámarka líkurnar á að 

einstaklingar gæfu sem réttust svör. Þetta gerðu þeir með því að: a) tryggja sem best að atriði væru 

með skýrt orðalag og auðskiljanleg, b) velja atriði sem voru beintengd reynslu fólks sem stamar, c) 

flokka atriði í þessa fjóra hluta svo að einstaklingarnir hefðu betri skilning á því hvaða þætti 

röskunarinnar væri verið að spyrja um í hverjum hluta fyrir sig, og d) greina svörin til að tryggja innra 

samræmi. Þrátt fyrir þessar varúðarráðstafanir er mögulegt að einhverjir gefi ekki réttar upplýsingar. 

Það gæti stafað af mörgum ástæðum, eins og t.d. skertri athygli við útfyllingu, skorti á úthaldi til að 

ljúka við listann eða lestrarerfiðleikum og erfiðleikum við að skilja spurningarnar. Áður en 

talmeinafræðingur hefst handa við að túlka niðurstöður OASES-S listans ætti hann að skoða vel hvort 

einstaklingurinn hafi gefið réttar upplýsingar. Þessi athugun ætti þá fyrst og fremst að grundvallast á 
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þekkingu og skilningi talmeinafræðingsins á röskuninni hjá viðkomandi einstaklingi, jafnframt því sem 

athuguð væri samsvörun í viðbrögðum hans og svörum við önnur alhliða mælitæki í greiningu á stami. 

Samhliða þessu færi fram bein athugun á samskiptahegðun einstaklingsins. Ef barnið hefur sleppt 

fleiri en tveimur spurningum í hverjum hluta er ekki hægt að reikna út heildaráhrifastig, hvorki fyrir 

þann hluta né heildina. Því er mikilvægt að talmeinafræðingur aðstoði barnið og fylgist með þegar það 

svarar listanum til að reyna að koma í veg fyrir að slíkt gerist sem og að veita þá aðstoð sem þarf 

hverju sinni. Ef talmeinafræðingur sér að fleiri en tveimur atriðum hefur verið sleppt í einhverjum hluta 

er mikilvægt að hann átti sig á því áður en tíma lýkur svo hann geti spurt barnið frekar út í þau atriði. 

Aftur á móti, ef barnið neitar að svara þessum spurningum eða því finnst þær alls ekki eiga við sig er 

ekki mögulegt að notast við áhrifastigin til að finna út alvarleikastigið (Yaruss og Quesal, 2008).   

  OASES-A listinn hefur meðal annars verið staðfærður í Ástralíu og Hollandi. Í rannsókn 

Blumgart og félaga (2011) í Ástralíu, þar sem staðfærsla og prófun á OASES-A fór fram á 200 

fullorðnum einstaklingum sem stama, kom í ljós að niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður sem 

fengist hafa í Bandaríkjunum og Hollandi með meðaltöl sem falla í miðlungsáhrifaflokkinn (e. moderate 

impact). Í ljós kom að þar sem fólk glímdi við alvarlegra stam var líklegra að það hefði aukin neikvæð 

áhrif í flokkunum almennar upplýsingar (e. general information) og samskipti í daglegu lífi (e. 

communication in daily situations). Einnig voru heildartölur hærri hjá þessum einstaklingum     

(Blumgart o.fl., 2011).  

  Samkvæmt mörgum rannsóknum virðist það vera að með aldrinum aukist neikvæðar 

tilfinningar gagnvart staminu og eru höfundar listans á þeirri skoðun (Luc og  Brutten,1991; Yaruss og 

Quesal, 2008). Þegar skoðuð eru meðaltöl af áhrifatölum í Bandaríkjunum sem fást með fyrirlögn 

listans er greinilegur stigsmunur á hópum. OASES-T er með hærra meðaltal en OASES-S og OASES-

A er með hærra meðaltal en OASES-T. Höfundar bjuggust aftur á móti við þessu þar sem gert er ráð 

fyrir að bæði unglingar og börn séu að jafnaði minna neikvæð gagnvart stami heldur en fullorðnir 

(Yaruss og Quesal, 2008). 

2 Markmið 

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta, þýða og staðfæra bandarísku útgáfu spurningalistans 

OASES-S í samræmi við íslenskar aðstæður. Tilkoma listans er mikilvægur þáttur í því að hjálpa 

talmeinafræðingum að skilja þá mörgu þætti sem stam getur haft áhrif á í lífi einstaklings. Það er 

mikilvægt að talmeinafræðingar átti sig á því að upplifun þess sem stamar getur haft víðtæk áhrif og 

ekki aðeins á talið. Settar voru fram fjórar rannsóknarspurningar: 

 

1. Er áreiðanleiki spurningalistans fullnægjandi? 

2. Kemur stamið í veg fyrir almenn lífsgæði að þeirra eigin mati?  

3. Fer hækkandi aldur barnanna saman við neikvæðar tilfinningar gagnvart staminu, lenda eldri 

börnin frekar í efri flokkum og þau yngri í neðri? 

4. Er dreifingin svipuð og dreifingin í Bandaríkjunum og í Svíþjóð? 
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Það er von höfundar að tilkoma listans muni stuðla að gleggri sýn á tilfinningar og líðan þeirra sem 

stama. Þær upplýsingar sem koma fram ættu þá að hjálpa talmeinafræðingum að sjá heildarmynd 

hvers skjólstæðings og þar af leiðandi að finna víðtæk meðferðarúrræði og markmið sem henta 

hverjum og einum. Í rannsókninni verður leitast við að varpa ljósi á það hvort stamið hafi hamlandi 

áhrif á börn á þessu aldursbili þegar horft er til tilfinninga og líðanar. Einnig er þetta mikilvægt fyrir 

endurmat; eftir að barn hefur hafið meðferð gæti verið gagnlegt að leggja listann fyrir aftur og sjá hvort 

breytingar hafi orðið meðan á meðferð stendur, hvort meðferðin hafi skilað árangri hvað varðar stamið 

og hvort að tilfinningar gagnvart staminu séu orðnar minna hamlandi. Höfundur bindur vonir við að 

niðurstöður rannsóknarinnar muni sýna fram á mikilvægi slíkra lista og þá einnig að svipað verði gert í 

náinni framtíð við unglingalistann (OASES-T) sem og fullorðinslistann (OASES-A), þar sem það er ekki 

síður mikilvægt fyrir þá hópa að fá slíkan lista í gagnið.   

3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 29 börn á aldrinum 7-12 ára sem stama. Úrtakið var valið eftir 

hentugleika þar sem möguleg hópstærð var takmörkuð, en það gæti talist galli á rannsóknarsniðinu. 

Þá er aldursviðmið þýdda listans, af sömu ástæðu, örlítið rýmra en í frumlistanum: börnin voru sum 

hver á 7. ári eða 13. ári. Þessi rýmkun var gerð til að fá sem flesta þátttakendur þegar í ljós kom að 

vegna takmarkaðs mannfjölda á okkar málsvæði reyndist erfitt og jafnvel ómögulegt að finna nógu 

mörg börn sem stama á svo þröngu aldursbili.  

Tafla 1 sýnir aldur þátttakenda í árum. 

 

Tafla 1. Aldur þátttakenda 

Aldur í árum Fjöldi Prósenta 

7 6 20,7% 

8 5 17,2% 

9 2          6,9% 

10 7          24,1% 

11 3 10,3% 

12 6 20,7% 

Samtals 29         100% 

 

 

Börnin voru ýmist í meðferð hjá talmeinafræðingi eða ekki. Börn með sögu um mikil þroskatengd frávik 

voru útilokuð frá rannsókninni þar sem talið var að spurningalistinn yrði of erfiður í þeim tilvikum. 

Drengir voru í miklum meirihluta eða 26 talsins (tæp 90%) á móti 3 stúlkum (rúmlega 10%). 

Meðalaldur var 9,48 ár við upphaf rannsóknar og algengasta aldursár var 10 ár. Verkefnið fékk tilskilin 

leyfi hjá Vísindasiðanefnd (VSN-13-164) og var tilkynnt til Persónuverndar (S6626).  
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3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið í þessari rannsókn var megindlegt (e. quantitative) þar sem úrvinnsla gagna var 

unnin með lýsandi tölfræði. Megindlegt rannsóknarsnið hefur verið allsráðandi í rannsóknarheiminum í 

áratugi. Það er yfirleitt breiðara en eigindlegt (e. qualitative) rannsóknarsnið og leyfir það að farið sé 

yfir víðara svið. Einnig gerir það rannsakanda kleift að safna upplýsingum frá mörgum aðilum á ekki of 

löngum tíma sem og að sýna hvort að samband sé á milli þeirra breyta sem verið er að rannsaka 

hverju sinni. Kostur þessa rannsóknarsniðs er einnig sá að hægt er að skoða hlutina í víðara 

samhengi. Þá er einnig mögulegt að draga ályktanir um stóran hóp út frá minni hóp. Helstu gallar 

þessa rannsóknarsniðs eru aftur á móti þeir að ekki fæst eins djúp sýn og þegar notast er við 

eigindlegar aðferðir og oftast eru þátttakendur ekki skoðuð í sínu eigin umhverfi (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Þegar horft er á gæði megindlegra rannsókna þá byggja þær að stórum hluta á 

innra réttmæti, þ.e. hversu líklegt er að svörin sem fást hafi sannarlega svarað þeim spurningum sem 

spurt var um. Annar mikilvægur þáttur er ytra réttmæti, en það segir til um það hvort hægt sé að 

alhæfa niðurstöður úr einni rannsókn yfir á aðrar aðstæður. Einnig er mikilvægt að mælitækið sem 

notað er sé áreiðanlegt, þ.e. að endurteknar mælingar á sama viðfangsefni leiði til sömu eða svipaðrar 

niðurstöðu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Að notast við lýsandi tölfræði er góð leið til að fá yfirlit yfir það hvernig gögnin eru og sjá hvað sé 

dæmigert fyrir þau. Einnig er hægt að sjá hversu miklu munar á einstaklingum í hópnum. Myndir og 

töflur eru mikilvægar þegar kemur að því að skoða dreifingu breyta og gegna þær lykilhlutverki (Amalía 

Björnsdóttir, 2013). Spurningalistinn OASES notast við fimm þrepa raðkvarða sem metur eina vídd og 

nefnist hann Likertkvarði. Hægt er að nota mismunandi Likertkvarða með nokkrum þrepum, til dæmis 

þriggja þrepa (1-3), fjögurra (1-4), fimm (1-5) eða sjö (1-7). Hvert gildi er þá tengt orði sem fær tölugildi 

þegar úrvinnsla hefst. Af þessum kvörðum er fimm þrepa kvarðinn algengasta form spurningalista 

þegar spurt er út í viðhorf. Hann gefur upplýsingar til viðbótar við t.d. fjögurra þrepa kvarðann og hefur 

þessa svokölluðu miðju, sem væri þá svarmöguleiki þrjú. Kosturinn við fimm þrepa kvarðann er einnig 

sá að hann gefur meiri dreifingu í svörum og hættan á tapi upplýsinga er minni (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). 

3.3 Framkvæmd 

3.3.1 Rannsóknaraðstæður 

Lagt var upp með í byrjun að þátttakendur kæmu ásamt forráðamönnum á skrifstofu leiðbeinanda þar 

sem höfundur tæki á móti þeim og legði listann fyrir. Þessi tilhögun var þó ekki alveg einhlít heldur 

þurfti stundum að breyta út af vegna aðstæðna. Flestir komu þó á skrifstofu leiðbeinanda (15) með 

foreldrum sínum, en höfundur fór sjálfur til Keflavíkur og Akraness þar sem hann fékk góða aðstöðu í 

skólum og á skólaskrifstofum þar sem listinn var lagður fyrir 8 börn. Samnemandi höfundar átti leið 

norður á Akureyri vegna sinnar rannsóknar og tók listann með og lagði hann fyrir einn þátttakanda á 

lokaðri skrifstofu. Starfandi talmeinafræðingur á Akureyri og í Vestmannaeyjum aðstoðuðu einnig og 

lögðu listann fyrir sinn hvorn þátttakandann. Auk þess var í þemur tilvikum leitað liðsinnis kennara úti á 

landi sem lögðu listann fyrir þátttakendur; það var á Vopnafirði, Reyðarfirði og í Þorlákshöfn. Í þeim 
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tilvikum þar sem höfundur lagði listann ekki fyrir sjálfur var símanúmer hans gefið upp ef einhverjar 

spurningar vöknuðu á meðan á fyrirlögn stóð. 

3.3.2 Þýðing 

Þegar matstæki er þýtt er það alltaf visst áhyggjuefni að hugsmíðin haldist ekki að öllu leyti óbreytt í 

gegnum þýðingarferlið. Líklegt er að eiginleikar matstækis á þýdda tungumálinu verði eitthvað lakari. 

Þegar upp kemur vandi með alhæfingargildi hugsmíðar eða einhvers sem rekja má til menningarþátta 

er líklegt að það leiði til þess að þýdda útgáfan hafi lakari próffræðilega eiginleika (Einar 

Guðmundsson, 2006). Ákveðið var í samráði við meistaranefnd að fara ekki þá algengu leið að 

bakþýða listann, þ.e. að þýða hann yfir á ensku og aftur yfir á íslensku til að sjá hvort þýðingin virki. Sú 

aðferð sem varð fyrir valinu var að gera tvær sjálfstæðar þýðingar og síðan athugun á nákvæmni 

þýðinga hjá þriðja aðila (Einar Guðmundsson, 2006). Þessar tvær sjálfstæðu þýðingar voru gerðar af 

höfundi og samnemanda hennar, Berglindi Bjarnadóttur. Eftir að þeirri þýðingu var lokið voru báðar 

útgáfur sendar í yfirlestur og samanburð til leiðbeinanda og ábyrgðarmanns rannsóknarinnar, Jóhönnu 

T. Einarsdóttur, sem kom með ábendingar og hjálpaði til við breytingar. Allir sem komu að þýðingu 

listans höfðu einhvers konar sérþekkingu á stami og voru tvítyngdir á ensku og íslensku, en það er 

skilyrði fyrir því að þýða matstæki (Einar Guðmundsson, 2006). Lokaútgáfa listans var síðan send á 

óháðan tvítyngdan aðila sem hefur reynslu af þýðingum, og gerðar voru lokabreytingar á uppsetningu 

á málfræðilegum atriðum. Þegar þýðingu var lokið var lítið úrtak (5 börn) valið af handahófi og 

forprófað, en sú aðferð er notuð til að slípa listann og lagfæra orðalag eða annað sem er ábótavant. Í 

forprófuninni kom í ljós að allra yngstu börnin áttu í vandræðum með sumar spurningarnar, þ.e. þau 

skildu þær ekki og þurfti höfundur að útskýra og umorða sumar þeirra. Einnig sáust ákveðin 

þreytumerki hjá þeim eftir um helming spurninganna, og áttu þau í erfiðleikum með athygli undir lokin. 

Hafa ber í huga að þau börn sem voru forprófuð höfðu ekki mikla vitneskju um það hvað stam væri og 

gæti það haft áhrif á hversu erfiðar sumar spurningarnar voru þeim. Þau börn sem voru eldri en 10 ára 

virtust aftur á móti gera sér betur grein fyrir innihaldi spurninganna, gátu betur skilið þær og héldu 

betur einbeitingu. Höfundur las allar spurningarnar fyrir 7-9 ára börnin að þeirra ósk, en börnin sem 

voru 10-12 ára lásu sjálf. Eftir að forprófun lauk var listinn lagður fyrir úrtak með 29 börnum sem 

stömuðu á aldrinum 7-12 ára.  

3.3.3 Gagnasöfnun 

Þar sem aðeins lítið hlutfall barna stamar og engin skrá er til sem heldur utanum þessa einstaklinga 

var haft samband við starfandi talmeinafræðinga til þess að þeir gætu bent á börn sem stama á þessu 

aldursbili. Í framhaldi af því var haft samband við foreldra barnanna. Einnig var leitað á náðir 

þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar sem sendu kynningu á alla skólastjóra í sínum hverfum, sem og  

skólaskrifstofur á höfuðborgarsvæðinu. Höfundur hafði síðan sjálfur samband við skólaskrifstofur í 

öðrum landshlutum. Sent var út upplýsingablað um rannsóknina (fylgiskjal 2 í viðauka) til þeirra 

foreldra sem sýndu því áhuga að börn þeirra tækju þátt. Í því komu fram ítarlegar upplýsingar um 

tilgang og aðferðafræði rannsóknarinnar. Foreldrum var einnig gerð grein fyrir því að þeir og börn 

þeirra gætu hætt við þátttöku í verkefninu hvenær sem væri. Foreldrar skrifuðu undir 

samþykkisyfirlýsinguna (fylgiskjal 3 í viðauka) áður en listinn var lagður fyrir á skrifstofu leiðbeinanda. 
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Þau börn sem höfðu náð 12 ára aldri þurftu einnig að skrifa undir sérstakt samþykkisplagg (fylgiskjal 4 

í viðauka). Þá skrifaði rannsakandi einnig undir trúnaðaryfirlýsingu (fylgiskjal 5 í viðauka). Í lok janúar 

2014 hófst fyrirlögn listans og stóð hún yfir til loka mars 2014. Þær upplýsingar sem fengust með 

fyrirlögninni eru vissulega viðkvæmar og því þarf að gæta fyllsta trúnaðar. Höfundur og leiðbeinandi 

koma til með að verða einu aðilarnir sem hafa aðgang að gögnunum. Að rannsókn lokinni verður öllum 

gögnum eytt. 

4 Úrvinnsla 

Spurningalistinn var kóðaður og sleginn inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem tölfræðiúrvinnsla var unnin. 

Farið var yfir gagnasafnið og innsláttarvillur lagaðar. Reiknaður var út meðalaldur og algengasti aldur. 

Fylgt var svipaðri tölfræðilegri úrvinnslu og kemur fram með handbók listans með bandarísku 

útgáfunni. Búnar voru til tíðnitöflur með lýsandi tölfræði fyrir hvern hluta og hverja spurningu þar sem 

fram kom meðaltal, miðgildi, algengasta gildi, staðalfrávik, skekkja og ris. Önnur skref í 

tölfræðiúrvinnslu voru athugun á fylgni milli hluta spurningalistans, sem gert var með Spearman´s rho 

fylgnistuðli. Athugun var gerð á áreiðanleika hvers hluta sem og spurningalistans alls með 

helmingunaráreiðanleikastuðli (e. Split-half reliability). Kannaður var munur á milli aldurshópa og hvort 

fylgni fyndist á milli aldurs og heildaráhrifastiga. Að lokum var skoðuð dreifing heildaráhrifastiga 

þátttakenda í áhrifaflokkunum. 

5 Niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Greint verður frá hverjum hluta 

spurningalistans fyrir sig með lýsandi tölfræði. Byrjað verður að greina frá hluta I sem fjallar um 

almennar upplýsingar, þá hluta II sem fjallar um viðbrögð við staminu, næst hluta III sem fjallar um 

samskipti í daglegu lífi og að lokum hluta IV sem fjallar um lífsgæði. Þá verður skoðuð fylgni á milli 

hluta sem og fylgni við aldur og áreiðanleika hvers hluta. Að lokum er sýnd dreifing þátttakenda eftir 

áhrifaflokkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

35 

5.1 Lýsandi tölfræði fyrir hvern hluta 

5.1.1 Hluti I. Almennar upplýsingar 

Í töflu 2 má sjá lýsandi tölfræði fyrir hluta I. Almennar upplýsingar. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir OASES-S hluti I. Almennar upplýsingar 

Spurning Meðaltal Miðgildi Tíðasta 

gildi 

Staðalfrávik Skekkja  Ris 

      1   2,59    3   3     0,82   -0,29  -0,24 

      2   2,45    2   2     0,94    0,56   0,64 

      3   2,77    3   2     1,14    0,32  -0,60 

      4   2,76    3   3     0,91   -0,38  -0,45 

      5   3,03    3   3     1,32    0,32  -0,74 

      6   3,31    3   3     1,22    0,10  -0,73 

      7   3,17    3   5     1,51   -0,48  -1,45 

      8   2,83    3   1     1,46    0,10  -1,31 

      9   4,48    5   5     1,05   -2,10   3,80 

     10   2,38    2   2     1,08    0,60  -0,20 

     11   1,86    2   1     0,78    0,25  -1,32 

     12   2,15    2   2     0,83    1,14   -0,62 

     13   3,38    3   3     0,98   -0,13   0,12 

     14   3,93    4   3     0,92   -0,15  -1,25 

Meðaltal   2,94 2,86 2,86     0,41    0,35  -0,42 

Staðalfrávik   1,22 1,27 0,94     0,31    0,08  -0,33   

Min   1,86   2   1     0,78    -2,10  -1,45  

Max   4,48   5   5     1,51     1,14   3,80  

 

 

 

 

      

Mikil dreifing var á milli spurninga í hlutanum um almennar upplýsingar. Í töflunni má sjá að meðaltal er 

allt frá 1,86 og upp í 4,48. Áberandi var hversu hátt meðaltal var í spurningu 9, en þar er spurt um 

vitneskju um sjálfshjálparhópa. Þar voru allir þátttakendur nema fjórir sem völdu gildið 5 sem stóð fyrir 

„ekkert“. Ef þessi spurning er útilokuð úr gagnasafninu lækkar meðaltal hlutans úr 2,94 niður í 2,83. 

Staðalfrávikin eru frá 0,78 til 1,51 sem gefur til kynna ágæta dreifingu svara í hverri spurningu. Flestar 

ris-tölurnar voru mínus tölur, sem gefur til kynna að dreifingin sé ekki normaldreifð og að gildin dreifi   

meira úr sér en normaldreifing myndi gera. 



  

36 

5.1.2 Hluti II. Viðbrögð þín við stami 

Í töflu 3 má sjá lýsandi tölfræði fyrir hluta II. Viðbrögð þín við stami. 

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir OASES-S hluti II. Viðbrögð þín við stami  

Spurning Meðaltal Miðgildi Tíðasta 
gildi 

Staðalfrávik Skekkja    Ris 

   16   2,31     2    2     1,14   0,43  -1,19 

   17   2,14     2    1     1,22   0,74  -0,56 

   18   2,45     2    1     1,15   0,06  -1,42 

   19   2,17     2    1     1,23   0,52  -0,88 

   20   1,41     1    1     0,87   2,23   4,25 

   21   2,34     2    1     1,42   0,62  -0,97 

   22   1,31     1    1     0,71   2,64   7,24 

   23   2,21     1    1     1,42   0,64  -1,12 

   24   2,10     2    2     1,11   0,95   0,30 

   25   1,90     1    1     1,17   1,20   0,49 

   26   2,52     3    1     1,33   0,40  -0,82 

   27   2,10     2    1     1,26   0,93  -0,05 

   28   1,45     1    1     0,87   1,75   1,81 

   29   2,83     3    3     1,07   0,18  -0,28 

   30   2,14     2    1     1,06   0,48  -0,96 

   31   1,83     2    1     1,07   1,49   1,89 

   32   2,93     3    1     1,71   0,07  -1,75 

   33   2,14     2    1     1,18   0,95   0,40 

   34   2,55     2    2     1,33   0,62  -0,56 

   35   2,31     2    2     1,10   0,69  -0,18 

Meðaltal   2,16 2,15 1,95     0,54   0,06 -0,92 

Staðalfrávik   1,11 1,07 1,23     0,33  -0,12  0,24 

Min   1,31    1    1     0,71   0,06 -1,42 

Max   2,93    3    3     1,42   2,64  7,24 

 

Í þessum hluta var spurt um viðbrögð við stami. Þátttakendur svöruðu með hærri tölu ef þeir fundu t.d. 

fyrir ákveðnum neikvæðum tilfinningum og með lægri tölu ef þessar tilfinningar voru ekki eins sterkar. 
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Dreifingin var nokkur en þó með lægri meðaltöl en í hluta I. Í töflunni má sjá að meðaltölin eru frá 1,31 

til 2,93. Staðalfrávikin voru á bilinu 0,71 til 1,42 sem bendir til ágætrar dreifingar á svarmöguleikum. Í 

spurningu 20 þar sem spurt er um hvort viðkomandi finni fyrir sektarkennd þegar hann hugsi um 

stamið, sést að dreifingin er jákvætt skekkt með gildið 2,23 sem gefur til kynna að flestir hafi valið lágt 

gildi frá 1-5. Það sama á við um spurningu 22, þar sem spurt er um hvort viðkomandi finni fyrir spennu 

í vöðvum þegar hann talar án þess að stama. Ris-gildin voru ýmist jákvæð eða neikvæð. Jákvæð gildi 

gefa til kynna að dreifingin sé minna dreifð en í venjulegri normaldreifingu, en neikvæð gildi gefa til 

kynna að dreifingin sé meiri en í normaldreifingu. 

5.1.3 Hluti III. Samskipti í daglegu lífi 

Í töflu 4 má sjá lýsandi tölfræði fyrir hluta III. Samskipti í daglegu lífi. 

Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrir OASES-S hluti III. Samskipti í daglegu lífi 

Spurning Meðaltal Miðgildi Tíðasta 
gildi 

Staðalfrávik Skekkja  Ris 

36  1,83    1    1      1,04    1,19 1,30 

37  2,03    2    1      1,05    0,92 0,66 

38  2,03    2    1      1,15    0,99 0,19 

39  2,83    3    1      1,44    0,17 -1,28 

40  1,90    2    1      1,11     1,22 0,88 

41  2,72    3    3      1,30    0,35 -0,76 

42  1,72    1    1      0,92    0,89 -0,46 

43  2,28    2    2        1,09    0,62 -0,17 

44  1,83    2    1      0,89    1,02 0,60 

45  1,76    1    1      0,95    1,06 0,17 

46  3,10    3    3      1,32   -0,02 -0,92 

47  2,34    2    2      1,23    0,88 0,18 

48  1,21    1    1      0,41    1,52 0,35 

49  1,48    1    1      1,01    2,44 5,79 

50  1,28    1    1      0,46    1,06 -0,95 

Meðaltal  2,02    2  1,80      0,56    0,35 -0,76 

Staðalfrávik  0,98  0,99  1,03      0,42    0,45 -0,64 

Min  1,21    1     1      0,41   -0,02 -1,28 

Max  3,10    3    3      1,44    2,44  5,79 
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Hluti III fjallar um samskipti í daglegu lífi. Þátttakendur merktu við 1 ef þeim fannst almennt ekki erfitt 

að tala í hinum ýmsu aðstæðum, og merktu svo í hærri gildi eftir því hve erfiðar aðstæðurnar voru 

þeim. Dreifingin í hluta III var nokkuð mikil en þó með lægri meðaltöl að jafnaði en í tveimur fyrri 

hlutunum. Meðaltalið var frá 1,21 til 3,10. Staðalfrávikin voru frá 0,41 til 1,44. Í spurningu 49 kemur 

fram að dreifingin var jákvætt skekkt með 5,79 og meðaltal 1,48 sem bendir til að flestir hafi valið lágt 

gildi frá 1-5 í svarmöguleikum. Þar var spurt um það hvort viðkomandi finnist erfitt að tala við systkini 

sín, og sýndu þessar niðurstöður að flestum þátttakendum þótti það ekki erfitt. Ris-gildin voru ýmist 

jákvæð eða neikvæð sem gefur til kynna að dreifingin sé ekki normaldreifð og eins og áður sagði, 

ýmist minna dreifð en venjuleg normaldreifing eða meira. 

5.1.4 Hluti IV. Lífsgæði 

Í töflu 5 má sjá lýsandi tölfræði fyrir hluta IV. Lífsgæði. 

 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrir OASES-S hluti IV. Lífsgæði 

Spurningar Meðaltal Miðgildi Tíðasta 
gildi 

Staðalfrávik Skekkja Ris 

51 2,10 2    2   1,11   0,95 0,30 

52 2,45 2    1   1,29   0,44 -0,95 

53 1,32 1    1   1,56   1,58 1,84 

54 1,83 2    1   1,04   1,39 1,91 

55 1,62 1    1   0,90   1,48 1,58 

56 1,31 1    1   0,93   3,32 10,76 

57 1,90 1    1   1,29   1,27 0,49 

58 1,62 1    1   0,94   1,96 4,75 

59 1,66 1    1   1,05   1,78 2,92 

60 1,72 1    1   1,28   1,44 0,51 

Meðaltal 1,76 1,60 1,40   0,61   1,35 2,30 

Staðalfrávik 0,86 0,70 0,42   0,46   0,32 -0,68 

Min 

Max 

1,31 

2,45 

  1 

  2 

  1 

  2 

  0,90 

  1,56 

  0,44 

  3,32  

-0,95 
 
10,76 

 

Hluti IV fjallar um lífsgæði. Mismunur á meðaltölum spurninga í þessum hluta var nokkuð minni en í 

hinum þremur hlutunum. Meðaltal meðaltalanna var þó nokkuð lægra heldur en í hinum hlutum listans, 

eða 1,76 sem þýðir að almennt séð telja þátttakendur að stamið hafi ekki mikil áhrif á lífsgæði. 

Meðaltölin eru frá 1,31-2,45. Staðalfrávikin voru frá 0,90 til 1,56 sem bendir til ágætrar dreifingar í 
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hverri spurningu þegar horft er á svarmöguleika. Í spurningu 56 þar sem spurt var um hversu mikið 

stamið komi í veg fyrir að viðkomandi geti talað við foreldra sína er jákvæð skekkja 3,32 sem bendir til 

að flestir hafi valið lágt gildi frá 1-5 í svarmöguleikunum, og gefur það til kynna að hjá langflestum komi 

stamið ekki í veg fyrir að viðkomandi geti talað við foreldra sína. Hér voru flest ris-gildin jákvæð sem 

garf til kynna að gildin dreifðu ekki eins mikið úr sér og í normaldreifingu, og í þessu tilviki þyrptust 

gildin á neðri hluta kúrfunnar. 

5.2 Innri áreiðanleiki 

Í töflu 6 má sjá útkomu úr innri áreiðanleikaathugun. Notast var við Split-half áreiðanleikastuðul, 

Spearman-Brown. 

Tafla 6. Innri áreiðanleiki. Split-half áreiðanleikastuðull 

Hluti N Meðaltal Staðalfrávik  Áreiðanleiki 

I: Almennar 
upplýsingar 
 

29   2,94      0,45        0,65 

II: Viðbrögð þín 
við stami 
 

29   2,16      0,54        0,89  

III: Samskipti í 
daglegu lífi 

29   2,04      0,56        0,80  

IV: Lífsgæði 29   1,76      0,64        0,77  

Heildaráhrifastig 29   2,27      0,39        0,90  

 

Áreiðanleikinn er mældur með stuðli frá 0-1. Því nær sem talan er einum því betri er áreiðanleikinn. 

Niðurstöður úr áreiðanleikaprófi sýndu háan áreiðanleika í öllum hlutum spurningalistans að 

undanskildum hluta I um almennar upplýsingar sem mælist með 0,65. Áreiðanleiki var sérstaklega hár 

í hluta II þar sem hann mældist 0,89 og í öllum spurningalistanum þar sem hann mældist 0,90 sem 

gefur til kynna mikinn stöðugleika mælinganna. 

5.3 Fylgni milli hluta 

Í töflu 7 má sjá fylgni milli hluta í spurningalistanum. Notast var við Spearman´s rho fylgnistuðul. 

Tafla 7. Fylgni milli hluta í OASES-S. Spearman´s rho fylgnistuðull 

                   
Hluti 

I: Almennar 
upplýsingar 

II:Viðbrögð     
þín við stami 

 III:Samskipti í 
daglegu lífi 

   IV: Lífsgæði 

I: Almennar 
upplýsingar 

        _    0,38*      0,46*       0,26 

II: Viðbrögð þín 
við stami 

      0,38*       _      0,39*       0,28 

III: Samskipti í 
daglegu lífi 

      0,46*    0,39*         _       0,40* 
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IV: Lífsgæði       0,26    0,28      0,40*          _ 

Heildaráhrifastig       0,55**    0,66**      0,80**       0,59** 

*p < 0,05; **p < 0,01 

Fylgni milli allra hluta og heildaráhrifastigs mældist marktæk við p<0,01. Ekki var marktæk fylgni milli 

hluta I og IV né milli hluta II og IV. Þessar niðurstöður benda til þess að hlutarnir séu ekki að öllu leyti 

sjálfstæðar einingar heldur að tengsl séu á milli þeirra. 

5.3.1 Fylgni við aldur 

Ákveðið var að skipta þátttakendum í tvo aldurshópa, yngri hóp 7-9 ára (44,8%) og eldri hóp 10-12 ára 

(55,2%).  

5.3.1.1 Fylgni við aldur eftir hlutum 

Að meðaltali voru yngri þátttakendur með hærri heildaráhrifastig í hluta I Almennar upplýsingar 

(M=3,08 SD=0,28) heldur en þeir eldri (M=2,74 SD=0,43). Það gefur til kynna að yngri hópurinn hafi 

frekar merkt við hærri gildi (1-5). Þessi munur var marktækur, t(27) = 2,45, p<0,05. Í öðrum hlutum 

listans var ekki marktækur munur eftir aldri. 

5.3.1.2 Fylgni við aldur, einstaka spurningar 

5.3.1.2.1 Hluti I. Almennar upplýsingar 

Aðeins ein spurning í hluta I mældist með marktæka fylgni við aldur og var það spurning 7 (sjá töflu 1). 

Þar kom í ljós að yngri börnin (M=4,23 SD=1,23) vissu minna um hvað fær fólk til að stama meira 

heldur en þau eldri (M=2,31 SD=1,13). Þessi munur var marktækur, t(27) = 4,43, p<0,05. Við þessu 

var að búast þar sem líklegt er að eldri börnin hafi meiri vitneskju um stam. 

5.3.1.2.2 Hluti II. Viðbrögð þín við stami 

Í þessum hluta voru það tvær spurningar sem mældust með marktæka fylgni við aldur á milli hópa. 

Fyrst ber að nefna spurningu fjögur sem var með marktækan mun á aldurshópum, t(27) = 2,60 

p<0,05. Þar kom fram að yngri börnin (M=2,77 SD=1,24) finna frekar fyrir leiða eða uppnámi þegar 

þau stama heldur en þau eldri (M=1,69 SD=1,01). Þessi munur var marktækur. Einnig fannst 

marktækur munur á aldurshópum (t(27) = 2,60 p<0,05) í spurningu 27 þar sem yngri börnin (M=2,62 

SD=1,26) nota frekar hækjur og ræskingar til þess að reyna að koma í veg fyrir stam eða fela það, en 

þau eldri (M= 1,69 SD=1,13). 

5.3.1.2.3 Hluti III. Samskipti í daglegu lífi 

Í III hluta var engin spurning með marktækan mun milli aldurshópa þannig að ekki virtist vera munur í 

þessum hluta á  milli aldurshópa. 
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5.3.1.2.4 Hluti IV. Lífsgæði 

Í hluta IV var spurning 52 sú eina sem var með marktækan mun milli aldurshópa (t(27) = 2,20 p<0,05). 

Þar kom í ljós að yngri börnin (M=3,00 SD=1,47) virtust finna fyrir neikvæðari áhrifum á líf sitt þegar 

kom að viðbrögðum annarra við staminu heldur en þau eldri (M=2,00 SD=0,97). Í þeirri spurningu var 

minnst á einelti og stríðni af völdum annarra vegna stamsins. 

5.4 Heildaráhrifastig OASES-S 

Á mynd 3 getur að líta hvernig þátttakendur raðast í flokkana væg til alvarleg áhrif. Þegar fundið er út í 

hvaða flokk þátttakendur raðast er reiknað út ákveðið heildaráhrifastig. Það var gert með því að leggja 

saman stigin fyrir hvern hluta. Því næst voru talin saman þau atriði sem lokið var við í hverjum hluta. 

Að lokum var heildarstigafjölda deilt með fjölda atriða sem lokið var við til að finna þetta 

heildaráhrifastig. Áhrifastigið er á bilinu 1,0-5,0. Flokkarnir eru sem hér segir (eftir áhrifum sem stamið 

hefur): Væg (1,00-1,49) Væg/miðlungs (1,50-2,24), Miðlungs (2,25-2,99), Miðlungs/alvarleg (3,00-

3,74) og Alvarleg (3,75-5,00). Í þessu úrtaki voru 48% þátttakenda sem lentu í væg/miðlungs flokknum 

(14). Jafn margir lentu í miðlungs flokknum eða 48% (14). Aðeins einn þátttakandi lenti í 

miðlungs/alvarlega flokknum eða 3%.  

 

 

Mynd 3. OASES-S heildaráhrifastig 
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5.5 Samanburður lýsandi tölfræði. Ísland, Bandaríkin og Svíþjóð. 

Mögulegt var að bera saman niðurstöður úr stöðluninni í Bandaríkjunum og í Svíþjóð. Í töflu 8 sést 

samanburður við stöðlun OASES-S bæði við Bandaríkin og Svíþjóð.  

 

Tafla 8. Samanburður af lýsandi tölfræði milli hinnar íslensku, amerísku og sænsku útgáfu  
OASES-S 

 

 

Hluti af OASES-S 

OASES-S 

íslenska 

útgáfan (N=29)  

OASES-S 

ameríska 

útgáfan (N=75) 

OASES-S 

sænska  

útgáfan (N=32) 

 M SD  M SD  M             SD 

I:Almennar 

upplýsingar 

2,94 0,41 2,57 0,50 2,90          0,40 

II:Viðbrögð 

þín við stami 

2,16 0,54 2,38 0,40 2,30          0,60 

III:Samskipti 

í daglegu lífi 

2,02 0,56 2,08 0,50 2,00          0,70 

IV: Lífsgæði 1,76 0,61 1,72 0,20 1,70          0,60 

Heildaráhrifastig 2,24 0,38 2,25 0,50
 

2,28          0,47 

 

Hér getur að líta samanburð milli þessa þriggja landa og stöðlunar á OASES-S. Eins og sést voru 

meðaltöl mjög sambærileg á milli landa. Íslenska útgáfan og sú sænska voru með hærra meðaltal í 

hluta I sem bendir til þess að börn á Íslandi og í Svíþjóð viti almennt minna um stam en bandarísk 

börn. Í heildaráhrifastigum voru meðaltölin nánast hnífjöfn eða 2,24 (Ísland), 2,25 (Bandaríkin) og 2,28 

(Svíþjóð).  
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5.6 Leiðrétt fylgni og fylgni atriða 

Í töflu 9 eru sýndar niðurstöður leiðréttrar fylgni við heildartölur og fylgni atriða. 

Tafla 9. Leiðrétt fylgni og fylgni atriða 

 
 
Hluti 

Leiðrétt fylgni 
við heildartölu 

   Fylgni atriða 

M Bil   M                    Bil  

I: Almennar 
upplýsingar (14) 

0,17 -0,10-0,42      0,06              -0,42-0,58 

II: Viðbrögð þín 
við stami (20) 

0,37  0,05-0,68             0,17            -0,30-0,68 

III: Samskipti í 
daglegu lífi (15) 

0,44 0,10-0,65             0,24       -0,39-0,76 

IV: Lífsgæði (10) 0,49 -0,01-0,77             0,29        -0,21-0,73 

 

Tafla 9 gefur upplýsingar um það hvernig spurningarnar loðuðu saman og hvort þær væru einsleitar í 

hverjum kafla fyrir sig sem og hvernig fylgni hverrar spurningar mældist við heild hvers kafla. Í hluta I 

sést að spurningarnar voru misleitar, og tölurnar lágar sem bendir til þess að spurningarnar loði ekki 

vel saman. Í hluta II voru ögn hærri tölur, sem bendir til meiri einsleitni en í hluta I en þó ekki nægilega 

mikið til að teljast gott. Í hluta III voru tölurnar þokkalegar og virðast spurningarnar loða ágætlega 

saman. Hluti IV var svo með hæstu tölurnar, en þar virtust spurningarnar nokkuð einsleitar.  

 

6 Umræða 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að fá í gagnið staðlað mælitæki sem gæfi mynd af almennri 

reynslu þess sem stamar á líðan og félagsleg samskipti. Listinn varpar ljósi á það hvernig börn á 

aldrinum 7-12 ára skynja stamið í samskiptum við umhverfið og almenn lífsgæði. Listinn er mikilvæg 

viðbót fyrir starf talmeinafræðinga og auðveldar þeim vinnu sína þegar þeir fá börn í meðferð sem 

stama. Listinn kemur til með að hjálpa talmeinafræðingum að sjá hvaða þættir reynast börnunum 

erfiðir og við hvaða aðstæður. Helstu niðurstöður eru þær að áreiðanleiki mældist hár í öllum þáttum 

listans, að undanskildum hluta I um almennar upplýsingar. Þessir þættir voru mældir með 

helmingunaráreiðanleikastuðli (e. split-half), og var fylgni á milli hluta athuguð með Spearman´s rho 

fylgnistuðli. Einnig virðist það vera að stamið hafi ekki mikil áhrif á lífsgæði barnanna þar sem þau 

raðast jafnt, öll nema eitt í væg/miðlungs og miðlungs flokkana. Fylgni við aldur virðist ekki vera til 

staðar nema í einum hluta listans, Almennar upplýsingar. Einstaka spurningar mældust þó með fylgni 

við aldur í öllum hlutum listans nema einum, Samskipti í daglegu lífi. Samanborið við stöðlunina í 

Bandaríkjunum þegar listinn var þróaður og staðfærslu í Svíþjóð, eru niðurstöður mjög svipaðar (sjá 

töflu 8). Niðurstöður benda einnig til þess að spurningar listans séu ekki einsleitar, þó sérstaklega í 

hluta I og II. Það bendir til þess að hver hluti sé að mæla fleiri en einn þátt og að það ætti jafnvel að 
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hafa fleiri undirkafla sem tengjast innbyrðis undir hverjum hluta. Þetta eru þó aðeins vangaveltur og 

þarf að taka með fyrirvara þar sem úrtakið er lítið.  

 

6.1 Úrtaksstærð 

Það kom í ljós að mjög erfitt er að finna börn hér á landi sem stama, þ.e. talmeinafræðingar eru ekki 

með mörg börn í meðferð hjá sér sem stama, skólarnir virðast ekki koma auga á mörg börn né 

þjónustumiðstöðvar og skólaskrifstofur. Af hverju þetta stafar er erfitt að segja til um. Samkvæmt 

mörgum rannsóknum er talað um að 5% barna byrji að stama eða eigi það til að stama í lengri eða 

skemmri tíma (Andrews og Harris, 1964; Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; Yairi og Ambrose, 

1999). Aftur á móti eru flestar rannsóknir sem sýna fram á að almennt algengi stams sé mun lægra, 

eða um 1% (Craig o.fl., 2002). Með þessar prósentutölur í huga er auðvelt að áætla hversu mörg börn 

í hverjum árgangi myndu falla þar undir. Í 100 barna árgangi ættu því gróflega reiknað að vera að 

minnsta kosti 1-5 börn sem stama. Í árgangi af 7 ára börnum í Reykjavík árið 2014 eru 1505 börn 

(Hagstofa Íslands, 2014). Í þeim árgangi ættu því að finnast að minnsta kosti 15 börn sem stama ef 

miðað er við 1% algengitölu. Í árgangi af 12 ára börnum í Reykjavík árið 2014 eru 1371 börn 

(Hagstofa Íslands, 2014). Í þeim árgangi ættu því að finnast að minnsta kosti 13-14 börn sem stama 

miðað við 1% algengitöluna. Þegar allt aldursbilið er tekið eru í Reykjavík börn á aldrinum 7-12 ára 

8517 talsins (Hagstofa Íslands, 2014). Með þá tölu í huga ættu að vera að minnsta kosti 85 börn í 

Reykjavík sem stama. Þegar litið er á niðurstöður þessarar rannsóknar er greinilegt að aðeins lítill hluti 

af þessum börnum finnst. Af 29 þátttakendum voru 14 sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu.Tekið skal 

fram að rannsakandi sendi ítrekað út bréf, bæði til starfandi talmeinafræðinga, þjónustumiðstöðva og 

hafði samband við Málbjörgu (félag um stam) þar sem rannsóknin var auglýst hjá þeim. Hvort það sé 

vegna vanþekkingar á einkennum stams, bæði hjá foreldrum og kennurum, eða að stamið sé það lítið 

að það trufli hvorki barnið né að foreldrar hafi áhyggjur af því, eða jafnvel að þessi algengitala eigi ekki 

við hér á landi er erfitt að segja til um. Hins vegar bendir stutt úttekt sem gerð var á algengi stams 

meðal skólabarna að algengið sé svipað hér á Íslandi og annars staðar eða milli 1-2% (Kristjana 

Bjarnþórsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1997). Í þessari rannsókn voru aðeins foreldrar tveggja 

þátttakenda sem afþökkuðu þátttöku í rannsókninni, og gáfu þau upp sömu ástæðuna. Þeim þótti 

líklegt að meðvitund barna þeirra á staminu myndi aukast við það að svara spurningunum og það þótti 

þeim ekki tímabært sökum ungs aldurs. 

6.2 Hlutar listans 

6.2.1 Hluti I. Almennar upplýsingar 

Hluti I. Almennar upplýsingar var sá hluti sem mældist með hvað minnstan áreiðanleika, bæði 

hérlendis og í Bandaríkjunum (Yaruss og Quesal, 2008). Útskýringar höfunda listans voru á þá leið að 

þessi hluti virðist virka öðruvísi á börnin en unglingana og fullorðna fólkið. Þetta gæti gefið til kynna að 

verið sé að meta mismunandi þætti innan sama hluta. Meðaltal meðaltalanna var hæst í þessum hluta 

af öllum hlutunum eða 2,94. Dreifingin úr þessum hluta var jákvætt skekkt eða 0,35 sem bendir til þess 

að stór hluti af svörunum hafi raðast nálægt neðri endanum af kvarðanum 1-5. Sú spurning sem 
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stingur hvað mest í stúf er spurning 9, með meðaltalið 4,48 (sjá töflu 2). Þar er spurt um vitneskju 

barnanna á sjálfshjálparhópum fyrir börn sem stama. Þessi spurning virðist ekki eiga við íslenskan 

veruleika þar sem engir slíkir sjálfshjálparhópar eru starfræktir hérlendis, svo vitað er um. Spurning 15 

var útilokuð úr gagnasafninu þar sem allir þátttakendur strikuðu yfir hana. Það var spurning um það 

hvernig börnunum liði með sjálfshjálparhópa. Að mati höfundar er grundvöllur fyrir því að taka báðar 

þessar spurningu út úr spurningalistanum þar sem þær hafa áhrif á heildarniðurstöðu og börnin 

mælast með hærri áhrifastig úr þessum hluta, sem og heildaráhrifastig þegar horft er til spurningar 9. 

Spurningar 13 („Hvernig líður þér með að vera barnið sem stamar?“) og 14 („Hvernig líður þér með að 

aðrir kalli þig barnið sem stamar?“) eru báðar með há meðaltöl (sjá töflu 2). Það er greinilegt að 

börnunum finnist það flestum nokkuð neikvætt að vera barnið sem stamar og enn neikvæðara að aðrir 

kalli það barnið sem stamar. Þetta styðja rannsóknir þar sem fram hefur komið að börn sem stama 

lenda frekar í því að verða uppnefnd og vera strítt (Bennett, 2006; Blood og Blood, 2004). Í spurningu 

11 (sjá töflu 2) er spurt út í það hvernig barninu gangi að tala við fólk almennt og er meðaltalið í þeirri 

spurningu verulega lágt, eða 1,86 og var algengasta gildið 1 sem stendur fyrir mjög vel. Það bendir til 

þess að flest börnin upplifi það ekki erfitt að tala við fólk almennt. Hvort þessi hluti sé góður mælikvarði 

á líðan barna sem stama er aftur á móti ekki alveg ljóst. Undirrituð veltir því fyrir sér að ef börnin læra 

mikið um stam og kynna sér röskunina, þá sé líklegt að þau fái lægri útkomu úr þessum hluta, sem svo 

á að benda til minni neikvæðra áhrifa af völdum stamsins. Hvort það sé réttmætt er því spurning. 

6.2.2 Hluti II. Viðbrögð þín við stami 

Í hluta II. Viðbrögð þín við stami var meðaltal meðaltalanna 2,16. Hæsta meðaltalið var í spurningu 32 

(M=2,93) („Hversu mikið ertu sammála eða ósammála: ég vona að enginn fatti að ég stami“) (sjá töflu 

3). Það gefur til kynna að hluti þátttakenda hafi valið nokkuð hátt gildi frá 1-5 og að þónokkrir 

þátttakendur séu að einhverju leiti viðkvæmir fyrir stami sínu og voni þess vegna að fólk átti sig ekki á 

því að þeir stami. Það að finna fyrir skömm gagnvart staminu hefur verið rannsakað og sýnt fram á að 

einstaklingar sem stama finna oft fyrir slíkri tilfinningu (Murphy, 1999). Spurning 16 („Þegar þú hugsar 

um stamið hversu oft finnur þú fyrir reiði og pirringi eða vonbrigðum með að eiga í vandræðum með að 

segja það sem þig langar til að segja?“) var með meðaltal í hærra lagi. Þetta hæfir við niðurstöður fyrri 

rannsókna þar sem algengt er að fólk finni fyrir reiði, pirringi og öðrum tilfinningum (Cooper, 1993; 

Manning, 2010; Vanryckeghem og Brutten, 1997; Yaruss og Quesal, 2004, 2006). Spurningar 20 

(„Þegar þú hugsar um stamið hversu oft finnur þú fyrir sektarkennd?“), 28 („Hversu oft lætur þú aðra 

um að tala fyrir þig?) og 31 („Hversu mikið ertu sammála eða ósammála: Ég get ekki gert það sem mig 

langar til útaf staminu“), eru allar þó nokkuð undir meðaltali þessa hluta og fyrir neðan miðju kvarðans. 

Þessar spurningar virðast gefa það til kynna að stamið hafi ekki mikil áhrif á lífsgæði og líðan. Börnin 

virðast ekki finna fyrir mikilli sektarkennd, þau virðast ekki láta það aftra sér að tala þó þau stami og 

þau virðast yfirhöfuð gera það sem þau langar til að gera þrátt fyrir þá staðreynd að þau stami. Hvort 

þetta lága meðaltal í spurningu 20 sé vegna þess að börnin finni sannarlega ekki fyrir mikilli 

sektarkennd eða hvort þau hafi jafnvel ekki öll skilið hugtakið sektarkennd er erfitt að segja til um. 

Rannsóknir eru misjafnar þegar horft er til sektarkenndar og skammar. Annars vegar í rannsókn frá 

árinu 1952 fannst ekki marktækur munur milli barna sem stömuðu og stömuðu ekki þegar athugað var 

með sektarkennd þeirra (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Hins vegar kom fram í nýrri rannsókn 
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að röskun eins og stam framkalli oft bæði sektarkennd og skömm, bæði hjá einstaklingum sem stama 

og fjölskyldum þeirra (Murphy, 1999). Í spurningu 18 („Þegar þú hugsar um stamið hversu oft finnur þú 

fyrir kvíða eða áhyggjum um að þú stamir?“) var meðaltalið nokkuð hátt eða 2,45. Þetta rennir stoðum 

undir það að þau börn sem stama þjáist oft og tíðum af kvíða vegna stamsins. Í rannsókn Gunn o.fl. 

(2013) kom í ljós að 38% af þátttakendum höfðu áður verið greindir með að minnsta kosti eina 

geðtruflun, og voru flestar þær greiningar tengdar kvíða. Þetta hlutfall er helmingi hærra en gengur og 

gerist fyrir almennt þýði unglinga (Gunn o.fl., 2013). Þá hefur einnig verið sýnt fram á að unglingar 

sem stama glíma frekar við kvíða og ótta þegar kemur að samskiptum í samanburði við jafnaldra sem 

stama ekki (Blood o.fl., 2001; Hancock, o.fl.,1998). Í spurningu 23 („Hversu oft blikkar þú augum, 

kreppir hnefa, hreyfir höfuð eða eitthvað álíka þegar þú stamar?“) var meðaltalið 2,21 sem er aðeins 

yfir meðaltali í þessum kafla. Samkvæmt rannsóknum er algengt að einstaklingar sem stama stríði 

einnig við svokallaðar meðhreyfingar, eins og spennu í andliti, kippi í andliti eða að blikka augum, sem 

telst vera algengasta meðhreyfingin (Mulligan o.fl., 2001). Þessar meðhreyfingar eru skilgreindar sem 

hluti af staminu samkvæmt Wingate (1964). Aftur á móti sýna sumar rannsóknir fram á það að depl á 

augum séu frekar viðbrögð til að forðast ákveðnar aðstæður (Janssen og Kraaimaat, 1986; Kraaimaat 

og Janssen, 1985). 

6.2.3 Hluti III. Samskipti í daglegu lífi 

Dreifingin í hluta III er nokkuð mikil en þó með lægri meðaltöl að jafnaði en í tveimur fyrri hlutum. 

Meðaltalið var frá 1,21 til 3,10. Staðalfrávikin eru frá 0,41 til 1,44. Spurningar 36, 40, 42, 44, 45, 48, 49 

og 50 eru allar með meðaltal undir 2,00 (sjá töflu 4). Þessar spurningar gefa til kynna að börnunum 

finnist almennt ekki erfitt að tala við aðra krakka, að tala í síma, að tala við kennarana sína, að tala 

utan skólastofunnar, að tala við fólk og vini sem það þekkir vel, að tala við foreldra sína, systkini og 

ömmur og afa eða aðra fjölskyldumeðlimi. Þessar niðurstöður benda til þess að börnunum finnist 

almennt ekki erfitt að tjá sig og virðist því vera að stamið sé ekki að aftra þeim í samskiptum. Aftur á 

móti eru rannsóknir sem sýna fram á að einstaklingar sem stama eigi oft og tíðum í erfiðleikum með að 

tala í síma og tala innan skólastofunnar (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; Yaruss og Quesal, 

2008). Spurning 46 („Þegar þú ert í tómstundum (t.d. íþróttum) hversu erfitt finnst þér að tala við fólk 

sem þú ert að hitta í fyrsta sinn?“) var sú sem var með hæsta meðaltalið eða 3,10. Þessar niðurstöður 

koma ekki á óvart þar sem ætla má að flestum þyki yfir höfuð erfiðara að tjá sig og tala við ókunnuga 

heldur en vini og fjölskyldu. Einnig hefur verið greint frá því að fólki sem stamar þyki oft erfitt að tala við 

ókunnuga sem vita ekki að þeir stami (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; Klompas og Ross, 

2004). Spurning 47 var með næst hæsta meðaltalið eða 2,34. Þar er spurt: „Þegar þú ert í 

tómstundum (t.d. íþróttum) hversu erfitt finnst þér að segja brandara eða sögur?“ Fólk sem stamar 

greinir oft frá því að því þyki erfitt að segja brandara eða sögur, þar sem slíkar aðstæður geta kallað 

fram spennu og jafnvel kvíða sem svo ýtir undir stam (Reitzes, 2006). Mörgum þátttakendum þótti 

þetta þó ekkert mál og virtust ekki láta stamið koma í veg fyrir slíkar frásagnir. Í spurningu 38 og 39 

(sjá töflu 4) er spurt um hversu erfitt er að tala þegar ýmist fáir eða margir eru að hlusta. Þar virðist 

það vefjast meira fyrir þátttakendunum að tala þegar margir eru að hlusta. Þessi munur virðist hæfa 

við niðurstöður rannsókna þar sem kemur fram að stamið virðist aukast þegar fleiri hlusta á 
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viðkomandi tala (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Þegar áheyrnarhópurinn stækkar, eykst 

einnig ábyrgðin á samskiptahæfnina og kröfurnar sem og áhyggjur af félagslegu samþykki. 

6.2.4 Hluti IV. Lífsgæði 

Meðaltöl úr hluta IV voru þó nokkuð lægri en í hinum þremur hlutunum. Þar var lægsta meðaltalið 1,31 

í spurningu 56 („Hversu mikið kemur stamið í veg fyrir að þú getir talað við foreldra þína?“). Það virðist 

ekki vefjast neitt fyrir þátttakendum að tala við foreldra sína og koma fram svipaðar niðurstöður í 

þessari spurningu og spurningu 48 (sjá töflu 5) („Þegar þú ert heima, hversu erfitt finnst þér að tala við 

foreldra þína“). Hæsta meðaltalið í þessum hluta var 2,45 í spurningu 52 („Svona almennt, hversu 

neikvæð áhrif hefur á líf þitt hvernig aðrir bregðast við stami þínu (sumir leggja þig jafnvel í einelti eða 

stríða út af staminu?“)). Rannsóknir sýna að börn sem stama lenda frekar í að verða lögð í einelti eða 

vera strítt heldur en börn sem stama ekki (Blood og Blood, 2004). Margar spurninganna í hluta IV voru 

undir 2,00 og gefur það til kynna að þetta úrtak upplifi ekki mikil neikvæð áhrif á lífsgæði af völdum 

stamsins. Aftur á móti sýna niðurstöður rannsókna að fólk sem stamar upplifir oft skert lífsgæði (Craig 

o.fl., 2009; Klompas og Ross, 2004; Yaruss og Quesal, 2006). Í spurningu 54 („Hversu mikið kemur 

stamið í veg fyrir að þú standir þig vel í skólanum?“) er meðaltalið 1,54 sem er lágt og þýðir að flestir 

hafi valið lágt gildi. Svo virðist vera að stamið komi ekki í veg fyrir að þátttakendur standi sig vel í 

skólanum. Rannsóknir sýna aftur á móti að þau börn sem lenda í því að verða strítt vegna stamsins 

eiga á hættu á að stamið aukist og það hafi jafnvel áhrif á námsframvindu. Kvíðinn og hræðslan við 

það að mæta í skólann vegna stríðni eða eineltis getur þar spilað stóran þátt (Bennett, 2006; Blood og 

Blood, 2004; Davis o.fl., 2002; Murphy og Quesal, 2002). 

6.3 Innri áreiðanleiki 

Niðurstöður úr áreiðanleikaprófi sýna háan áreiðanleika í öllum hlutum spurningalistans að 

undanskildum hluta I um almennar upplýsingar (sjá töflu 6). Þær voru einnig mjög sambærilegar við 

þær niðurstöður sem fengust í stöðluninni í Bandaríkjunum. Hluti I Almennar upplýsingar mældist 

lægstur eða 0,65 hérlendis en í Bandaríkjunum 0,67. Hluti II um viðbrögð við stami mældist 0,89 

hérlendis samanborið við 0,91 í Bandaríkjunum. Hluti III mældist með 0,80 sem var heldur lægri 

áreiðanleiki en í Bandaríkjunum 0,94. Hluti IV mældist með 0,77 hérlendis samanborið við 0,82 í 

Bandaríkjunum. Heildaráhrifastig mældist með áreiðanleikann 0,90 en í Bandaríkjunum var hann 0,95 

(Yaruss og Quesal, 2008). Þessar niðurstöður styðja við klíníska notkun listans hér á landi. 

6.4 Fylgni milli hluta 

Til þess að vera viss um að hver hluti listans væri að skoða mismunandi hugsmíð (e. construct) var 

fylgni reiknuð milli áhrifastiga (e. impact score) á hverjum hluta. Fylgni milli allra hluta og 

heildaráhrifastigs mældist marktækur við p<0,01. Ekki var marktæk fylgni milli hluta I og IV né milli 

hluta II og IV (sjá töflu 7). Einhver fylgni milli hluta ætti að vera til staðar þar sem upplifun þess sem 

stamar er undir áhrifum af mörgum þáttum sem tengjast. Aftur á móti, ætti áreiðanleiki af hverjum hluta 

að vera hærri en fylgnin, því það gefur til kynna að hver hluti sé að mæla ólík hugtök, sem þó eru 

tengd (Yaruss og Quesal, 2008). Þegar athugað er með réttmæti er vaninn að mæla fylgni við annað 

sams konar mælitæki sem talið er vera gott mælitæki. Það var aftur á móti ekki hægt í þessari 
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rannsókn þar sem ekkert mælitæki er til á Íslandi sem skoðar þessar hliðar stamsins. Fylgni milli hluta 

mældist hærri í þessari rannsókn heldur en í stöðluninni í Bandaríkjunum (Yaruss og Quesal, 2008) og 

gæti það gefið vísbendingar um að ekki sé verið að mæla sitthvora hugsmíðina í hlutunum í íslensku 

útgáfunni. Mögulegt er að ástæðuna sé að finna í tengslum við þýðingu á einstaka spurningum, þ.e. 

að verið sé að spyrja um sömu hugsmíð í fleiri en einni spurningu. 

6.5 Fylgni við aldur 

Aðeins fannst marktækur munur milli aldurshópa í einum hluta listans. Þar mældist yngri hópurinn með 

hærra meðaltal en sá eldri í hluta I. Þetta er á skjön við margar rannsóknir sem benda til þess að með 

aldrinum aukist neikvæð áhrif af völdum stamsins (Luc og Brutten,1991; Yaruss og Quesal, 2008). Þó 

þarf að hafa í huga hversu lítið úrtakið í þessari rannsókn var. Einnig má benda á að listinn var ef til vill 

ekki eins réttmætur og áreiðanlegur fyrir yngri börnin þar sem þau áttu oft og tíðum í erfiðleikum með 

að skilja sumar spurningarnar. 

6.6 Leiðrétt fylgni við heildartölur og fylgni milli atriða 

Þar sem úrtakið var lítið var ekki mögulegt að gera þáttagreiningu því hún hefði gefið ranga mynd af 

þýðinu. Aftur á móti gefur tafla 9 upplýsingar um það hvernig spurningarnar loða saman og hvort þær 

séu einsleitar í hverjum kafla fyrir sig sem og hvernig fylgni hverrar spurningar mælist við heild hvers 

kafla. Í hluta I sést að spurningarnar eru misleitar, og tölurnar lágar sem bendir til þess að 

spurningarnar loða ekki vel saman. Í hluta II eru ögn hærri tölur, sem bendir til meiri einsleitni en í 

hluta I en þó ekki nægilega mikið til að teljast gott. Í hluta III eru tölurnar þokkalegar og virðast 

spurningarnar loða ágætlega saman. Hluti IV er svo með hæstu tölurnar, en þar virðast spurningarnar 

nokkuð einsleitar. 

 

7 Kostir og takmarkanir rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn er sú fyrsta á Íslandi sem vitað er um að skoði tilfinningalegar hliðar stamsins með það 

takmark að fá í gagnið staðlaðan spurningalista sem metur þær hliðar. Það er eins og áður segir mjög 

mikilvægt fyrir talmeinafræðistéttina að slíkur listi sé til á íslensku. Listinn er mikilvægt tæki fyrir 

talmeinafræðinga þegar kemur að því að ákveða meðferðarleiðir sem og að átta sig á röskuninni í 

heild sinni. Einnig er gott að nota listann í endurmat, þ.e. þegar barn er búið að vera í meðferð í 

einhvern tíma, að leggja þá listann fyrir aftur og sjá hvort breyting hafi orðið á samhliða breytingum á 

stami. Þar mætti hugsa sér að það væri hægt að sýna fram á að eftir meðferð hafi stamið minni áhrif á 

almenna líðan og lífsgæði barnsins. Þrátt fyrir lítið úrtak (N=29) þykir það nokkuð gott að hafa þó 

fengið þessa þátttakendur þar sem oftast reynist mjög erfitt að finna einstaklinga sem stama. Því fleiri 

sem eru í úrtakinu því sterkari eru niðurstöðurnar. 

  Á sama tíma og höfundur var ánægður með að fá 29 þátttakendur þá telst það samt sem áður 

til lítils úrtaks, sem svo telst vera galli á rannsókninni. Þau börn sem tóku þátt í rannsókninni voru valin 

af hentugleika þar sem svo fá börn stama, en það gæti talist sem galli á rannsókninni. Höfundur velti 

því fyrir sér hvort íslensku börnin væru yfir höfuð vön því að ræða um stamið og tilfinningar gagnvart 
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því. Áhyggjuefni höfundar var lengd listans og þyngd spurninganna, en það er í samræmi við gagnrýni 

þeirra Franic og Bothe (2008). Það var tilfinning höfundar að yngstu börnin ættu í erfiðleikum með að 

skilja sumar spurningarnar og þau voru orðin verulega þreytt undir lokin. Þá kann að vera að sumar 

spurningarnar hafi átt betur við bandarískan veruleika en íslenskan, en það gæti mögulega skekkt 

niðurstöður að einhverju leyti. Höfundur veltir því fyrir sér hvort spurningar 9 og 15, um 

sjálfshjálparhópana, séu réttmætar hér á landi þar sem engir slíkir hópar eru starfræktir og börnin vita 

því ekki hvað átt er við og hafa ekki tekið þátt í slíku hópastarfi. Í spurningu 9 sem er svohljóðandi: 

„Hvað veistu mikið um stuðnings- eða sjálfshjálparhópa þar sem börn sem stama hittast og tala um 

stamið?“ voru flestir sem hökuðu við valmöguleikann „ekkert“ en hann gefur 5 stig, sem svo gefur 

niðurstöður sem hljóða upp á meira neikvæð áhrif af völdum stamsins. Þetta hlýtur að skekkja 

niðurstöður þar sem þetta gæti haft áhrif á í hvaða hóp börnin lenda þegar kemur að því að meta 

heildaráhrif. Spurning 15, „Hvernig líður þér með stuðnings- eða sjálfshjálparhópa þar sem börn sem 

stama hittast og tala um stamið?“ var strokuð út af öllum þátttakendum, einhverjir svöruðu henni til að 

byrja með en þegar höfundur spurði nákvæmar út í þetta skiptu þeir um skoðun og völdu að setja x yfir 

hana þar sem hún átti ekki við. Við þessa spurningu hefði verið gott að hafa kassa með 

valmöguleikanum „á ekki við“ eins og við spurningarnar um talþjálfun (engin talþjálfun) og systkinin 

(engin systkini) og að hægt væri að haka þar í. Þá hefði spurningin ekki áhrif á heildarniðurstöður og 

ekki þyrfti að merkja yfir hana með x-i. Að mati höfundar er spurning þrjú einnig vafaatriði: „Hversu oft 

notar þú tækni eða aðferðir sem þú lærðir í talþjálfun?“ Höfundur veltir því fyrir sér hvort gott og 

jákvætt sé að nota alltaf ákveðna tækni sem barnið lærir í talþjálfun. Vissulega er gott að börnin nýti 

þá tækni sem þeim er kennd í talþjálfun en markmiðið er oftast það sama, að minnka stamið og tala 

sem eðlilegast. Þegar slík tækni er notuð heyrist oft vel á tali viðkomandi að hann beiti aðferðum, og 

margar þessar aðferðir hafa það markmið að minnka notkun þeirra smátt og smátt. Það teldist því 

eðlilegt að barn sem enn er að ná tökum á tali sínu og er í meðferð við stami myndi merkja við 

valmöguleikann „alltaf“ en að barn sem væri búið að ná góðum tökum á tali sínu og stamið væri orðið 

lítið myndi merkja við „aldrei“. Aftur á móti gæti barn einnig merkt við „aldrei“ með það í huga að barnið 

nýti sér aldrei þær aðferðir sem það lærði þrátt fyrir að stamið væri mikið. Síðasta dæmið ætti því 

réttilega að gefa fimm stig og teljast sem neikvæðara, en fyrra dæmið væri því ekki réttmætt, þ.e. að 

gefa barninu fimm stig og hækka því alvarleikastig þess þegar svarið þeirra er í raun og veru að gefa 

jákvæðara svar. Höfundi þótti einkennilegt að á einum stað í spurningalistanum voru svörin ekki öll 

skilgreind. Þetta var í hluta I Almennar upplýsingar, B hluta. Þar eru tölugildin eins og vanalega frá 1-5 

en aðeins er skilgreint hvað 1 (mikið), 3 (svolítið) og 5 (ekkert) standa fyrir. Flestir þátttakendur völdu 

því þessa þrjá valmöguleika sem voru skilgreindir með orðum, og því hægt að velta fyrir sér hvort þeir 

hefðu mögulega valið annan valmöguleika hefðu þeir allir verið skilgreindir. Í hluta IV hluta A byrja allar 

spurningar á orðunum „Svona almennt, hversu neikvæð áhrif hefur á líf þitt ...“. Þetta orðalag virtist 

vefjast fyrir sumum þátttakendum og spurðu sumir hvað „almennt“ þýddi. Því er spurning hvort 

orðalagið sé of flókið, og væri jafnvel hentugra að byrja spurningarnar á orðunum „Hversu neikvæð 

áhrif hefur á líf þitt ...“. Hvað varðar tíma við útfyllingu listans var hann mjög misjafn eftir þátttakendum. 

Það að enginn sérstakur tímarammi sé til að svara listanum ætti ekki að koma að sök þar sem þetta 

eru ekki kunnáttuspurningar heldur aðeins spurningar um líðan. Franic og Bothe (2008) voru aftur á 
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móti ósammála að því leyti. Einnig verður að hafa í huga að sú úttekt tók mið af OASES-A, 

fullorðinslistanum og að svo virðist sem Franic og Bothe (2008) hafi ekki haft í höndunum handbók 

OASES þar sem fram koma mikilvægar upplýsingar eins og tölfræðileg úrvinnsla. 

Hvort listinn sé að mæla nákvæmlega það hvernig þátttakendum líður, þ.e. hvort hann sé 

réttmætur er nokkuð erfitt að segja til um. Yngri börnin svöruðu oft og tíðum mjög fljótt og virtust ekki 

alltaf pæla í spurningunum. Einn þátttakandi átti það til að velja hærra gildi, t.d. 4 en breyta því svo 

eftir á í 2. Sami þátttakandi varð mjög viðkvæmur eftir að hann hafði fyllt út listann og brast í grát. Það 

er því ljóst að sumar spurningarnar reyndust honum erfiðar að hugsa um, þrátt fyrir að hann hafi 

hakað í lág gildi. Þetta vekur svo upp umhugsun þar sem þessi þátttakandi lenti í flokknum 

„væg/miðlungs“ á sama tíma og annar þátttakandi sem virtist ekki kippa sér mikið upp við 

spurningarnar lenti í sama flokki. Þetta er vissulega eitthvað sem erfitt er að koma í veg fyrir þar sem 

ekki er hægt að stjórna hverju börnin svara, en þeir talmeinafræðingar sem þekkja sína skjólstæðinga 

þurfa að hafa þetta í huga þegar þeir leggja listann fyrir.  

8 Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar á lýsandi tölfræði fyrir hvern hluta gáfu til kynna að tvær spurningar 

(sp. 9 og sp.15) ættu ekki erindi í íslenska þýðingu listans. Þær eru menningarbundnar og hæfa ekki 

við íslenskan raunveruleika. Einnig kom í ljós að þátttakendur virtust ekki láta stamið aftra sér mikið í 

almennum samskiptum. Aftur á móti kom fram að þátttakendur finni samt sem áður fyrir pirringi og 

reiði í garð stamsins og finnist erfitt að vera barnið sem stamar. Þegar kom að lífsgæðum virtist stamið 

ekki hefta þátttakendur mikið.        

 Þegar innri áreiðanleiki var skoðaður kom í ljós að hann var hár í öllum hlutum nema einum 

(hluti I, Almennar upplýsingar). Fylgni milli hluta var einnig há, og hærri en í Bandaríkjunum. Það gæti 

gefið vísbendingar um að ekki sé verið að mæla sitthverja hugsmíðina í hlutunum í íslensku útgáfunni. 

Mögulegt er að ástæðuna sé að finna í tengslum við þýðingu á einstaka spurningum, þ.e. að verið sé 

að spyrja um sömu hugsmíð í fleiri en einni spurningu. Fylgni við aldur var aðeins marktæk í einum 

hluta listans (hluti I, Almennar upplýsingar). Þar kom í ljós að yngri hópurinn (7-9 ára) var með 

marktækt hærra meðaltal en sá eldri (10-12 ára) sem svo gefur til kynna að yngri hópurinn glími við 

neikvæðari áhrif af völdum stamsins.       

 Niðurstöður á heildaráhrifastigum var ekki normaldreifð og lentu 48% þátttakenda í  

væg/miðlungs flokknum. Jafn margir lentu í miðlungs flokknum eða 48%. Aðeins einn þátttakandi lenti 

í miðlungs/alvarlega flokknum eða 3%. Þessi dreifing gefur þó til kynna að íslensk börn glíma ekki við 

mjög alvarleg eða neikvæð áhrif vegna stamsins, sem er í samræmi við bæði niðurstöður í Svíþjóð og 

Bandaríkjunum. Hafa ber þó í huga að úrtakið er lítið og þarf því að fara varlega að túlka slíkar 

niðurstöður og yfirfæra á þýðið.         

 Niðurstöður benda einnig til þess að spurningar listans séu ekki einsleitar, þó sérstaklega í 

hluta I og II. Það bendir til þess að hver hluti sé að mæla fleiri en einn þátt og að það ætti jafnvel að 

hafa fleiri undirkafla sem tengjast innbyrðis undir hverjum hluta. Þetta eru þó aðeins vangaveltur sem 

þarf að taka með fyrirvara þar sem úrtakið er lítið.  



  

51 

Rannsóknir á þessum þætti stamsins eru fáar hér á landi, ef einhverjar, og er þörf á sams konar 

rannsókn fyrir aðra aldurshópa. Gott væri ef OASES-listinn yrði einnig þýddur og staðfærður fyrir hina 

aldurshópana, unglinga og fullorðna. Einnig væri mjög áhugavert að skoða alvarleika stamsins hjá 

þátttakendum á sama tíma og listinn er lagður fyrir og athuga hvort tengsl séu þar á milli, þ.e. hvort 

alvarlegra stam haldist í hendur við neikvæðari tilfinningar tengdar staminu. 
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Fylgiskjöl  

Fylgiskjal 1 

 
 

Reynslan af því að stama - heildarmat einstaklings.  
 
 
 

 
 
 
Nafn: ____________________________________________________________                       
 
 
 
Fæðingardagur: _________________                         Dagsetn.  _______________ 
 
 
Kennitala: ___________________    Aldur ________  Bekkur: _________Kyn:___ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fyrirmæli til talmeinafræðinga: Fyrst  á að leggja saman stigin fyrir hvern hluta  (A). Teljið síðan saman þau atriði sem lokið var við í hverjum 
hluta (B). Deilið með heildarstigafjölda (A) með fjölda atriða sem lokið var við (B) til að fá heildaráhrifastig. Áhrifastigið er á bilinu 1.0 til 5.0  
Með því að nota áhrifastigið sem er á vinstri hlið töflunnar er alvarleikastigið ákveðið fyrir hvern hluta.  
 
 
 
 

 

Leiðbeiningar:  

Spurningalistinn er í fjórum hlutum og er um reynslu 

þína af því að stama eins og þú upplifir hana núna. 

Þú skalt svara hverri spurningu með því að setja 

hring utan um þá tölu sem þér finnst passa best við 

þig. Vinsamlegast svaraðu öllum spurningunum. Ef 

þér finnst einhver spurning ekki eiga við þig merktu 

þá í reitinn með því að setja x yfir númerið á 

spurningunni. Haltu síðan áfram með næstu 

spurningu.  Ef þú ert ekki viss um svarið skaltu biðja 

um aðstoð. Ef þú vilt þá má einhver fullorðinn lesa 

spurningarnar fyrir þig.   
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Hluti I: Almennar upplýsingar um talið 

Dragðu hring utan um töluna sem þér finnst eiga best við þig. Svaraðu miðað við líðan þína og reynslu eins og hún er núna. Ef einhver 
spurning á ekki við þig merktu þá x yfir númerið á spurningunni og byrjaðu á næstu spurningu. 

A.       Almennar upplýsingar um tal þitt                 Alltaf        Oft                  Stundum     Sjaldan               Aldrei 

1. Hversu oft getur þú talað án þess að stama? 1 2 3 4 5 

2. Hversu oft finnst þér tal þitt hljóma „eðlilega“ (eins 
og tal annarra í bekknum)? 

1 2 3 4 5 

3. Hversu oft notar þú tækni eða aðferðir  sem þú 
lærðir í talþjálfun? (Ef þú hefur ekki farið áður í 
talþjálfun, merktu þá við „Engin talþjálfun.“)? 

1           2 

Engin   
talþjálfun 

3 4 5 

4. Hversu oft segir þú nákvæmlega allt sem þig 
langar að segja, jafnvel þó að þú haldir að þú 
hugsanlega kynnir að stama á því? 

1 2 3 4 5 

 
B.       Hvað veistu mikið um ...                                Mikið              Svolítið                Ekkert 

5.  stam - svona almennt? 1 2 3 4 5 

6. hvað hjálpar fólki til að stama ekki eins mikið? 1 2 3 4 5 

7. hvað fær fólk til að stama meira? 1 2 3 4 5 

8. hvernig þú talar þegar þú stamar? 1 2 3 4 5 

9. stuðnings- eða sjálfshjálparhópa þar sem börn sem 
stama hittast og tala um stamið? 

1 2 3 4 5 

 
C.      Hvernig líður þér með ...?                 Mjög vel        Vel           Hvorki vel né illa            Illa  Mjög illa 

10 hvernig þú talar svona yfirleitt? 1 2 3 4 5 

11 hversu vel þér gengur að tala við fólk almennt? 1 2 3 4 5 

12 tæknina sem þú hefur lært í talþjálfun 
(ef þú hefur ekki farið í talþjálfun áður, merktu þá 
við „Engin talþjálfun“)? 

1 2 
            

Engin   
talþjálfun  

3 4 5 

13 að vera barnið sem stamar? 1 2 3 4 5 

14 að aðrir kalli þig  barnið sem stamar? 1 2 3 4 5 

15 stuðnings- eða sjálfshjálparhópa fyrir börn sem 
stama  (hópa þar sem börn hittast og tala um 
stamið)? 

1 2 3 4 5 

 
                  Hluti 1   Fjöldi stiga _____________                    Atriði í hluta  15 
                                                  Mín: 13 (mínus atriði sem ekki eiga við)              Atriðum sleppt ____________ 
                                                        Max: 75                                                                      Fjöldi kláraðra atriða _________ 
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Hluti II. Hvernig bregstu við staminu? 

Dragðu hring utan um töluna sem þér finnst eiga best við þig. Svaraðu miðað við líðan þína og reynslu eins og hún er núna. Ef einhver 
spurning á ekki við þig merktu þá x yfir númerið á spurningunni og byrjaðu á næstu spurningu. 
 
A.    Þegar þú hugsar um stamið hversu oft finnur þú fyrir ...?    Aldrei Sjaldan          Stundum                    Oft                       Alltaf 

16 reiði og pirringi eða vonbrigðum með að eiga í 
vandræðum með að segja það sem þig langar að 
segja? 

1 2 3 4 5 

17 skömm eða ert vandræðaleg/ur (eins og það sé 
eitthvað að þér og fólk dæmi þig vegna þess 
hvernig þú talar)? 

1 2 3 4 5 

18 kvíða eða áhyggjum um að þú  stamir? 1 2 3 4 5 

19 leiða eða uppnámi vegna þess að þú stamar? 1 2 3 4 5 

20 sektarkennd (eins og þú hefðir gert eitthvað rangt 
þegar þú stamaðir)? 

1 2 3 4 5 

 
B.      Hversu oft ...?                 Aldrei Sjaldan          Stundum                    Oft                       Alltaf 

21 finnur þú fyrir spennu í vöðvum þegar þú stamar? 1 2 3 4 5 

22 finnur þú fyrir spennu í vöðvum þegar þú talar án 
þess að stama? 

1 2 3 4 5 

23 blikkar þú augum, kreppir hnefa, hreyfir höfuðið 
eða eitthvað álíka þegar þú stamar? 

1 2 3 4 5 

24 lítur þú undan eða myndar ekki augnsamband við 
þann sem þú ert að tala við? 

1 2 3 4 5 

25 tekur þú ekki þátt einhverju eða forðast að gera 
eitthvað af því að þú ert hræddur um að fara að 
stama? 

1 2 3 4 5 

26 segir þú ekki það sem þig langar til að segja vegna 
þess að þú ert hrædd/ur um að stama (hættir að 
tala, breytir orðum, spyrð ekki eða svarar 
spurningu í kennslustund, pantar eitthvað sem þig 
langar ekki í bara af því það er auðveldara að segja 
það)? 

1 2 3 4 5 

27 notar þú orð eins og „uh“ eða „hm“ ræskir þig eða 
hóstar til að reyna að fela eða koma í veg fyrir 
stam? 

1 2 3 4 5 

28 Lætur þú aðra um að tala fyrir þig? 1 2 3 4 5 

 
C.      Hveru mikið ertu sammála eða ósammála?                Mjög ósammála       Ósammála         Hvorugt                Sammála      Mjög sammála 

29 Ég hugsa stöðugt um það að ég stami. 1 2 3 4 5 

30 Aðrir hugsa mikið um það að ég stami. 1 2 3 4 5 

31 Ég get ekki gert það  sem mig langar til út af 
staminu. 

1 2 3 4 5 

32 Ég vona að enginn fatti að ég stami. 1 2 3 4 5 

33 Það er betra að sleppa því að tala því ég gæti farið 
að stama. 

1 2 3 4 5 

34 Ég tala ekki eins vel og aðrir. 1 2 3 4 5 

35 Ég get ekki sagt það sem mig langar að segja vegna 
þess að ég stama. 

1 2 3 4 5 

Hluti 2   Fjöldi stiga _____________   Atriði í hluta 20      
Mín: 18 (mínus atriði sem ekki eiga við)          Atriðum sleppt______  
Max: 100                                                                Fjöldi kláraðra atriða ___________ 
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Hluti III: Samskipti í daglegu lífi 
Í þessum hluta áttu að lýsa hversu erfiðar þessar aðstæður eru fyrir þig en ekki hversu reiprennandi þú talar. Ef annað er ekki tekið fram, þá 
miðast allar spurningar við samræður við aðra. Ef einhver spurning á ekki við þig merktu þá x yfir númerið á spurningunni og byrjaðu á 
næstu spurningu. 
 
 
A.      Svona almennt, hversu erfitt er fyrir þig að ...?          Alls ekki erfitt      Ekki erfitt         Svolítið erfitt        Mjög erfitt         Gífurlega erfitt 

36 tala við aðra krakka? 1 2 3 4 5 

37 tala við fullorðið fólk? 1 2 3 4 5 

38 tala þegar fáir eru að hlusta? 1 2 3 4 5 

39 tala þegar margir eru að hlusta? 1 2 3 4 5 

40 tala í síma? 1 2 3 4 5 

 
B.      Hversu erfitt er fyrir þig í skólanum að ...?                      Alls ekki erfitt      Ekki erfitt         Svolítið erfitt        Mjög erfitt    Gífurlega erfitt 

41 segja frá með kynningu, t.d. á bók, eða tala fyrir 
framan allan bekkinn? 

1 2 3 4 5 

42 tala við kennarana þína? 1 2 3 4 5 

43 spyrja spurninga eða lesa upphátt fyrir aðra? 1 2 3 4 5 

44 tala utan skólastofunnar, t.d. í frímínútum eða í 
matsalnum? 

1 2 3 4 5 

 
C.       Þegar þú ert í tómstundum (t.d. íþróttum) 

          hversu erfitt finnst þér að ...?               Alls ekki erfitt      Ekki erfitt         Svolítið erfitt        Mjög erfitt   Gífurlega erfitt 

45 tala við vini og fólk sem þú þekkir vel? 1 2 3 4 5 

46 tala við fólk sem þú ert að hitta í fyrsta sinn? 1 2 3 4 5 

47 segja brandara eða sögur? 1 2 3 4 5 

 
 
 
D.      Þegar þú ert heima, hversu erfitt finnst þér að ...?      Alls ekki erfitt      Ekki erfitt         Svolítið erfitt        Mjög erfitt     Gífurlega erfitt 

48 tala við foreldra þína? 1 2 3 4 5 

49 tala við bróður þinn eða systur 
(ef þú átt ekki systkini, merktu þá „Engin 
systkini„)? 

1 2 3 
engin systkini 

4 5 

50 tala við ömmur og afa eða aðra í fjölskyldunni? 1 2 3 4 5 

Hluti 3   Fjöldi stiga _____________                    Atriði í hluta  15
 Mín: 13 (mínus atriði sem ekki eiga við)                           Atriðum sleppt________  

Max: 75                                                                                   Fjöldi kláraðra atriða _______ 
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Hluti IV. Lífsgæði 
Í þessum hluta áttu að draga hring utan um töluna sem á best við þig. Vinsamlegast svaraðu hverri spurningu í samræmi við það hvernig þér 
gengur og líður núna. Ef einhver spurning á ekki við þig merktu þá x yfir númerið á spurningunni og byrjaðu á næstu spurningu. 
 
A.    Svona almennt, hversu neikvæð áhrif hefur á líf þitt ...?    Engin                   Lítil                      Svolítil                    Mikil               Mjög mikil            

51 að þú stamir? 1 2 3 4 5 

52 hvernig aðrir bregðast við stami þínu (sumir leggja 
þig jafnvel í einelti eða stríða út af staminu)? 

1 2 3 4 5 

53 að þú sért í talþjálfun (ef þú ert ekki í talþjálfun 
merku þá við „Ekki í talþjálfun.“)? 

1 2 3 
Ekki 

talþjálfun 

4 5 

 
B.      Hversu mikið kemur stamið í veg fyrir að ...?                     Ekkert                   Lítið                      Svolítið                    Mikið             Mjög mikið           

54 þú standir þig vel í skólanum ? 1 2 3 4 5 

55 þú gerir það sem þig langar til að gera? 1 2 3 4 5 

56 þú getir talað við foreldra þína? 1 2 3 4 5 

57 þú getir talað við vini þína? 1 2 3 4 5 

 
 
C.      Hversu mikið kemur stamið í veg fyrir ...?                        Ekkert                   Lítið                      Svolítið                    Mikið             Mjög mikið           

58 að þú takir þátt í félagslífi  (svo sem íþróttum, 
partíum o.fl.)? 

1 2 3 4 5 

59 að þú trúir á sjálfan þig? 1 2 3 4 5 

60 að þú getir lifað góðu lífi? 1 2 3 4 5 

                      Hluti 4   Fjöldi stiga _____________           Atriði í hluta   10                                  

                                          Mín: 8 (mínus atriði sem ekki eiga við)                       Atriðum sleppt_________ 

                                                            Max: 50                                                                            Fjöldi kláraðra atriða________
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Fylgiskjal 2 

 

 

Heildarmat á upplifun barna sem stama 

 

Kæru foreldrar. 

  

Áður en þið ákveðið hvort þið viljið taka þátt í rannsókninni langar okkur að biðja ykkur um að lesa 

eftirfarandi upplýsingar. Rannsóknin er lokaverkefni Bjarnfríðar Leósdóttur til MS-gráðu í talmeinafræði 

við Háskóla Íslands. Leitað var til Jóhönnu Einarsdóttur og annarra starfandi talmeinafræðinga til að 

finna þátttakendur og ná sambandi við ykkur. Jóhanna mun verða leiðbeinandi og um leið 

ábyrgðarmaður rannsóknarinnar.  

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar er að skoða heildarmat á upplifun barna sem stama á aldrinum 

7-12 ára. Tilfinningar í garð stamsins geta verið misjafnar og því er mikilvægt að fylgjast með hverju og 

einu barni og meta upplifun þess í hinum ýmsu aðstæðum. Skoðað verður hvernig dreifingin er og 

hversu mikið stamið hefur áhrif á líf þeirra og hvort áhrifin séu meiri við ákveðnar aðstæður.  

Þátttakendur verða 7-12 ára börn sem stama. Árið 2006 í Bandaríkjunum kom út spurningalisti til þess 

ætlaður að meta upplifun þeirra sem stama og tilfinningar gagnvart staminu sjálfu. Þessi spurningalisti 

heitir Overall Assessment of the Speaker´s Experience of Stuttering (OASES-S). Hann hefur verið 

þýddur á íslensku og verður lagður fyrir börnin. Börnin svara spurningunum sjálf, en ef einhverjar 

spurningar vakna er þeim svarað um hæl. Ef einhver börn eru í vandræðum með lestur mun 

rannsakandi lesa spurningarnar fyrir þau.  

Framkvæmd rannsóknarinnar verður þannig háttað að haft verður samband við þá foreldra og 

forráðamenn þátttakenda sem veitt hafa samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókninni. Í sameiningu 

finnum við hentugan tíma þar sem þið getið komið á skrifstofu leiðbeinanda við Bolholt 6. Þar tekur 

Bjarnfríður á móti ykkur og leggur listann fyrir börnin. Prófunin tekur um 20 mínútur að meðaltali. 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni verða meðhöndlaðar með fyllsta trúnaði og 

nafnleynd. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað hjá rannsakanda á meðan á rannsókn 

stendur, en eftir að rannsókn lýkur verður öllum gögnum eytt. Ekki verður hægt að rekja niðurstöður 
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aftur til einstaklings. Nafnleynd verður tryggð og vegna smæðar þýðisins verður ritgerðin ekki 

aðgengileg almenningi. 

Rannsakandi telur engar líkur á að tekin sé áhætta með þátttöku í rannsókninni. 

Gagnsemi verkefnisins felst í aukinni vitneskju um líðan hvers og eins barns og með því er hægt að 

byggja upp meðferð sem hentar hverju og einu barni. Einnig er þetta mikilvægur þáttur í því að hjálpa 

talmeinafræðingum að skilja þá mörgu þætti sem stam getur haft áhrif á í lífi einstaklings.  

Ef einhverjar spurningar vakna, endilega hafið samband við; Bjarnfríði Leósdóttur (s:867-1513, 

bjl1@hi.is) eða Jóhönnu Einarsdóttur (s. 525-5569, jeinars@hi.is) 

 

Með von um góðar undirtektir, 

Jóhanna Einarsdóttir                              Bjarnfríður Leósdóttir  

_____________________________    ________________________ 
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Fylgiskjal 3 

 

 

 

  

 

 

Heildarmat á upplifun barna sem stama. 

 

Yfirlýsing um samþykki 

  

Nafn barns:__________________________________Fæð.dagur og ár________  

Nafn/nöfn forráðamanns/a:___________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða heildarmat á upplifun barna frá 7-12 ára sem 

stama. Þessi rannsókn er lokaverkefni Bjarnfríðar Leósdóttur til MS-gráðu í talmeinafræði við Háskóla 

Íslands.  Skoðað verður hvernig börnunum líður við mismunandi aðstæður með tilliti til stamsins. 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hafi lesið upplýsingablað um verkefnið sem ég hef fengið. 

Ég hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör við þeim. Ég 

hef fengið að ræða um verkefnið. Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, 

geti ég stöðvað þátttöku hvenær sem er án útskýringa. Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt 

að rannsókn lokinni.  

  

 

Undirskrift foreldris/forráðamanns:      Dagsetning:  

____________________________     _________________________ 
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Fylgiskjal 4 

 

 

 

  

 

 

 

Heildarmat á upplifun barna sem stama. 

 

Yfirlýsing um samþykki 

  

Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða heildarmat á upplifun barna frá 7-12 ára sem 

stama. Þessi rannsókn er lokaverkefni Bjarnfríðar Leósdóttur til MS-gráðu í talmeinafræði við Háskóla 

Íslands.  Skoðað verður hvernig börnunum líður við mismunandi aðstæður. 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hafi lesið upplýsingablað um verkefnið sem ég hef fengið. 

Ég hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið fullnægjandi svör við þeim. Ég 

hef fengið að ræða um verkefnið. Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, 

geti ég stöðvað þátttöku hvenær sem er án útskýringa. Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt 

að rannsókn lokinni.  

  

Undirskrift barns (12 ára og eldri)      Fæðingardagur og ár:  

____________________________     _________________________ 

 

Nafn foreldris/forráðamanns:       Dagsetning: 

_____________________________    __________________________ 
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Fylgiskjal 5 

 

 

 

 

 

 

Heildarmat á upplifun barna sem stama 

Yfirlýsing um trúnaðar- og þagnarskyldu 

  

Ég undirrituð lýsi því hér með yfir að ég er bundin trúnaðar- og þagnarskyldu um það sem ég  

mun komast að í starfi mínu og rannsókn, varðandi upplýsingar og persónuleg gögn um  

þátttakendur í rannsókn minni til meistaragráðu í talmeinafræði við Háskóla Íslands.  

Þá er mér ljóst að mér er óheimilt að afla mér upplýsinga um þátttakendur og forráðamenn  

sem eru mér ekki nauðsynlegar.  

Mér er einnig ljóst að trúnaðar- og þagnarskylda þessi helst þótt þátttakendur hætti við  

þátttöku sem og eftir að rannsókn lýkur.  

  

______________________________________  

Bjarnfríður Leósdóttir 

Kt. 020685-2209 
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Fylgiskjal 6 

Túlkun á heildarmati: 

Væg: 1.00-1.49 

Einstaklingurinn telur sig færan um að tala reiprennandi og eiga eðlileg samskipti í nær öllum 

aðstæðum. Getur fundið fyrir lítilsháttar spennu á meðan á stami stendur, en þó ekki svo mikið að það 

trufli samskipti. Sýnir lítil ef nokkur, neikvæð, tilfinningaleg og vitsmunaleg viðbrögð við stami og hefur 

ekki áhyggjur af viðbrögðum annarra. Forðast ekki talaðstæður og breytir ekki orðanotkun vegna 

stamsins. Er ekki takmarkaður í getu til að tjá sig í mikilvægum aðstæðum og getur alltaf komið sínum 

skoðunum á framfæri. Hugsar ekki um stamið þegar ákveðið er að taka þátt í daglegum athöfnum, að 

tala við aðra, eða að taka ákvarðanir. Er líklegur til að ráða við að taka virkan þátt í daglegu lífi þar 

sem neikvæð áhrif stamsins eru í lágmarki. 

Væg-miðlungs: 1.50-2.24 

Einstaklingurinn telur sjálfan sig vera færan um að tala reiprennandi og eiga eðlileg samskipti í 

mörgum aðstæðum en gæti fundið fyrir einhverjum erfiðleikum í ákveðnum aðstæðum. Getur fundið 

fyrir spennu á meðan á stami stendur, en ekki það mikið að það trufli dagleg samskipti. Sýnir einhver 

neikvæð , tilfinningaleg og vitsmunaleg viðbrögð við stami og gæti leitt hugann að viðbrögðum 

annarra. Forðast sjaldan talaðstæður en gæti einstaka sinnum breytt orðanotkun til að minnka líkur á 

stami. Upplifir einhverjar takmarkanir þegar kemur að því að tjá sig í sumum mikilvægum aðstæðum 

en getur almennt komið skoðunum sínum á framfæri. Gæti tekið mið af staminu þegar kemur að því að 

ákveða hvort eigi að taka þátt í daglegum athöfnum, tala við aðra eða þegar kemur að því að taka 

ákvarðanir. Upplifir ekki erfiðleika við að taka virkan þátt í daglegu lífi en hefur áhyggjur af því hvort 

stamið komi til með að trufla markmið. 

Miðlungs: 2.25-2.99 

Einstaklingurinn telur sjálfan sig eiga í erfiðleikum með að tala reiprennandi eða eiga samskipti í 

mörgum talaðstæðum. Er líkleg/ur til að finna fyrir spennu og eiga í baráttu á meðan á stami stendur 

og einstaka sinnum þegar talið er reiprennandi. Þessi spenna truflar stundum samskipti og kemur í 

veg fyrir að sá sem talar segi það sem hann vill segja. Sýnir neikvæð, tilfinningaleg og vitsmunaleg 

viðbrögð við stami og hefur áhyggjur af viðbrögðum annarra. Forðast sumar talaðstæður og breytir 

orðanotkun til að fela stamið. Upplifir takmarkanir þegar kemur að samskiptum í mikilvægum 

aðstæðum og á stundum í erfiðleikum með að koma skoðun sinni á framfæri. Tekur mið af staminu 

þegar ákveðið er að taka þátt í daglegum athöfnum, að tala við aðra og þegar kemur að því að taka 

ákvarðanir. Finnur fyrir einhverjum erfiðleikum við að taka virkan þátt í daglegu lífi og hefur áhyggjur af 

því hvernig stamið truflar markmið.  
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Miðlungs/alvarlegt: 3.00-3.74   

Einstaklingurinn telur sjálfan sig ófæran um að tala reiprennandi eða eiga eðlileg samskipti í flestum 

talaðstæðum. Finnur fyrir sjáanlegri spennu og á í baráttu á meðan á stami stendur sem og í 

reiprennandi tali, sem truflar oft samskipti og kemur í veg fyrir að viðkomandi segi það sem hann vill 

segja. Finnur fyrir sterkum neikvæðum áhrifum stamsins og hefur áhyggjur af viðbrögðum annarra. 

Forðast margar talaðstæður og breytir oft orðanotkun til að fela stamið. Upplifir miklar takmarkanir 

þegar kemur að því að eiga áhrifarík samskipti í mörgum aðstæðum og á oft í erfiðleikum með að 

koma skoðunum sínum á framfæri. Mjög líklegt að tekið sé mið af staminu þegar ákveðið er að taka 

þátt í daglegum athöfnum, að tala við aðra og þegar kemur að því að taka ákvarðanir. Á í erfiðleikum 

með virka þátttöku í daglegu lífi og hefur talsverðar áhyggjur af því hvernig stamið komi til með að 

trufla markmið. 

Alvarleg: 3.75-5.00 

Einstaklingurinn telur sjálfan sig ófæran um að tala reiprennandi eða eiga eðlileg samskipti í nánast 

öllum talaðstæðum. Finnur fyrir mjög mikilli sjáanlegri spennu og á í baráttu á meðan á stami stendur 

sem og í reiprennandi tali, sem truflar oft og kemur í veg fyrir að viðkomandi segi það sem hann vill 

segja. Finnur fyrir mjög sterkum neikvæðum áhrifum stamsins og hefur miklar áhyggjur af viðbrögðum 

annarra. Forðast mjög margar talaðstæður og orð vegna stamsins. Upplifir mjög miklar takmarkanir 

þegar kemur að því að eiga áhrifarík samskipti í nánast öllum talaðstæðum. Tekur mið af staminu 

þegar ákveðið er að taka þátt í daglegum athöfnum, tala við aðra og þegar kemur að því að taka 

ákvarðanir. Á í mjög miklum erfiðleikum með virka þátttöku í daglegu lífi og hefur mjög miklar áhyggjur 

af því hvernig stamið komi til með að trufla markmið.  

 


