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Ágrip 

Stam er röskun á flæði tals sem getur valdið erfiðleikum við munnlega tjáningu. Helstu einkenni stams 

eru þær truflanir sem verða á talflæði, til dæmis endurtekningar, lengingar hljóða og festingar. Stam á 

sér yfirleitt upphaf snemma í barnæsku og stór hluti barna sem byrjar að stama nær sjálfsprottnum bata 

innan nokkurra ára. Hin glíma við þrálátt stam sem kemur til með að fylgja þeim fram á fullorðinsár sé 

ekkert að gert. Ekki er vitað hvað orsakar stam en rannsóknir benda til þess að um samspil umhverfis 

og erfða sé að ræða. Algengi stams er talið vera um 1%, sem þýðir að á tilteknum tímapunkti stami einn 

einstaklingur af hverjum hundrað. Niðurstöður erlendra rannsókna hafa þó verið nokkuð á reiki sem 

kann að skýrast af miklum breytileika í aðferðum og skilgreiningum á stami. Skortur hefur verið á mati á 

alvarleika stams í rannsóknum á algengi, en slíkar upplýsingar myndu gefa nákvæmari mynd af 

raunverulegri þörf fyrir þjónustu. Hingað til hefur algengi stams á Íslandi ekki verið rannsakað. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta algengi stams meðal 10 til 12 ára gamalla barna á Íslandi og 

einnig að meta alvarleika stameinkenna hjá börnum sem stama á þessum aldri. Aldursbilið var valið 

með það í huga að skoða algengi þráláts stams. Gögnum var safnað um stóran hóp einstaklinga og þar 

af leiðandi ekki hagkvæmt að meta tal hvers og eins með beinu áhorfi. Því fór rannsóknin fram í tveim 

þrepum þar sem byrjað var á því að skima eftir stamtilfellum með mati umsjónarkennara. Í seinna þrepi 

var leitast við að framkvæma ítarlegt mat á þeim tilfellum sem kennarar höfðu bent á.  

Í fyrra þrepi rannsóknar var farið í grunnskóla í Reykjavík og gögnum safnað frá umsjónarkennurum 

barna í 5. 6. og 7. bekk. Kennarar gáfu upplýsingar um fjölda nemenda og kynjaskiptingu ásamt fjölda 

og kyn þeirra sem þeir töldu stama. Í seinna þrepi komu þau börn sem kennarar höfðu talið stama ásamt 

foreldrum sínum í nánara mat. Tekin voru málsýni af tali barna, bæði í lestri og sjálfsprottnu tali, auk 

þess sem foreldri veitti bakgrunnsupplýsingar með útfyllingu spurningalista. Málsýni voru yfirfarin af 

reyndum matsmanni sem staðfesti hvort stam væri til staðar og mat alvarleika stameinkenna.  

Niðurstöður úr fyrra þrepi sýndu að algengi stams mældist 0,8% hjá 10 til 12 ára gömlum börnum á 

Íslandi út frá mati kennara. Þátttaka í seinna þrepi rannsóknarinnar var nokkuð slök og því var ekki unnt 

að staðfesta mælinguna með mati þjálfaðra matsmanna. Tæpur helmingur þeirra barna sem kennarar 

höfðu talið stama tóku þátt í seinna þrepi og reyndust öll stama nema eitt. Þau tilfelli stams sem fundust 

voru metin allt frá því að vera mjög væg upp í alvarleg.  

 Út frá þessari rannsókn má draga þá ályktun að algengi stams meðal 10 til 12 ára gamalla barna sé 

nokkuð nærri hlutfallinu 1% sem oft er miðað við sem algengi stams meðal barna á skólaaldri. Vegna 

dræmrar þátttöku í seinna þrepi er ekki hægt að draga álytkanir um algengi út frá staðfestum tilfellum. 

Alvarleiki stams hjá þeim börnum sem komu í mat var allt frá því að vera mjög vægur upp í mikill. Það 

má því gera ráð fyrir að hlutfall þeirra sem þurfi á meðferð við stami að halda kunni að vera nokkru lægra 

en 1%. Þar sem þátttakendafjöldi í mati á alvarleika var mjög takmarkaður er þó þörf á frekari 

rannsóknum á raunverulegri þörf fyrir þjónustu.  
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Abstract 

Stuttering is a fluency disorder that can lead to difficulties with oral expression. Core symptoms are 

disruptions in normal flow of speech, such as repetitions of sounds and syllables, sound prolongations 

and blocks. In the majority of cases, onset takes place early in childhood and a large portion of children 

who begin stuttering will experience spontaneous recovery within a few years. Others will be faced with 

long-lasting stuttering where symptoms can persist into aldulthood. The cause of stuttering is still 

unknown, although research suggests a combination of environmental and hereditary factors. 

Pervalence of stuttering is thought to be around 1% meaning that at any given moment, one out of every 

hundred individuals actively stutter. Research findings on prevalence of stuttering have been varied, 

partly due to wide differences in methodology and definitions of stuttering. Previous studies have not 

included assessment of stuttering severity but such information would give a clearer picture of the 

proportion of children in need of intervention. So far, no studies have been conducted on the prevalence 

of stuttering in Iceland.  

The purpose of this study was to estimate the prevalence of stuttering among children from the age 

of 10 to 12 in Iceland and evaluate the severity of stuttering in this age group. This age range was 

selected to target the prevalence of persistent stuttering. The study included a large sample of children 

and therefore it was not practical to directly evaluate each and every child‘s speech. For that reason, 

the study was conducted in two steps. First, teacher assessment of student‘s speech was used to screen 

for cases of stuttering. The second step involved meeting with the children believed to stutter and their 

parents in order to confirm cases of stuttering and measure severity of symptoms.  

For the screening step of this study, data was collected from class teachers in grade 5, 6 and 7 (age 

10-12 in Icelandic shools). Teachers reported the number and gender distribution of students in their 

class and also the number and gender of all students they believed to stutter. In the second step, children 

thought to stutter by their teacher were evaluated by direct observation. Speech samples were collected 

of the child‘s speech in two tasks; reading and spontaneous speech. Parents were asked to complete a 

background information questionnaire. A person with training and experience of evaluating stuttering 

reviewed the speech samples in order to confirm cases and assess severity of symptoms.  

The results of teacher screening lead to an estimation of 0,8% as the prevalence of stuttering among 

10 to 12 years old children in Iceland. Due to poor participation in the second step of the study, 

confirmation of this measurement by direct assessment was not possible. Just under half of the children 

thought to stutter by their teachers participated in the second step of the study. All caeses but one were 

confirmed. Severity in confirmed cases ranged from very mild to severe.  

The main conclusion drawn from this study was that the prevalence of stuttering among 10 to 12 

years old children in Iceland is close to 1%. Because participation was poor in the second step of the 

study, no conclusions were drawn about prevalence as confirmed by direct evaluatoin. Severity was 

rated from very mild to severe. This leads to the speculation that the proportion of children in need of 

services might be somewhat lower than 1%. Further research is needed.  
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1 Inngangur 

1.1 Skilgreiningar stams  

Ástæðan fyrir því að heiti kaflans er „skilgreiningar stams“ en ekki „skilgreining“ í eintölu er sú að það er 

einfaldlega ekki til nein ein skilgreining á stami sem allir eru sammála um. Margar skilgreiningar, til 

dæmis sú sem kemur fram í Alþjóðlegu flokkunarkerfi sjúkóma, ICD-10 (e. International Classification 

of Diseases, 10. útgáfa), eru einfaldlega lýsing á þeim einkennum sem koma fram í tali. Þar er eftirfarandi 

skilgreining gefin á stami (F98.5): 

Speech that is characterized by frequent repetition or prolongation of sounds or 

syllables or words, or by frequent hesitations or pauses that disrupt the rhythmic flow 

of speech. 

Hér kemur fram að stam sé tal sem einkennist af tíðum endurtekningum eða lengingum hljóða, atkvæða 

eða orða, eða tíðu hiki eða hléum sem trufla taktvíst flæði tals. Jafnframt er tekið fram í lýsingu á stami 

að greining sé aðeins réttlætanleg þegar þessar truflanir eru það miklar að veruleg röskun verður á 

talflæði (WHO, 1992). Aðrar skilgreiningar ná einnig yfir áhrif stams á líf einstaklingsins en einkenni í tali 

eru þó talin vera rót vandans. Slíka skilgreiningu er að finna í nýjustu útgáfu Greiningar- og 

tölfræðihandbókar Bandaríska geðlæknafélagsins, DSM-5 (e. Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 5. útgáfa) þar sem stam hefur hlotið nýtt heiti; talflæðisröskun með upphaf í barnæsku 

(315.35, e. childhood-onset fluency disorder). Fjögur skilyrði eru gefin fyrir greiningu og það fyrsta snýr 

að einkennum í tali: 

Disturbances in the normal fluency and time patterning of speech that are inappropriate 

for the individual‘s age and language skills, persist over time, and are characterized by 

frequent and marked occurrences of one (or more) of the following: [sleppt hér, lýsing 

átta mismunandi einkenna] 

Þetta skilyrði felur í sér kröfu um tíðar eða áberandi truflanir á eðlilegu flæði og mynstri tals sem eru 

óviðeigandi fyrir aldur og málfærni og viðhaldast í tíma. Einstaklingur verður að sýna eitt eða fleiri þeirra 

átta einkenna sem talin eru upp; endurtekningar hljóða og atkvæða, lengingar hljóða, brotin orð, 

festingar, umorðun, mikil líkamleg spenna við framburð orða og endurtekning eins atkvæðis orða. Annað 

skilyrði fyrir greiningu tekur til þeirra áhrifa sem einkenni í tali kunna að hafa á líf einstaklingsins: 

The disturbance causes anxiety about speaking or limitations in effective 

communication, social participation, or academic or occupational performance, 

individually or in any combination. 

Truflanirnar þurfa að valda kvíða tengdum því að tala eða takmörkunum í samskiptum, félagsþátttöku 

og/eða frammistöðu í námi eða starfi svo greining sé réttlætanleg. Þriðja skilyrðið er að röskunin eigi sér 

upphaf í barnæsku og það fjórða að ekki megi útskýra taltruflanirnar með örðum hætti, til dæmis rekja 

þær til áfalls eða annarra sjúkdóma (APA, 2013).  

Í fræðigreinum og bókum er oft vísað í skilgreiningu Wingate sem hann nefndi „staðlaða skilgreiningu 

stams“ (Wingate, 1964). Líkt og margir aðrir taldi Wingate einkenni í tali vera kjarna stams en hann kom 

einnig inn á upplifun einstaklingsins þegar hann lýsti taltruflunum sem „ósjálfráða“ og „illviðráðanlegum“. 
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Skilgreining hans var í þrem hlutum þar sem fyrsti hluti innihélt lýsingu á truflunum í talflæði sem koma 

fram hjá öllum sem stama. Annar og þriðji hluti skilgreiningarinnar sneru að aukaeinkennum sem 

Wingate taldi koma fram hjá sumum en ekki öllum, til dæmis hreyfingar í talfærum eða öðrum 

líkamshlutum og tilfinningar á við spennu, ótta, skömm og pirring.  

Enn fremur hafa verið settar fram skilgreiningar sem innihalda engar lýsingar á einkennum í tali, enda 

telja höfundar þeirra að heyranlegar truflanir á talflæði séu aðeins einkenni undirliggjandi vandamáls. 

Perkins (1990) skilgreindi stam sem ósjálfráða truflun á áframhaldandi tilraun einstaklings til að framleiða 

tal. Hann sagði lýsingu á þeim heyranlegu taltruflunum sem koma fram í kjölfarið vera óþarfa í 

skilgreiningu stams. Slík skilgreining gerir mat á stami nær ómögulegt en Perkins taldi einu leiðina til að 

vita hvort stam væri til staðar vera að spyrja einstaklinginn út í upplifun sína af eigin tali. Hugsanlega 

væri slíkt raunhæft þegar um er að ræða fullorðna einstaklinga. Börn eru hins vegar ekki jafn meðvituð 

um tal sitt og þar með engin leið að meta stam hjá þeim út frá þessari skilgreiningu. Nýlega settu Jackson 

og félagar (2012) fram sína skilgreiningu á stami þar sem aðaláherslan er ekki á lýsingu á taleinkennum. 

Þeirra tillaga að skilgreiningu út frá því sem vitað er um stam er sú að stam sé taugalíffræðilegur skortur 

á samhæfingu þeirra ferla sem liggja að baki skipulags og framleiðslu máls og tals sem getur bæði leitt 

til truflana í heyranlegu talmerki (e. acoustic speech signal, t.d. festinga, orðhlutaendurtekninga, 

talflæðistruflana) og líkamlegrar spennu þegar kemur að framleiðslu tals. Enn fremur er tekið fram að 

þessar afleiðingar, sem kallaðar eru yfirborðshegðun, séu ekki alltaf til staðar í þeim tilfellum sem 

einstaklingurinn sýnir forðun frá samskiptum til dæmis með því að umorða eða setja inn 

uppfyllingarhljóð/innskotsorð. Auk yfirborðshegðunar geta undirliggjandi þættir leitt til tilfinningalegra og 

hugrænna viðbragða. Afleiðingar þessa geta verið mismunandi milli einstaklinga, þar með taldir 

erfiðleikar í samskiptum og skaðleg áhrif á lífsgæði (Jackson o.fl., 2012).  

Hér hefur verið farið yfir hluta þeirra fjölmörgu skilgreininga á stami sem settar hafa verið fram. Það 

ósamræmi sem ríkir í skilgreiningum stams er varhugavert og veldur til dæmis erfiðleikum við 

samanburð rannsókna þar sem skilgreiningar á því sem verið er að mæla eru mismunandi. Það sem er 

sameiginlegt með flestum skilgreiningum er að stam er truflun á talflæði, burtséð frá því hvað kann að 

orsaka þessar truflanir, hvernig nákvæmlega þeim er lýst og hvaða fleiri einkenni geta komið fram.  

1.2 Einkenni 

Birtingarmynd stams getur verið mjög mismunandi milli einstaklinga og í raun má segja að engir tveir 

stami eins. Það getur því verið ákveðinn vandi að lýsa stameinkennum á einfaldan hátt. Þeim einkennum 

sem koma fram í tali er stundum skipt í kjarnaeinkenni og önnur einkenni. Kjarnaeinkenni eru þær 

ósjálfráðu truflanir sem verða á talflæði. Slíkar truflanir koma fram á einhverjum tímapunkti hjá öllum 

þeim sem stama þegar þeir reyna að tjá sig munnlega (Guitar, 2006; Van Riper, 1971; Wingate, 1964). 

Nákvæm birtingarmynd kjarnaeinkenna er mjög ólík milli einstaklinga en sá sem hefur aldrei sýnt slík 

einkenni í tali er ekki talinn stama. Með áralangri reynslu getur einstaklingur hins vegar vanið sig á ýmsar 

leiðir til að komast hjá því að sýna kjarnaeinkenni. Í því felst mikil áreynsla og hann þarf sífellt að hugsa 

um tal sitt og endurskipuleggja það sem hann ætlar að segja. Í slíkum tilfellum er viðkomandi talinn 

stama jafnvel þó kjarnaeinkenni heyrist örsjaldan í tali hans. Önnur einkenni í tali tengjast ekki beint 

talflæðinu sjálfu en geta samt sem áður valdið því að tal hljómar óeðlilega. Auk þess geta einkenni komið 
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fram í hegðun, svo sem hreyfingum sem koma fram samhliða tali. Slík einkenni ein og sér eru hvorki 

talin nauðsynleg né nægjanleg til að réttlæta greiningu á stami. 

Talflæðistruflanir (e. disfluencies) eru kjarnaeinkenni stams og þær sem oftast eru nefndar í skil-

greiningum stams eru endurtekningar, lengingar og festingar (Guitar, 2006). Endurtekningar geta komið 

fram á hljóðum („k-k-kubbur“), atkvæðum („bí-bí-bíll“) og eins atkvæðis orðum („og-og-og“). Endur-

tekningar á lengri orðum („réttu réttu réttu mér kubb“) og setningarhlutum („þarna sé ég, þarna sé ég 

bíl“) eru yfirleitt ekki taldar vera stam og reyndar eru mjög skiptar skoðanir á því hvort endurtekning eins 

atkvæðis orða geti talist sem stam (sjá t.d. Brocklehurst, 2013; Wingate, 2001; Yairi, 2013; Yairi o.fl., 

2001). Ekki verður farið nánar út í þá deilu hér en eins og Yairi og Ambrose (2013) benda á virðist 

furðulegt að flokka „o-o-o-og“ (þeirra dæmi á ensku: „a-a-a-and“) sem stam en útiloka að „og-og-og“ 

(„and-and-and“) geti verið stam. Að sama skapi yrði þá endurtekning á atkvæðinu „ís“ talin sem stam ef 

viðkomandi segði „ís-ís-ís-ísskápur“ en ekki ef hann segði „má ég fá ís-ís-ís-ís“. Með lengingum er átt 

við óeðlilega framlengingu raddaðra eða óraddaðra hljóða við framburð orða („llllllús“, „ffffffíll“). Festingar 

verða þegar loftflæði er stoppað á óviðeigandi stöðum og talfærin virðast festast í stað. Til dæmis ef 

ætlunin er að segja „krókódíll“ og viðkomadi er komin með talfærin í rétta stöðu til að mynda /k/ en getur 

svo ekki sleppt loftflæðinu til að komast af stað með orðið. Talflæðistruflanir sem þessar koma fram í tali 

allra einstaklinga, líka þeirra sem ekki stama, og eðlilegt talflæði er langt frá því að vera algjörlega 

reiprennandi. Hins vegar eru aðrir þættir sem gera það að verkum að stam er skynjað, bæði af þeim 

sem talar og hlustanda (Martin og Haroldson, 1981). Einstaklingar sem stama upplifa það að þeir missi 

stjórn á talinu og sýnt hefur verið fram á óeðlilega virkni í talfærum einstaklinga þegar stam kemur fram. 

Þetta lýsir sér einna helst í aukinni vöðvaspennu (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008) og kann þessi 

undirliggjandi spenna að vera það sem hlustandi skynjar og hjálpar honum að aðgreina eðlilegar truflanir 

á talflæði frá stami.  

Önnur einkenni sem geta komið fram í tali eru til dæmis notkun hikhljóða („uuu“) eða hækjuorða 

(„sko“, „hérna“, „þú veist“ o.fl), umorðun og það að tala í kringum hlutina. Einnig geta komið fram 

breytingar á talhraða, tónhæð raddar og raddgæðum (Bloodstein o.fl., 2008). Einkenni önnur en þau 

sem koma fram í tali eru til dæmis hreyfingar, bæði í andliti og líkama. Þetta getur verið blikk í augum, 

kippir og grettur í andliti, höfuðhreyfingar og/eða hreyfingar í útlimum eins og að klappa höndum eða 

stappa niður fótum. Guitar (2006) er þeirrar skoðunar að einkenni í tali og hegðun sem ekki teljast til 

kjarnaeinkenna komi fram í þeim tilgangi að komast hjá því að stama. Hann skiptir því sem hann kallar 

fylgihegðun (e. secondary behavior) í tvo flokka; flóttahegðun (e. escape behavior) og forðunarhegðun 

(e. avoidance behavior). Flóttahegðun er það sem einstaklingur gerir til þess að losna úr talflæðistruflun 

sem er þegar farin af stað. Forðunarhegðun er aftur á móti eitthvað sem gert er til að komast hjá því að 

lenda í stami. Guitar telur hegðunina festast í sessi með virkri skilyrðingu (e. operant conditioning) þar 

sem vellíðanin við það að komast út úr eða forðast stam virkar sem karftmikill styrkir. 

1.3 Upphaf og þróun 

Stam á sér upphaf snemma í barnæsku, yfirleitt á milli 2 ára og 3,5 árs (Reilly o.fl., 2013; Yairi og 

Ambrose, 2005). Oftast er um að ræða þroskatengt stam (e. developmental stuttering) sem á sér enga 

þekkta skýringu. Einnig er til áunnið stam (e. acquired stuttering) sem getur komið fram hvenær sem er 
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á lífsleiðinni. Upphaf áunnins stams má rekja til ákveðinna atburða, í flestum tilfellum til einhverskonar 

áverka í miðtaugakerfi og einstaka sinnum til sálfræðilegra áfalla (Guitar, 2006). Það er ekki alltaf hægt 

að aðgreina þroskatengt stam frá áunnu stami eingöngu út frá einkennum í tali þar sem kjarnaeinkenni 

geta verið mjög svipuð (Van Borsel og Taillieu, 2001). Áunnið stam er því greint út frá eðli upphafs, þar 

sem augljóslega má rekja skyndilegt upphaf stameinkenna til áverka eða áfalls. Slík tilfelli eru mun 

sjaldgæfari en tilfelli þroskatengds stams sem á sér ekki augljósa skýringu og hefur áunnið stam ekki 

verið eins mikið rannsakað. Svo virðist sem hægt sé að nota svipaðar meðferðarleiðir við áunnu stami 

og þroskatengdu stami með sambærilegum árangri (Market o.fl., 1990). Orsakir og eðli áunnins stams 

verða ekki tekin nánar fyrir í þessari ritgerð og vísar orðið „stam“ hér eftir til þroskatengds stams.  

Upphaf stams hjá börnum getur ýmist verið hægfara, þar sem einkenni koma smám saman fram yfir 

langt tímabil, eða skyndilegt. Við skyndilegt upphaf geta einkenni komið fram og orðið miðlungs/mjög 

alvarleg á 2 til 3 dögum eða jafnvel birst af fullum krafti eins og þruma úr heiðskýru lofti án þess að 

nokkurs konar áföll hafi orðið. Upphaf stams er skyndilegt hjá 40-50% barna sem byrja að stama (Reilly 

o.fl., 2009; Yairi o.fl., 2005). Drengir og stúlkur virðast vera í jafn mikilli áhættu á að byrja að stama 

(Månsson, 2000; Reilly o.fl., 2009) en þróun eftir upphaf er töluvert ólík milli kynja. Stamtilfellum má 

skipta í tvo þróunarflokka eftir því hvort stamið kemur til með að viðhaldast í mörg ár, jafnvel allt fram á 

fullorðinsaldur, eða ekki. Um það bil einn fimmti hluti stamtilfella viðhelst í langan tíma er þá talað um 

stamið sem þrálátt (e. persistent stuttering). Það er því stór meirihluti þeirra sem byrja að stama sem ná 

því sem kallast náttúrulegur eða sjálfsprottinn bati (e. natural eða spontaneous recovery) (Yairi o.fl., 

2005). Í þessum tilfellum hverfur stamið innan 3 til 4 ára án nokkurs inngrips eða meðferðar (Yairi og 

Ambrose, 1999). Af einhverjum ástæðum virðast stúlkur mun oftar ná sjálfsprottnum bata þar sem 

hlutfallið milli drengja og stúlkna fer hækkandi eftir því sem börnin eldast. Í yfirliti um rannsóknir á stami 

meðal skólabarna (ólíkir aldurshópar á bilinu 5 til 18 ára) mældist hlutfall milli kynja allt frá 2,2:1 (kk:kvk) 

upp í 6,3:1 (Bloodstein o.fl., 2008).  

Ekki hefur verið fundin nein leið til að greina á milli barna sem ná sjálfsprottnum bata og þeirra sem 

glíma við þrálátt stam strax við upphaf.  Með langtímarannsóknum þar sem börnum hefur verið fylgt eftir 

í nokkur ár frá upphafi stams hefur þó tekist að bera kennsl á mögulega áhættuþætti þess að vera með 

þrálátt stam (Reilly o.fl., 2013; Yairi o.fl., 1999; Yairi o.fl., 2005). Áhættuþættir eru til dæmis að vera 

drengur, en eins og komið hefur fram ná stúlkur frekar sjálfsprottnum bata. Þetta virðist þó einungis eiga 

við fyrsta árið eftir upphaf en þegar börn hafa stamað lengur en ár eru stúlkur orðnar ólíklegri til að ná 

bata en drengir. Eftir því sem börn eru eldri við upphaf stams eru líkur meiri á þrálátu stami og sama á 

við með aukna tímalengd frá upphafi stams. Fjölskyldusaga um þrálátt stam gefur vísbendingar um að 

þrálátt stam sé líklegra en sjálfsprottinn bati. Einnig má skoða mynstur einkenna frá upphafi. Þegar 

alvarleiki einkenna fer smám saman dvínandi með tímanum aukast líkur á sjálfsprottnum bata. Yairi og 

Ambrose (2005) greindu frá því að hugsanlega mætti spá fyrir um sjálfsprottinn bata með því að mæla 

bil milli endurtekninga í tali barna sem stama. Í grein sinni frá árinu 1996 lýstu þau samanburði á lengd 

bila milli endurtekninga á málsýnum sem tekin voru stuttu eftir upphaf stams hjá sex börnum. Börnin 

voru þátttakendur í langtímarannsókn á stami og höfðu þrjú þeirra náð sjálfsprottnum bata en þrjú voru 

með þrálátt stam. Niðurstöðurnar bentu til þess að bil á milli endurtekninga stuttu eftir upphaf stams 

væru styttri hjá þeim börnum sem síðar voru greind með þrálátt stam en hjá þeim sem náðu 
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sjálfsprottnum bata. Þessar niðurstöður hafa þó ekki verið staðfestar með endurteknum rannsóknum 

með fleiri þátttakendum. Í meistaraverkefni sínu endurtók Hildur Edda Jónsdóttir (2014) rannsóknina 

með sama þátttakendafjölda en fékk ekki sömu niðurstöðu. Ekki reyndist vera marktækur munur á 

hópunum. Jafnframt var sá munur sem kom fram á meðaltölum í öfuga átt við það sem Yairi og Ambrose 

(1996) greindu frá, þar sem börnin sem höfðu náð bata sýndu að jafnaði nokkru styttra bil milli 

endurtekninga en hin. Það hefur því ekki tekist að sýna fram á að hægt sé að spá fyrir um þrálæti stams 

með því að mæla lengd bila á milli endurtekninga. Einnig hafa fundist tengsl við hljóðkerfisfærni (e. 

phonological skills) sem virðist vera betri hjá börnum sem ná sjálfsprottnum bata (Yairi o.fl., 2005). Alla 

þessa þætti þarf að rannsaka nánar og að svo stöddu er ekki hægt að nota þá til að segja til um hver 

þróun stams kemur til með að verða hjá tilteknu barni.  

1.4 Orsakir stams 

Ekki er vitað nákvæmlega hvað það er sem orsakar stam en líklegast er um einhverskonar samspil erfða 

og umhverfis að ræða. Stam hefur fylgt manninum í þúsundir ára (Brosch og Pirsig, 2001) og ýmsar 

kenningar um orsakir þess hafa verið viðraðar gegnum tíðina (sjá umfjöllun t.d. í Bloodstein o.fl., 2008). 

Þau viðhorf að stam orsakist af persónuleikaþáttum, svo sem kvíða, mikilli feimni eða ákveðnum 

skapgerðarþáttum hjá börnum hafa verið lífsseig. Hér verður stuttlega gerð grein fyrir nokkrum 

rannsóknum á þessu sviði sem benda til þess að slík viðhorf eigi ekki við rök að styðjast. Því næst verður 

stiklað á stóru um rannsóknir á þætti erfða í orsök stams.  

 Persónuleikaþættir og skapgerð 

Ef ákveðnir persónuleikaþættir eða skapgerð ættu þátt í að orsaka stam ættu þeir að finnast hjá börnum 

á þeim aldri sem upphaf kemur yfirleitt fram. Athuganir hafa verið gerðar þar sem skapgerð (e. 

temperament) barna sem stama er borin saman við skapgerð barna sem ekki stama. Skapgerð hefur 

þá verið metin út frá svörum foreldra við spurningalistum um hegðun barna sinna. Spurningalistarnir eru 

notaðir til að meta þætti á borð við aðlögunarfærni, almennt lundarfar og dæmigerð viðbrögð við nýju 

áreiti. Alm (2014) greindi frá því að niðurstöður slíkra rannsókna hafi verið sitt á hvað og því ekki hægt 

að halda því fram að ákveðin mynstur í skapgerð tengist stami. Reilly og félagar könnuðu feimni hjá 

börnum við upphaf stams (Reilly o.fl., 2009). Við 2 ára aldur kom ekki fram marktækt meiri feimni hjá 

þeim börnum sem komu til með að byrja að stama og hinum sem ekki stömuðu. Þvert á móti reyndist 

sá hópur barna sem fóru að stama örlítið minna feiminn á heildina litið heldur en hin börnin, þó sá munur 

hafi ekki verið marktækur. Stam virðist því ekki orsakast af mikilli feimni. Vel getur þó hugsast að börn 

sem stama fari að forðast það að tala við ókunnuga sem aðrir túlka sem feimni, en þá væri um afleiðingu 

stams að ræða. Við 4 ára aldur var gerður samanburður á ýmsum þáttum tengdum persónuleika og 

skapgerð hjá þeim börnum sem stömuðu og öðrum börnum. Enginn munur kom fram á þessum hópum 

nema sá að börnin sem stömuðu höfðu marktækt betri félagsfærni út frá mati foreldra (Reilly o.fl., 2013). 

Þessar rannsóknir styðja því ekki þá kenningu að persónuleikaþættir og skapgerðareinkenni orsaki 

stam. Líffræðilegar mælingar á streituhormónum hjá börnum á leikskólaaldri benda auk þess ekki til 

þess að börn sem stama upplifi meiri streitu en önnur börn. Van der Merwe og fleiri (2011) báru saman 

mælingar á kortisóli í munnvatni tveggja hópa barna, annars vegar þeirra sem stömuðu og hins vegar 
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þeirra sem ekki stömuðu. Tvær grunnlínumælingar voru gerðar og svo var mælt aftur eftir stutt samtal. 

Niðurstöðurnar sýndu engan mun á þessum hópum. Einnig hafa verið rannsökuð tilfinningaleg viðbrögð 

barna sem stama við erfiðum aðstæðum (Ntourou o.fl., 2013). Borin voru saman viðbrögð leikskólabarna 

sem stama og þeirra sem ekki stama við þeim mjög svo pirrandi atburði að geta ekki opnað glæran 

kassa með spennandi leikfangi í. Hegðun barnanna var tekin upp á myndband og tilfinningaleg viðbrögð 

þeirra mæld. Mælieiningin var tímalengd jákvæðra eða neikvæðra viðbragða svo sem svipbrigða, tals 

og hljóðamyndunar. Báðir hópar sýndu aukin neikvæð viðbrögð í þessum aðstæðum. Hópurinn sem 

stamaði sýndi sterkari neikvæð viðbrögð en hinn en sá munur reyndist ekki marktækur. Einnig kom í ljós 

að þrátt fyrir aukin neikvæð tilfinningaleg viðbrögð jókst stam ekki hjá börnunum. Því er hugsanlegt að 

þessi aukna tilfinninganæmi tengist staminu ekki beint.  

 Erfðir 

Fyrstu vísbendingar um að stam gæti tengst erfðum fengust með athugunum á fjölskyldum fólks sem 

stamaði sem bentu til þess að þeir sem stömuðu ættu frekar ættingja sem stömuðu (t.d. Wepman, 1939). 

Jafnframt bentu tvíburarannsóknir til þess að stam væri algengara meðal eineggja tvíbura heldur en 

tvíeggja (t.d. Howie, 1981). Sterkustu rökin fyrir tengslum stams og erfða fengust þó frá ættgengis-

rannsóknum (e. family aggregation studies) (t.d. Ambrose o.fl., 1993; Kay, 1964; Kidd, 1984). Í slíkum 

rannsóknum eru ættingjar einstaklinga sem stama flokkaðir eftir kyni og skyldleika þeirra við vísitilfellið. 

Svo er reiknað hlutfall stamandi ættingja frekar en að telja einfaldlega fjölda þeirra sem eiga stamandi 

ættingja eins og gert var í eldri rannsóknum. Með tölfræðigreiningu er einnig hægt að meta hversu vel 

gögnin passa við ólík líkön um hvernig dreifing stams í ættum gæti verið eftir áhrifum gena, til dæmis a) 

enginn genaþáttur, b) margþátta fjölgenalíkan (e. multifactorial polygenic, MFP) þar sem mörg gen koma 

við sögu auk umhverfisþátta, c) líkan um stakt genasæti (e. single major locus, SML), þar sem eitt eða 

nokkur gen ráða för og engin umhverfisþáttur er til staðar eða d) sambland af MFP og SML. 

Fyrsta ættgengisrannsóknin fór fram í Newcastle á Englandi (Kay, 1964). Stam var athugað hjá fyrstu 

gráðu ættingjum (foreldrar og systkini) vísitilfella og kom í ljós að töluvert stærra hlutfall karlkyns ættingja 

stamaði (19,1% feðra og 20,3% bræðra) heldur en kvenkyns (6,8% mæðra og 8,4% systra). Í mestri 

áhættu voru karlkyns ættingjar kvenna/stúlkna sem stömuðu og í minnstri áhættu voru kvenkyns 

ættingja karla/drengja sem stömuðu. Gögnin sýndu besta samsvörun við SML líkan en gátu einnig 

passað MFP líkani. Önnur ættgengisrannsókn sem leiddi til sambærilegrar niðurstöðu var gerð í Illinois 

fylki í Bandaríkjunum þar sem einnig voru skoðaðir fyrstu gráðu ættingjar fólks sem stamaði (Kidd, 

1984). Rétt eins og hjá Kay voru karlkyns ættingjar í aukinni áhættu á að stama og ættingjar kvenna/ 

stúlkna voru í meiri hættu á að stama en ættingjar karla/drengja. Dreifingin passaði lóðréttum flutningi 

gena (e. vertical transmission, barn erfir sjúkdóm/eiginleika beint frá móður eða föður) með kynbundnum 

áhrifum á tjáningu gena. Gögnin gátu passað við MFP líkan, SML líkan og blandað líkan. 

Enn annað dæmi um ættgengisrannsókn fór fram í Illinois fylki í Bandaríkjunum (Ambrose o.fl., 1993). 

Sú rannsókn er frábrugðin hinum að því leiti að vísitilfellin voru börn á leikskólaaldri en í hinum tveim var 

nánast eingöngu um að ræða eldri börn og fullorðna. Í þessari rannsókn voru því bæði börn sem voru 

með þrálátt stam og líka þau sem komu  til með að ná sjálfsprottnum bata síðar meir, öfugt við einungis 

einstaklinga með þrálátt stam eins og í eldri rannsóknunum. Helstu niðurstöður voru þær að yfir 70% 
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barna sem stömuðu höfðu fjölskyldusögu um stam og tíðni stams reyndist hærri hjá fyrstu gráðu 

ættingjum (foreldrar og systkini) en öðrum ættingjum (ömmur, afar, frænkur og frændur). Líkt og áður 

reyndust karlkyns ættingjar barna sem stömuðu í aukinni hættu á að stama. Hins vegar kom ekki fram 

munur eftir kyni vísitilfellisins; ættingjar stúlkna voru ekki í meiri hættu á að stama en ættingjar drengja. 

Einnig virtist kynjahlutfallið sem kemur fram í stami tengjast fjölskyldusögu um stam, þar sem hlutfallið 

milli drengja og stúlkna var hærra hjá börnum sem höfðu fjölskyldusögu um stam (3,1:1) en hjá þeim 

sem höfðu enga sögu um stam í fjölskyldunni (1,2:1). Auk þess kom í fyrsta sinn fram tölfræðilega 

marktækur stuðningur fyrir því að SML líkan félli best við dreifingu stams (p<0,025).  

Að lokum má nefna ættgengisrannsókn Ambrose og félaga (1997) þar sem þau báru saman 

fjölskyldusögu stams hjá annars vegar börnum sem höfðu náð sjálfsprottnum bata og hins vegar þeim 

sem virtust vera með þrálátt stam. Börnunum var fylgt eftir í nokkur ár og var stam flokkað sem þrálátt 

ef barnið stamaði enn þegar rannsókninni lauk og það hafði stamað í minnst þrjú ár. Niðurstöðurnar 

sýndu meðal annars að báðir flokkar stams eru ættgengir og í flestum tilfellum kom aðeins önnur tegund 

stams fram í hverri fjölskyldu. Af þeim 66 fjölskyldum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 13 einungis 

þrálátt stam, 37 einungis stam sem var tímabundið (allir höfðu náð náttúrulegum bata) og í hinum 16 

komu fram báðar tegundir stams. Ættgengismynstur bæði þráláts og tímabundins stams pössuðu bæði 

SML líkani og MFP líkani (p<0,01). Tölfræðigreining benti einnig til þess að ólíklegt var að þrálátt og 

tímabundið stam væru erfðafræðilega óskyldar raskanir en jafnframt að tímabundið stam virtist ekki vera 

mildari útgáfa af þrálátu stami. Frekari rannsókna er þó þörf í þessum efnum. Hugsanlega erfa báðir 

hópar tilhneigingu til stams en annar hópurinn hefur einnig aðra arfgenga þætti sem tengjast bata eða 

þrálæti stamsins (Ambrose o.fl., 1997).  

Í kjölfar þeirra tölfræðilegu niðurstaðna sem bentu til þess að stam tengdist erfðum hófust 

líffræðilegar genarannsóknir þar sem erfðaefni fólks (e. deoxyrebonuclic acid- DNA) var skoðað og 

tilraunir gerðar til þess að staðsetja gen sem virðast valda stami. Tvær aðferðir hafa helst verið notaðar 

í þeim rannsóknum sem birtar hafa verið en hingað til hafa ekki fengist afgerandi niðurstöður. Fyrri 

aðferðin kallast tengslagreining (e. linkage analysis) þar sem borin eru kennsl á basarunur, staðsettar 

nálægt erfðamörkum (e. genetic markers, þ.e. basarunur eða gen með þekkta staðsetningu á litningum), 

sem finnast hjá þeim fjölskyldumeðlimum sem stama en ekki þeim sem ekki stama.  Niðurstöðum slíkra 

rannsókna (t.d. Shugart o.fl., 2004; Suresh o.fl., 2006) hefur ekki borið saman um ákveðna staðsetningu 

en tengsl hafa mælst við nokkur litningapör (sjá nánar í Yairi og Ambrose, 2013; Kraft og Yairi, 2012). 

Seinni aðferðin er álitsgenagreining (e. candidate gene analysis) þar sem enn nákvæmari staðsetningar 

eru skoðaðar en í tengslagreiningu. Gen eru valin til athugunar út frá vísbendingum um tengsl þeirra við 

tiltekinn eiginleika. Í slíkum rannsóknum hafa fundist tengsl við genið DRD2 (Lan o.fl., 2009) á 

litningapari 11 sem tengist stjórn dópamíns í heila og við tvö gen sem tengjast stjórn efnaskipta, 

GNPTAB á litningapari 12 og NAPGA á litningapari 12 (Kang  o.fl., 2010).  

Erfðafræði og genarannsóknir eru umfangsmikið umfjöllunarefni sem engin leið er að gera 

greinargóð skil í stuttu yfirliti sem þessu. Nánari umfjöllun um rannsóknir á erfðum og stami má finna til 

dæmis í yfirlitsgreinum Kraft og Yairi (2012), Yairi og Ambrose (2013) og Kang (2015). Þar er einnig 

sagt frá öðrum aðferðum sem notaðar eru til að skoða erfðir, þar sem allt genamengið er skoðað hjá 

stórum hópum fólks og leitað eftir sameiginlegum tilbrigðum sem koma fram hjá fólki sem stamar en 
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ekki öðrum (t.d. Yairi og Ambrose, 2013). Hingað til hafa þó enn ekki verið birtar niðurstöður úr slíkum 

rannsóknum. Með ættgengisrannsóknum hefur verið sýnt fram á að stam tengist erfðum á einhvern hátt 

þó enn hafi ekki tekist að bera kennsl á ákveðin „stamgen“. Fólk virðist erfa tilhneigingu til stams og 

ýmsir umhverfisþættir geta svo haft áhrif á birtingarmynd þess hjá hverjum og einum. Á heildina litið eru 

genarannsóknir á stami enn á byrjunarstigi og ekki hefur tekist að sýna fram á ótvíræð orsakatengsl 

ákveðinna gena við stam. 

1.5 Afleiðingar 

Stam getur haft margvíslegar afleiðingar á líf einstaklinga. Munnleg tjáning er grundvallarþáttur í 

mannlegum samskiptum og hvers konar skerðing á talfærni getur valdið neikvæðum viðhorfum bæði 

áheyranda og þeirra sem glíma við slíkar raskanir í eigin garð. Neikvæð viðhorf til einstaklinga sem 

stama eru vel þekkt og koma til dæmis fram hjá kennurum (Beck og Dennis, 1997; Dorsey og Guenther, 

2000), vinnuveitendum (Hurst og Cooper, 1983) og jafnvel talmeinafræðingum (Cooper og Cooper, 

1996). Rannsóknir hafa sýnt að neikvæð viðbrögð við stami geta jafnvel komið fram hjá börnum allt 

niður í leikskólaaldur (Langevin o.fl., 2009) og börn sem stama á leikskólaaldri geta upplifað neikvæð 

viðhorf til eigin tals (Vanryckeghem o.fl., 2005). 

Á skólaaldri eykst sjálfsmeðvitund barna auk þess sem félagsleg samskipti fara að hafa meira gildi 

og kröfur um munnlega tjáningu verða meiri. Blood og félagar (2001) báru saman viðhorf unglinga, 13 

til 18 ára, annars vegar þeirra sem stömuðu (n=39) og hins vegar þeirra sem ekki stömuðu (n=39). Þeir 

sem stömuðu reyndust sýna meiri ótta við að tala en þeir sem ekki stömuðu og einnig aukna kvíðakennd 

tengda samskiptum. Einnig höfðu unglingarnir sem stömuðu minna álit á eigin samskiptafærni og aukna 

kvíðakennd tengda ákveðnum talaðstæðum, svo sem umræðum í hóp, persónulegum samtölum og í 

samræðum við ókunnuga. Adriaensens og félagar (2015) skoðuðu áhrif ýmissa viðhorfa á sjálfsmynd 

unglinga sem stama. Þátttakendur voru 55 unglingar sem stömuðu og 76 sem ekki stömuðu. Þeir 

einstaklingar sem stömuðu komu verr út en hinir á sjálfsmatsmælingum á félagsfærni, 

námsframmistöðu, getu til að upplifa nána vináttu og sjálfsáliti. Neikvæð fullkomnunarárátta og mjög 

slæm viðhorf til samskipta tengdust slakri sjálfsmynd unglinganna. Davis og fleiri (2002) könnuðu viðhorf 

óstamandi nemenda á aldrinum 8 til 14 ára til bekkjarfélaga sinna í 16 mismunandi skólum á Englandi 

(N=403). Niðurstöðurnar sýndu að börnum sem stömuðu var oftar hafnað af jafningjum sínum, þau voru 

ólíklegri til að vera vinsæl eða álitin leiðtogar í hópnum auk þess sem þau voru líklegri til að verða fyrir 

einelti en þau börn sem ekki stömuðu. Langevin og félagar (1998) spurðu 7 til 15 ára börn sem stömuðu 

(N=27) út í stríðni og einelti og komust að því að 59% barnanna var strítt eða þau lögð í einelti vegna 

stams. Meira en helmingur barna sem stömuðu (56%) upplifðu alvarlega stríðni eða einelti oftar en einu 

sinni í viku. Af þeim börnum sem var strítt eða þau lögð í einelti vegna stamsins leið 81% illa yfir því og 

13% sögðust alltaf líða illa vegna stríðni og eineltis. Blood og fleiri (2004) báru saman hópa 13-18 ára 

unglinga sem stömuðu (n=53) og þeirra sem ekki stömuðu (n=53). Svör unglinganna sýndu að 43% 

þeirra sem stömuðu höfðu upplifað einelti oftar en einu sinni síðustu vikuna, samanborið við 11% þeirra 

sem ekki stömuðu. Einnig höfðu þeir sem stömuðu minni trú á eigin samskiptafærni, líkt og kom fram í 

fyrri rannsókn Blood og félaga (2001).  
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Athuganir á upplifun fullorðinna sem stama hafa sýnt margvísleg áhrif stams fram á fullorðinsaldur 

og telja margir að það að stama á skólaárunum hafi haft mótandi áhrif á líf sitt. Hugh-Jones og félagar 

(1999) fengu upplýsingar frá 276 fullorðnum einstaklingum sem stömuðu. Alls greindu 84% fólks frá því 

að hafa einhvern tímann átt erfitt með að eignast vini og þar af töldu 51% að stamið hefði verið helsta 

ástæðan fyrir þessum erfiðleikum. Svipað hátt hlutfall einstaklinga (83%) töldu sig hafa upplifað einelti 

þegar þau voru í skóla. Fyrir 41% var eineltið verst á aldrinum 11-13 ára en fyrir 25% var það verst á 

unglingsárum. Af þeim sem höfðu upplifað einelti fannst 24% að það hefði alltaf tengst staminu, 29% 

sögðu það mjög oft hafa tengst stami og 25% stundum. Um þriðjungur taldi eineltið hafa haft langtíma 

áhrif á líf sitt. O’Brian o.fl. (2011) fundu neikvæða fylgni milli hærri menntastiga og alvarleikamats 

samkvæmt sjálfsmati 147 fullorðinna einstaklinga sem stömuðu. Með auknum alvarleika lækkaði það 

stig menntunar sem einstaklingurinn hafði lokið. Í viðtalskönnunum þar sem notast var við opnar 

spurningar hafa einstaklingar sem stama greint frá áhrifum stamsins á líf þeirra. Þar hefur meðal annars 

komið fram að þau telja stamið tengjast lægra sjálfsáliti (Crichton-Smith, 2002; Daniels o.fl., 2012), 

neikvæðri upplifun í skóla, til dæmis lægri einkunum, streitu og kvíða tengdum munnlegum verkefnum 

og umræðu (Crichton-Smith, 2002; Daniels o.fl., 2012), slakari færni í atvinnuviðtölum og minni færni í 

starfi (Bricker-Katz o.fl., 2013; Crichton-Smith, 2002).  

Þessar rannsóknir sýna fram á að alvarlegt stam getur haft margvíslegar neikvæðar afleiðingar á líf 

einstaklinga. Það er ekki þar með sagt að allir sem stama muni upplifa slíkar afleiðingar og hugsanlega 

spila margir þættir þar inn í, svo sem það hversu alvarlegt og langvarandi stamið er og einnig sá 

stuðningur eða skortur þar á sem einstaklingurnin fær frá umhverfinu. Það er því mikilvægt að hægt sé 

að bera kennsl á stamtilfelli, fylgjast með þróun einkenna og bjóða upp á ráðgjöf og meðferð til að koma 

í veg fyrir að sá sem stamar verði fyrir skerðingu á lífsgæðum vegna þess.  

1.6 Tíðni stams 

Upplýsingum um tíðni raskana er aflað með faraldsfræðilegum rannsóknum þar sem gögnum er safnað 

um stóra hópa einstaklinga úr ákveðnu þýði. Í rannsóknum um tíðni stams hefur bæði verið fjallað um 

nýgengi (e. incidence) þess og algengi (e. prevalence). Nýgengi er það hversu mörg ný tilfelli koma upp 

á gefnu tímabili. Í rannsóknargreinum um stam hefur tíðkast að birta uppsafnað nýgengi (e. cumulative 

incidence) sem er það hlutfall einstaklinga í tilteknu þýði sem kemur einhverntíman til með að stama. Í 

umfjöllun hér á eftir vísar „nýgengi“ til uppsafnaðs nýgengis. Algengi er það hversu margir eru með 

tiltekna röskun á ákveðnum tímapunkti. Hingað til hefur tíðni stams á Íslandi ekki verið rannsökuð. Hér 

á eftir verður greint frá helstu niðurstöðum þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið erlendis.  

 Nýgengi 

Nýgengi stams er talið vera um 5% sem þýðir að 5 af hverjum 100 einstaklingum munu stama einhvern 

tímann á ævinni. Þetta hlutfall er fengið úr frægri langtímarannsókn sem hefur verið nefnd „Þúsund 

fjölskyldna rannsóknin“ (e. The thousand family study). Hún fór fram í Newcastle á Englandi þar sem 

fylgst var með heilsufari um 1.000 barna frá fæðingu, upphaflega í þeim tilgangi að skoða orsakir 

óeðlilega hárrar tíðni vöggudauða í borginni. Það sem átti aðeins að vera eins árs athugun endaði í 15 

ára reglubundnu eftirliti með heilsufari barnanna. Meðal sjúkdóma og raskana sem gögnum var safnað 
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um var stam (Andrews og Harris, 1964). Þegar börnin höfðu náð 15 ára aldri höfðu 43 stamtilfelli verið 

skráð. Hlutfallið 5% var reiknað út frá töluvert færri en 1.000 þátttakendum (n=847) vegna brottfalls fyrstu 

árin. Þessi rannsókn er mikilvæg fyrir ýmsar sakir. Hún er fyrsta langtímarannsóknin þar sem stam var 

skoðað og er enn sú eina þar sem stóru úrtaki var reglulega fylgt eftir frá fæðingu fram á unglingsár. 

Hins vegar hafa komið fram efasemdir um áreiðanleika stammælinga til dæmis vegna óljósra viðmiða 

um greiningu stams og mismunandi aðferða sem notaðar voru til að staðfesta hvert tilfelli (sjá t.d. í 

Ingham, 1976; Yairi o.fl., 2013).  

Önnur langtímarannsókn var gerð á eyjunni Bornholm í Danmörku (Månsson, 2000). Þar var tveim 

heilum árgöngum barna fylgt eftir frá 3 ára aldri til 8 og 9 ára. Á Bornholm er boðið upp á ókeypis mat á 

heyrnar-, tal- og málþroska allra 3 ára barna og voru gögn úr þeim skoðunum notuð sem upphafsmæling 

í rannsókninni. Af alls 1.042 börnum mættu 1.021 (98%) í þessa skoðun og var 51 barn talið stama eða 

5%. Næstu ár var gögnum safnað tvisvar sinnum, fyrst þegar börnin voru 5 ára og svo aftur þremur 

árum seinna þegar börnin voru 8 og 9 ára. Í seinni skiptin var notast við óbeinar aðferðir þar sem leitað 

var í skólaskrám og viðtöl tekin við hjúkrunarfræðinga, kennara og aðra sem unnu með börnunum. 

Aðeins fundust tvö ný tilfelli stams á þessu tímabili og heildarhlutfallið því 5,2%. Það er vel hugsanlegt 

að fleiri tilfelli hafi komið upp en ekki fundist með þessum aðferðum og einnig er möguleiki að einhver 

tilfelli hafi komið upp og runnið sitt skeið áður en upphafsmælingin fór fram á fjórða aldursári barnanna. 

Þessar niðurstöður benda því til þess að 5% séu hugsanleg neðri mörk nýgengis.  

Í Ástralíu hefur einnig farið fram langtímarannsókn á nýgengi stams (Reilly o.fl., 2013; Reilly o.fl., 

2009). Rannsóknin fór fram í Victoria fylki og var hluti af stærri rannsókn þar sem mál- og talþroski 1.910 

barna var athugaður reglulega frá 8 mánaða aldri. Leit að stamtilfellum hófst við 2 ára aldur þegar 

foreldrum barnanna var sent bréf með skilgreiningu á stami og þeir beðnir að hafa samband við 

rannsakendur samstundis ef þeir tækju eftir stami hjá sínu barni. Stam var sagt lýsa sér þannig að börn 

ættu erfitt með að koma orðum frá sér og einkenni væru endurtekningar orða og atkvæða, lengingar 

hljóða og festingar þar sem ekkert hljóð kæmi út. Foreldrar 1.619 barna samþykktu að taka þátt í þessari 

rannsókn. Um leið og foreldri tilkynnti um stam var skipulögð heimsókn talmeinafræðings á heimili 

barnsins þar sem hann mat tal barnsins með beinu áhorfi, nema í þeim tilvikum sem augljóst þótti út frá 

lýsingum foreldra að ekki væri um stam að ræða. Upplýsingar um upphaf og einkenni voru fengnar með 

viðtali við foreldra og 25 mínútna myndband var tekið upp af tali barnsins í leik við foreldri. Við 3 ára 

aldur höfðu 137 tilfelli stams verið staðfest sem leiðir til 8,5% nýgengis (Reilly o.fl., 2009). Ári síðar voru 

staðfest tilfelli orðin 181 og uppsafnað nýgengi við 4 ára aldur því komið upp í 11,2% (95% öb 9,7-

12,8%). Frá því að stam var fyrst staðfest kom talmeinafræðingur mánaðarlega heim til barnanna í heilt 

ár og í hvert skipti var tekið nýtt 25 mínútna málsýni meðan barnið lék við foreldri. Bæði foreldri og 

talmeinafræðingur mátu alvarleika stams hverju sinni á kvarðanum 1 til 10 þar sem 1 var ekkert stam 

og 10 var mjög alvarlegt stam. Börn voru talin hafa náð bata ef bæði foreldri og talmeinafræðingur mátu 

alvarleika sem 2 eða 1 þrjá síðustu mánuðina af eins árs eftirfylgninni. Af þeim 181 börnum sem stam 

hafði verið staðfest voru 39 sem skorti eina eða fleiri mælingu þessa síðustu þrjá mánuði. Af þeim 142 

börnum sem allar þrjár mælingarnar voru til staðar töldust aðeins níu hafa náð bata (Reilly o.fl., 2013). 

Í þessari rannsókn er ekki tekið fram nákvæmlega hvaða viðmið voru notuð til að greina stam en matið 

var framkvæmt af talmeinafræðingi. Í þeim tilvikum sem óvissa ríkti um greiningu voru aðrir sérfræðingar 
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í stami fengnir til að meta tilfellin og skera úr um hvort um stam væri að ræða. Mánaðarlegt mat með 

beinu áhorfi í heilt ár þar sem foreldri var líka fengið til að meta alvarleika stams ýtir undir réttmæti 

mælinga og benda niðurstöðurnar til þess að í stórum meirihluta hafi verið um að ræða stamtilfelli sem 

vörðu í ár eða lengur.  

Frekari rannsókna á nýgengi stams er þörf en þessar nýlegu rannsóknir frá Danmörku og Ástralíu 

benda til þess að sú mæling á nýgengi sem fékst í þúsund fjölskyldna rannsókninni kunni að vera 

vanmat. Þegar við 3 ára aldur mældist nýgengi stams nálægt 5% hjá Månsson (2005) og var það 

jafnframt eina mælingin sem fól í sér ítarlega leit að tilfellum og beint mat talmeinafræðinga á tali 

barnanna í rannsókninni. Með nákvæmu eftirliti talmeinafræðinga voru Reilly og félagar (2013) komnir 

með meira en tvöfalt hærra mat á nýgengi stams við 4 ára aldur. Með áframhaldandi langtíma-

rannsóknum þar sem náið er fylgst með nýjum tilfellum og þróun stams hjá stórum úrtökum barna verður 

vonandi hægt að fá skýrari mynd af raunverulegu nýgengi.  

 Algengi 

Algengi stams segir til um hversu stórt hlutfall einstaklinga í ákveðnu þýði stamar á tilteknum tímapunkti. 

Talið er að algengi stams sé um 1% og virðast niðurstöður flestra rannsókna raðast þar í kring. 

Samkvæmt yfirliti Bloodstein og Bernstein Ratner (2008) sem náði yfir 46 rannsóknir hefur breytileiki í 

mælingum á algengi stams verið mikill en niðurstöður voru á bilinu 0,3% upp í 5,2%. Meðaltal allra 

niðurstaðna í var 1,1% og miðgildið 1%. Breytileikann má hugsanlega skýra að einhverju leiti með 

mismunandi skilgreiningum á stami og rannsóknaraðferðum. Aldursbil þátttakenda hafa einnig verið ólík 

milli rannsókna, sem vissulega getur haft áhrif á niðurstöðurnar. Hingað til hefur aðeins ein rannsókn 

verið gerð sem spannaði allan aldur, frá 0 til 99 ára. Hún  fór fram í New South Wales í Ástralíu (Craig 

o.fl., 2002) og náði til 12.131 manns. Framkvæmdin var heldur óvenjuleg þar sem rannsakendur hringdu 

í fólk og söfnuðu gögnum símleiðis. Alls var talað við 4.689 manns sem svöruðu fyrir sig og fjölskyldu 

sína. Sú skilgreining var gefin að stam væri endurtekning atkvæða, orðhluta, orða eða setningahluta, 

lengingar tals og/eða festingar hljóða. Ef viðmælandi sagði einhvern í fjöskyldunni stama var óskað eftir 

því að ræða við viðkomandi svo hægt væri að staðfesta tilfellið. Samtölin voru tekin upp og upptökurnar 

notaðar sem málsýni til greiningar á stami. Hvert málsýni innihélt hið minnsta 500 atkvæði. Greining var 

staðfest ef bæði sá sem tók viðtalið og annar matsmaður sem hafði yfir 15 ára reynslu á greiningu og 

meðferð stams voru sammála um að stam væri til staðar. Í öllu úrtakinu reyndust 87 manns stama og 

mældist algengi stams því 0,7% (95% öb 0,57-0,87%). Algengið var mest hjá börnum undir 10 ára en 

enginn munur kom fram á aldursbilinu 2 til 5 ára (1,4%) og 6 til 10 ára (1,4%). Í næsta aldursbili var 

algengi 0,5% en það hækkaði svo upp í 0,8% meðal 21 til 50 ára. Lægst algengi mældist meðal 51 árs 

og eldri, 0,4%. Algengi meðal barna á skólaaldri, 5 til 18 ára, reyndist vera 0,9%. Setja má 

spurningamerki við réttmæti þess að taka málsýni í gegnum síma, sérstaklega í þeim tilvikum sem um 

var að ræða lítil börn. Rannsakendur taka fram að enginn sem talinn var stama hafi neitað að gefa 

málsýni. Þessar niðurstöður benda til þess að algengi stams meðal allra aldurshópa sé hugsanlega 

nokkru lægra en 1% en ítarlegri rannsókna er þörf. 
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1.6.2.1 Algengi á leikskólaaldri 

Upphaf stams á sér nær alltaf stað á aldursbilinu 2,5 til 6 ára sem hér verður vísað til sem „leikskóla-

aldur“. Jafnframt nær allt að 80% þeirra barna sem byrja að stama sjálfsprottnum bata innan fjögurra 

ára (Yairi o.fl., 2005). Því má gera ráð fyrir því að algengi mælist töluvert hærra meðal ungra barna en 

þeirra sem eldri eru. Hins vegar hefur ekki verið mikið um rannsóknir á algengi stams hjá leikskóla-

börnum. Á Grikklandi var algengi metið meðal 4 og 5 ára gamalla barna (Okalidou og Kampanaros, 

2001). Þar voru kennarar fengnir til að fylla út matslistann Communicatoin Checklist for Pre-School 

Teachers sem notaður er til að skima eftir röskunum í framburði, máltjáningu, talflæði og rödd. 

Gagnasöfnun fór fram í tveim hlutum, fyrst árin 1998 og 1999 (n=676) og aftur árin 2000 og 2001 

(n=437). Í fyrra skiptið voru 15 börn talin stama (2,2%) en í seinna skiptið ekki nema fjögur börn (0,9%). 

Algengi í öllum hópnum (N=1.113) var því 1,7%. Matslistinn hafði ekki verið staðlaður til notkunar í grísku 

þýði auk þess sem tilfellin voru ekki staðfest með neinum hætti, sem dregur verulega úr réttmæti 

niðurstöðunnar. Í Ástralíu var gerð rannsókn á sama aldri, 4 og 5 ára, þar sem algengi ýmissa raskana 

var metið (McLeod og Harrison, 2009). Gögnum var safnað um 4.983 börn með því að fá bæði foreldra 

og kennara til að fylla út spurningalista og rannsakendur mátu börnin líka með beinu áhorfi. Upplýsingar 

um stam fengust þó eingöngu með svörum foreldra við stakri spurningu um áhyggjur af stami eða 

smámæli. Hlutfall foreldra sem svöruðu játandi var 5,6%. Þar sem það er ómögulegt að vita hvort það 

var stam eða smámæli sem foreldrið hafði áhyggjur er þetta hlutfall í rauninni ekki mat á algengi stams.  

Eina rannsóknin á algengi stams meðal leikskólabarna með ásættanlega aðferðafræði fór fram í 

Illinois fylki í Bandaríkjunum (Proctor o.fl., 2008). Algengi var metið hjá 3.164 börnum á aldrinum 2 til 5 

ára. Stam var skilgreint sem eftirtektarverð (e. attention calling) truflun á talflæði sem lýsir sér í 

endurtekningum hljóða, atkvæða og eins atkvæðis orða, lengingum hljóða og/eða festingum. Tekið var 

fram að þessum truflunum gætu fylgt grettur í andliti, augnablikk, hreyfingar höfuðs, líkamshreyfingar 

eða spenna. Beint áhorf tveggja talmeinafræðinga á tali allra barna í rannsókninni fór fram í 

hefðbundnum aðstæðum á leikskóla barnanna. Fyrirfram hafði verið leitað eftir mati bæði kennara og 

foreldra og hafði annar talmeinafræðingurinn lista yfir þau börn sem kennari eða foreldri taldi stama sem 

hinn fékk ekki að sjá. Á meðan talmeinafræðingarnir voru í leikskólanum fylgdust þeir með tali barnanna 

í leik og starfi. Ef annar þeirra taldi eitthvert barnanna stama, eða þá að barnið var á listanum frá 

foreldrum og kennurum, benti hann hinum talmeinafræðingnum á viðkomandi barn og hann beðinn að 

staðfesta hvort um stam væri að ræða eða ekki. Báðir talmeinafræðingarnir þurftu að vera sammála um 

að barnið stamaði svo tilfellið væri skráð. Alls var 81 tilfelli staðfest og algengi því metið sem 2,6%. 

Niðurstaðan bendir til þess að algengi meðal leikskólabarna sé töluvert hærra en það sem mælist meðal 

eldri barna þó frekari rannsókna sé þörf á þessu aldursbili.  

1.6.2.2 Algengi á grunnskólaaldri 

Langflestar rannsóknir á algengi stams hafa verið gerðar meðal barna á skólaaldri og hefur yfir 

helmingur þeirra farið fram í Bandaríkjum Norður-Ameríku (BNA). Fyrstu rannsóknirnar frá BNA eru frá 

því um aldamótin 1900 og fram til ársins 2000 höfðu alls verið gerðar 18 rannsóknir (Bloodstein o.fl., 

2008). Þátttakendafjöldi var allt frá rúmlega 3.500 upp í tæp 200.000. Niðurstöður þessara 18 rannsókna 

voru á bilinu 0,3% til 2,1% og í 12 þeirra mældist algengi undir 1%. Mjög lágt hlutfall mældist til dæmis 
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hjá Brady og Hall (1976) í úrtaki 187.420 barna frá forskólabekk upp í 12. bekk (ca. 5 til 18 ára). 

Spurningalistar voru sendir til 160 talmeinafræðinga í Illinois og Indiana fylkjum og fengust svör frá 124 

þeirra. Stam var skilgreint sem samskiptaröskun sem einkennist af miklum ósjálfráðum truflunum eða 

festingum í flæði tals, sérstaklega þegar truflanirnar eru endurtekningar eða lengingar hljóða og atkvæða 

og þegar þeim fylgir forðunarhegðun. Talmeinafræðingarnir voru beðnir að telja með öll tilfelli stams í 

þeim skólum sem þeir sinntu, bæði börn sem voru í einhverskonar meðferð hjá þeim og líka þau sem 

þeir vissu um en voru ekki í meðferð. Algengi stams mældist 0,4% í öllum hópnum. Algengi eftir bekkjum 

reyndist nokkuð svipað en var þó minnst eftir 8. bekk (13 ára). Mest var algengið í 1. bekk (6 ára) en þó 

ekki nema 0,5%. Dæmi um rannsókn þar sem algengi mældist hátt er athugun Gillsepie og Cooper 

(1973) á talvanda 5.054 barna í 7. til 12. bekk í Alabama fylki (ca. 13 til 18 ára). Framhaldsnemar í 

Alabama háskóla tóku viðtal við börnin auk þess sem þau fylltu út spurningalista þar sem þau mátu eigið 

tal. Vandi var talinn vera til staðar ef frávik í tali kom fram í viðtalinu sem var þess eðlis að það veitti 

athygli, truflaði samskiptin eða hefði neikvæð áhrif á þann sem talaði eða áheyrandann. Frávikin gátu 

verið framburðarfrávik, stam, raddvandamál eða röskun á taltíðni. Alls fundust 107 tilfelli stams sem 

gerir 2,1% algengi í öllum hópnum. Algengi var hæst í 7. bekk, 3,1% og lægst í 12. bekk, 0,5%, en það 

er sama hlutfall og mældist hæst hjá Brady og Hall (1976) hjá fyrstu bekkjar nemendum. Lítið hefur verið 

um birtar algengisrannsóknir í Bandaríkjunum á 21. öld. Boyle og fleiri (2011) skoðuðu gögn úr 

viðtalskönnuninni NHIS (National Health Interview Survey) sem framkvæmd er á hverju ári í 

Bandaríkjunum til að flygjast með algengi ýmissa heilbrigðisvandamála í almennu þýði. Notast var við 

svör foreldra 3 til 17 ára gamalla barna frá tímabilinu 1997 til 2008 (N=119.367). Í viðtalinu var spurt um 

ýmsar raskanir, þar á meðal einhverfu, flogaveiki, þroskaskerðingu og stam. Spurt var hvort barnið hafi 

stamað (e. stutter/stammer) síðustu 12 mánuði og engin nánari skilgreining á stami gefin. Alls voru 1.924 

börn talin stama eða 1,6%. Marktækt (p<0,05) minna hlutfall barna á aldrinum 11 til 17 (1,2%) ára 

stamaði heldur en 3 til 10 ára (2%). Stamtilfelli í þessari rannsókn voru ekki staðfest á neinn hátt og 

ekkert mat var gert á alvarleika einkenna.  

Í Evrópu voru einnig nokkuð margar rannsóknir gerðar á algengi stams hjá skólabörnum á síðustu 

öld. Í yfirliti Bloodstein og Bernstein Ratner (2008) kemur fram að 15 rannsóknir voru birtar á 20. öld og 

ein á þeirri 19. Algengi mældist á bilinu 0,6% upp í 1,8% (þátttakendafjöldi frá 437 upp í 875.384). Líkt 

og í BNA hefur aðeins ein algengisrannsókn meðal skólabarna verið birt á 21. öld í Evrópu. Í Belgíu 

skoðuðu Van Borsel og félagar (2006) algengi stams meðal nemenda á aldrinum 6 til 20 ára. Skólar í 

Flanders, norðurhluta Belgíu, voru valdir af handahófi og þeim sem samþykktu þátttöku voru sendir 

spurningalistar sem umsjónarkennarar áttu að fylla út. Kennararnir fengu enga skilgreiningu eða lýsingu 

á stami til að byggja mat sitt á. Spurt var um aldur og kyn allra nemenda auk upplýsinga um hvort 

viðkomandi stamaði. Fyrir þá nemendur sem kennarar töldu stama voru þeir beðnir að fylla út ítarlegri 

spurningalista þar sem meðal annars var spurt út í hvernig kennari vissi að nemandinn stamaði, hvort 

hann ætti ættingja sem stömuðu og hvort einhverjar aðrar raskanir væru til staðar. Alls fengust svör fyrir 

21.027 nemendur í almennum skólum. Þar af töldu kennarar 121 nemanda stama eða 0,6% (95% öb 

0,47-0,68%). Algengi mældist hæst á aldursbilinu 6 til 10 ára (0,8%), nokkuð lægra hjá 11 til 15 ára 

(0,5%) og lægst hjá 16 til 20 ára (0,3%). Stam var ekki staðfest af fagaðilum í rannsókninni og ekkert 

mat lagt á alvarleika einkenna.  
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Aðrar nýlegar rannsóknir hafa verið gerðar í Ástralíu og í Egyptalandi. Í New South Wales fylki í 

Ástralíu gerðu McKinnon, McLeod og Reilly (2007) umfangsmikla rannsókn á algengi raskana í tali 

(framburðarröskun, stam og raddvandamál) hjá 10.425 börnum á aldrinum 5 til 11 ára. Allir kennarar í 

þeim 36 skólum sem tóku þátt fengu fræðslu um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Þeir 

fengu skilgreiningar á þeim röskunum sem þeir áttu að leita eftir hjá nemendum sínum og var stam 

skilgreint sem endurtekningar eða lengingar atkvæða, hljóða og talstellinga (e. speech postures). Eftir 

ábendingar kennara þurfti að staðfesta hvert tilfelli með því að leita að skýrslu frá talmeinafræðingi þar 

sem greining kom fram. Öll tilfelli voru síðan borin fyrir nefnd sem samanstóð af skólastjóra, 

stuðningskennara (e. learning support teacher) sérkennsluráðgjafa (e. special needs advisors). Þegar 

upp var staðið voru staðfest tilfelli stams 34 talsins, sem gerir 0,3% algengi. Stam var algengara hjá 

yngri nemendum og reyndist enginn stama í elsta árgangi rannsóknarinnar (11 ára). Þetta hlutfall er 

með þeim allra lægstu sem mælst hafa sem hugsanlega kemur til vegna þeirra ströngu aðferða sem 

farið var eftir. Höfundar greindu sjálfir frá því að aðgengi að talmeinafræðingum hafi ekki verið gott á 

þeim tíma sem rannsóknin var gerð, bæði voru þeir ekki margir á svæðinu og störfuðu almennt ekki 

innan skólakerfisins, þannig að hver skóli þurfti að bera allan kostnað fyrir þjónustu þeirra. Áhugavert 

hefði verið að sjá hversu stórt hlutfall kennarar töldu stama en það var ekki birt.  

 Í Egyptalandi var algengi stams skoðað hjá börnum á aldrinum 7 til 12 ára (Abou Ella o.fl., 2015). 

Kennarar voru beðnir að bera kennsl á þau börn sem þeir töldu stama og talmeinafræðingur með 10 ára 

reynslu staðfesti svo greininguna með 30-45 mínútna viðtali við börnin. Í viðtalinu kom fram sjálfsprottið 

tal og einnig var notast við myndir til að laða fram tal. Við greiningu var miðað við skilgreiningu á stami 

úr DSM-IV-TR þar sem því er lýst sem truflunum á flæði og takti tals sem hefur hefur áhrif á frammistöðu 

í námi eða félagsleg samskipti. Svör fengust frá kennurum fyrir 8.765 börn og var stam greint hjá 90 

börnum eða 1%. Algengi var mest meðal 7 til 9 ára gamalla barna (1,2%) og fór svo minnkandi með 

hverju aldursári. Meðal 10 ára gamalla barna stömuðu 0,9%, 0,8% meðal 11 ára og 0,7% meðal 12 ára 

barna. Í greininni kemur ekki fram hversu stórt hlutfall nemenda kennarar höfðu talið stama, einungis 

hversu mörg tilfelli voru staðfest af talmeinafræðingi. Ekki er heldur gefið upp neitt mat á alvarleika 

stamtilfella.  

Breytileikinn í niðurstöðum rannsókna undanfarinna tveggja áratuga (0,3% í McKinnon o.fl., 2007 – 

1,6% í Boyle o.fl., 2011) er sem sagt litlu minni en hann var í eldri rannsóknum (Bloodstein o.fl., 2008). 

Aðferðirnar eru bókstaflega jafn mismunandi og rannsóknirnar eru margar þar sem notast hefur verið 

við mat foreldra (Boyle o.fl., 2011) eða kennara  til að bera kennsl á tilfelli sem voru ýmist óstaðfest (Van 

Borsel o.fl., 2006), staðfest með skýrslum talmeinafræðinga (McKinnon o.fl., 2007) eða staðfest með 

beinu áhorfi (Abou Ella o.fl., 2015). Skilgreiningar á stami voru einnig mismunandi og í sumum tilfellum 

var engin skilgreining gefin (Boyle o.fl., 2011; Van Borsel o.fl., 2006). Aldursbil rannsóknanna eru einnig 

mjög ólík og ekki alltaf gefnar upplýsingar um hvern árgang fyrir sig heldur einungis aldursbil, sem gerir 

samaburð milli rannsókna erfiðan. Sem dæmi má nefna 3 til 10 ára aldursbilið sem gefið er í grein 

McKinnon og fleiri (2007) en gera má ráð fyrir töluverðum breytileika í algengi innan þess bils. Það er 

því í raun ekki hægt að fullyrða um algengi stams meðal barna á skólaaldri að svo stöddu, þó líklegast 

sé það einhversstaðar í kringum 1%. Jafnframt hefur alvarleiki stams ekki verið metinn með markvissum 

hætti í þeim rannsóknum sem hingað til hafa verið gerðar á algengi stams en slíkt mat myndi gefa enn 
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nákvæmari upplýsingar um þörf á þjónustu. Í klínískum skilgreiningum á stami, til dæmis þeirri sem 

kemur fram í ICD-10 sem er það kerfi sem notað er við greiningar á Íslandi, er gerð krafa um að 

stameinkenni séu það alvarleg að markverð truflun verði á flæði tals. Þegar alvarleiki er ekki metinn í 

algengisrannsóknum er ekki hægt að segja til um hversu stórt hlutfall barna sem stamar hefur í raun 

þörf fyrir þjónustu talmeinafræðinga. 

1.7 Aðferðir við mat á algengi stams 

Til að fá sem nákvæmastar upplýsingar um algengi stams væri ákjósanlegast notast við beint áhorf 

reyndra talmeinafræðinga í stóru úrtaki úr vel afmörkuðu þýði. Í flestum tilfellum er slík rannsókn 

óraunhæfur kostur og þá er brugðið á það ráð að skima eftir tilfellum með mati annars aðila sem þekkir 

barnið vel, yfirleitt foreldra þegar um er að ræða lítil börn og kennara í rannsóknum á eldri börnum. 

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir þar sem gögnum var safnað með því að leita í skýrslum 

talmeinafræðinga (t.d. McKinnon o.fl., 2007) eða þeir talmeinafræðingar sem sinna skólum beðnir að 

gefa sitt mat á algengi (t.d. Brady o.fl., 1976). Þetta ætti að auka nákvæmni í svörum þar sem 

talmeinafræðingar hafa betri þekkingu á stami en aðrir matsmenn en raunin er því miður sú að víða eru 

engir starfandi talmeinafræðingar í skólum og þar sem þeir eru er nemendafjöldi á hvern talmeina-

fræðing oft það mikill að ólíklegt verður að teljast að hann hafi góða yfirsýn. Líklegra er að hann viti 

einungis um þau tilfelli stams sem foreldrar eða kennarar hafa tilkynnt um. Niðurstöður rannsókna á 

algengi með þessum aðferðum hafa verið meðal þeirra allra lægstu, undir 0,4% (Brady o.fl., 1976; 

McKinnon o.fl., 2007). 

Umsjónarkennarar grunnskólabarna eyða með þeim stórum hluta dagsins og þekkja börnin vel. Þeir 

hafa yfirsýn yfir frammistöðu barna í margvíslegum aðstæðum, svo sem í samtölum, upplestri og 

frásagnarverkefnum. Því má teljast líklegt að þeir hafi orðið varir við það ef stam er til staðar. Plexico og 

félagar (2013) rannsökuðu þekkingu og viðhorf kennara til ýmissa þátta sem tengjast stami, þar á meðal 

þekkingu þeirra á helstu stameinkennum sem koma fram í tali. Þátttakendur voru 84 kennarar í 

grunnskólum í Bandaríkjunum sem svöruðu spurningalista á netinu. Þeir voru beðnir að gefa til kynna 

hversu sterk tengsl þeir töldu ákveðin einkenni hafa við stam. Niðurstöðurnar bentu til þess að þekking 

þeirra væri nokkuð góð, til dæmis sögðu yfir 90% þeirra endurtekningar hljóða og lengingar hljóða 

tengjast stami nokkuð eða mjög mikið. Milli 80 og 90% töldu endurtekningar orða, hljóðar festingar og 

líkamlega spennu tengjast stami nokkuð eða mikið. Einnig töldu flestir það að vera meðvitaður um 

óreiprennandi tal (92% af kennurum) og tilfinningalega vanlíðan (94%) tal tengjast stami. Vísbendingar 

um áreiðanleika kennara sem matsmanna má til dæmis finna í rannsókn Andrews og Harris (1964) þar 

sem kennarar báru kennsl á 86 af 7.358 börnum sem stamandi og þar af voru 80 tilfelli staðfest (93%). 

Í rannsókn Proctor og félaga (2008) var há fylgni milli mats kennara og talmeinafræðinga sem mátu börn 

með beinu áhorfi (Φ=0,82, p<0,001). Alls voru 3.164 börn á leikskólaaldri í úrtaki rannsóknarinnar og 

töldu kennarar 72 börn stama en talmeinafræðingar 81 barn. Bæði kennarar og talmeinafræðingar voru 

sammála um að stam væri til staðar hjá 63 börnum. Þessar niðurstöður benda til þess að kennarar geti 

verið nokkuð færir í að meta stam.  

Þegar notast er við mat aðila sem hafa ekki sérfræðiþekkingu á stami í faraldsfræðilegum 

rannsóknum er nauðsynlegt að fylgja því eftir með staðfestingu tilfella. Þá eru þeir einstaklingar sem 



   

24 

 

taldir eru stama metnir af talmeinafræðingum eða þjálfuðum matsmönnum og greining stams staðfest. 

Slíkt mat eykur réttmæti mælingarinnar. Þegar slíkt mat er ekki framkvæmt, líkt og í rannsókn Van Borsel 

og félaga (2006) þar sem ekki var heldur gefin nein skilgreining á stami, er erfitt að fullyrða um 

nákvæmlega hvað var verið að mæla. Með ítarlegu mati á hverju tilfelli má einnig safna upplýsingum 

um alvarleika stams, en slík gögn gefa í raun mun skýrari mynd af því hversu stór hluti fólks hefur þörf 

á meðferð við stami. Hér á eftir verður greint frá aðferðum sem notaðar eru til að meta stam í tali 

einstaklinga. Aðferðirnar byggjast á tveim mismunandi mælieiningum, annars vegar talflæðistruflunum 

(e. disfluencies) og hins vegar stamstundum (e. moments of stuttering). 

 Mælingar á talflæðistruflunum 

Eins og kemur fram í kaflanum um skilgreiningar stams er nokkuð algengt að stam sé skilgreint út frá 

talflæðistruflunum og þá virðist rökrétt að mæla slíkar truflanir í tali einstaklings til að ákvarða hvort stam 

sé til staðar. Þegar það er gert þarf þarf að afrita málsýni orð fyrir orð, bera kennsl á talflæðistruflanir og 

flokka þær niður. Vandinn er hins vegar sá að tal óstamandi einstaklinga er langt frá því að vera alltaf 

reiprennandi og ýmiskonar truflanir á talflæði eru eðlilegur hluti tals hjá öllum. Það eitt að talflæðis-

truflanir komi fram þýðir ekki að einstaklingur stami. Johnson (1959) setti fram flokkunarkerfi yfir 

talflæðistruflanir sem hann taldi algengastar í tali fólks sem stamaði, en hann var þeirrar skoðunar að 

stam orsakaðist af neikvæðum viðbrögðum foreldra við eðlilegum truflunum á flæði tals barna sinna. 

Flokkarnir voru átta talsins; ókláraðir setningahlutar, umorðun, innskot, endurtekning setningahluta, 

endurtekning orða, endurtekning orðhluta, lengingar og brotin orð. Flestir eru ósammála Johnson um 

að truflanir í tali einstaklinga sem stama séu sambærilegar eðlilegum talflæðistruflunum og hafa margar 

tilraunir verið gerðar til að útfæra flokkunarkerfi sem þjónar betur þeim tilgangi að meta stam. Sem dæmi 

tala Yairi og Ambrose í sínum rannsóknum um stamlíkar taltruflanir (e. stuttering-like disfluencies, SLD) 

(t.d. í Yairi og Ambrose, 1992; Yairi o.fl., 1999). SLD eru þær taltruflanir sem taldar eru meira 

einkennandi fyrir stam en aðrar en nákvæmlega hvaða flokkar það eru og hversu margir hefur verið 

breytilegt milli rannsókna (sjá ítarlega umfjöllun í Einarsdóttir og Ingham, 2005). Gallinn er hins vegar 

sá að talflæðistruflanir eru ekki það sama og stameinkenni, alveg sama hvernig þær eru flokkaðar. Það 

að talflæðistruflun sé „stamlík“ segir ekkert um það hvort einstaklingurinn hafi verið að stama eða ekki 

og allir geta sýnt stamlíkar truflanir í tali, líka þeir sem ekki stama. Mælingar á talflæðistruflunum eru auk 

þess ekki mjög hagkvæmar þar sem nauðsynlegt er að afrita málsýni orð fyrir orð og merkja inn og 

flokka hverja truflun sem kemur fram. Þetta er ómögulegt að gera á rauntíma og niðurstaðan getur ekki 

orðið annað en talning og lýsing á talflæðistruflunum en ekki beint mat á stami sem slíku.  

Onslow og fleiri (1992) skoðuðu réttmæti flokka talflæðistruflana sem mælinga á stami. Þau voru 

með 240 stuttar upptökur af tali barna á aldrinum 2 til 4 ára. Þar af voru 120 upptökur frá börnum sem 

höfðu verið greind með stam en voru ekki í meðferð og 120 upptökur frá börnum sem höfðu aldrei 

stamað og foreldrar höfðu aldrei tjáð áhyggjur um stam. Á hverri upptöku kom fram ein setning og allar 

innihéldu þær einhverskonar truflun á talflæði. Fimm sérfræðingar í stami með mikla reynslu af því að 

meta stam voru beðnir að hlusta á upptökurnar, merkja talflæðistruflanir inn á afrit og flokka þær efir 

flokkum Johsons (1959). Þeir fengu þær upplýsingar að allar upptökur innihéldu truflun á talflæði en þær 

væru ekki endilega allar stam. Þeir máttu flokka hverja truflun í fleiri en einn flokk. Í ljós kom að í aðeins 
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32,5% tilfella settu allir fimm sérfræðingar tiltekna talflæðistruflun í sama flokk. Hver sérfræðingur 

flokkaði á bilinu 23 til 53 talflæðistruflanir í fleiri en einn flokk og í fimm tilvikum settu þeir eina og sömu 

truflunina í fimm flokka. Þetta veldur miklum efasemdum um áreiðanleika mælinga sem byggjast á 

flokkum talflæðistruflana. Í sömu rannsókn voru 10 talmeinafræðingar sem voru ekki sérhæfðir í stami 

og 10 talmeinafræðinemar með enga reynslu af stami beðnir að flokka taltruflanirnar sem „stam“ eða 

„ekki stam“. Það er áhugavert að margar þeirra talflæðistruflana sem sérfræðingarnir áttu hvað erfiðast 

með að flokka (þær sem voru settar í 4-5 mismunandi flokka) voru truflanir sem hinir 20 voru nánast 

alltaf sammála um að væru stam. Þetta bendir til þess að stameinkenni séu ekki auðflokkanleg og að 

það séu einhverjir aðrir þættir sem fólk notar til að aðgreina stam frá eðlilegum truflunum á talflæði.  

Önnur rannsókn á réttmæti flokka fólst í mati 30 framhaldsnema í talmeinafræði á tali fullorðinna 

einstaklinga sem stömuðu (Cordes, 2000). Alls voru notaðir 216 fimm sekúndna myndbandsbútar af tali 

sem höfðu verið metnir af sérfræðingum með tilliti til þess hvort stam kæmi fram eða ekki. Nemarnir voru 

beðnir að bera kennsl á talflæðistruflanir og flokka í einn eða fleiri af 14 mögulegum flokkum. Flokkarnir 

voru valdir út frá þrem mismunandi skilgreiningum stams (Conture, 1990 [sjá í Cordes, 2000], Wingate, 

1964 og Yairi & Ambrose, 1992). Annars vegar mátu nemarnir myndböndin í einrúmi og hins vegar tveir 

og tveir saman og áttu þeir þá að reyna að sættast á sameiginlega flokkun. Niðurstöðurnar voru meðal 

annars notaðar til að skoða hvort flokkun talflæðistruflana væri í samræmi við greiningu sérfræðinganna 

á stami/ekki-stami. Með því að nota einhverja af skilgreiningunum þrem mátti mest greina 90,6% tilvika 

stamaðra búta út frá þeim flokkunum sem nemarnir höfðu sett á talflæðisraskanirnar, en minnst 68,8%. 

Hins vegar höfðu þær skilgreiningar sem sýndu mest næmi fyrir stami einnig lægsta sérhæfni sem leiddi 

til þess að 58% óstamaðra búta voru ranglega greindir stamaðir út frá flokkunum nemanna. Líkt og í 

rannsókn Onslow og félaga (1992) virtist mat á stami byggjast á öðrum þáttum en flokkun í tegundir 

talflæðistruflana. Í yfirlisgrein um mælingar á tegundum talflæðistruflana komust Einarsdóttir og Ingham 

(2005) að þeirri niðurstöðu að slíkar mælingar væru misvísandi. Þau telja ekki réttlætanlegt að mæla 

hegðun sem er ekki stameinkenni í þeim tilgangi að meta stam. Betra væri að reyna að finna hvað það 

er sem telst vera stameinkenni og mæla það, jafnvel þó það þýði að ekki verði hægt að lýsa því á 

einfaldan hátt með orðum.  

 Mælingar á stamstundum 

Önnur nálgun við mat á stami felst í að vera ekki að hengja sig í tegund talflæðistruflana heldur telja 

einungis þau atvik sem skynjuð eru sem stameinkenni. Atvikin eru kölluð stamstundir (e. moment of 

stuttering). Martin og Haroldson (1981) lögðu til þá skilgreiningu að stamstundir væru þau atvik sem 

einstaklingur skynjar sem slík vegna þess að þröskuldi fyrir skynjun stams hefur verið náð. Það hvort 

tiltekin talflæðistruflun er skynjuð sem stam getur ráðist af ýmsum þáttum, svo sem tímasetningu, magni 

og talaðstæðum. Við mat á stami er talinn heildarfjöldi stamstunda í málsýni og yfirleitt er reiknað út 

hlutfall stamaðra atkvæða eða orða með því að deila fjölda stamstunda með heildarfjölda atkvæða eða 

orða sem koma fyrir í málsýninu. Það hefur þó komið í ljós að skynjun matsmanna á stamstundum getur 

verið mjög mismunandi. Ósamræmi kemur fram bæði í heildarfjölda stamstunda í málsýnum og einnig 

í mati á því nákvæmlega hvenær stamstund á sér stað og hvað hún endist lengi (Cordes og Ingham, 

1994). Til að reyna að bæta úr þessu hefur verið þróað kerfi sem þjálfar matsmenn í að bera kennsl á 
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stamstundir. Kerfið samanstendur af stuttum myndbandsbútum af tali fullorðinna og barna sem stama. 

Matsmenn æfa sig að meta myndböndin með tölvuforriti sem kallast Stuttering Measurement System 

eða SMS (Ingham o.fl., 1999). SMS forritið var þróað við California háskóla í Santa Barbara og er notað 

til að meta stamstundir og atkvæðafjölda á rauntíma með því að smella á vinstri (atkvæði) og hægri 

(stamstundir) músarhnappa. Tíu sérfræðingar í stami hafa áður metið hvert myndband og hverju þeirra 

fylgir afrit þar sem allt tal hefur verið skráð og stamstundir undirstrikaðar. Einnig koma fram upplýsingar 

um fjölda stamstunda, fjölda atkvæða og mat á eðlileika talsins á kvarðanum 1 (mjög eðlilegt tal) upp í 

10 (tal hljómar mjög óeðlilega). Slík þjálfunarkerfi hafa verið þróuð á ýmsum tungumálum af STUREN 

(Stuttering research and education network), þar á meðal á íslensku (Einarsdóttir, Halldórsdóttir, o.fl., 

2014). Íslensku myndböndin hafa svo verið notuð til að þjálfa meistaranema í talmeinafræði við Háskóla 

Íslands til að bera kennsl á stam. Bainbridge o.fl. (2015) skoðuðu áhrif þjálfunar með SMS forritinu og 

báru saman við þjálfun með öðru forriti annars vegar og hins vegar enga þjálfun. Fjórir hópar nemenda 

í grunnnámi við Californiu háskóla í Santa Barbara tóku þátt í rannsókninni, 12 í hverjum hóp. Tveir 

hópar hlutu þjálfun með SMS forritinu, einn hópur hlaut þjálfun með öðru forriti og sá fjórði hlaut enga 

þjálfun í því að meta stam. Þátttaka í rannsókninni tók þrjá daga þar sem frammistaða var mæld á fyrsta 

degi, þjálfun fór fram á öðrum degi (þá fékk samanburðarhópurinn frí) og loks var frammistaða 

endurmetin á þiðja degi. Þjálfun með SMS forritinu felst í því að matsmenn æfa sig í að telja atkvæði og 

stamstundir á málsýnum og bera niðurstöður sínar saman við álit sérfræðinga sem kemur fram í 

þjálfunarkerfinu sem fylgir forritinu. Í hópnum sem hlaut þjálfun með SMS forritinu æfðu nemendur sig á 

talningu stamstunda á 15 myndböndum sem voru 1 til 3 mínútur að lengd. Nemendur fengu allt að fimm 

tilraunir með hvert myndband til að ná ásættanlegri nákvæmni í talningu og miðað var við að talning 

þeirra á heildarfjölda stamstunda væri ekki meira en 5% frá þeim heildarfjölda sem sérfræðingarnir höfðu 

komist að niðurstöðu um. Hitt forritið heitir Stuttering Measurement Assessment and Training eða 

SMAAT (Ingham o.fl., 1998). Þjálfun í SMAAT er töluvert frábrugðin þjálfun í SMS þar sem málsýnum 

hefur verið skipt niður í 5 sekúndna bil og matsmenn eiga svo að meta hvert bil sem stamað eða óstamað 

bil. Öll bilin hafa áður verið metin af sérfræðingum og merkt fyrirfram í forritinu sem stömuð eða óstömuð. 

Í þjálfun leiðir rangt mat til þess að afspilun stöðvast og bilið er svo spilað aftur og þá merkt á sýnilegan 

hátt sem annað hvort stamað eða óstamað. Hópurinn sem hlaut þjálfun með SMAAT æfði sig á níu 2 

mínútna löngum málsýnum. Á fyrri mínútu hvers málsýnis var afspilun stoppuð um leið og nemandi 

dæmdi bil vitlaust en á þeirri seinni var afspilun ekki stoppuð til að veita endurgjöf og var sú mínúta 

notuð til að meta árangur. Nemendur fengu mest sex tilraunir til að dæma 90% allra 5 sekúndna bila á 

seinni mínútu hvers málsýnis réttilega. Árangur var metinn með frammistöðu nemenda við mat á 

heildarfjölda stamstunda á átta 3 mínútna löngum málsýnum sem ekki höfðu komið fram í 

þjálfunarefninu. Niðurstöðurnar sýndu að báðir hópar sem fengu þjálfun með SMS gerðu að meðaltali 

um 35% færri rangar mælingar (heildarfjöldi stamstunda í málsýni meira en 5% frá viðmiði) eftir 

þjálfunardaginn. Hópurinn sem hlaut þjálfun með SMAAT bætti sig marktækt minna eða um tæp 8%. 

Ekki kom fram marktækur munur á SMAAT hópnum og þeim sem fékk enga þjálfun, en sá hópur bætti 

sig um 4%. Við nánari athugun á SMAAT hópnum kom í ljós að tveir undirhópar virtust vera til staðar, 

annars vegar hópur nemenda sem bætti sig svipað mikið og þeir sem höfðu hlotið þjálfun með SMS og 

hins vegar hópur sem sýndi um 24% slakari frammistöðu eftir þjálfun. Greinarhöfundar fullyrða ekkert 
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um hvers vegna þetta átti sér stað en þeir taka fram að svo virtist sem SMS forritið væri auðveldara í 

notkun heldur en SMAAT forritið (Bainbridge o.fl., 2015). Þessar niðurstöður benda til þess að með 

þjálfun megi auka áreiðanleika matsmanna á mælingum á stamstundum. Það þarf þó að hafa í huga að 

mælingar á árangri fóru fram daginn eftir þjálfun og ekkert mat var gert á langtíma árangri. Einnig hlutu 

matsmenn einungis eins dags þjálfun. Því er þörf á nánari athugunum á aukinni nákvæmni til lengri tíma 

eftir þjálfun og eins hvort enn betri árangri megi ná með áframhaldandi þjálfun.  

Kostir þess að mæla stamstundir frekar en talflæðistruflanir felst í því að hægt er að meta málsýni í 

rauntíma og að verið er að meta stameinkenni sem er ekki raunin þegar talflæðistruflanir eru skoðaðar. 

Niðurstaðan veitir því upplýsingar um það hvort stam er til staðar eða ekki. Mælingin er ekki fullkomin 

enda er verið að treysta á skynjun matsmanns á því sem hann heyrir og sér í tali hjá öðrum. Einkenni 

eru misalvarleg og þeim kann að svipa til eðlilegra taltruflana sem gerir það að verkum að það getur 

verið erfitt að greina á milli. Hingað til hafa ekki verið fundnar neinar lífeðlislegar eða hljóðfræðilegar 

mælingar sem greina á milli stams og eðlilegs tals með áreiðanlegum hætti. Mæling þjálfaðra 

matsmanna á stamstundum virðist því vera besta mögulega aðferðin á að meta stam í tali einstaklinga.  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að meta algengi stams meðal barna á aldrinum 10 er 12 ára á Íslandi. 

Þessi aldurshópur var valinn í þeim tilgangi að komast að algengi þráláts stams. Eins og kemur fram í 

inngangi á stam sér yfirleitt upphaf snemma í barnæsku og nær mjög stór hluti þeirra sem byrja að 

stama sjálfsprottnum bata innan nokkurra ára. Þegar komið er á miðstig grunnskólans (5. til 7. bekkur, 

10 til 12 ára) má gera ráð fyrir því að þeir sem enn stama glími við þrálátt stam sem hverfur ekki án 

inngrips. Upplýsingar um útbreiðslu raskana í samfélaginu eru nauðsynlegar við skipulagningu þjónustu. 

Niðurstöður rannsókna á algengi stams erlendis hafa verið nokkuð á reiki sem má að einhverju leiti rekja 

til breytileika í aðferðum og skilgreiningum á stami. Einn helsti veikleiki margra erlendra rannsókna felst 

í skorti á staðfestingu þeirra tilfella sem fundist hafa með mati aðila sem ekki eru sérfræðingar í stami, 

svo sem foreldra og kennara. Einnig hefur alvarleiki stams ekki verið metinn í faraldsfræðilegum 

rannsóknum en slíkar upplýsingar gefa skýrari mynd af þörf á þjónustu. Engar rannsóknir á algengi 

stams hafa hingað til verið gerðar á Íslandi. Þessi rannsókn fór fram í tveim þrepum. Í fyrra þrepi var 

skimað eftir stamtilfellum með því að fá mat kennara á stami hjá nemendum sínum. Í seinna þrepi var 

leitast við að staðfesta þau tilfelli sem kennarar bentu á með beinu mati og jafnframt að meta alvarleika 

stameinkenna hjá börnum á þessum aldri. Aðferðum og niðurstöðum fyrra þreps verður lýst í 3. kafla og 

síðan verður gerð grein fyrir aðferðum og niðurstöðum seinna þreps í 4. kafla. Eftirfarandi rannsóknar-

spurningar voru settar fram:  

1. Hvert er algengi stams hjá 10 til 12 ára gömlum börnum á Íslandi samkvæmt mati kennara? 

2. Er samræmi milli þess sem kennarar telja vera stam og mats þjálfaðra matsmanna?  

3. Hversu alvarlegt er stam hjá 10 til 12 ára gömlum börnum sem stama á Íslandi? 
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3 Fyrra þrep: Skimun 

3.1 Aðferð 

 Þátttakendur 

Á Íslandi voru 12.969 börn á aldrinum 10 til 12 ára þann 1. janúar 2016 (Hagstofa Íslands, 2016). Úr 

þessu þýði var tekið úrtak sem náði til allra barna sem gengu í skóla í Reykjavíkurborg. Nær öll börn 

ganga í skóla í því sveitafélagi sem þau eru búsett í og samkvæmt Hagstofu Íslands (2016) bjuggu alls 

4.225 börn í Reykjavík á þessum tíma. Þar af voru 1.486 börn 10 ára, 1.413 voru 11 ára og 1.326 voru 

12 ára. Í öllum hópnum voru 2.064 stúlkur og 2.161 drengir. Leitað var eftir þátttöku allra grunnskóla í 

Reykjavík með nemendur á þessum aldri. Alls voru það 39 skólar, þar af 35 reknir af borginni og fjórir 

sjálfstætt starfandi. Skólastjórnendum allra skóla var sendur tölvupóstur þar sem helstu upplýsingar um 

rannsóknina komu fram og óskað var eftir leyfi fyrir þátttöku umsjónarkennara á miðstigi. Póstinum 

fylgdu tvö bréf sem skólastjórnendur voru beðnir að afhenda kennurum. Annars vegar var það bréf með 

upplýsingum um rannsóknina sem sjá má í Fylgiskjali 1 og hins vegar bréf frá Málbjörgu, félagi um stam, 

þar sem kennarar voru hvattir til þátttöku í rannsókninni, sjá í Fylgiskjali 2. Póstinum var fylgt eftir með 

símhringingu einum til þrem dögum eftir sendingu. Ef ekkert heyrðist frá skólastjórnendum eftir fyrstu 

tilraun var reglulega reynt að ná í þá þar til gagnasöfnun lauk, bæði með tölvupósti og í síma. Svör 

fengust frá 34 skólastjórnendum og þar af samþykktu 19 þátttöku en 15 neituðu. Stjórnendur fimm skóla 

gáfu engin svör. Í þeim 19 skólum sem voru með í rannsókninni tóku alls 64 umsjónarkennarar þátt. Alls 

fengust svör um 1.550 nemendur eða 36,7% þeirra barna sem búsett voru í Reykjavík á þessum tíma. 

Það eru um 12% af þýði allra 10 til 12 ára gamalla barna á Íslandi. Stúlkur voru alls 766 og drengir 784. 

Börn í 5. bekk (10 ára) voru 594, þar af 306 stúlkur og 288 drengir. Í 6. bekk (11 ára) voru 416 börn, 210 

stúlkur og 206 drengir. Í 7. bekk (12 ára) voru 540 börn, 250 stúlkur og 290 drengir.  

 Mat kennara 

Í þessu þrepi rannsóknarinnar var ætlunin að safna gögnum um stóran hóp barna og því var ekki talinn 

raunhæfur kostur að meta tal allra barna með beinu áhorfi. Því var valin sú leið að styðjast við mat 

umsjónarkennara á stami nemenda sinna. Börn á þessum aldri eyða stórum hluta dags í skólanum og 

kennarar þekkja börnin vel. Þeir heyra tal þeirra í margskonar aðstæðum, til dæmis í samtölum bæði 

við jafningja og fullorðna, í lestri og í frásagnarverkefnum. Þeir ættu því að vera meðvitaðir um það ef 

einhverskonar talvandi er til staðar, þar með talið stam. Þegar kennarar eru notaðir sem matsmenn er 

unnt að safna gögnum um stærri hópa með færri matsmönnum heldur en til dæmis þegar foreldrar svara 

hver fyrir sitt barn. Jafnframt hefur verið stuðst við kennaramat í mörgum erlendum rannsóknum á 

algengi stams meðal barna á skólaaldri. 

 Lýsing á stami fyrir kennara 

Kennarar fengu ekki formlega skilgreiningu á stami áður en þeir tóku þátt í rannsókninni. Þeim var hins 

vegar sýnt stutt myndband þar sem helstu stameinkenni komu fram. Myndbandið í heild sinni var 1 

mínúta og 40 sekúndur að lengd. Það samanstóð af stuttum bútum úr málsýnum frá börnum á 

grunnskólaaldri sem stömuðu. Málsýnin voru fengin úr gagnagrunni sem notaður var við uppbyggingu 
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þjálfunarkerfis STUREN og höfðu börn og/eða foreldrar gefið leyfi fyrir notkun málsýnanna í rannóknar- 

og kennsluskyni. Málsýnin sýndu sjálfsprottið tal sex barna á aldrinum 5 til 17 ára þar sem þau segja frá 

einhverju sem þeim þótti skemmtilegt, til dæmis ferðalögum, kvikmyndum eða áhugamálum. Frá hverju 

barni var valinn um það bil 16 sekúndna langur bútur þar sem tvær til sjö stamstundir komu fram. Yfirlit 

yfir fjölda atkvæða og stamstunda í hverjum bút má sjá í töflu 1. Þar kemur jafnframt fram mat á 

alvarleika einkenna á mælikvarðanum 0 til 10 þar sem 0 er ekkert stam og 10 mjög alvarlegt stam.  

Tafla 1. Lýsing myndbandsbúta í myndbandi um einkenni stams 

 

Valdir voru sérstaklega bútar þar sem nokkrar stamstundir sáust og því var hlutfall stamaðra atkvæða 

nokkuð hátt á hverjum bút, mun hærra en það hefði verið á málsýninu í heild sinni. Þetta var gert til þess 

að sýna kennurum sem flest stameinkenni á stuttum tíma. Bútunum var raðað þannig í myndbandinu 

að vægustu tilfellin komu fyrst og fór alvarleiki svo stighækkandi og endað var á alvarlegasta tilfellinu. 

Notast var við forritið Movie Maker frá Microsoft til að klippa niður búta og setja saman í eitt myndband.  

 Tækjabúnaður 

Notast var við fartölvu af gerðinni Asus X555LA með 15,6 tommu skjá til að sýna kennurum myndband 

með einkennum stams. Innbyggðir hátalarar tölvunnar voru látnir duga þar sem nægjanlegt næði var en 

heyrnartól voru höfð meðferðis sem kennarar gátu notað ef mikið var um umhverfishljóð. 

 Mælitæki 

Útbúinn var örstuttur spurningalisti sem allir kennarar voru beðnir að fylla út. Listann má sjá í Fylgiskjali 

3. Spurt var um aldur (5., 6. eða 7. bekkur) og fjölda nemenda í umsjónarbekk, auk skiptingar fjöldans 

eftir kyni. Því næst var spurt hvort kennari teldi einhvern nemenda sinna stama og voru 

svarmöguleikarnir „já“, „nei“ og „ekki viss“. Ef kennari merkti við „já“ var hann beðinn að tilgreina fjölda 

barna sem hann taldi stama og kyn þeirra. Þeir kennarar sem höfðu nemendur sem þeir voru ekki vissir 

um hvort stömuðu voru einnig beðnir að gefa upp fjölda þeirra barna og kyn.   

 Framkvæmd 

Rannsakandi fór í skólana og hitti alla þá umsjónarkennara 5., 6. og 7. bekkja sem höfðu samþykkt að 

taka þátt í rannsókninni. Kennarar komu ýmist allir saman á fund rannsakanda eða einn og einn í einu 

eftir því sem hentaði best hverju sinni. Í hverjum skóla var fundinn staður þar sem hægt var að vera í 

næði, til dæmis fundarherbergi, skrifstofa eða skólastofa þar sem engir nemendur voru. Byrjað var á því 

að afhenda kennurum bréf með upplýsingum um rannsóknina og lýsingu á því í hverju þeirra þátttaka 

Bútur 
númer 

Lengd í 
sekúndum 

Fjöldi 
atkvæða 

Fjöldi 
stamstunda 

Hlutfall stamaðra 
atkvæða (%) 

Alvarleiki stameinkenna 
(0-10) 

1 16 31 4 13 2 
2 17 48 3 6,3 3 
3 17 29 2 6,9 4 
4 16 44 4 9,1 5 
5 17 48 3 6,3 7 
6 17 40 6 15 8 
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fælist. Þetta var sama bréf og hafði verið sent til skólastjórnenda í tölvupósti, sjá Fylgiskjal 1. Ef 

einhverjar spurningar voru um rannsóknina var þeim svarað áður en lengra var haldið. Allir kennarar 

skrifuðu undir samþykkisyfirlýsingu fyrir þátttöku. Því næst var kennurum sýnt myndbandið sem fjallað 

var um í kafla 3.1.2. Þess var gætt að allir sæju á skjáinn og heyrðu vel. Ef þess var óskað var 

myndbandið spilað aftur í heild sinni eða einstaka bútar. Eftir áhorf gafst kennurum færi á að spyrja 

spurninga um stam og einkenni þess. Áður en kennarar svöruðu því hvort einhver stamaði í þeirra bekk 

voru þeir beðnir að fara yfir nafnalista bekkjarins og íhuga tal hvers nemanda. Þeir fylltu loks út 

spurningalistann sem lýst er í kafla 3.1.3 og má sjá í Fylgiskjali 3. Þeir kennarar sem höfðu svarað því 

játandi að nemandi/nemendur í þeirra bekk stömuðu voru svo beðnir að hafa samband við foreldra 

viðkomandi barna og kanna áhuga á þátttöku í næsta skrefi rannsóknarinnar en því verður lýst nánar 

hér á eftir í 4. kafla.  

 Úrvinnsla  

Gögnin frá kennurum voru slegin inn í forritið Microsoft Excel 2016 þar sem reiknað var út hlutfall 

nemenda sem kennarar töldu stama. Við útreikning algengismats var eingöngu notast við þann fjölda 

barna sem kennarar höfðu verið vissir um að stömuðu. Reiknað var út 95% öryggisbil fyrir hlutall þeirra 

sem taldir voru stama. Þegar verið er að skoða hlutfall þar sem einungis tvö gildi eru möguleg líkt og í 

þessari rannsókn (stam og ekki stam) og fjöldi einstaklinga í öðrum hópnum er undir 15 getur hefðbundin 

aðferð við útreikning öryggisbils verið ónákvæm. Því var notast við Plus four aðferð til að auka 

nákvæmni, þar sem fjórum gildum er bætt við heildarúrtakið, tveim jákvæðum (stam) og tveim 

neikvæðum (ekki stam), áður en öryggisbil er reiknað (Moore o.fl., 2009). 

 Siðferði 

Rannsóknin hlaut leyfi frá Vísindasiðanefnd (VSN15-220) og var tilkynnt til Persónuverndar. Einnig var 

fengið leyfi frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar fyrir þátttöku grunnskólanna. Skýrt var tekið 

fram að kennarar mættu ekki gefa upp neinar persónugreinandi upplýsingar um nemendur án þess að 

fá leyfi frá foreldrum/forráðamönnum.  
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3.2 Niðurstöður 

Niðurstöður skimunar má sjá í Töflu 2. Af þeim 1.550 börnum sem kennarar veittu upplýsingar um voru 

12 talin stama. Algengi mældist því 0,8%. Reiknað 95% öryggisbil með Plus four leiðréttingu var 0,43-

1,37%. Allir þeir nemendur sem kennarar töldu stama voru drengir. Í 5. bekk voru alls 594 nemendur og 

voru tveir þeirra taldir stama eða 0,3%. Í 6. bekk voru 416 nemendur og aðeins einn var talinn stama 

eða 0,2%. Í 7. bekk voru 540 nemendur og töldu kennarar níu þeirra stama eða 1,7%. Auk þess voru 

voru 19 tilfelli sem kennarar voru óvissir um hvort stam væri til staðar eða ekki. Þar af voru að minnsta 

kosti níu stúlkur og einn drengur en kyn hafði ekki verið skráð fyrir níu þessara tilfella. Fjögur þessara 

barna voru í 5. bekk, þrjú í 6. bekk og 12 í 7. bekk.  

Tafla 2. Niðurstöður skimunar með mati kennara 

 

  

Aldur Fjöldi 
nemenda 

Stam,           
fjöldi (%) 

Ekki viss,       
fjöldi (%) 

Samtals stam+ekki viss, 
fjöldi (%) 

5. bekkur 594 2 (0,3) 2 (0,7) 6 (1) 
6. bekkur 416 1 (0,2) 3 (0,7) 4 (1) 
7. bekkur 540 9 (1,7) 12 (2,2) 21 (3,9) 
Samtals 1.550 12 (0,8) 19 (1,2) 31 (2) 
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4 Seinna þrep: Staðfesting og alvarleikamat 

Í seinna þrepi rannsóknarinnar var markmiðið bæði að staðfesta þau tilfelli sem kennarar höfðu bent á 

og að meta alvarleika stameinkenna hjá börnunum. Við skimun eru fjórar mögulegar útkomur fyrir hvern 

einstakling; rétt jákvæð, rétt neikvæð, fölsk jákvæð og fölsk neikvæð. Réttir jákvæðir eru þeir sem 

samkvæmt skimun eru taldir hafa tiltekna röskun og hafa hana í raun og réttir neikvæðir eru þeir sem 

réttilega flokkast sem lausir við röskunina í skimun. Falskir jákvæðir eru þeir sem eru taldir hafa röskun 

í skimun en í raun og veru hafa þeir hana ekki. Mat á þeim tilfellum sem kennarar bentu á í þessari 

rannsókn þjónar þeim tilgangi að staðfesta rétta jákvæða og útiloka falska jákvæða úr mælingunni. 

Falskir neikvæðir eru einstaklingar sem samkvæmt skimun hafa ekki tiltekna röskun en í raun eru með 

hana. Því miður var engin leið að útiloka falska neikvæða í þessari rannsókn. Þar sem ekki var unnt að 

meta hvert og eitt barn með beinu áhorfi er ekki hægt að fullyrða að öll tilfelli hafi fundist. Eins og kom 

fram í inngangi hefur skort alvarleikamat í fyrri algengisrannsóknum en slíkar mælingar gefa betur til 

kynna hversu stórt hlutfall barna þarfnast meðferðar við stami.  

4.1 Aðferð 

 Þátttakendur 

Óskað var eftir þátttöku allra þeirra barna sem kennarar töldu stama í þessu þrepi rannsóknarinnar. 

Einnig var foreldrum allra barna sem kennurum þótti óvíst hvort stam væri til staðar boðið að taka þátt. 

Þar sem kennurum er ekki heimilt að veita persónugreinandi upplýsingar um nemendur sína nema að 

fengnu leyfi foreldra/forráðamanna gat rannsaksakandi ekki haft beint samband við foreldrana. Kennarar 

voru því beðnir að hafa samband við foreldra þeirra barna sem þeir töldu stama og biðja um leyfi fyrir 

því að láta rannsakanda hafa nöfn þeirra og símanúmer eða tölvupóstfang. Kennararnir fengu afhent 

bréf með dæmi um hvernig þeir gætu kynnt foreldrum rannsóknina sem sjá má í Fylgiskjali 4. Þeir fengu 

nafn, símanúmer og tölvupóstfang rannsakanda og voru beðnir um að hafa samband um leið og þeir 

væru búnir að fá svar frá foreldrum. Eftir að leyfi hafði fengist og kennari hafði afhent upplýsingar um 

foreldra gat rannsakandi haft samband og boðið þeim þátttöku. Ef engar upplýsingar um svör foreldra 

höfðu borist eftir tvær til þrjár vikur frá upphaflegri heimsókn rannsakanda var sendur tölvupóstur á 

kennara skólans og þeir hvattir til að láta rannsakanda vita sem fyrst. Kennarar sjö nemenda af þeim 12 

sem höfðu verið taldir stama höfðu samband við rannsakanda til að láta vita um svör foreldra. Foreldrar 

fimm barna samþykktu þátttöku í rannsókninni og tveir höfnuðu boðinu. Engin svör fengust frá kennurum 

hinna fimm nemendanna. Því er ekki hægt að segja til um hvort foreldrar þessara barna hafi hafnað 

þátttöku eða hvort kennari hafi vanrækt að hafa samband við þá. Af þeim sem samþykktu þátttöku var 

einn drengur í 5. bekk og fjórir í 7. bekk. Báðir þeir sem höfðu ekki áhuga á frekari þátttöku voru foreldrar 

barna í 7. bekk. Alls voru 19 börn í rannsókninni sem kennarar höfðu ekki verið vissir hvort stömuðu eða 

ekki. Svör fengust frá kennurum aðeins þriggja barna og höfðu foreldrar eins barns áhuga á að taka 

þátt. Það var stúlka í 5. bekk.  
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 Framkvæmd 

Foreldrum og börnum var boðið að koma á skrifstofu Jóhönnu T. Einarsdóttur talmeinafræðings hjá 

Talþjálfun Reykjavíkur og umsjónarmanns rannsóknarinnar á þeim tíma sem hentaði þeim best. Hver 

heimsókn tók um 30 til 40 mínútur. Byrjað var á því að afhenda foreldrum bréf með upplýsingum um 

rannsóknina sem sjá má í Fylgiskjali 5. Bæði foreldri og barn skrifuðu svo undir yfirlýsingu um upplýst 

samþykki. Því næst voru tekin málsýni af tali barnsins og á meðan var foreldri beðið um að veita ýmsar 

bakgrunnsupplýsingar með því að fylla út skriflegan spurningalista. Að lokum var því lýst hvernig málsýni 

yrðu greind með því að telja atkvæði og stamstundir. Foreldrar gátu óskað eftir því að fá niðurstöður 

sendar ef áhugi var fyrir því. 

4.1.2.1 Málsýni 

Til þess að meta tal barnanna voru tekin málsýni í tvennskonar verkefnum. Annars vegar var barnið 

fengið til að lesa upphátt úr bók sem hæfði aldri og lestrarfærni en var þó ekki of auðveld. Hins vegar 

var sjálfsprottið tal laðað fram með því að fá barnið til að segja frá atburðum eða áhugamálum að eigin 

vali. Teknar voru upp þrjár 3 mínútna upptökur í hvorum aðstæðum fyrir sig, alls 9 mínútur úr hvorum 

aðstæðum sem gerði 18 mínútur frá hverju barni. Málsýni voru tekin upp á myndband með iPod Touch. 

Myndbandsupptökur gefa mun skýrari mynd af stami heldur en hljóðupptökur þar sem hægt er að sjá 

merki um spennu og hin ýmsu fylgieinkenni sem geta komið fram í andlits- og líkamshreyfingum.  

4.1.2.2 Bakgrunnsupplýsingar 

Á meðan barnið las var foreldri beðið um að fylla út spurningalista frá STUREN (Stuttering Research 

and Education Network) sem sjá má í Fylgiskjali 6 (Einarsdóttir, Granberg, o.fl., 2014). Listinn er í fimm 

hlutum þar sem spurt er um 1) upphaf stams, 2) þróun stams, 3) stameinkenni, 4) talþjálfun vegna stams 

og 5) annað, svo sem fjölskyldusögu um stam, greiningar á öðrum röskunum, tvítyngi og málþroska.  

4.1.2.3 Samnýting gagna 

Um þessar mundir er í gangi langtímarannsókn á áhrifum meðferðar við stami hjá börnum á sama 

aldursbili og skoðað var í þessari rannsókn. Jóhanna T. Einarsdóttir talmeinafræðingur og dósent við 

Háskóla Íslands er umsjónarmaður beggja rannsókna. Í þeim tilfellum þar sem kennari taldi nemanda 

stama og viðkomandi var þegar þátttakandi í þessari rannsókn var sá möguleiki fyrir hendi að samnýta 

gögn milli rannsókna. Þátttakendur í meðferðarrannsókninni skila inn málsýnum í hverjum mánuði sem 

notuð eru til að meta árangur. Málsýnin eru tekin í fimm mismunandi aðstæðum; lestur 3 mínútur, 

frásögn 3 mínútur, samtal 10 mínútur, símtal 10 mínútur og loks 10 mínútur þar sem barnið talar í erfiðum 

aðstæðum sem því þykja ýta undir stam. Fyrir þessa rannsókn voru notaðar mælingar úr lestrar- og 

frásagnarupptökum undanfarinna þriggja mánaða. Samtals 9 mínútur úr hvorum aðstæðum og 18 

mínútur samtals. Jafnframt höfðu foreldrar þátttakenda fyllt út sama bakgrunnsupplýsingalista og 

notaður er í þessari rannsókn og var hann einnig nýttur. Gögn voru ekki samnýtt milli rannsókna nema 

að fengnu leyfi foreldra viðkomandi barna.  

 Úrvinnsla málsýna 

Málsýni voru metin með forritinu SMS (Stuttering Measurement System). Í forritinu eru talinn fjöldi 

atkvæða og stamstunda. Það reiknar svo út heildarfjölda atkvæða og stamstunda, hlutfall stamaðra 
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atkvæða (e. syllables stuttered, %SS), meðalfjölda atkvæða á mínútu (e. syllables per minute, SPM) 

sem er mæling á talhraða og meðalfjölda stamlausra atkvæða á mínútu (e. stutter free syllables per 

minute, SFSPM). Matsmaður hafði hlotið þjálfun í notkun forritsins og notað það reglulega við mat á 

stami í um það bil 1 ár. Forritið er fáanlegt ókeypis á netinu á slóðinni http://sms.id.ucsb.edu/. 

4.1.3.1 Staðfesting stams 

Stam var talið staðfest ef stamstundir komu fram á þeim málsýnum sem tekin voru fyrir rannsóknina eða 

ef einstaklingar voru þátttakendur í rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur á árangri meðferðar við stami.  

4.1.3.2 Mat á alvarleika 

Alvarleiki stams var metinn út frá hlutfalli stamaðra atkvæða (e. percentage of stuttered syllables, %SS) 

og einnig var gert alvarleikamat á kvarðanum 0 til 10 þar sem 0 er ekkert stam og 10 er mjög alvarlegt 

stam. Þessi kvarði er notaður í STUREN þjálfunarkerfinu (Einarsdóttir, Halldórsdóttir, o.fl., 2014). 

Mælieiningin %SS segir til um hvað stam kemur fram á stóru hlutfalli atkvæða. Við mat á málsýnum var 

stam talið vera vægt ef hlutfall stamaðra atkvæða var undir 3%, miðlungs alvarlegt á milli 5% og 10% 

og alvarlegt ef hlutfallið fór yfir 10%. Hlutfallið segir þó ekki alla söguna og geta aðrir þættir stjórnað því 

hversu alvarlegt stam er skynjað. Til dæmis ef stamstundir eru mjög áberandi, endast lengi og sýnileg 

fylgieinkenni koma fram samhliða myndi stamið verða metið alvarlegra en ef stamstundir eru 

hlutfallslega margar en mjög lítið áberandi og nær engin sýnileg spenna kemur fram. Þess vegna var 

einnig notast við alvarleikakvarða til að gefa aukalegar upplýsingar um upplifun matsmanns á alvarleika.  

4.1.3.3 Áreiðanleiki matsmanns 

Sami matsmaður fór yfir öll málsýni sem tekin voru fyrir rannsóknina. Til að kanna áreiðanleika 

matsmanns (e. intrarater reliability) voru valdar af handahófi tvær upptökur frá hverjum þátttakanda (12 

af 36 upptökum) sem matsmaðurinn fór yfir aftur þrem vikum eftir upphaflegt mat og fylgni (Pearson‘s r) 

skoðuð milli mælinga. Milli mælinga á heildarfjölda atkvæða var fylgni r=0,97. Milli mælinga á hlutfalli 

stamaðra atkvæða var fylgni r=0,99. Einnig var samræmi milli matsmanna (e. interrater reliability) metið 

með því að fá annan matsmann sem einnig hafði um það bil árs reynslu af því að nota SMS forritið við 

mat á stami til að fara yfir eina upptöku frá hverjum þátttakanda, valda af handahófi. Samræmi í mati á 

því hvort stam væri til staðar var 100%. Fylgni á milli mælinga á heildarfjölda atkvæða hjá matsmönnum 

reyndist vera r=0,95. Fylgni á milli mælinga á hlutfalli stamaðra atkvæða var r=0,96.  

 Úrvinnsla bakgrunnsupplýsinga 

Bakgrunnsupplýsingar voru notaðar til að lýsa hverju tilfelli fyrir sig nánar. Þar sem hópur þátttakenda í 

þessu þrepi var mjög lítill vour þær ekki notaðar til að draga ályktanir um hópinn sem heild.  

 Siðferði 

Engar upplýsingar voru fengnar um þátttakendur frá kennurum nema að fengnu leyfi frá foreldrum. Bæði 

foreldri og barn skrifuðu undir yfirlýsingu um upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Eftir mat á 

stami gafst foreldrum tækifæri á að spyrja spurninga og fá ráðleggingar um hvert þeir ættu að snúa sér 

ef þeir vildu sækjast eftir meðferð við staminu.    

http://sms.id.ucsb.edu/
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4.2 Niðurstöður 

Af foreldrum þeirra 12 drengja sem kennarar höfðu talið stama samþykktu fimm þátttöku í þessum þrepi 

rannsóknarinnar. Í Töflu 3 má sjá yfirlit niðurstaðna úr staðfestingu og alvarleikamati. Stam var staðfest 

í fjórum tilfellum en einn drengjanna sem kennarar höfðu talið stama reyndist ekki stama. Auk þess 

höfðu foreldrar einnar stúlku sem kennari hafði ekki verið viss um hvort stamaði áhuga á að koma í 

nánara mat. Í því tilfelli kom í ljós að stam var til staðar. Alvarleiki stams var allt frá því að vera mjög 

vægur upp í mikill. Hér á eftir verður fjallað nánar um niðurstöður hvers þátttakanda fyrir sig.  

Tafla 3. Niðurstöður staðfestingar og alvarleikamats 

 

 Þátttakandi 1 

Þátttakandi 1 var 10 ára gamall drengur í 5. bekk sem kennari taldi stama. Mat kennarans var staðfest 

og reyndist drengurinn vera með miðlungs alvarlegt stam. Niðurstöður mælinga með SMS forritinu og 

alvarleikamat má sjá í Töflu 4. Stam var nokkuð vægara í lestri en í frásögn. Í lestri var hlutfall stamaðra 

atkvæða á bilinu 1,7% upp í 2,4%. Í frásögn mældist hlutfall stamaðra atkvæða svipað og í lestri á fyrstu 

upptökunni, eða 2,4%. Á seinni tveim upptökunum voru stamstundir tvöfalt fleiri og hlutfall stamaðra 

atkvæða nærri 4% og 5,6%. Alvarleiki stams í málsýnum drengsins á kvarðanum 0 til 10 var metinn frá 

4 og upp í 7.  

Tafla 4. Niðurstöður mælinga á stami hjá þátttakanda 1 

 

Samkvæmt upplýsingum frá móður drengsins hafði stam átt sér upphaf kringum 5 ára aldur, um 

svipað leiti og fjölskyldan fluttist aftur til Íslands eftir að hafa búið erlendis í þrjú ár. Stameinkenni höfðu 

verið breytileg gegnum tíðina, til dæmis hætti drengurinn nær alveg að stama um 9 ára aldur og móðir 

greindi frá því að einkenni mögnuðust og dvínuðu á nokkurra vikna tímabilum. Einkenni lýstu sér helst í 

endurtekningum og lengingum. Að sögn móður höfðu komið fram ýmis fylgieinkenni, svo sem grettur í 

andliti, augnablikk og höfuðhreyfingar en á þeim tíma sem rannsóknin fór fram taldi hún engin slík 

Þátt.nr. Kyn Aldur í árum Stam skv. kennara Stam staðfest Alvarleiki stams 

1 kk 10 Já Já Miðlungs 
2 kk 12 Já Já Miðlungs-alvarlegt 
3 kk 12 Já Nei Ekkert stam 
4 kk 12 Já Já Mjög vægt 
5 kk 12 Já Já Mjög vægt 
6 kvk 10 Nei, ekki viss Já Vægt (frás.)-Alvarlegt 

(lestur) 

 

 Númer 
upptöku 

Fjöldi 
atkvæða 

Fjöldi 
stamstunda 

Hlutfall stamaðra 
atkvæða (%) 

Alvarleikamat á 
kvarðanum 0-10 

Lestur      

 1 598 10 1,7 4 
 2 608 13 2,4 5 

 3 615 11 1,8 4 

Frásögn      
 1 418 10 2,4 4 

 2 467 26 5,6 7 
 3 504 20 4 6 
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einkenni vera í gangi. Drengurinn var meðvitaður um eigið stam og upplifði það stundum á neikvæðan 

hátt og átti það til að verða pirraður á því að koma ekki frá sér því sem hann langaði að segja. Hann 

upplifði stundum stríðni vegna stamsins en var almennt séð sterkur félagslega séð. Engin saga var um 

stam í fjölskyldunni. Drengurinn hafði aldrei hlotið meðferð vegna stams. 

 Þátttakandi 2 

Þátttakandi 2 var 12 ára gamall drengur í 7. bekk sem kennari taldi stama og var það mat staðfest. 

Reyndist stam vera miðlungs til alvarlegt. Niðurstöður mælinga með SMS forritinu má sjá í Töflu 5. Stam 

mældist nokkuð vægara í lestri en í frásögn. Hlutfall stamaðra atkvæða í lestri var á bilinu 4% upp í 

6,4%. Í frásögn var hlutfall stamaðra atkvæða minnst 6,1% og mest 10,5%. Alvarleiki stams á 

kvarðanum 0 til 10 var metinn frá 5 til 8.  

Tafla 5. Niðurstöður mælinga á stami hjá þátttakanda 2 

 

Móðir drengsins taldi stam hafa hafist við 3-4 aldur en var þó ekki örugg á nákvæmri tímasetningu. 

Fjölskyldan bjó erlendis þar til drengurinn varð 4 ára, þá fluttu þau aftur heim til Íslands. Móðir taldi að 

upphaf stams hafi verið smátt og smátt yfir langt tímabil. Hún var ekki viss með breytileika í stami í 

gegnum tíðina en taldi það hafa haldist nokkuð stöðugt undanfarna sex mánuði. Þau einkenni sem voru 

mest áberandi hjá drengnum voru lengingar og festingar og lítið hefur verið um fylgieinkenni. Hann var 

meðvitaður um eigið stam en upplifði ekki neikvæð áhrif á líðan að sögn móður. Drengurinn stamaði 

minna heima hjá sér en utan heimilis og stamið jókst þegar hann var undir álagi, mjög þreyttur eða í 

uppnámi. Engin saga var um stam í fjölskyldunni. Drengurinn hafði aldrei verið í þjálfun vegna stams.  

 Þátttakandi 3 

Þátttakandi 3 var 12 ára gamall drengur í 7. bekk sem kennari hafði talið stama en kom í ljós að stam 

var ekki til staðar. Á málsýnum hans komu engar stamstundir fram. Móðir drengsins sagðist ekki vera 

viss um að stam væri til staðar og hafði hún ekki leitt hugann að þeim möguleika fyrr en kennari 

drengsins greindi frá sínu mati. Móðir sagði frá því að hann ætti oft erfitt með máltjáningu, það væri eins 

og hann væri lengi að finna og skipuleggja hvað hann ætlaði að segja og stundum upplifði hann pirring 

vegna þessa. Fólk gæfi honum ekki færi á að klára og gripi oft fram í fyrir honum. Einnig átti hann í 

erfiðleikum með lestur. Drengurinn var greindur með ADHD. Engin saga var um stam í fjölskyldunni.  

 Númer 
upptöku 

Fjöldi 
atkvæða 

Fjöldi 
stamstunda 

Hlutfall stamaðra 
atkvæða (%) 

Alvarleikamat á 
kvarðanum 0-10 

Lestur      

 1 528 29 5,5 5 
 2 516 33 6,4 6 

 3 561 23 4,1 5 

Frásögn      
 1 335 35 10,5 8 

 2 427 26 6,1 6 
 3 469 39 8,3 7 
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 Þátttakandi 4 

Þátttakandi 4 var 12 ára drengur í 7. bekk sem var talinn stama af kennara. Tilfellið var staðfest með því 

að samnýta gögn úr rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur á árangri meðferðar við stami. Niðurstöður 

mælinga með SMS forritinu á málsýnum frá drengnum undanfarna þrjá mánuði má sjá í Töflu 6. Þar 

sést að stamið er mjög vægt. Ekkert stam hafði komið fram í lestri á þessu tímabili og í frásögn var 

hlutfallið 0% til 0,2%. Alvarleikamat á skalanum 0 til 10 var 0 fyrir öll málsýni drengsins nema eitt þar 

sem alvarleiki var metinn sem 1. 

Tafla 6. Niðurstöður mælinga á stami hjá þátttakanda 4 

 

Til samanburðar má sjá grunnlínumælingar á stami í lestri og frásögn sem teknar voru áður en meðferðin 

hófst í Töflu 7. Þessar mælingar voru teknar á sex mánaða tímabili þegar drengurinn var 10-11 ára. 

Hlutfall stamaðra atkvæða í lestri mældist á bilinu 1,8% upp í 10,7%. Í frásögn var hlutfall stamaðra 

atkvæða á milli 15,2% og 21,3%. Stam hefur alltaf mælst minnst í lestri hjá drengnum og var alvarleiki 

stams í lestrarupptökum metinn frá 2 upp í 9 í þessum grunnlínumælingum. Á öllum öðrum upptökum, 

þar á meðal í frásögn var alvarleiki metinn á bilinu 8 til 10. Hann glímdi því við mjög alvarlegt stam á 

þessum tíma.  

Tafla 7. Niðurstöður grunnlínumælinga fyrir þátttöku í meðferðarrannsókn hjá þátttakanda 4 

 

Samkvæmt upplýsingum frá móður drengsins hófst stam um 3 ára aldur og var upphafið hægfara. 

Stam hafði aukist og minnkað í tímabilum. Í tali komu fram endurtekningar, lengingar og festingar. 

 Númer 
upptöku 

Fjöldi 
atkvæða 

Fjöldi 
stamstunda 

Hlutfall stamaðra 
atkvæða (%) 

Alvarleikamat á 
kvarðanum 0-10 

Lestur      

 1 409 0 0 0 
 2 336 0 0 0 

 3 420 0 0 0 

Frásögn      
 1 584 0 0 0 

 2 533 1 0,2 1 
 3 543 0 0 0 

 

 Númer 
upptöku 

Fjöldi 
atkvæða 

Fjöldi 
stamstunda 

Hlutfall stamaðra 
atkvæða (%) 

Alvarleikamat á 
kvarðanum 0-10 

Lestur      

 1 456 8 1,8 2 
 2 454 27 6 6 

 3 337 34 10,7 8 

 4 456 24 5,3 8 

 5 435 15 3,5 3 

 6 333 14 4,2 5 

Frásögn      
 1 246 45 18,3 9 

 2 202 43 21,3 10 
 3 193 39 20,2 9 

 4 297 45 15,2 9 

 5 246 47 19,1 9 

 6 245 49 20 9 
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Drengurinn stamaði minna í aðstæðum þar sem hann var rólegur og leið vel. Hann var meðvitaður um 

að hann stamaði en móðir var ekki viss hvort hann gerði sér grein fyrir því hversu mikið stamið væri. 

Stam háði honum töluvert í samskiptum. Dæmi voru um stam í fjölskyldunni. Drengurinn hafði áður 

hlotið meðferð hjá talmeinafræðingum, bæði vegna stams og annarra talvandamála, svo sem 

framburðar og raddbeitingar.  

 Þátttakandi 5 

Þátttakandi 5 var drengur í 7. bekk sem var talinn stama af kennara. Hann var einnig þátttakandi í 

rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur á meðferð við stami og var stamtilfellið því staðfest. Í Töflu 8 má sjá 

niðurstöður nýjustu mælinga á stami í lestri og frásögn. Stamið hefur verið mjög vægt og var hlutfall 

stamaðra atkvæða á bilinu 0% til 0,2% í málsýnum af lestri og frásögn. Alvarleiki hefur verið 0 eða 1 á 

kvarðanum 0 til 10.  

Tafla 8. Niðurstöður mælinga á stami hjá þátttakanda 5 

 

Til samanburðar má sjá hvernig stamið var áður en meðferð hófst í Töflu 9. Drengurinn sýndi þá væg 

til miðlungs alvarleg stameinkenni. Mælingarnar voru gerðar yfir fimm mánaða tímabil þegar drengurinn 

var 10-11 ára. Hlutfall stamaðra atkvæða í lestri mældist frá 0,7% upp í 1,9%. Í frásögn var nokkuð meira 

um stam en hlutfall stamaðra atkvæða var á bilinu 1,2% upp í 2,5%. Alvarleiki stameinkenna var metinn 

á bilinu 3 til 5.  

Tafla 9. Niðurstöður grunnlínumælinga fyrir þátttöku í meðferðarrannókn hjá þátttakanda 5 

 

 Númer 
upptöku 

Fjöldi 
atkvæða 

Fjöldi 
stamstunda 

Hlutfall stamaðra 
atkvæða (%) 

Alvarleikamat á 
kvarðanum 0-10 

Lestur      

 1 797 0 0 0 
 2 803 0 0 0 

 3 775 1 0,1 1 

Frásögn      
 1 524 0 0 0 

 2 531 1 0,2 1 
 3 582 0 0 0 

 

 Númer 
upptöku 

Fjöldi 
atkvæða 

Fjöldi 
stamstunda 

Hlutfall stamaðra 
atkvæða (%) 

Alvarleikamat á 
kvarðanum 0-10 

Lestur      

 1 728 8 1 3 
 2 703 5 0,7 2 

 3 690 12 1,7 4 

 4 849 16 1,9 5 

 5 836 15 1,8 5 

Frásögn      
 1 516 11 2,1 4 

 2 512 13 2,5 5 
 3 567 12 2,1 5 

 4 653 9 1,4 3 

 5 599 7 1,2 4 
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Foreldri greindi frá því að stam hefði hafist við 3,5 ára aldur og komu stameinkenni smátt og smátt 

fram. Helstu einkenni í tali drengsins voru endurtekningar, lengingar og festingar og einnig komu fram 

fylgieinkenni í líkamshreyfingum. Stamið hafði verið breytilegt og fundu foreldrar dagamun á alvarleika 

einkenna. Stam var minna þegar drengurinn var rólegur en jókst ef hann var undir álagi eða æstur. Saga 

var um stam í fjölskyldu drengsins. Hann hafði ekki verið í meðferð við stami áður.  

 Þátttakandi 6 

Þátttakandi 4 var 10 ára stúlka í 5. bekk og var hún eini þátttakandinn í þessu þrepi rannsóknarinnar 

sem kennari hafði ekki verið viss um hvort stam væri til staðar. Við mat á tali hennar kom í ljós að hún 

stamaði þónokkuð í lestri en mjög lítið í sjálfsprottnu tali. Hennar tilfelli var einnig óvenjulegt vegna þess 

að hún sýndi einungis eitt einkenni stams í tali sem lýsti sér í stuttum, hljóðlausum stoppum inni í miðjum 

orðum. Niðurstöður talningar með SMS forritinu má sjá í Töflu 10. Í lestri mældist hlutfall stamaðra 

atkvæða frá 6,7% upp í 13,1%. Tekið skal fram að textinn sem hún las var full þungur fyrir hana og 

fannst henni og föður hennar að vanalega væri stam ekki alveg svona mikið við lestur. Í tali var hlutfall 

stamaðra atkvæða mun lægra, á bilinu 0,4% upp í 0,7%. Alvarleiki á kvarðanum 0 til 10 var í lestri á 

bilinu 5 til 7 en í tali ekki nema 1.  

Tafla 10. Niðurstöður mælinga á stami hjá þátttakanda 6 

 

Faðir stúlkunnar greindi frá því að hann hefði ekki pælt í því að þetta væri stam fyrr en kennarinn 

hafði samband. Hann hafði fyrst tekið eftir þessum einkennum í lestri hjá stúlkunni fyrir stuttu síðan. 

Einkennin trufla stúlkuna mjög lítið og hún verður vart vör við einkennin í tali sínu. Engin saga um stam 

var í fjölskyldunni.  

 

 Númer 
upptöku 

Fjöldi 
atkvæða 

Fjöldi 
stamstunda 

Hlutfall stamaðra 
atkvæða (%) 

Alvarleikamat á 
kvarðanum 0-10 

Lestur      

 1 435 57 13,1 7 
 2 383 40 10,4 6 

 3 419 28 6,7 5 

Frásögn      
 1 681 4 0,6 1 

 2 505 2 0,4 1 
 3 450 3 0,7 1 
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5 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að algengi stams meðal 10 til 12 ára gamalla barna sé 

nálægt hlutfallinu 1% sem oftast er miðað við. Algengi mældist 0,8% í skimun út frá mati kennara (95% 

öb 0,43-1,37%). Vegna lítillar þátttöku í seinna þrepi rannsóknarinnar var ekki hægt að staðfesta 

heildarmat kennaranna. Hins vegar var gott samræmi milli mats kennara og þjálfaðra matsmanna í þeim 

tilfellum sem unnt var að meta og bendir það til þess að álit kennara geti verið réttmæt mæling á tilfellum 

stams. Alvarleiki þeirra tilfella sem metin voru reyndist vera mjög breytilegur, allt frá því að vera lítill hjá 

þeim drengjum sem hlotið höfðu meðferð við staminu og upp í að vera miðlungs til mikill hjá þeim sem 

enga meðferð höfðu hlotið.  

5.1 Algengi stams 

Út frá mati kennara mældist algengi stams í þessari rannsókn 0,8% sem er nokkuð nálægt hlutfallinu 

1% sem oftast við miðað við fyrir algengi stams. Þetta er nokkuð hærra hlutfall en fannst í rannsókn Van 

Borsel og félaga (2006) frá Belgíu þar sem notast var við mat kennara. Aldursbilið í þeirri rannsókn var 

þó mun stærra eða frá 6 og upp í 20 ára. Algengi í öllum hópnum mældist þar 0,6% en meðal 6 til 10 

ára gamalla barna var hlutfallið það sama og í þessari rannsókn, 0,8%. Næsta aldursbil fyrir ofan var frá 

11 upp í 20 ára og mældist algengi þar 0,5%. Þar sem tölur voru ekki birtar fyrir einstaka árganga er 

ekki hægt að gera nákvæman samanburð við 10 til 12 ára gömul börn í Belgíu. Tilfellin voru ekki staðfest 

með beinu mati og þar af leiðandi var heldur ekkert alvarleikamat til að bera saman við. Í Egyptalandi 

var gerð rannsókn með mjög svipaða aðferðafræði og notast var við í þessari rannsókn, þar sem 

kennarar báru fyrst kennsl á þá nemendur sem þeir töldu stama og tilfelli voru svo staðfest af 

talmeinafræðingum (Abou Ella o.fl., 2015). Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar er ekki gerð grein fyrir því 

hversu stórt hlutfall nemenda kennarar töldu stama en tilfelli voru staðfest hjá 1% barna sem er nokkuð 

hærra en hlutfallið sem fannst í þessari rannsókn. Aldursbil rannsóknanna voru svipuð en hjá Abou Ella 

og félögum náði það þó niður í 7 ára og að 12 ára aldri. Stam mældist algengast meðal 7 til 9 ára gamalla 

barna og fór svo minnkandi með hverju aldursári. Meðal 10 ára gamalla barna stömuðu 0,9% sem er 

töluvert hærra en í þessari rannsókn þar sem aðeins 0,3% 10 ára barna stömuðu. Í hópi 11 ára gamalla 

barna stömuðu 0,8% í Egyptalandi en á sama aldri í þessari rannsókn fannst einungis eitt tilfelli með 

mati kennara eða 0,2%. Ekki reyndist mögulegt að staðfesta tilfellið þar sem kennari lét ekki vita um 

svör foreldra. Að lokum stömuðu 0,7% 12 ára gamalla barna í rannsókn Abou Ella og félaga en í þessari 

rannsókn var hlutfallið nærri því heilu prósenti hærra eða 1,7% samkvæmt mati kennara. Ef einungis er  

horft til staðfestra tilfella er hlutfallið eins og í egypsku rannsókninni eða 0,7% (fjögur tilfelli voru staðfest 

í 7. bekk). Ekkert mat á alvarleika einkenna meðal barna sem stama í Egyptalandi. Samanburður 

þessara rannsókna bendir til þess að heildarhlutfall barna sem stama sé nokkuð lægra hér á landi en í 

Egyptalandi.  

Ef einungis eru talin með þau tilfelli sem staðfest voru mælist hlutfall þeirra sem stama í þessari 

rannsókn ekki nema 0,3%. Það er sambærilegt því hlutfalli sem mældist í rannsókn McKinnon og félaga 

(2007) frá Ástralíu. Þar voru einungis talin með tilfelli sem hægt var að staðfesta með skýrslum 

talmeinafræðinga í hópi 5 til 11 ára gamalla barna. Hlutfallið reyndist þar vera 0,3% sem er með þeim 
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lægstu sem mælst hafa. Ef notast hefði verið við sama viðmið um skýrslur frá talmeinafræðingum hefðu 

ekki fundist nema tvö tilfelli í þessari rannsókn þar sem einungis tveir drengir höfðu hlotið nokkurs konar 

meðferð talmeinafræðinga við stami. 

Það mynstur sem kemur fram eftir aldri í þessari rannsókn, þar sem hlutfallið er mjög lágt meðal 10 

ára barna, enn lægra hjá 11 ára gömlum börnum en umtalsvert hærra meðal 12 ára gamalla barna er 

mjög óvanalegt. Í flestum rannsóknum kemur fram að algengi fer lækkandi með hækkandi aldri hjá 

börnum á skólaaldri (t.d. Van Borsel o.fl., 2006; Abou Ella o.fl., 2015; Craig o.fl., 2002). Við skimun komu 

í ljós níu möguleg tilfelli stams meðal 12 ára gamalla barna, auk þess sem 12 af þeim 19 tilfellum sem 

kennarar voru ekki vissir um voru úr þessum árgangi. Það má því segja að kennarar hafi haft einhverjar 

áhyggjur af tali 3,9% nemenda í 7. bekk. Í bæði 5. og 6. bekk var þetta hlutfall um 1%. Það hefði verið 

ákjósanlegt að fá tækifæri til að meta tal allra þessara barna en því miður gafst ekki færi á því. Það er 

áhugavert að hlutfall bæði þeirra sem kennarar eru vissir um að stama og þeirra sem þeir eru ekki vissir 

um sé um 1% í 5. og 6. bekk. Í mörgum eldri rannsóknum á algengi stams var einungis notast við mat 

kennara og hafa niðurstöður þeirra verið að meðaltali um 1% (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). 

Hugsanlega hefði hlutfallið mælst nokkru lægra ef tilfelli hefðu verið staðfest af sérfræðingum. Án 

staðfestingar er ómögulegt að segja til um hvort tilfellin sem kennarar skrá sem óviss séu mjög væg 

stamtilfelli eða hreinlega eitthvað annað en stam. Ef rannsakandi hefði séð fyrir að þátttaka í seinna 

þrepi rannsóknarinnar yrði eins slök og raun bar vitni hefði ef til vill verið leitað nánari upplýsinga frá 

kennurum, til dæmis lýsingu á einkennum og fleira. Hugsanlega má skoða það í framtíðarrannsóknum 

hvort biðja megi kennara um að gefa ítarlegri svör án þess þó að upplýsingarnar séu persónugreinandi. 

Það kæmi þó ekki fyllilega í stað beins mats á tali barnanna en gæti gefið einhverjar vísbendingar um 

það hvort stam sé í raun til staðar eða ekki.  

 Í þessari rannsókn báru kennarar einungis kennsl á drengi sem þeir voru vissir um að stömuðu en 

engar stúlkur. Þekkt er að stam sé algengara á meðal drengja en stúlkna á þessum aldri (sjá í Bloodstein 

og Bernstein Ratner, 2008) en það er mjög óvanalegt að alls engar stúlkur sem stama finnist. 

Hugsanlega eru einkenni stams í tali stúlkna almennt mun vægari en hjá drengjum og kennarar hafa 

frekar verið óvissir um hvort stam væri til staðar eða ekki. Þetta hefði verið hægt að skoða ef fleiri af 

þeim börnum sem kennarar voru ekki vissir um hefðu komið í nánara mat en einungis ein stúlka kom í 

slíkt mat. Sú reyndist stama og hafði mun vægari einkenni í sjálfsprottnu tali en drengirnir í rannsókninni. 

Það kann því að vera að fleiri stúlkur stami í þessum aldurshópi en einkenni stams séu það væg að ekki 

sé þörf á inngripi. Þetta eru þó einungis vangaveltur og þyrfti að rannsaka betur með beinu mati á tali 

stúlkna á þessum aldri.  

5.2 Staðfesting á mati kennara 

Vegna þess hve fáir þátttakendur voru með í seinna þrepi rannsóknarinnar er ekki hægt að fullyrða um 

ágæti kennara sem matsmanna á stami út frá þessari rannsókn. Vísbendingu um næmi þeirra má þó 

finna í því að hluti þeirra tilfella sem var staðfestur með ítarlegu mati voru mjög væg tilfelli stams. Þetta 

voru þeir drengir sem voru þátttakendur í rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur á meðferð við stami hjá 

börnum á þessum aldri. Þær upplýsingar fengust hjá Jóhönnu að ekki hafi verið fleiri þátttakendur í 

meðferðarrannsókninni á þessum aldri í þeim skólum sem tóku þátt en þessir tveir sem fundust í skimun 
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(munnleg heimild, 4. apríl 2016). Þetta er til marks um nákvæmni í mati kennara. Jafnframt voru tvö 

önnur tilfelli alvarlegra stams staðfest. Á heildina litið virðast kennarar því færir um að bera kennsl á 

stam hjá nemendum sínum, þó ekki sé hægt að vera viss um að þeir hafi ekki misst af einhverjum 

tilfellum. 

Aftur á móti fundust vísbendingar um hugsanlegt ofmat kennara í einum skóla. Kennarar í 7. bekk 

viðkomandi skóla töldu samtals fjóra nemendur sína stama eða tæpan helming þeirra 9 nemenda í 7. 

bekk sem taldir voru stama í öllu úrtakinu. Þetta var jafnframt eini skólinn þar sem þetta mörg tilfelli voru 

talin vera til staðar en kennarar einungis eins annars skóla greindu frá fleiri en einu tilfelli. Í þessum skóla 

hafði einn kennari talið þrjá af sínum nemendum stama. Einn þeirra var drengurinn sem kom í mat og 

reyndist ekki stama. Kennarinn greindi frá því að foreldrar hinna tveggja hafi ekki haft áhuga á þátttöku 

í rannsókninni. Ekki var greint frá því hvers vegna þeir höfnuðu þátttöku en ekki er hægt að útiloka að 

það hafi verið vegna þess að þeir voru ósammála mati kennarans. Kennari annars 7. bekkjar í sama 

skóla hafði líka talið einn sinna nemenda stama en engar upplýsingar fengust um svör foreldra við 

þátttöku í rannsókninni. Það er því ekki hægt að fullyrða neitt um það hvort þeir þrír drengir sem ekki 

komu í nánara mat hafi í raun stamað. En það má velta því fyrir sér hvort kennarar í þessum skóla hafi 

skráð hvers kyns vandamál við máltjáningu sem stam en ekki borið einkenni nemendanna saman við 

þau sem þeir sáu á myndbandi með stameinkennum eins og ætlast var til. Hér kemur veikleiki 

rannsóknar fram í því að rannsakandi gat ekki haft beint samband við foreldra og fengið þeirra álit á tali 

barnanna. Ef slíkt hefði verið mögulegt hefði að minnsta kosti verið hægt að draga einhverjar ályktanir 

um stam út frá mati foreldra. 

5.3 Alvarleiki stameinkenna 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að meta alvarleika stameinkenna hjá 10 til 12 ára gömlum 

börnum á Íslandi. Einkenni í tali þeirra barna sem komu í nánara mat mældust allt frá því að vera mjög 

væg upp í alvarleg. Tvö tilfelli sem kennarar höfðu vísað á voru staðfest út frá málsýnum sem tekin voru 

fyrir þessa rannsókn. Í báðum tilvikum var um að ræða miðlungs til alvarlegt stam sem féll undir 

skilgreiningu á stami í ICD-10 sem er það greiningarkerfi sem notað er á Íslandi. Samkvæmt þeirri 

skilgreiningu þurfa talflæðistruflanir að vera til staðar sem hafa veruleg áhrif á flæði tals. Hjá báðum 

drengjum voru stameinkenni nokkuð áberandi og voru þess valdandi að þeir áttu sýnilega erfitt með að 

koma frá sér þeim hljóðum og orðum sem þeir stömuðu á. Báðir drengirnir höfðu stamað síðan þeir voru 

á leikskólaaldri. Þrátt fyrir það hafði hvorugur þeirra hlotið nokkurs konar meðferð við stami. Í þessari 

rannsókn var ekki gerð skipulögð athugun á áhrifum stams á líf barna en móðir annars drengsins sagði 

frá því að hann upplifði stamið stundum á neikvæðan hátt og ætti það til að hætta við það sem hann 

ætlaði að segja vegna þess. Einnig væri honum stundum strítt vegna stamsins. Það er ljóst að í báðum 

tilfellum hefði verið hægt að grípa inn í mun fyrr ef fræðsla um stam og aðgengi að þjónustu væri betra.  

Önnur tvö tilfelli sem kennarar vísuðu á voru staðfest með gögnum úr rannsókn Jóhönnu T. 

Einarsdóttur á árangri meðferðar við stami sem er enn í fullum gangi. Á þeim tímapunkti sem þessi 

rannsókn á algengi stams var gerð voru stameinkenni þessara tveggja drengja mjög væg. Eins og kemur 

fram í niðurstöðukafla var stam drengjanna töluvert alvarlegra þegar grunnlínumælingar voru teknar fyrir 

um það bil tveimur árum síðan, þegar þeir voru að klára 5. bekk og byrja í 6. bekk. Þann bata sem þeir 
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hafa náð á þessum tveim árum má að öllum líkindum rekja að mestu til þeirrar meðferðar sem þeir hafa 

hlotið. Þar sem rannsóknin er enn í gangi og ennþá opin fyrir nýjum þátttakendum var hún kynnt fyrir 

foreldrum beggja drengja sem enga meðferð höfðu hlotið hingað til og þeim boðin þátttaka. Þeim bar að 

sjálfsögðu engin skylda til að taka þátt.  

Af þeim 19 tilfellum sem kennarar voru ekki vissir um hvort stam væri til staðar fékkst einungis 

samþykki frá foreldrum eins barns fyrir þátttöku í rannsókninni. Stúlkan sem kennari hafði ekki verið viss 

um en kom í nánara mat reyndist stama, en hennar tilfelli var nokkuð óvenjulegt í því að hún sýndi 

einungis eina tegund stameinkenna og kom stam nánast eingöngu fram í lestri. Þetta kann að skýra 

óvissu kennarans um að þetta væri í raun stam. Tilfellið var einnig óhefðbundið að því leiti að einkenni 

höfðu fyrst vakið athygli nokkrum mánuðum fyrr, en upphaf stams á þessum aldri er mjög sjaldgæft.  

Af þeim fimm tilfellum stams sem staðfest voru í rannsókninni voru tvö metin miðlungs til alvarleg, 

tvö mjög væg og eitt blandað; alvarlegt í lestri en mjög vægt í sjálfsprottnu tali. Tilfellin tvö sem metin 

voru mjög væg kynnu að hafa verið umtalsvert alvarlegri ef drengirnir tveir hefðu ekki hlotið meðferð líkt 

og hinir tveir sem glímdu við alvarlegra stam, þó í raun ekki sé hægt að fullyrða um það. Í rannsókninni 

voru því staðfest fjögur tilfelli þar sem segja má að þörf hafi verið á inngripi talmeinafræðings. Fleiri tilfelli 

stams fundust í fyrra þrepi rannsóknarinnar þar sem skimað var eftir tilfellum en ekki reyndist unnt að 

koma á samskiptum við foreldra þeirra barna. Til þess að draga ályktanir um alvarleika 10 til 12 ára 

gamalla barna hefði þurft að meta fleiri tilfelli nánar.  

5.4  Veikleikar og styrkleikar rannsóknar 

Einn helsti veikleiki rannsóknarinnar er dræm þátttaka, bæði í fyrra og seinna þrepi. Af 39 skólum í 

Reykjavík tók aðeins tæpur helmingur þátt í rannsókninni. Af þeim 20 sem ekki tóku þátt höfnuðu 15 

skólar þátttöku og voru algengustu skýringarnar þær að mikið álag væri á kennurum, of mikið að gera 

og/eða að skólinn hefði ákveðið að taka sér hlé frá þátttöku í rannsóknum um sinn. Fimm aðrir skólar 

sýndu engin viðbrögð við ítrekuðum tilraunum til að hafa samband. Þrátt fyrir að um það bil helmingur 

skóla hafi tekið þátt fengust ekki svör fyrir nema 36,7% barna búsettra í borginni. Þetta kann að skýrast 

af því að skólarnir eru misstórir hvað varðar nemendafjölda. Einnig var kennurum hvers skóla í sjálfsvald 

sett hvort þeir samþykktu að taka þátt. Sem dæmi höfnuðu kennarar 6. bekkja í fjórum skólum að taka 

þátt þrátt fyrir að kennarar 5. og 7. bekkja væru með. Engar þekktar ástæður voru fyrir því að þeir 

höfnuðu þátttöku. Þetta útskýrir jafnframt áberandi minni fjölda 11 ára barna í rannsókninni en 10 og 12 

ára barna. Í seinna þrepi rannsóknarinnar fékkst aðeins samþykki fyrir þátttöku fimm af 12 börnum sem 

kennarar höfðu talið stama og aðeins eitt barn af þeim 19 sem kennarar höfðu ekki verið vissir um þáðu 

boð um þátttöku. 

Það að rannsakandi gat ekki haft samband beint við mögulega þátttakendur kann að vera hluti 

skýringar á lélegri þátttöku. Í fyrra þrepi þar sem skimað var eftir tilfellum þurfti leyfi skólastjórnenda fyrir 

þátttöku skólans í rannsókninni áður en hægt var að ræða beint við kennara. Hugsanlega hefði verið 

hægt að fá enn fleiri kennara til að taka þátt ef möguleiki hefði verið á því að kynna þeim verkefnið, 

mikilvægi þess og hversu stuttan tíma fyrirlögn tæki. Skólastjórnendur fengu sent bréf með slíkum 

upplýsingum en í mörgum skólum sem tóku þátt kom í ljós að þær upplýsingar höfðu ekki skilað sér til 

kennaranna sjálfra áður en rannsakandi mætti á staðinn. Því er líklegt að kennarar í þeim skólum sem 
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ekki tóku þátt hafi ekki allir fengið þessar upplýsingar og neitað þátttöku sjálfir. Í seinna þrepi 

rannsóknarinnar þurfti svo kennari að hafa samband við foreldra og fá leyfi þeirra til að veita 

rannsakanda upplýsingar um þau áður en hægt var að hafa samband. Rannsakandi hafði því mjög litla 

stjórn yfir þessu skrefi og var það algjörlega undir kennurum komið að kynna mögulegum þátttakendum 

rannsóknina. Kennurum þeirra skóla þar sem einhverjir nemendur höfðu verið taldir stama var sendur 

póstur til áminningar um að láta vita um svör foreldra en lítið var um svör við þeim pósti.  

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er ítarlegt mat á þeim tilfellum sem kennarar bentu á, þó aðeins lítill 

hluti þessara tilfella hafi komið í slíkt mat. Kennarar þekkja nemendur sína vel og eru meðvitaðir um 

erfiðleika í máltjáningu þeirra. Hins vegar eru þeir ekki sérfræðingar í tal- og málmeinum og því ætti 

alltaf að leitast við að staðfesta tilfelli stams í rannsóknum á algengi þess. Þetta sýndi sig í þessari 

rannsókn þar sem einn þeirra drengja sem kennari taldi stama reyndist ekki glíma við stam og ein stúlka 

sem kennari hafði ekki talið stama en verið óviss um reyndist stama. Ítarlegt mat eykur því nákvæmni í 

mælingu á algengi stams. Best væri ef hægt væri að haga því þannig að rannsakendur gætu haft beint 

samband við foreldra þeirra barna sem kennarar telja stama. Þeir gætu þá fengið ítarleg svör frá 

foreldrum um þeirra álit á tali barnsins og ákvörðun foreldra um frekara mat væri þá tekin í samráði við 

aðila sem hefði þekkingu á stami. 
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6 Ályktanir 

Út frá þessari rannsókn má draga þá ályktun að algengi stams meðal 10 til 12 ára gamalla barna sé 

nokkuð nærri hlutfallinu 1% sem oft er miðað við sem algengi stams meðal barna á skólaaldri. Algengi 

mældist 0,8% út frá mati kennara en hlutfall staðfestra tilfella var 0,3%. Þáttaka í seinna skrefi 

rannsóknarinnar var mjög dræm og minna en helmingur þeirra barna sem kennarar höfðu talið stama 

komu í nánara mat. Því er ekki hægt að draga ályktanir út frá hlutfalli staðfestra tilfella. Alvarleiki stams 

hjá þeim börnum sem komu í mat var allt frá því að vera mjög vægur upp í mikill. Af þeim fjórum drengjum 

sem kennarar höfðu talið stama og stam var staðfest með beinu áhorfi höfðu tveir hlotið meðferð við 

stami og sýndu nú mjög væg einkenni. Hinir tveir höfðu aldrei hlotið meðferð og voru einkenni þeirra 

miðlungs til alvarleg. Það má því gera ráð fyrir að inngrip talmeinafræðings sé nauðsynlegt í öllum fjórum 

tilfellum. Vegna þess að þátttaka var slök í seinna þrepi annsóknarinnar þar sem tilfelli voru staðfest er 

frekari rannsókna þörf áður en hægt er að draga ályktanir um raunverulegt hlutfall 10 til 12 ára gamalla 

barna sem þurfa á þjónustu talmeinafræðinga að halda við stami. Í framtíðinni þarf að gera 

áframhaldandi rannsóknir á algengi stams á Íslandi, bæði í þessum aldurshóp og öðrum, svo hægt sé 

að skipuleggja þjónustu með markvissum hætti. Nauðsynlegt er að finna leið til að bera kennsl á þessa 

einstaklinga þar sem það sýndi sig að það eru börn með langvarandi og nokkuð alvarlegt stam sem 

komin eru upp á miðstig í grunnskóla og hafa aldrei hlotið neina ráðgjöf eða meðferð við stami. Best 

væri að talmeina-fræðingar störfuðu innan skólakerfisins og hefðu ráðrúm til að sinna eftirliti með tali og 

máli barna með reglubundinni skimun. Í kjölfarið myndu þeir greina vandann og veita bæði kennurum 

og foreldrum ráðgjöf auk þess að bjóða upp á meðferð.  
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Fylgiskjal 1 

 

 

  

 

Algengi stams meðal barna á aldrinum 10 – 12 ára á Íslandi 

 

Reykjavík, janúar 2016 

Kæri umsjónarkennari! 

 

Við þökkum þér kærlega fyrir að íhuga þátttöku í þessari rannsókn á algengi stams hjá börnum á aldrinum 10-
12 ára. Markmið rannsóknarinnar er að skoða ýmsa þætti stams í þessum aldurshópi, til dæmis hversu algengt 
það er og hversu alvarleg stameinkenni koma fram. Mjög mikið stam getur haft neikvæð áhrif á andlega og 
félagslega líðan barna, sérstaklega á unglingsárum. Þess vegna finnst okkur mikilvægt að hægt sé að finna öll 
börn sem stama og bjóða þeim og fjölskyldum þeirra fræðslu, ráðgjöf og meðferð sé þess óskað. 
Faraldsfræðilegar upplýsingar eru nauðsynlegur grundvöllur þess að skipuleggja markvissa þjónustu fyrir þá sem 
stama en hingað til hafa engar rannsóknir verið gerðar á faraldsfræði stams á Íslandi. 

Rannsóknin er unnin af Jóhönnu T. Einarsdóttur sem er talmeinafræðingur og dósent við Háskóla Íslands og Ásu 
Birnu Einarsdóttur sem er meistaranemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands. Verkefnið hefur verið tilkynnt til 
Persónuverndar og hlotið leyfi frá Vísindasiðanefnd (nr. 15-220). Þessi rannsókn er hluti af stærra verkefni þar 
sem verið er að athuga virkni meðferðar við stami hjá eldri börnum. Sú rannsókn heitir Virkni stammeðferðar á 
eldri börn sem stama – meðferð stjórnuð af foreldrum með skilyrtri svörun – klínísk rannsókn (II. stig) og hlaut 
leyfi frá Vísindasiðanefnd í apríl 2014 (nr. S14-059) og einnig styrk frá Rannsóknarsjóði Íslands árið 2014. Jóhanna 
er ábyrgðarmaður beggja rannsókna og veitir hún allar nánari upplýsingar í síma 525-5569 eða gegnum tölvupóst: 
jeinars@hi.is .  

Þátttaka þín í rannsókninni felur í sér að fá útskýringu á stami með því að horfa á stutt myndband þar sem 
helstu einkenni koma fram og svara síðan nokkrum spurningum um fjölda barna í bekknum, kynjaskiptingu og 
hversu margir stama. Við biðjum þig að hafa nemendalista við höndina og hugsa um hvern einstakling fyrir sig 
þegar þú svarar. Svarblöðin verða ekki merkt á persónugreinanlegan hátt. Teljir þú að eitt eða fleiri börn stami í 
þínum umsjónarbekk munum við svo biðja þig um að hafa samband við foreldra/forráðamenn viðkomandi 
bans/barna og kynna verkefnið stuttlega fyrir þeim. Að fengnu leyfi foreldra/forráðamanna munt þú svo láta 
okkur rannsakendur fá tölvupóstfang og/eða símanúmer þeirra svo við getum haft samband við þau um frekari 
þátttöku í rannsókninni. Nánari upplýsingar um þetta má sjá á meðfylgjandi blaði.  

Þátttaka er að sjálfsögðu frjáls. Þú getur neitað að taka þátt í rannsókninni eða dregið þig út úr henni hvenær 
sem er.  

 

Kær kveðja, 

Dr. Jóhanna T. Einarsdóttir, dósent við Háskóla Íslands – s. 525-5569, netfang: jeinars@hi.is 

Ása Birna Einarsdóttir, meistaranemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands – s. 846-1848, netfang: abe7@hi.is 
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Fylgiskjal 2 

Kæri umsjónarkennari,  

Ég heiti Sigríður og er ritari Málbjargar félags um stam. Ég rita þetta bréf af því tilefni að nú stendur 

yfir viðamikil faraldsfræðileg rannsókn á stami meðal allra 10-12 ára barna hérna í Reykjavík. 

Rannsóknin getur orðið til þess að fræðilegur skilningur á stami eykst sem auðveldar þróun 

einstaklingsmiðaðra meðferðarúrræða við stami. Við í stjórn Málbjargar styðjum þessa rannsókn 

heilsugar þar sem eitt af aðalmarkmiðum okkar í Málbjörgu er að stuðla að upplýstri umræðu um stam 

með auknum rannsóknum, fræðslu og opinberlegri umfjöllun.  

Rannsóknin stendur undirritaðri þó nærri en ætla mætti þar sem ég hef sjálf stamað frá barnsaldri og 

geri enn. Ég hef upplifað það að liggja eitthvað á hjarta, vita nákvæmlega hvað ég vil segja en geta ekki 

komið því frá mér munnlega. Fundist ég fangi eigin talfæra. Ég hef mætt skilningsleysi og fordómum í 

samfélaginu og oft þagað í stað þess að tala þrátt fyrir stamið. Eftir að ég kom í Málbjörgu félag um stam 

komst ég að því að það er fullt af fólki sem upplifir nákvæmlega þetta sama á hverjum degi. Það varð til 

þess að renna frekari stoðum undir markmið mitt að auka meðvitund um stam í samfélaginu.  

Það er einlæg ósk okkar í Málbjörgu að þú sjáir þér fært að taka þátt í þessari rannsókn, hún tekur 

aðeins örfáar mínútur en getur gert kraftaverk fyrir okkur sem að stömum. Börn á þessu aldursskeiði eru 

oft viðkvæmari fyrir umhverfinu heldur en fullorðnir og eru oft afar meðvituð um álit annarra. Stam getur 

gert aðlögun í félagahóp erfiðari en ella og getur valdið kvíða og óþægindum vegna hversdagslegra 

hluta í skólanum eins og að spyrja spurningar eða lesa upphátt fyrir bekkinn. 

Með þinni þátttöku er stigið skref í átt að aukinni þekkingu á stami sem getur orðið til þess að barn 

sem stamar fær viðeigandi meðferðarúrræði á þessu viðkvæma tímabili lífsins. Þekking á röskunum á 

ADHD og einhverfurófi hefur aukist mikið á undanförnum árum bæði meðal fræðimanna og almennings 

sem hefur aukið lífsgæði þessara einstaklinga til muna. Hjálpaðu okkur að bæta þekkingu á stami til 

þess að þróa einstaklingsmiðuð meðferðarúrræði við stami, draga úr fordómum í samfélaginu og 

stemma stigum við félagslegri einangrun þeirra sem stama.   

Til að fá nánari upplýsingar um rannsóknina og bóka tíma fyrir þátttöku má hafa samband við Ásu 

Birnu Einarsdóttur í síma 846-1848 eða með tölvupósti á netfangið abe7@hi.is. Ása er meistaranemi í 

talmeinafræði við Háskóla Íslands og hún vinnur að þessari rannsókn undirleiðsögn Jóhönnu T. 

Einarsdóttur, talmeinafræðings og dósents við Háskóla Íslands. 

Sigríður Fossberg Thorlacius, ritari Málbjargar 

Andri Bjarnason, formaður Málbjargar 
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Fylgiskjal 3 

 

 

Algengi stams meðal barna á aldrinum 10 - 12 ára á 

Íslandi 

 

 

Skóli: __________________________________________________________________________ 

 

Bekkur: (dragið hring um það sem við á)  5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur 

Fjöldi nemenda í bekknum: ______  Fjöldi stúlkna: ______ Fjöldi drengja: ______ 

Er nemandi/nemendur sem stama í bekknum? Já  Nei  Ekki viss 

Fjöldi nemenda sem þú telur stama:  ______ Fjöldi stúlkna: ______ Fjöldi drengja: ______ 

Fjöldi nemenda sem þú óviss um að stama:   _____   Fjöldi stúlkna: ____  Fjöldi drengja: _____ 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

 

Ása Birna Einarsdóttir, meistaranemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands og Jóhanna T. Einarsdóttir, 

dósent í talmeinafræði við Háskóla Íslands 
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Fylgiskjal 4 

Faraldsfræði stams meðal barna á aldrinum 10 – 12 ára á Íslandi 

Reykjavík, janúar 2016 

Kæri kennari 

Þar sem þú svarðir því játandi að nemandi/nemendur stami í þínum umsjónarbekk ert þú vinsamlega beðin/-
nn að hafa samband við foreldra/forráðamenn viðkomandi barns/barna og og kanna hvort þeir hafi áhuga á að 
taka þátt í rannsókn um faraldsfræði stams meðal skólabarna. Ef foreldrar/forráðamenn samþykkja að taka þátt 
í rannsókninni biðjum við þig að fá leyfi frá þeim til að láta okkur í té nöfn sín og símanúmer/tölvupóstfang. Við 
munum svo hafa samband við foreldra/forráðamenn, kynna þeim rannsóknina og fá samþykki þeirra fyrir frekari 
þátttöku. 

Þú ert beðin/-nn um að koma eftirfarandi til skila til foreldra/forráðamanna þeirra barna sem þú telur 

stama: 

„Hingað í skólann kom meistaranemi í talmeinafræði, Ása Birna Einarsdóttir, sem er að rannsaka 
tíðni stams meðal barna á aldrinum 10 til 12 ára. Rannsóknin er hluti af stærra verkefni á vegum 
Háskóla Íslands þar sem er verið að skoða áhrif meðferðar á stam skólabarna. 

Þar sem *nafn barns*  stamar eða sýnir einkenni stams í tali hér í skólanum óska rannsakendur 
eftir því að fá nánari upplýsingar um hana/hann til þess að kanna einkenni og eðli stamsins.  

Ég bið ykkur því um að veita mér leyfi til að gefa rannsakendum upp nafn ykkar og 
símanúmer/tölvupóstfang og í framhaldinu verður haft samband við ykkur og rannsóknin kynnt 
betur. Þið getið þá spurt spurninga um rannsóknina og síðan samþykkt eða hafnað þátttöku. 

Athugið að ef barnið ykkar er þegar þátttakandi í rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur á árangri 
rofþjálfunar við stami verður einungis leitað eftir samþykki ykkar fyrir því að samnýta gögn sem þegar 
hefur verið aflað í þeirri rannsókn.“ 

Þegar foreldrar/forráðamenn hafa gefið leyfi getur þú sent upplýsingar þeirra (nafn foreldra/forráðamanna 

auk símanúmers/netfangs) á netfangið abe7@hi.is  eða hringt í síma 846-1848. 

 

Kærar þakkir, 

Jóhanna Thelma Einarsdóttir, dósent í talmeinafræði við Háskóla Íslands (s.525-5569 póstfang: jeinars@hi.is), 

ábyrgðarmaður rannsóknar 

Ása Birna Einarsdóttir, meistaranemi í talmeinafræði við Háksóla Íslands, meðrannsakandi (s.846-1848 

póstfang: abe7@hi.is) 

mailto:abe7@hi.is
mailto:jeinars@hi.is
mailto:abe7@hi.is
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Fylgiskjal 5 

 

 

  

 

Faraldsfræði stams meðal barna á aldrinum 10 – 12 ára á Íslandi 

Reykjavík, janúar 2016 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Við þökkum ykkur fyrir að hafa sýnt því áhuga að taka þátt í þessari rannsókn á faraldsfræði stams hjá börnum 
á aldrinum 10-12 ára. Markmið rannsóknarinnar er að skoða ýmsa þætti stams í þessum aldurshópi, til dæmis 
hversu algengt það er og hversu alvarleg stameinkenni koma fram. Mjög mikið stam getur haft neikvæð áhrif á 
andlega og félagslega líðan barna, sérstaklega á unglingsárum. Þess vegna finnst okkur mikilvægt að hægt sé að 
finna öll börn sem stama og bjóða þeim og fjölskyldum þeirra fræðslu, ráðgjöf og meðferð sé þess óskað. 
Faraldsfræðilegar upplýsingar eru nauðsynlegur grundvöllur þess að skipuleggja markvissa þjónustu fyrir þá sem 
stama en hingað til hafa engar rannsóknir verið gerðar á faraldsfræði stams á Íslandi. 

 

Rannsóknin er meistaraverkefni Ásu Birnu Einarsdóttur sem er nemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands undir 
stjórn Jóhönnu T. Einarsdóttur sem er talmeinafræðingur og dósent við Háskóla Íslands. Verkefnið hefur verið 
tilkynnt til Persónuverndar og hlotið leyfi frá Vísindasiðanefnd (nr. 15-220). Þessi rannsókn er hluti af stærra 
verkefni þar sem verið er að athuga virkni meðferðar við stami hjá eldri börnum. Sú rannsókn heitir Virkni 
stammeðferðar á eldri börn sem stama – meðferð stjórnuð af foreldrum með skilyrtri svörun – klínísk rannsókn 
(II. stig) og hlaut leyfi frá Vísindasiðanefnd í apríl 2014 (nr. S14-059) og einnig styrk frá Rannsóknarsjóði Íslands 
árið 2014. Jóhanna er ábyrgðarmaður beggja rannsókna og veitir hún allar nánari upplýsingar í síma 525-5569 
eða gegnum tölvupóst: jeinars@hi.is .  

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að foreldri/forráðamaður og barn koma í viðtal til okkar rannsakenda á 
skrifstofu Jóhönnu. Þar munum við taka myndband af tali barnsins til þess að geta greint stamið. Einnig munum 
við biðja foreldri/forráðamann að veita upplýsingar um barnið og tal þess, til dæmis um upphaf og þróun stams 
hjá barninu og fjölskyldusögu um stam. Ef þið eruð þegar þátttakendur í rannsókninni Virkni stammeðferðar á 
eldri börn sem stama - meðferð stjórnuð af foreldrum með skilyrtri svörun – klínísk rannsókn (II. stig) biðjum við 
einungis um leyfi ykkar fyrir því að samnýta gögn sem þegar hefur verið aflað. Í þeim tilfellum er frekari þátttöku 
ekki þörf. Athugið að öll gögn verða merkt með rannsóknarnúmeri og verða því ekki persónugreinanleg. 
Myndbandsupptökum og öðrum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

 

Þátttaka er frjáls. Þið getið neitað að taka þátt í rannsókninni eða dregið barnið út úr henni hvenær sem er. 
Með því að hafna þátttöku í rannsókninni skerðist ekki réttur ykkar eða barnsins á nokkurn hátt svo sem til 
væntanlegrar talþjálfunar vegna stams. 

 

Kær kveðja, 

Dr. Jóhanna T. Einarsdóttir, dósent við Háskóla Íslands (jeinars@hi.is – 525-5569) 

Ása Birna Einarsdóttir, meistaranemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands  (abe7@hi.is – 846-1848) 

 

 

 

mailto:jeinars@hi.is
mailto:jeinars@hi.is
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Fylgiskjal 6 

 Jóhanna T. Einarsdóttir, Karin Dahlin Granberg, Kirsten Howells and K. Lára Halldórsdóttir, (2014) Case 

History form- Icelandic version STUREN©2014 

 

Bakgrunnsupplýsingar – Spurningalisti fyrir börn sem stama 

 

Þessi listi skal fylltur út af foreldrum/forráðamönnum.  

Ef foreldrar/forráðamenn eru ekki vissir hvernig skuli svara ákveðum atriðum í listanum má ræða 

spurninguna við barnið.  

Athugið að merkja listann ekki með nafni eða kennitölu, hvorki ykkar né barnsins.  

Hafið í huga að þið getið sleppt þeim spurningum listans sem þið viljið ekki eða getið ekki svarað. 

 

Rannsóknarnúmer:   

 

Fæðingarmánuður og ár barns:  _____________________________________________________ 

 

Dagsetning þegar listanum er svarað:  ________________________________________________ 
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Spurningar um upphaf stams 

 

1. Hvað var barnið gamalt þegar þú tókst fyrst eftir einkennum stams í tali þess?  

________ ára og ________ mánaða 

2. Merktu við þá fullyrðingu sem lýsir best upphafi stams hjá barninu:   

  

 Stam hófst smátt og smátt; barnið fór frá því að vera stamlaust yfir í að sýna mild 

stameinkenni. Stam kom og fór. 

 Stam hófst hægt; var lítið í fyrstu en varð meira eftir því sem leið á. 

 Stam hófst skyndilega; varð mjög mikið innan viku. 

 Stam hófst mjög skyndilega; varð mjög mikið innan 1 – 3 daga. 

 Ekkert af ofantöldu á við (lýsið nánar í spurningu 3.) 

 Ég veit það ekki/man það ekki. 

                                                                                                            

3. Lýstu upphaflegum einkennum stams hjá barninu: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Ég veit ekki/man ekki hvernig einkennin voru í fyrstu.  
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Spurningar um þróun stams 

 

4. Hefur stam barnsins einhvern tímann hætt? Merkið við það sem við á: 

 

 Já, stamið hefur hætt alveg. 

 Já, stamið hefur hætt að mestu leiti. 

 Nei, stamið hefur ekki hætt en hefur þó minnkað. 

 Nei, stamið hefur ekki hætt heldur verið stöðugt. 

 Nei, stamið hefur ekki hætt heldur aukist.  

 Ég er ekki viss/man það ekki.  

 

5. Ef stamið hefur hætt alveg eða að mestu leiti, hversu gamalt var barnið þá? ______ ára. Hér getur 

þú komið á framfæri fekari athugasemdum: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Með undanfarna 6 mánuði í huga, telur þú að stam barnsins hafi komið fram í tímabilum? Hefur 

stamið verið mismikið á milli daga eða jafnvel innan sama dags?  

 

 Já, ég tel stamið hafa verið breytilegt eftir tímabilum. 

 Nei, ég tel stamið hafa haldist stöðugt undanfarna 6 mánuði óháð tímabilum. 

 Ég er ekki viss/man það ekki.  

Ef já, getur þú lýst því hversu löng tímabilin hafa verið? (dagar/vikur/mánuðir?) Hafa komið tímabíl 

þar sem ekkert stam heyrist í tali barnsins?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Hér getur þú komið á framfæri frekari athugasemdum varðandi breytileika stams: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Spurningar um einkenni stams  

 

7. Á eitt eða fleiri einkenni við um tal barnsins? Lýstu því hvernig einkennin koma fram í tali barnsins:  

 

 Einkenni í tali barnsins , svo sem endurtekningar á orðum eða atkvæðum (ma-ma-ma-ma-

mamma), lengingar (lllllllllllllllllllllllangar) eða festingar (vera alveg stopp og geta ekki sagt 

neitt): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Aukahreyfingar í líkama við munnlega tjáningu, svo sem að stappa niður fótum, gretta andlit, 

horfa í aðra átt o.fl.: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 Notkun ýmissa aðferða til að komast hjá því að stama, svo sem að skipta út orðum, neita að 

tala í ákveðnum aðstæðum, láta sem hann/hún viti ekki hvað á að segja, að biðja aðra um að 

tala fyrir sig o.fl.:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Tilfinningaleg viðbrögð eða önnur viðbrögð við stami eða einkennum þess, svo sem reiði, 

hræðsla, pirringur o.fl.: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Gerir barnið sér grein fyrir því að hann/hún stamar? 

 

 Já. 

 Nei. 

 Ég er ekki viss. 
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9. Veldur líðan barnsins því að hann/hún stamar meira? Merktu við allt sem við á: 
 
Barnið stamar meira þegar það er... 

 æst.  
 þreytt. 
 í uppnámi. 
 rólegt. 
 glatt. 
 reitt. 

 
 Annað: ____________________________ 
 Ég er ekki viss. 

 

10. Veldur líðan barnsins því að hann/hún stamar minna? Merktu við allt sem við á: 

 

Barnið stamar minna þegar það er... 

 æst. 

 þreytt. 

 í uppnámi. 

 rólegt. 

 glatt. 

 Reitt. 

 

 Annað: ___________________ 
 Ég er ekki viss. 

 

 

 

11. Stamar barnið meira við ákveðnar aðstæður, til dæmis á ákveðnum stöðum eða með ákveðnu 

fólki? Ef svo er, vinsamlegast greindu frá því: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. Stamar barnið minna við ákveðnar aðstæður, til dæmis á ákveðnum stöðum eða með ákveðnu 

fólki? Ef svo er, vinsamlegast greindu frá því: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Spurningar um þjálfun 

 

13. Hefur barnið þitt verið í þjálfun vegna stamsins? 

 

 Já, var í þjálfun áður en er nú hætt. 

 Já, er enn í þjálfun. 

 Nei, hefur aldrei verið í þjálfun vegna stams. 

 Ég er ekki viss. 

Ef já, vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum: 

     Hversu gamalt var barnið þegar þjálfun fór fram?  ________________________________ 

     Hjá hvaða aðila fór þjálfunin fram?  

 Talmeinafræðingi. 

 Öðrum: _______________________________________________________________ 

     Hversu oft fór barnið í þjálfun? 

 1-9 skipti. 

 10-19 skipti. 

 20 eða fleiri skipti. 

 Barnið var í þjálfun lengur en eitt ár. 

 Ég er ekki viss. 

     Vinsamlegast lýstu þjálfuninni eins vel og þú getur: _______________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 
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Aðrar spurningar 

14. Hafa aðrir fjölskyldumeðlimir stamað, jafnvel aðeins tímabundið?  

 

 Já. 

 Nei. 

 Ég veit það ekki/man það ekki.  

Ef já, hver er skyldleiki þeirra sem hafa stamað við barnið?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Vinsamlegast lýstu stami skyldmenna stuttlega, t.d. alvarleika stams, hvort stam hafi hætt að sjálfu 

sér, hvort viðkomandi stamar enn í dag :  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15. Eru einstaklingar í fjölskyldu barnsins sem hafa á einhverjum tímapunkti átt erfitt með tal, mál eða 

skrift eða eru/voru með greindan athyglisbrest, ofvirkni eða bæði?  

 

 Já. 

 Nei. 

 Ég veit það ekki/man það ekki.  

Ef já, vinsamlegast lýstu hver hefur átt í slíkum erfiðleikum (t.d. móðir/faðir/systir/bróðir) og lýstu þeim 

stuttlega: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

16. Fæddist barnið eftir fulla meðgöngu (±2 vikur frá settum degi)? 

 

 Já. 

 Nei. 

 Ég er ekki viss. 

Ef nei, á hvaða viku meðgöngunnar fæddist barnið? _______________________________ 
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17. Komu upp erfiðleikar á meðgöngu eða í fæðingu? 

 

 Já. 

 Nei. 

 Ég veit það ekki/man það ekki. 

Ef já, vinsamlegast lýstu eðli erfiðleikanna:  

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

18. Hver var fæðingarþyngd barnsins?  ____________________ 

 

19. Hefur barnið fengið einhverjar aðrar greiningar tengdar þroska, námi, hegðun eða tilfinningum eða 

átt við erfið veikindi að stríða? 

 

 Já. 

 Nei. 

 Ég veit það ekki/man það ekki.  

Ef já, vinsamlegast segðu frá þeim greiningum sem barnið hefur fengið og/eða þeim veikindum sem 

það hefur glímt við:  

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

20. Á barnið systkini? 

 

 Já. 

 Nei. 

Ef já, hvenær eru systkinin fædd og af hvaða kyni eru þau?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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21. Á barnið fleiri en eitt móðurmál? 

 

 Já. 

 Nei.  

Ef já, vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum: 

     Hvaða tungumál talar barnið? ______________________________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

     Hvaða tungumál notar barnið í eftirfarandi aðstæðum: 

           Heima: _________________________________________________________ 

Í skólanum: _________________________________________________________ 

Aðrar aðstæður þar sem barnið notar eitt mál frekar en annað:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

      

     Hvaða tungumál er barninu tamast að nota?  _________________________________________ 

      Vinsamlegast segðu frá því hvort þú finnir mun á einkennum stams milli tungumála hjá barninu: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

22. Hvernig telur þú að málþroski barnsins hafi verið? Merktu við það sem við á: 

 Málþroski var á undan jafnöldrum. 

 Málþroski var eðlilegur, í samræmi við jafnaldra. 

 Málþroski var hægari en hjá jafnöldrum. 

 Ég veit það ekki/man það ekki.  

Hefur þú fleiri athugasemdir um málþroska barnsins:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Í  hvaða bekk er barnið? 

 

 5. bekk. 

 6. bekk. 

 7. bekk. 
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24. Er eitthvað fleira um barnið og stam þess sem þú vilt koma á framfæri sem ekki hefur verið spurt 

um í þessum lista:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


