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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er skrifuð sem lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2018. Ritgerðin fjallar um stam hjá börnum sem eru 

tvítyngd, nánar tiltekið algengi og birtingarform þess. Fjallað verður um mikilvægi þess að 

þekkja birtingarform stams hjá einstaklingum sem eru tvítyngdir svo hægt sé að veita þeim 

meðferðarúrræði við hæfi. Meðferðaraðili þarf að vita nákvæmlega eftir hverju skal leita og 

þekkja helstu einkenni þegar greina á stam hjá tvítyngdum einstaklingi. Einnig verður algengi 

stams hjá ein- og tvítyngdum börnum á heimsvísu skoðað. Vitnað er í greinar og rannsóknir 

sem fjalla um eftirfarandi efni. Stiklað er á stóru í atriðum sem varða stam; þróun, einkenni og 

orsakir. Jafnframt verður tvítyngi skilgreint og fjallað um hvað felst í því. Að lokum eru 

niðurstöður teknar saman og rannsóknarspurningunni svarað. 
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Formáli 

Við upphaf skólagöngu mína við Háskóla Íslands vissi ég strax hvað heillaði mig en það var yngri 

barna kennsla. Fljótlega eftir að námið hófst þá kynnist ég hvernig málþroski barna þróast og 

taltruflanir geta fylgt í kjölfarið þess. Þar sem ég hugsaði fljótlega eftir að hafa kynnst 

taltruflunum betur að „hvernig  ætli þær birtast hjá tvítyngdum einstaklingum?“. Hugmyndin 

bakvið ritgerðina var sú að í fjölskyldunni minni eru tvítyngdir einstaklingar, jafnframt því að 

áhugi minn fyrir taltruflunum og málþroska barna var fyrir hendi. Því taldi ég það tilvalið að 

flétta þessu tvennu saman og skrifa ritgerð um efnið. Kom einnig í ljós að ekki var búið að skrifa 

mikið um efnið. 

Ég vil koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem komu að ritgerðinni á einhvern hátt. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Dr. Jóhanna Thelma Einarsdóttir, talmeinafræðingur 

og dósent við Háskóla Íslands, fyrir góða leiðsögn, þolinmæði og ábendingar sem nýttust 

höfundi afar vel vinnslu ritgerðarinnar.   

Fyrir yfirlesturinn fá þakkir Katla Valdís Ólafsdóttir og Sigfús Helgi Kristinsson, sem gættu 

þess að málfar ritgerðarinnar væri sem allra best. Þar að auki kann ég maka mínum, Herði 

Kárasyni, og fjölskyldui þakkir fyrir hvatningu, þolinmæði og að sjálfsögðu ómældan stuðning 

á meðan á vinnu við ritgerðina stóð.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, 7. maí  2018 

 

Jóhanna rönn Helgadóttir  
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Inngangur 

 

Stam er talgalli sem þekktur er í samfélaginu okkar. Öll þekkjum við einhvern eða þekkjum til 

einhvers sem hefur stamað á einhverjum tímapunkti í gegnum ævina. Þeir sem ekki hafa 

gengið í gegnum slíka erfiðleika sem geta fylgt stami eiga erfitt með að setja sig í spor 

einstaklinga sem stama. Staminu geta fylgt erfiðleikar sem bæði eru líkamlegir og andlegir, 

erfiðleikar sem eru mun stærri en flestir gera sér grein fyrir. Stam hefur fylgt mannfólkinu 

öldum saman. Jafnvel á tímum Aristótelesar var verið að velta fyrir sér hvað gæti hugsanlega 

orsakað stam (Jóhanna Einarsdóttir, 2001). Samhliða staminu hefur tvítyngi fylgt mannfólkinu 

um langan tíma og í dag talar hátt hlutfall fólks í heiminum tvö tungumál eða á sér tvö 

móðurmál og þetta hlutfall fer sífellt hækkandi. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um taltruflunina stam, skilgreiningu og orsakir, en þó er 

vert að taka fram að ekki er vitað nákvæmlega hverjar orsakir talgallans eru þrátt fyrir 

umtalsverðar rannsóknir. Jafnframt því verður fjallað um birtingarform stams hjá tvítyngdum 

börnum, þ.e. hlutfall hópsins á heimsvísu og hve algengi stams er hjá tvítyngdum börnum.  

Áhugi höfundar felst í því að skoða birtingarform stams hjá tvítyngdum einstaklingum 

og algengi þess. Talmeinafræðingar veita almenna meðferð og sértæk meðferðarúrræði þegar 

einstaklingar leita sér aðstoðar vegna stams. Engir tveir einstaklingar stama á sama hátt en 

samt sem áður eru ákveðin sameiginleg einkenni sem talmeinafræðingar geta unnið út frá 

(Einarsdóttir og Ingham, 2009). Þegar einstaklingur er tvítyngdur í þokkabót getur reynst 

þrautinni þyngra fyrir talmeinafræðinga að veita meðferð án þess að hafa fullnægjandi grunn 

í báðum tungumálum.  

Greining á stami á tungumáli sem meðferðaraðili talar ekki getur jafnframt verið ansi 

flókin. Þar að auki er nauðsynlegt að komast að því hvernig veita skuli tvítyngdum 

einstaklingum sem stama rétta greiningu og meðferð. Þar af leiðandi þarfnast málefnið frekari 

rannsókna. Hér verður rýnt í rannsóknir, skýrslur og greinargerðir er lúta að efninu sem gert 

hefur verið grein fyrir hér á undan. Nánar tiltekið verður í þessari ritgerð leitast eftir að skoða 

tvítyngi og birtingarform stams hjá tvítyngdum börnum með því að leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvert er algengi og birtingarform stams hjá tvítyngdum börnum?  



7 

1 Stam  

 

Mennirnir eru misjafnir eins og þeir eru margir og því miður eiga ekki allir jafn auðvelt með að 

tjá sig í mæltu máli. Í nútímasamfélagi er mikilvægt að hver og einn einstaklingur eigi jafna 

möguleika á því að eiga í góðum samskiptum við aðra. Auðvitað þekkja flestir einhvern eða 

hafa kynnst einstakling sem stamar en honum getur reynst erfitt að eiga góð tjáskipti við aðra. 

Þegar við komumst í kynni við einstakling sem stamar er oft hægt að gera sér grein fyrir að um 

talgalla er að ræða. Samt sem áður er erfitt að skilgreina hvað stam er í fáum orðum, þar sem 

stam er mjög einstaklingsbundið. Það er augljóst að stam kemur fram í tali og má skilgreina 

það sem truflun í talflæði. 

Þrátt fyrir að stam sé einstaklingsbundið þá eru nokkur einkenni sem eru viðvarandi í 

stami en það eru endurtekning og lenging hljóða, festing eða lokun fyrir talflæðið. Ekki er talið 

að um stam sé að ræða nema alvarleiki þess sé svo mikill að það trufli flæði tals greinilega 

(ICD-10, 2007). 

 

1.1 Upphaf og þróun 

 

Algengast er að stam hefjist á leikskólaaldri en börn eru yfirleitt á aldrinum tveggja til fimm 

ára þegar þau byrja að stama. Almennt eru fræðimenn á því að á þessu aldursbili birtist stamið 

fyrst (Yairi og Ambrose, 2013). Vert er að nefna að það er sjaldgæft að börn byrja að stama 

eftir tíu ára aldur en í um 75-90% tilfella þróast stam fyrir sex ára aldur (Yairi og Ambrose, 

2013; Bloodstein og Ratner, 2008). Lang algengast er að það séu foreldrar sem verði fyrst varir 

við stamið en stundum getur liðið nokkur tími þar til foreldrar leita eftir aðstoð 

talmeinafræðings. Oft getur verið erfitt fyrir foreldra að viðurkenna að barnið þeirra eigi í 

erfiðleikum með tal. Stundum ásaka foreldrar sig að hafa gert eitthvað sem gæti hafa orsakað 

stamið.  Þróun stams má skipta upp í tvo flokka, annars vegar stam sem viðhelst fram á 

fullorðinsár og hins vegar stam sem er sjálfhætt á barnsaldri. 

Í nýlegri grein eftir Yairi og Ambrose (2013) er fjallað um rannsóknir á 21. Öld.  Einn af 

helstu þáttum sem skoðaðir voru þessum rannsóknum var þróun stams. Fjallað er um að 

áhættuþætti, kynjahlutfall og sjálfsprottinn bata og fram kemur að flestir hætti að stama fyrir 
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fimm ára aldur en eftir fimm ára aldur eru vaxandi líkur á því að barnið þrói með sér þrálátt 

stam. Hvað kynjahlutfall og sjálfsprottinn bata varðar þá er talið að stam verði þrálátt í einu af 

hverjum fimm tilfellum en í hinum tilfellunum nær barnið tökum á talflæðinu oft án 

meðferðar. Það er þó athugavert að í flestum tilfellum þar sem einstaklingur þarf að kljást við 

stam allt fram á fullorðinsár þá er um að ræða stráka, en stelpur eru af einhverjum ástæðum 

mun líklegri til að ná sjálfsprottnum bata. Ástæðan fyrir því að stelpur eru líklegri til að ná bata 

frekar en strákar er óþekkt, því telst það vera áhættuþáttur að vera strákur um það hvort 

stamið verði þrálátt eða ekki. Yairi og Ambrose (2013) telja enn fremur að uppruni einstaklings, 

tvítyngi, efnahagsleg og félagsleg staða er óháð stöðu stamsins. Enn fremur telja þau 

nauðsynlegt að greina á milli þeirra hafa þróað með sér þrálátt stam og þeirra sem hafa stamað 

og hætt. 
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2 Orsakir stams 

 

Stam hefur verið til í mörg hundruð ár, allt frá tímum Aristótelsar ef ekki fyrr en síðan þá hafa 

menn velt fyrir sér ástæðum og sett fram kenningar um orsakir stams (Jóhanna Einarsdóttir, 

2001). Fáir talgallar hafa verið jafn mikið rannsakaðir og stam í heiminum í dag en enn er ekki 

vitað nákvæmlega hvað veldur stami og ekki hefur tekist að finna nákvæma skýringu á því. 

Stam er einstaklingsbundið og því getur það jafnvel stafað af  mismunandi orsökum. Hér áður 

fyrr trúði fólk því að börn byrjuðu að stama vegna þess að þau hefðu verið kitluð en það er að 

sjálfsögðu gömul hjátrú. Einnig var sagt áður fyrr að börn gætu byrjað að stama ef þau tækju 

upp á því að herma eftir öðru barni sem stamaði fyrir, sem fæli í sér að talgalli væri smitandi 

en sú er síður en svo raunin. 

Nú hafa tímarnir breyst og flestir fræðimenn eru á þeirri skoðun að það séu þrír þættir 

sem leika lykilhlutverk hvað varðar orsök stams en það er taugafræðilegir þættir, erfðir og 

umhverfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2001). 

  

2.1 Taugafræðilegir þættir 

 

Eins og fram kemur hér á undan þá er nákvæmar orsakir stams óþekktar. Fjöldi nýlegra 

rannsókna bendir til þess að taugafræðilegir þættir séu einn af þremur meginþáttum þegar 

kemur að stami og geta þeir að einhverju leyti verið ástæðan fyrir því að truflun verði á 

talflæðinu. Taugafræðilegir þættir lýsa sér á þann hátt að truflun verður á boðleiðum milli 

tauga í heilanum, sem merkir að heilinn nær ekki að samhæfa þætti sem stjórna talferlinu 

(Bloodstein og Ratner, 2008). Nýleg rannsókn sýnir að fólk sem stamar meðhöndlar tal og 

tungumál í öðrum heilastöðvum en fólk sem stamar ekki. Hjá fólki sem stamar er talið að örlítil 

munur er á heilastarfsemi þeirra og hvernig heilinn vinnur úr ýmsum upplýsingu. Þá er átt við 

að blóðflæði heilans er virkara á ákveðnum svæðum á meðan á tali stendur og ekki eins virkt 

á öðrum svæðum eins og þeim heyrnrænu (Stuttering Foundation of America, 2007).  

Rannsókn var gerð í Ástralíu á bæði fullorðnum og börnum sem stama. Skoðað var 

taugafræðilega þætti einstaklings sem er að kljást við slíkan talgalla, í rannsókninni kemur fram 

að stam getur átt upptök sín þegar truflun verður í boðleiðum milli heilans og ákveðna tauga 

sem stjórna hreyfingum talfæra. Heilinn nær því ekki að samhæfa nógu vel þættina sem 
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stjórna ferlinu. Niðurstöðurnar í rannsókninni leiddu í ljós að óvenjulega virkni er í blóðflæði 

hægri hluta heilans, en þessi óvenjulega virkni á blóðflæðinu stóð einungis á meðan 

einstaklingur sem stamar talaði.  Jafnframt kom bæði fram að virkni litla heilans er allt að 

tvöfalt meiri hjá þeim og að heyrnarsvæði heilans gegnir mikilvægu hlutverki í stami, en virkni 

hennar var töluvert lægri hjá fólki sem stamaði. Virkni heyrnarsvæðisins var einungis minni í 

hægri hluta heilans (Etchell, Civier, Ballard og Snowman, 2017). 

 

2.2 Erfðir 

 

Tengsl stams við erfðafræðilega þætti hafa verið rannsökuð og ákveðnir þættir virðast benda 

sterklega til þess að erfðir leiki stórt hlutverk sem orsakavaldur að stami þó ekki sé unnt að 

fullyrða þar um. Stam er ættgengt en talið er að einn af hverjum þremur einstaklingum sem 

stamar eigi ættingja sem stamar eða hafi einhvern tíman stamað. 

Til eru dæmi um að allt að um 50% ættingja einstaklings sem stamar stami einnig. 

Niðurstöður sem þessar benda sterklega til þess að stam sé ættgengt en rannsóknir hafa þó 

ekki sýnt fram á hvernig stam berst á milli kynslóða. Vert er að hafa í huga að þótt niðurstöður 

úr einni rannsókn hafi sýnt svo hátt hlutfall þá eru fleiri þættir sem koma til þegar kemur að 

því að greina orsakir stamsins (Bloodstein og Ratner, 2008). Niðurstöðurnar staðfesta því ekki 

að stam gangi á milli ættliða, þó þær bendi sterklega til þess. 

 

 

2.3 Umhverfi 

 

Við sem einstaklingar komum úr mismunandi aðstæðum og menningarheimum sem þýðir að 

umhverfið okkar getur verið gríðarlega ólíkt að mörgu leyti. Því er mikilvægt að hafa í huga að 

þegar börn byrja að stama að athuga hvort eitthvað í umhverfinu gæti hugsanlega hafa 

orsakað stamið. Sem dæmi má nefna róttækar breytingar, áfall eða atvik í umhverfinu geta 

skipt máli og verið fjölmargar. Bloodstein og Ratner (2008) nefna að stam sé mjög misjafnt 

eftir menningarheimum og taka þeir skýrt fram að einstaklingar sem koma frá Vestrænum 

menningarheimi stami frekar.  
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Bloodstein og Ratner (2008) telja að ástæðan sé sú að við lifum í samfélagi sem 

einkennist af hraða, stressi og samkeppni, rannsóknir hafa sýnt fram á að stress, hræðsla og 

kvíði hafa áhrif á talflæði þeirra sem stama. Því er mjög algengt að börn sem kljást við stam 

séu hlédræg og feimin, þar sem óttinn við viðbrögð annarra getur leitt til þess að stamið ágerist 

(Bloodstein og Ratner 2008).  
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3 Einkenni 

 

Þegar truflun verður á talflæði þá verður rof á eðlilegu tali sem veldur því að hik og 

endurtekningar koma fram. Þessi truflun kemur fram með þrennum hætti, sem oft eru kölluð 

kjarnaeinkenni stams. 

 

3.1 Endurtekning hljóða eða orða 

 

Endurtekning getur komið fram bæði í hljóðum, orðum og jafnframt í atkvæðum. Með 

endurtekningu hljóða er átt við ákveðið hljóð í orði eins og slanga er endurtekið (t.d. „s-s-s-

slanga“). Atkvæði geta einnig verið endurtekin, t.d. „ba-ba-ba-bað“, en þá er átt við stam á 

heilum atkvæðum. Seinasta einkennið í þessum flokki er endurtekning orða en þá eru orð, 

oftast smáorð eins og fornöfn og samtekningar, endurtekin (t.d. „að-að-að“). 

 

3.2 Lenging hljóða 

 

Með lengingu hljóða er átt við að óeðlileg framlenging verður á hljóði í orði, hvort sem það er 

raddað eða óraddað, þegar orðið er borið fram. Dæmi um lengingu hljóða lýsir sér á þennan 

hátt „Llllllllísa sá ddddddúkku“. 

 

3.3 Festing  

 

Festing eða lokun fyrir loftstrauminn kemur fram sem mikil spenna í talfærum einstaklings. 

Hún getur komið fyrir við varir, tungu eða raddbönd. Festingum geta fylgt ýmsar 

aukahreyfingar, t.a.m. sífellt blikk augna, grettur og að loka augum. Þegar einstaklingur upplifir 

að stamið sé það alvarlegt að það hindri tjáningu, eins og gerist oft í festingu eða lokun 

loftstraums þá getur einstaklingur upplifað neikvæðar tilfinningar gagnvart því að tala 

(Heyrna- og talmeinastöð Íslands, e.d.). 
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Jafnframt geta smákrampar komið fram í vöðvum talfæra og þeim geta fylgt óvenjuleg 

svipbrigði eða líkamshreyfingar.  

Þetta eru svokölluð kjarnaeinkenni stams en önnur einkenni koma einnig til, svo sem 

hik- eða hækjuorð. Sem dæmi má nefna orð og orðasambönd á borð við sko, þú veist, hérna, 

svo og uuu. Einstaklingur sem stamar hefur tilhneigingu til að umorða eða tala í kringum 

hlutina þegar hann forðast að segja orðin sem hann gæti hugsanlega stamað á. Bloodstein og 

Ratner (2008) nefna að þessum hikorðum eða hækjuorðum geti fylgt breytingar á tónblæ, 

talhraða og raddgæðum. 

  



14 

4 Tíðni stams 

 

Stam er mun algengara hjá börnum en fullorðnum vegna þess að margir byrja að stama á 

barnsaldri en stamið stendur í flestum tilfellum yfir í skamman tíma og hættir síðan. Algengast 

er að stamið komi fyrst fram á leikskólaaldri en fjari síðan út í flestum tilfellum. Flestar 

athuganir benda til þess að um 0,5-1% fólks stami um allan heim (Elmar Þórðarson, 1991). 

Stam kemur fyrir á meðal allra þjóða og í öllum menningarheimum þrátt fyrir að ýmislegt bendi 

til þess að sumstaðar í heiminum sé það sjaldgæfara en annars staðar, sem bendir líklega til 

þess að umhverfi vegi þungt sem orsakavaldur stams. Á vefsíðu The Stuttering Foundaiton 

(2007) kemur fram að 1% fólksfjöldi um allan heim stamar sem er meira en 70 milljónir. Um 

það bil 5% barna ganga í gegnum tímabil þar sem þau stama og getur tímabilið varað allt upp 

í sex mánuði. Meirihluti þessara barna jafnar sig og kemst yfir  stamið, sem skilur eftir 1% 

einstaklinga sem kljást við langvarandi stam eða þrálátt stam eins og það kallast (Yairi og 

Ambrose, 2013) 

Mikilvægt er að geta þess að hlutfall stráka sem stama er fjórfalt hlutfall stelpna sem 

stama. Snemmtæk íhlutun hjá talmeinafræðingi er mikilvæg fyrir og það besta sem hægt er 

að gera (Yairi og Ambrose, 2013).  
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5 Tvítyngi 

 

Tvítyngi (e. bilingualism) er mun algengara en flestir gera sér að líkindum grein fyrir. Það er 

varla til land í heiminum þar sem ekki finnst tvítyngdur einstaklingur vegna þess að nú til dags 

er mikið um fólksflutninga á milli landa og sífelld aukning er í að fólk flyti milli landa. Það er 

varla hægt að finna land þar sem allir hafa sama móðurmál.  

Nokkrar skilgreiningar á hugtakinu tvítyngi hafa verið settar fram en í grunninn felst 

tvítyngi í því að geta talað tvö tungumál. Hægt er að finna margar og ólíkar skilgreiningar á 

hugtakinu. Hugtakið má upprunalega rekja til Leonard Bloomberg sem árið 1933 skrifaði um 

fyrirbærið og skilgreindi í riti. Skilgreining hans er svohljóðandi: ,,Tvítyngi er kunnátta í tveimur 

tungumálum til jafns við innfædda” (Þórdís Gísladóttir, 2004). Þessi skilgreining er fremur 

þröng að mati höfundar og þarfnast hugtakið frekari skýringa við.  

Elín Þöll Þórðardóttir (2007) skilgreinir hugtakið tvítyngi afar vel, hún greinir frá því að 

í víðustu merkingu að tvítyngi á við alla þá sem notast við tvö mál að einhverju leyti í daglegu 

lífi eða búa jafnvel yfir kunnáttu á tveimur málum þótt þeir noti annað málið ef til vill afar 

sjaldan. Jafnframt greinir hún frá því að algengt sé að fræðimenn nota heiti tvítyngi yfir þá sem 

alast hafa upp við tvö tungumál frá unga aldri, og er þá oft miðað við þriggja ára aldur. Það má 

þó deila um það. En samkvæmt Íslenskri orðabók er tvítyngi skilgreint á eftirfarandi hátt: 

„Einstaklingur sem kann tvö tungumál, jafnvel á sér tvö móðurmál sem barn eða frá 

barnsaldri” (Íslensk orðabók: M-Ö, 2002). 

  

5.1 Tíðni stams hjá tvítyngdum 

 

Þó áhugi hafi verið fyrir hendi hjá talmeinafræðingum undanfarin ár á að vinna náið með 

skjólstæðingum sem eru tvítyngdir getur það reynst þrautinni þyngra, sérstaklega þegar kemur 

að greiningarferli stams. Þar sem það eru frekar takmarkaðar leiðbeiningar um verkferla og 

aðferðir til að greina stam hjá tvítyngdum gefur það augaleið að staðlaðar meðferðarleiðir 

standa ekki til boða (Van Borsel, Maes og Foulon, 2001). Þegar kemur að því að leita heimilda 

og rannsókna á tíðni stams hjá tvítyngdum kemur í ljós að lítið sem ekkert er búið að rannsaka 

efnið. Í kaflanum Tíðni stams hér á undan kemur fram að tíðni einstaklinga sem stama um allan 
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heim er á bilinu 0,5-1% og þess má vænta að meðtaldir einstaklingar sem eru tvítyngdir en 

ekki hefur það verið staðfest. Því miður tókst höfundi ekki að finna rannsóknir né greinar um 

hversu hátt hlutfall tvítyngdra einstaklinga sem stama. 

Jóhanna Einarsdóttir talmeinafræðingur (2001) skrifar þó á Vísindavefnum að þegar 

einstaklingur talar annað tungumál en móðurmál sitt er afar einstaklingsbundið hvort hann 

stamar minna eða meira en þegar kemur að því að tala seinna tungumálið. Algengast er þó að 

stamið aukist vegna þess að einstaklingur er óöruggur. Óöryggi er einn af helstu þáttum sem 

ýtir undir stamið. Þekkt eru dæmi um einstaklinga sem stama ekkert þegar þeir þurfa að tala 

seinna tungumálið. Ef einstaklingur hefur hlotið árangursríka meðferð og bætt talleikni í 

móðurmálinu þá gengur oft ennþá betur að tala seinna tungumálinu (Jóhanna Einarsdóttir, 

2001). 

 

5.2  Birtingarform stams hjá tvítyngdum börnum 

 

Birtingarform stams hjá tvítyngdum einstaklingum hefur ekki hlotið mikla athygli í rannsóknum 

en það er mjög merkilegt vegna þess að talið er að um það bil 50% af einstaklingum í heiminum 

séu tvítyngdir (Van Borsel o.fl., 2001).  

Þegar kemur að því að skoða birtingarform stams hjá tvítyngdum einstaklingum, þurfa 

talmeinafræðingar oft að velta fyrir sér hvernig birtingarform stamsins kemur fram. Jafnframt 

því þurfa talmeinafræðingar oft að velta vöngum yfir hvernig hentugast er að veita 

meðferðarúrræði fyrir þá einstaklinga sem eru tvítyngdir og eru að kljást við slíkan talgalla. 

Van Borsel, o.fl. (2001) fjalla í grein sinni um að birtingarform stams hjá tvítyngdum 

einstaklingum geti komið fram á þrenna vegu. Fyrsti möguleikinn felur í sér að stamið komi 

einungis fram á öðru tungumálinu en ekki hinu. Annar möguleikinn er sá að stamið komi fram 

á báðum tungumálum með ákveðnu talmynstri sem er mjög svipað á báðum málum. Þriðji 

möguleikinn er sá að stamið komi fram á báðum tungumálum en sé breytilegt frá einu 

tungumáli yfir á annað.  

Fyrsta birtingarmyndin kemur fram á þann hátt að stamið birtist einungis á öðru 

tungumálinu en ekki hinu. Hægt er að draga þá ályktun að svo sé vegna þess að tungumálið 

sem einstaklingurinn stamar ekki á sé ríkjandi. Nwokah (1988) rannsakaði 16 slíka einstaklinga 
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í Nígeríu, þ.e. einstaklinga þar sem stamið kom einungis fram á öðru tungumálinu, en hún 

komst að því að ef einstaklingur stami eingöngu á öðru tungumálinu geri hann það vegna þess 

að það er ríkjandi.  

 Önnur birtingarmyndin, sem þau kalla „the same-hypothesis“ (Van Borsel o.fl., 2001), 

er þegar tvítyngdur einstaklingur stamar og stamið á sér stað á báðum tungumálum. Algengast 

er að stamið komi fram á báðum tungumálunum hjá tvítyngdum einstaklingum. Þegar talað er 

um að einstaklingurinn stami á báðum tungumálunum þá birtist stamið í svipuðu talmynstri í 

báðum málunum. Van Borsel o.fl. (2001) nefna dæmi um tvítyngdan aðila sem stamaði á 

japönsku og ensku en þá kom stamið fram á sömu hljóðum á báðum málum. Eins á við þegar 

sami aðili byrjaði að læra þýsku þá kom stamið strax fram á sömu hljóðum og þegar 

einstaklingurinn var að tala ensku eða japönsku. 

 Þriðja og seinasta birtingarmyndin, sem þau kalla „the difference-hypothesis“ í stami 

hjá tvítyngdum einstaklingum, er talin algengasta birtingarmyndin. Birtingarmyndin einkennist 

af því að einstaklingur stamar á báðum tungumálum en nákvæmlega hvernig einstaklingur 

stamar er ólíkt á milli tungumála (Van Borsel o.fl., 2001). 
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6 Talmeinafræðingar 

 

Starfsstétt talmeinafræðinga er fag í stöðugri þróun og framförum innan heilbrigðis- og 

menntakerfisins. Því krefst starfið þess að mikil áhersla sé lögð á rannsóknir og endurmenntun 

(Félag talmeinafræðinga á Íslandi, e.d.). 

Talmeinafræðingar gegna stóru hlutverki í samfélaginu þó að margir viti ekki 

nákvæmlega hvaða hlutverki þeir gegna. Störf þeirra eru afar fjölbreytt og felast í að vinna 

með allt frá ungabörnum til aldraðra. Skjólstæðingar geta því verið á breiðu aldursbili. 

Talmeinafræðingar starfa í náinni samvinnu við fagaðila innan annarra starfsstétta, m.a. 

kennara- og heilbrigðisstéttarinnar. Starfsvettvangur þeirra getur verið af ýmsum toga og 

getur því starfið verið ansi fjölbreytt. Í starfi talmeinafræðinga felst meðal annars greining og 

íhlutun barna með mál- og talraskanir eins og stam. Hér á undan er búið að skilgreina stam og 

fjalla um einkenni þess en oftar en ekki fá talmeinafræðingar skjólstæðing sem er tvítyngdur 

til sín í greiningu til að kanna hvort um stam sé að ræða. Það getur þýtt að 

talmeinafræðingurinn þarf að kljást við að greina stam á tungumáli sem hann þekkir jafnvel 

ekki. Það að greina hvort tvítyngdur skjólstæðingur stamar í raun eða hvort um sé að ræða 

tungumálaörðugleika getur reynst þrautinni þyngri. 

 

6.1 Að greina stam á erlendu tungumáli  

 

Þegar kemur að því að greina stam hjá tvítyngdum skjólstæðingi þá er nauðsynlegt fyrir 

talmeinafræðinga að hafa fyrst og fremst í huga að málþroski tvítyngdra barna er sjaldan jafn 

þróaður og málþroski barna sem eru eintyngd. Því getur oft komið fyrir að börn eru send til 

talmeinafræðings vegna þess að þau eru talin vera sein í málþroska, stama eða hika þegar þau 

talar sem sýnir að sú er oft ekki raunin. Þess vegna er ekki réttmætt að setja sömu viðmið um 

málþroska barna sem eru tvítyngd og þeirra sem eru eintyngd. Hér áður fyrr voru tvítyngdir 

oft ranglega greindir og taldir vera með málþroskaraskanir af einhverjum toga sem leiddi til 

þess að hlutfall barnanna á meðferðarlistum til að komast að hjá talmeinafræðingum var alltof 

hátt (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004). 
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Greining á stami á öðru tungumáli en talmeinafræðingur talar getur verið afar krefjandi 

í flestum tilfellum þar sem skjólstæðingurinn er tvítyngdur. Það getur jafnvel komið fyrir að 

einstaklingurinn sé ekki heldur með nógu sterkan grunn í móðurmáli sínu sem getur leitt til 

þess að skilningur í seinna tungumálinu getur valdið erfiðleikum þegar kemur að meðferð. 

Engir tveir tvítyngdir skjólstæðingar eru eins en þeir eiga þó eitt sameiginlegt, þ.e. að þeir eru 

ekki eintyngdir. Nauðsynlegt er fyrir talmeinafræðinga að vera meðvitaðir um að 

menningarlegur munur getur haft áhrif á greiningu og meðferð skjólstæðings (Shenker, 2011). 

Því miður er skortur á rannsóknum á tvítyngdum einstaklingum sem stama og 

meðferðarúrræðum fyrir þá til að finna nákvæma leið til að þekkja stam á tungumáli sem 

talmeinafræðingur talar ekki. Eins getur alvarleiki stams verið mismunandi og ólík mynstur 

geta einnig verið í því (Shenker, 2011). Þar af leiðandi er nauðsynlega þörf á frekari 

rannsóknum á því hvernig væri hentugast að greina stam hjá tvítyngdum einstaklingum.  

Í rannsókn Einarsdóttur og Ingham (2009) kemur fram að í greiningu stams á öðru 

tungumáli er vert að hafa í huga að meðhreyfingar og aukaeinkenni ýmis konar fylgja oft stami 

og er eitt af einkennum þess. Hægt er skoða stam út frá þessum einkennum óháð því 

tungumáli sem einstaklingurinn talar og jafnvel þegar kemur að því að greina skjólstæðing sem 

talar annað tungumál. Þetta getur skipt sköpum þegar kemur að því að þróa nákvæmari 

leiðbeiningar að greiningum og meðferðarúrræðum bæði fyrir talmeinafræðinga og 

skjólstæðinga. Í rannsókninni tóku þátt bæði íslenskir og amerískir talmeinafræðingar en þeir 

voru allir búnir að sérhæfa sig í stami. Þeir mátu stameinkenni af myndböndum sem var skipt 

niður í stutt myndskeið alls 756 myndskeið. Íslensku og bandarísku talmeinafræðingarnir voru 

sammála í  90% tilfella um á hvaða myndskeiðum börnin hvaða börn stömuðu og á hvaða 

myndskeiðum börnin  stömuðu ekki. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu því í ljós að 

talmeinafræðingar sem tala annað tungumál en skjólstæðingurinnurinn, geta greint stam í 

90% tilfella rétt. Sem sýnir að greining á stami er ekki háð tungumáli. Niðurstöðurnar gefa því 

vísbendingar um að þegar greina á tvítyngt barn sem stamar þá er hægt að nota auka 

einkennin auk þess að hlusta eftir endurtekningum og festingum (Einarsdóttir og Ingham 

2009). 
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6.2 Meðferðarúrræði  

 

Lítið er um fyrri rannsóknir á meðferðarúrræðum fyrir einstaklinga sem eru tvítyngdir og hafa 

verið greindir með stam. Í grein þeirra Van Borsel o. fl. (2001) þá er tekið fram í einum hluta 

greinarinnar sem fjallar um meðferðarúrræði fyrir tvítyngda og stamtilfelli þeirra, nefnt er að 

fátt sé til um efnið.  En nýlega hafa birst rannsóknir um efnið sem Howell, Davis og Williams 

(2009), Lim, Lincoln, Onslow og Chan (2014) framkvæmdu. Fjallað verður um þær rannsóknir 

þegar líða fer á kaflann.  

Vitnað er í tiltekið efni í grein þeirra Van Borsel o. fl. (2001) sem er í kaflanum 

Thereputic consideration þar sem dregnar eru ályktanir að niðurstöður sýna að tvítyngdir 

einstaklingar sem stama séu ekki verr á sig komnir í tali en eintyngdir sem stama, þar sem 

rannsóknarniðurstöður bentu ekki til þess að verulegur munur væri á milli þessara hópa. Hins 

vegar í kaflanum kom þó fram að meðferðir á tvítyngdum börnum sem stama hafa sýnt lakari 

útkomu heldur en hjá eintyngdum. 

 Í samantektinni sem var gerð í grein þeirra Van Borsel o. fl. (2001) þá vitna þau í 

athugaverða rannsókn sem fjallar um meðferð á tvítyngdum börnum sem stama í Kanada. 

Niðurstöður leiddu í ljós, eins og fjallað er um hér á undan, að hjá tvítyngdum einstaklingum 

þá sýndu þeir lakari útkomu í kjölfar meðferðar, en þá var útbúin sérhæfð meðferðaráætlun 

sem fól í sér þátttöku fjölskyldumeðlims sem gegndi stöðu talþjálfa. Sá einstaklingur mætti í 

tímana hjá talmeinafræðingi með skjólstæðingnum, aðstoðaði talmeinafræðinginn út frá 

tímunum við að búa til og þróa heimaverkefni til að nota heima með skjólstæðingnum. Út frá 

þessu var útbúin sérhæfð áætlun fyrir tvítyngda aðilann sem stamaði og þá jókst árangurinn 

eftir meðferð og skjólstæðingurinn styrktist bæði í málþroska og minna fór að bera á stami. 

Því má segja að ekki sé hægt að útiloka að hægt sé að finna meðferðarúrræði fyrir tvítyngdan 

aðila sem stamar en það er ekki heldur hægt að alhæfa að meðferðin virki í öllum tilfellum. 

Aðstæðurnar þurfa að vera góðar og fjölskyldumeðlimur þarf að hafa góða þekkingu í báðum 

tungumálunum svo hægt sé að notast við þessa meðferð.  

Van Borsel o. fl. greinin er frá árinu 2001. Nýrri rannsóknir sem hafa verið gerðar um 

meðferðarúrræði fyrir tvítyngda einstaklinga sem stama hefur birst  eftir Lim o.fl. (2014). þar 
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talar hann um að  algengt er að talmeinafræðingar tala ekki ríkjandi tungumál skjólstæðings 

síns. Því er mikilvægt að hafa í huga þegar kemur að því að skoða meðferðarúrræði fyrir 

einstaklinga sem eru tvítyngdir og stama. Í rannsókninni segir frá þátttakendum sem stama og 

eru tvítyngdir, skoðuð er meðferð sem veitt er á öðru tungumálinu og athugað er hvort hún 

leiddi jafnframt til betri árangurs á hinu tungumálinu. Þátttakendur voru 19 talsins og voru 

tvítyngdir einstaklingar sem stömuðu, þeir töluðu bæði ensku og mandarínsku. 

Þátttakendurnir fengu sérhæfða meðferðaráætlun sem var útbúin fyrir rannsóknina en hún 

var einungis útfærð á ensku og veitt á því tungumáli. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

gott meðferðarúrræði á öðru tungumálinu skilaði sér í  hægt er ná framförum í staminu á 

báðum tungumálunum fyrir tvítyngdan einstakling. Talmeinafræðingar geta því unnið einungis 

með það tungumál sem þeir kunna.  

Howell o.fl. (2009) könnuðu hvort meðferðarúrræði fyrir tvítyngda einstaklinga sem 

stama og fæðast tvítyngdir væri jafn áhrifarík og hjá eintyngdum einstaklingum sem stömuðu, 

en tala annað tungumál heima heldur en í skólanum og hvort munur yrði á staminu á milli 

þessa tveggja hópa að lokinni meðferð. Athugað var hvort það hefur áhrif á bæði tungumálin 

þrátt fyrir að meðferðin fer einungis fram á öðru tungumálinu eða á því tungumáli sem 

meðferðaraðili talar. Niðurstöður leiddu í ljós að á því tungumáli sem meðferðin fór fram á 

hafði jákvæð áhrif á bæði tungumálin hjá tvítyngdum einstaklingunum sem stömuðu. Samt 

sem áður voru einstaklingar sem voru tvítyngdir og stama í meiri hættu að ná minni bata 

heldur en eintyngdir einstaklingar sem stama. Batinn hjá tvítyngdum sem stömuðu var 25% 

en hjá eintyngdum sem stömuðu 55% sem er talsverður munur, þrátt fyrir að munur sé á bata 

þá leiddi meðferðin fyrir tvítyngda sem stama til jákvæðra niðurstaða og höfðu áhrif á bæði 

tungumálin.  

Þar sem þessar rannsóknir hjá bæði Howell o.fl. (2009) og Lim o.fl. (2014) eru nýlegri 

en grein Van Borsel o.fl. (2001) sýnir það að þekkingunni hefur fleytt fram með auknum 

rannsóknum. Þær veita innsýn hvernig hægt að byggja upp meðferðarúrræði fyrir tvítyngda 

einstaklinga sem stama.  

Þessar niðurstöður vekja upp margar spurningar um meðferðarúrræði fyrir tvítyngda 

einstaklinga sem stama. Kveikja frekari áhuga og jafnframt kalla eftir frekari rannsóknum á 

efninu til að auka frekari skilning á efninu. 
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7 Rannsóknarspurningunni svarað 

 

Rannsóknarspurningin sem sett var fram í byrjun ritgerðarinnar hljóðar svo: Hvert er algengi 

og birtingarform stams hjá tvítyngdum börnum? 

Í köflunum hér á undan hefur verið fjallað um bæði algengi og birtingarform stams 

ásamt mörgu öðru sem kemur að stami, þ.m.t. hvernig það kemur fram hjá tvítyngdum 

börnum. Ekki er mikið um rannsóknir á efninu, því miður, hvort sem um er að ræða algengi 

eða birtingarform. Þó áhuginn sé fyrir hendi hjá fræðimönnum, talmeinafræðingum og öðru 

fagfólki þá skortir upplýsingar um hvernig skuli skoða þetta efni. Algengi hefur ekki verið 

rannsakað nægilega hvað varðar sambandið á milli tvítyngis og stams. Ber að nefna að í 

kaflanum Tíðni stams kemur fram að tíðni stams á heimsvísu sé 0,5-1%, þar með taldir eru 

einstaklingar sem stama en það hefur ekki verið skoðað hversu hátt hlutfall þeirra sem stama 

eru tvítyngdir.  

Þó hafa verið settar fram kenningar um birtingarform og algengi tvítyngdra sem stama 

í grein þeirra Yairi og Ambrose (2013). Einnig greindu Van Borsel og félagar (2001) um þrjár 

mismunandi birtingarmyndir stams hjá tvítyngdum einstaklingum. Einnig fjalla þau 

Einarsdóttir og Ingham (2009) um að bandarískir talmeinafræðingar voru nokkuð nákvæmir 

að greina stam á tungumáli sem þeir töluðu ekki hugsanlega með því að skoða aukaeinkenni 

svo sem ósjálfráðar hreyfingar á stamstundum. Hægt er að styðjast við rannsókn þeirra 

Einarsdóttur og Ingham sem kemur út árið 2009 til að skoða eitt af birtingarform tvítyngdra 

barna sem stama. Þessar rannsóknir gefa upp hugmyndir um hvert birtingarformið getur verið 

og með frekari rannsóknum um efnið er hægt að fá nákvæmari niðurstöður. Hvað varðar 

algengi þá hafa engar rannsóknir sýnt fram á að hversu há tíðni af stamandi einstaklingum eru 

tvítyngdir. Það þarf að skoða efnið mjög gaumgæfilega og nákvæmlega svo hægt sé draga upp 

mynd af algengi og hlutfalli á heimsvísu.  
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8 Lokaorð 

 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á algengi og birtingarform stams á meðal 

tvítyngdra barna. Stam er afar flókið fyrirbæri sem er svokallaður talgalli sem hefur ekki neina 

staðfesta orsakavalda, hvorki hjá börnum né fullorðnum, en kenningar hafa verið settar fram 

um þrjár mögulegar orsakir. Rannsóknir hafa ekki staðfest neina af þessum orsökum hingað 

til. 

Samfélagið okkar samanstendur af fjölbreyttum hópi einstaklinga þar sem engir tveir 

eru eins. Hátt hlutfall barna og fullorðinna eru tvítyngd og hlutfallið fer sífellt hækkandi. Því er 

afar mikilvægt að þegar aðili verður fyrir því að þurfa að kljást við stam þá sé tvítyngi haft í 

huga. Nauðsynlegt er að geta veitt tvítyngdum rétt eins og eintyngdum skjólstæðingum sem 

leita sér aðstoðar hjá talmeinafræðingum vegna stams jafn góð meðferðarúrræði. Til að 

tryggja það þurfa talmeinafræðingar að hafa réttu verkfærin til að greina stam hjá tvítyngdum 

börnum eða aðilum. En því miður hefur efnið ekki verið nægilega rannsakað svo hægt sé að 

útbúa sérhæfð meðferðarúrræði fyrir hópinn. 

 Því er mikilvægt að hefjast handa sem fyrst við að afla upplýsinga, skoða, rannsaka 

efnið og komast að lykilatriðinu; hvert er birtingarform stams þegar einstaklingur er tvítyngdur 

og hversu algengt það er í heiminum að kljást við stam og vera tvítyngdur. Fáar rannsóknir, 

skýrslur og samtektir hafa verið gerðar um birtingarform stams hjá tvítyngdum svo hægt sé að 

útbúa sérhæft efni fyrir þá. Þrátt fyrir að settar hafi verið fram hugmyndir um hvernig það 

birtist þá hafa hugmyndirnar ekki verið rannsakaðar til hlýtar svo megi byggja á þeim.  

Þegar kemur að því að skoða tíðni tvítyngdra sem stama þá hefur efnið nánast lítið sem 

ekkert verið rannsakað. Því er mikilvægt að greina hversu hátt hlutfall er um að ræða því eins 

og nefnt er hér á undan er tvítyngdum ávallt að fjölga á heimsvísu, sem merkir aðeins eitt: 

Tvítyngdir eru ennþá líklegri til að vera hátt hlutfall af hópi fólks sem stamar í heiminu.   
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