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Ágrip 

Um einn af hverjum 20 stamar einhvern tíma á lífsleiðinni og fimmtungur þeirra sem byrja að stama 

þróa með sér þrálátt stam. Stam kemur fram sem truflun á talflæði einstaklinga þannig að þeir hökta 

eða endurtaka hljóð, atkvæði eða orð eða stoppa alveg. Þrálátt stam getur haft mikil áhrif á andlega 

og félagslega líðan einstaklings sem stamar. Það getur rýrt getu einstaklings til þess að tjá sig og eiga 

samskipti við aðra sem minnkar lífgæði hans og hindrað þátttöku í námi og starfi.  

Algengi og nýgengistölur rannsókna á stami hafa verið á reiki vegna mismunandi aðferða og 

skilgreininga á stami. Rannsóknir um faraldfræði stams hafa skort upplýsingar um alvarleika stams. 

Slíkar upplýsingar gefa betri mynd af þörf fyrir þjónustu.   

Tilgangur þessarar forprófunar var í fyrsta lagi að athuga algengi stams meðal fjögurra ára barna á 

Íslandi, þ.e. kanna hve mörg börn af heildarúrtakinu stömuðu í athugun hjá rannsakanda. Í öðru lagi 

að athuga uppsafnað nýgengi stams meðal fjögurra ára barna á Íslandi, þ.e. kanna hve mörg börn 

stömuðu í athugun eða höfðu stamað að mati foreldra en voru hætt. Í þriðja lagi var tilgangurinn að 

kanna hve margir stömuðu af þeim sem foreldrar töldu að stömuðu. Í fjórða lagi að athuga alvarleika 

stams hjá börnunum sem stömuðu í athugun hjá rannsakanda og í fimmta lagi að athuga hver 

sjálfkvæmur bati var meðal barnanna við fjögurra ára aldur.  

Rannsóknin skiptist í tvö þrep, skimunarþrep og síðara þrep. Fyrra þrepið fólst í því að skimunarlisti 

var lagður fyrir foreldra barna í fjögurra ára skoðun á heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu þar sem ekki 

var hægt að meta með beinum hætti stóran hóp barna. Þau börn sem voru talin stama eða foreldar 

voru ekki vissir hvort barnið stamaði eða hafði stamað var boðið að koma í nánari athugun hjá 

rannsakanda.  

133 foreldrar svöruðu skimunarlistanum á heilsugæslu en 34 börn skimuðust fyrir stami. Foreldrum 

var boðið að koma með börnin í nánari athugun á stami hjá rannsakanda þar sem myndband af 

stameinkennum var sýnt, málsýni af barninu í leik tekið og spurningalisti um stam lagður fyrir foreldra. 

23 foreldrar þáðu boðið og komu í nánari skoðun. Við athugun stömuðu 10 börn að mati rannsakanda 

en allt stam var metið sem vægt stam. 16 börn voru talin hafa stamað einhverntíma að mati foreldra. 

Algengi stams var 7,5%, 95% Leiðrétt öryggisbil [4,0% ; 13,5%] en uppsafnað nýgengi stams var 

12,0%, 95% öryggisbil [7,5% ; 18,8%]. Fimm börn stömuðu ekki í athugun og voru ekki talin stama 

lengur að mati foreldris og því var bati 31,3% við fjögurra ára aldur.  

Algengis- og nýgengistölur sem fengust í rannsókninni voru álíka háar eða ívið hærri en í fyrri 

rannsóknum á algengi og nýgengi stams meðal leikskólabarna. Smæð úrtaksins veldur því að erfitt er 

að meta hver raunverulegt algengi og nýgengi er meðal barna á þessum aldri. Rannsóknin hefur það 

umfram fyrri rannsóknir að foreldrum sem komu í nánari athugun hjá rannsakanda var sýnt myndband 

af dæmigerðum stameinkennum til að tryggja að þau vissu hvað stam væri. Í þessari rannsókn eru 

birtar tölur um alvarleika stamsins hjá börnunum auk þess að fjöldi stameinkenna hjá börnunum er 

gefinn upp. Samræmi milli reyndra matsmanna í talningu stams hjá börnunum er einnig birt. Frekari 

rannsókna er þörf á viðfangsefninu.  
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Abstract 

Around one in 20 people will stutter sometime during their lifetime. One fifth of those who stutter will 

develop persistent stuttering. Stuttering is a disruption of fluency that is described as a repetition of 

sounds, syllables, words or a complete stoppage. Persistent stuttering can have a substantial effect on 

mental health and social life. Stuttering can diminish individuals ability to express themselves and 

communicate, which can cause lower qualities of life and or hinder participation in education and 

employment.     

In past studies prevalence and incidence of stuttering has not been consistent due to varying 

methods and definition of stuttering. Prevalence and incidence research on stuttering has lacked in 

information on the severity of stuttering among those who stutter which would give important 

illustration of the need for stuttering intervention for children.  

The purpose of this preliminary study was the following; First of all, to estimate prevalence of 

stuttering among four year old children in the capital region in Iceland. That is, how many children 

stuttered during an observation according to the researcher. Secondly, to estimate cumulative 

incidence of stuttering among four year old children the capital region in Iceland. That is, how many 

children stuttered during an observation according to the researcher or had stuttered according to 

parents. Thirdly, verifying by further assessment how many children stuttered according to their 

parents who believed their child stuttered or had at one time stuttered. Fourthly, the severity of the 

stuttering among the children. Finally, the purpose of the study was to estimate the recovery rate of 

stuttering in four year olds in the population.  

This study had two stages which included the screening stage and the confirmation stage. In the 

first stage parents filled out a screening assessment for stuttering for their four year old child in their 

local health care clinic. Those parents who believed their children stuttered or had stuttered in the past 

or may possible stutter or possible stuttered in the past were invited to an observation for stuttering by 

the researcher. 

133 parents answered the screening test at the health care clinic, of those, 34 children were 

screened positive for stuttering. Those 34 children were invited to meet the researcher for an 

observation of stuttering which included; showing parents a video-clip of a few examples of stuttering, 

a language sample of the children playing with either parent or the researcher and last of all a 

questionnaire on stuttering for parents. Of those 34 invited 23 parents accepted and showed up with 

their child. 10 children stuttered during the observation however 16 children did stutter or stuttered 

according to parents. Children who stuttered during the observation all had a mild stutter. The 

prevalence of stuttering was 7,5%, 95% CI [4,0% ; 13,5%] but cumulative incidence was 12,0%, 95% 

CI [7,5% ; 18,8]. Five children did not stutter during the observation and had formerly stuttered 

according to parents. Therefore, recovery rate was 31,3% for four year old children who stutter.  

The prevalence and incidence rates which this preliminary study yielded seem to showcase a similar 

or a somewhat higher rate than previous research. A small sample size reduced the power of the 

study and makes interpretation of prevalence and incidence in the population difficult. The advantage 



5 

of this study is its methodology. Parents were shown a video-clip of typical stuttering to make sure 

they knew what stuttering was. The severity of the children stuttering was shown and the frequency of 

stuttering in each child was displayed. Further, reliability between experienced evaluators in counting 

stuttering incidences is discussed. These procedures are rarely implemented in research on the 

prevalence and incidence of stuttering which is much needed to compare results and estimating the 

need for stuttering intervention in children. Further research is warranted.  

     



6 

Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka foreldrum sem svöruðu skimunarlistanum á heilsugæslustöð og þeim 
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og yfirlestur. Sigríði Ástu Vigfúsdóttur, samnemanda vil ég þakka kærlega fyrir gott samstarf í 

skimunarhluta verkefnsins sem og fyrir að vera matsmaður í rannsókninni á síðara þrepi rannsóknar. 

Einnig vil ég þakka Elvu Bergþóru Brjánsdóttur og Ragnhildi Gunnarsdóttur fyrir að meta stam 

barnanna. Elínu Valsdóttur þakka ég fyrir yfirlestur og ábendingar við gerð ágrips á ensku. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir hvatningu, aðstoð og stuðning á meðan verkefninu stóð. 

Foreldrum mínum, Kristínu Eddu Ragnarsdóttur og Hermanni Þorvaldi Guðmundssyni vil ég þakka 

sérstaklega fyrir ómetanlegan stuðning, bæði á meðan verkefninu stóð og á allri minni skólagöngu. 
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1 Inngangur 

Um einn af hverjum 20 stamar einhvern tíma á lífsleiðinni og fimmtungur þeirra sem byrja að stama 

þróa með sér þrálátt stam (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; Yairi og Ambrose, 2013). Stam 

kemur fram sem truflun á talflæði einstaklinga þannig að þeir hökta eða endurtaka hljóð atkvæði eða 

orð eða stoppa alveg. Þrálátt stam getur haft mikil áhrif á andlega og félagslega líðan einstaklings sem 

stamar. Það getur rýrt getu einstaklings til þess að tjá sig og eiga samskipti við aðra sem minnkar 

lífgæði hans (Yaruss og Quesal, 2004) og hindrað þáttöku í námi og starfi (Craig og Tran, 2014). 

Niðurstöður Blumgart o.fl. (2010) gefa til kynna að einstaklingar sem stama eru líklegri en þeir sem 

stama ekki til þess að þróa með sér félagsfælni. Stam getur jafnvel haft áhrif á lífsgæði einstaklinga 

jafnvel strax á leikskólaaldri. Í rannsóknum Langevin o.fl. (2009) og Packman o.fl. (2003) kemur fram 

að strax á leikskólaaldri geta börn sem stama byrjað að takast á við neikvæðar afleiðingar stams og 

glímt við einelti, stríðni og neikvæða svörun frá jafnöldrum (Iverach og Rapee, 2014). Við sex ára aldur 

og jafnvel fyrr eru börn sem stama líklegri til að hafa neikvætt viðhorf til tals en jafnaldrar þeirra sem 

stama ekki (Vanryckeghem, o.fl., 2005; Vanryckeghem og Brutten, 1997). Neikvæð áhrif stams aukast 

þegar börn fara í grunnskóla vegna fleiri aðstæðna sem gera kröfur um tal og félagsleg samskipti 

(Iverach og Rapee, 2014).  

1.1 Skilgreiningar stams 

Þroskatengt stam (e. developmental stuttering) er stam sem kemur fram í barnæsku og einkum við 

tímabil þar sem börn taka kipp í málþroska og skiljanleika tals (Guitar, 2014). Hjá um 40% börnum 

sem stama hefst stamið skyndilega en hin byrja að stama smátt og smátt (Yairi,Ambrose og Watkins, 

2005). Áunnið stam (e. acquiered stuttering) er hins vegar stam sem kemur skyndilega á 

fullorðinsárum og orsakast iðulega af heilaskemmdum en getur líka orsakast af streituvaldandi 

aðstæðum (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; Mahr og Leith, 1992). Hér eftir verður talað um 

þroskatengt stam sem stam.  

Stam er endurtekin truflun á talflæði (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Í gegnum tíðina hafa 

fræðimenn verið ósammála um hvernig skuli skilgreina stam. Sumir vilja einungis horfa til ákveðinna 

einkenna sem trufla talflæðið og ef einkennin birtast teljast þau ávallt til stams á meðan aðrir vilja 

notast við þá skilgreiningu að stam eigi sér stað ef talflæðið er óeðlilegt og skynjað sem stam. Einnig 

vilja einnig sumir horfa til annarra einkenna eins og huglægra einkenna sem felast til dæmis í kvíða og 

öðrum áhrifum á sálarlífið (APA, 2013; WHO, 2018).  

Skilgreiningar á alþjóðlegum greiningarkerfum á stami þ.e. alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og 

skyldra heilbrigðisvandamála, ICD-11 (e. International Statistical Classification of Diseases and Health 

Related Problems) sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gefur út (WHO, 2018) og Greiningar- og 

tölfræðihandbók Bandaríska geðlæknafélagsins (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders), DSM-5 (APA, 2013) hafa breyst nokkuð við síðustu útgáfu. Bæði flokkunarkerfin hafa tekið 

út stam sem greiningarheiti og hafa ákveðið að notast frekar við heitin þroskatengd talflæðistruflun (e. 

developmental speech fluency disorder) í ICD-11 og talflæðistruflun með upphaf í barnæsku (e. 

childhood-onset fluency disorder) í DSM 5.  
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Í skilgreiningu ICD-11 er þroskatengd talflæðistruflun (6A01.1) greind ef um er að ræða 

síendurteknar eða tíðar truflanir á flæði tals sem byrja á máltökuskeiði. Truflanirnar eru meiri en búast 

mætti við af einstaklingi með tilliti til aldurs og greindar (e. intellectual functioning), valda minnkuðum 

skiljanleika í tali og hafa þýðingarmikil áhrif á samskipti hans. Einkenni sem geta verið til staðar eru 

endurtekningar hljóða, atkvæða eða orða, lengingar, festingar, ofnotkun á upphrópunum og stutt og 

hratt tal sem kemur í gusum. Er hér þá bæði átt við það sem áður var kallað stam (e. stuttering) og 

einnig það sem hefur verið kallað flausturmæli (e. cluttering). 

Í skilgreiningu DSM-5 á stami þarf einstaklingur að uppfylla fjögur skilyrði til að greinast með stam 

(315.35). Það fyrsta tengist einkennum í tali þar sem truflun á eðlilegu talflæði og tímasetningum í tali 

eru ekki dæmigerð fyrir lífaldur barnsins og málgetu þess. Talflæðistruflunin viðhelst og einkennist af 

einu eða fleiri einkennum og þurfa þau að vera tíð eða greinileg í tali, endurtekningar á hljóðum eða 

atkvæðum, lengingar á hljóðum, brotin hljóð, festingar, umorðanir, framköllun orða með líkamlegri 

spennu og endurtekningu á eins atkvæðis orði (APA, 2013). Í öðru lagi þarf að vera til staðar kvíði um 

að tala eða takmarkanir í samskiptum, félagsþátttöku, frammistöðu í skóla eða í starfi til að uppfylla 

greiningarviðmið. Þriðja skilyrðið sem þarf að uppfylla er að upphaf stamsins þarf að eiga sér stað í 

barnæsku og í fjórða lagi að ekki sé hægt rekja talflæðistruflanirnar til áfalls eða annarra sjúkdóma 

(APA, 2013).    

Skilgreiningarnar ICD-11 og DSM-5 eiga það sameiginlegt að truflun á talflæði þarf að vera til 

staðar svo einstaklingur sé talinn stama og að röskunin byrji á máltökuskeiði eða í barnæsku. Í báðum 

skilgreiningum er tekið mið af aldri hans og þroska ásamt því að talflæðistruflanir þurfa að hafa 

veigamikil áhrif á samskipti hans við aðra. Það sem aðgreinir skilgreiningarnar er það að stamið þarf 

að hafa áhrif á skiljanleika tals í ICD-11. Í DSM-5 er tiltekið að kvíði eða takmarkanir í samskiptum fylgi 

staminu og getur stam ekki orsakast af áfalli eða sjúkdómi en ekkert er talað um slíkt í ICD-11. 

Þegar talmeinafræðingar fjalla um stam er gjarnan vísað til Wingate (1964) en hann kom fram með 

skilgreiningu á stami í þremur hlutum og hefur verið kölluð stöðluð skilgreining stams (e. standard 

definition of stuttering). Stam er truflun á talflæði í frásögn sem einkennist af ósjálfráða 

endurtekningum eða lengingum á hljóðum, atkvæðum eða eins atkvæða orðum sem geta verið 

heyranlegar eða hljóðar. Þessar talflæðistruflanir eiga sér stað títt, eru greinanlegar í tali og erfitt er að 

hafa hemil á þeim. Í öðrum og þriðja hluta skilgreiningarinnar er talað um önnur einkenni sem fylgja 

stundum stami eins og kvíði og meðhreyfingar (Einarsdóttir og Ingham, 2005).  

Martin og Haroldson (1981) komu fram með þá skilgreiningu á stami að stam væri metið sem slíkt 

ef matsmenn skynjuðu taltruflanir sem stam. Þessi skynjun byggðist á ákveðnum þröskuldi sem hver 

og einn hefur þegar hann metur hvort taltruflun sé eðlileg eða ekki. Stamið ætti þó að vera metið af 

þjálfuðum matsmanni til að staðfesta að það sé til staðar (Einarsdóttir og Ingham, 2005). 

Skilgreiningarnar eiga það sameiginlegt að notast er við mat hlustanda, yfirleitt hlustanda sem 

hefur hlotið þjálfun í að hlusta á stam (Einarsdóttir og Ingham, 2005). Munurinn á skilgreiningunum er 

sá að í skilgreiningu Wingate frá 1964 er reynt að lýsa stami en í skilgreiningu Martin og Haroldson frá 

1981 er það ekki gert heldur er gert ráð fyrir því að einstaklingur geti skynjað hvenær stam eigi sér 

stað og hvenær ekki með því að bera sig saman við annan reyndan matsmann.  



13 

1.2 Breytileiki stams 

Eitt af því sem einkennir stam er breytileiki og þá er bæði átt við hversu oft einstaklingur stamar og 

hversu alvarleg einkennin eru. Einn daginn stamar einstaklingur mikið en þann næsta gæti hann 

stamað lítið sem ekkert. Tímabil stams geta verið í dögum, vikum eða mánuðum. Stam er einnig 

breytilegt eftir aðstæðum þannig að eðli tjáskipta og umhverfi einstaklingsins geta haft áhrif (Alm, 

2014; Yaruss, 1997). Stam þarf ekki að eiga sér stað við allar aðstæður og þarf ekki að vera alltaf til 

staðar svo einstaklingur sé talinn stama (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). 

Kirstín Lára Halldórsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2018) skoðuðu breytileika stams hjá þremur 

íslenskum leikskólabörnum sem stama á aldrinum 3;1-4;7 ára. Tekin voru átta málsýni af frásögn og 

sjálfsprottnu tali yfir þriggja mánaða tímabil hjá hverju barni. Fylgst var með breytingum á talflæði 

þeirra. Reynt var að halda ytri aðstæðum eins stöðugum og hægt var. Viðmælandi barnsins var sá 

sami, málsýnið var tekið á sama stað og á svipuðum tíma. Skráð var hlutfall stamaðra atkvæða og 

alvarleiki stams metinn á 10 punkta alvarleikakvarða þar sem 1=ekkert stam en 10=mjög alvarlegt 

stam. Alvarleiki var metinn bæði af foreldrum og matsmanni. Foreldrar mátu alvarleika stams sama 

dag og barnið fór í athugun en matsmaður horfði til alvarleika stams eins og hann birtist í málsýninu. 

Breytileiki í stami hjá þessum þremur börnum var mismikill. Meiri breytileiki var á hlutfalli stamaðra 

atkvæða en minni í alvarleikamati. Vegna þess að breytileiki á stami var til staðar þrátt fyrir að 

aðstæður væru þær sömu þegar málsýnið var tekið og viðmælandi sá sami má gera ráð fyrir því að 

breytileiki í stami leikskólabarna stjórnist ekki af aðstæðum. Börnin stömuðu meira í frásögn heldur en 

í sjálfsprottnu tali sem gefur til kynna að tegund verkefnis hafi áhrif á stam barns á leikskólaaldri. 

Rannsóknin leiðir það í ljós að stam leikskólabarna er breytilegt og að breytileikinn sé líklega hluti af 

einkennum stamsins en komi ekki til vegna utanaðkomandi þátta (Kristín Lára Halldórsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2018).   

1.3 Orsakir stams 

Frá tímum forngrikkja hafa menn velt því fyrir sér hvað orsaki stam og hafa fjölbreyttar kenningar 

sprottið fram síðan þá (Büchel og Sommer, 2004) (Meira um efnið í Bloodstein og Bernstein Ratner, 

2008). Enn þann dag í dag hefur engin ein orsök fundist en líklega er það eins og með marga 

eiginleika mannsins að samverkun erfða og umhverfis orsaki stam (Bloodstein og Bernstein Ratner, 

2008). Hér að neðan verður skoðað hlutverk umhverfis og erfða í stami.  

1.3.1 Umhverfisþættir stams 

Á tuttugustu öld töldu flestir fræðimenn að stam orsakaðist af sálrænum þáttum og voru 

persónuleikaeinkenni þeirra sem stama rannsökuð og athugað var hvort samskipti milli foreldra og 

barna sem stama væru að einhverju leyti öðruvísi en hjá þeim börnum sem ekki stama (Büchel og 

Sommer, 2004). 

Rannsóknir hafa þó ekki getað sýnt fram á að samskipti foreldra og barna geti orsakað stam hjá 

þeim sem stama. Í fullu gildi er samantekt rannsókna Andrews o.fl. (1983) á persónuleikaeinkennum 

og samskiptum foreldra og barna. Rannsóknirnar sýndu þó ekki tengsl milli þess að barn byrjaði að 

stama og þessara þátta (Büchel og Sommer, 2004). Samt sem áður er oft vísað til líkansins um kröfur 
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og getu (Demands and Capacity model, DCM) sem orsakavalds á því að barn byrji að stama. Líkanið 

gengur út á það að umhverfið gerir of miklar kröfur til barnsins um tjáningu sem það ræður ekki við og 

þess vegna byrji það að stama. Líkanið er ekki notað í dag til þess að reyna að útskýra af hverju sumir 

stama og aðrir ekki. Það er notað til þess að skoða þætti sem hugsanlega valda því að einstaklingar 

sem stama hökta frekar við vissar kringumstæður (Yaruss, 2000). Ef kröfur á barnið eru meiri en geta 

þess til tjáningar veldur það stami en ef kröfur eru minni en geta stamar barnið ekki.  

Líkanið hefur mótað meðferðarleiðir við stami ungra barna (T.d. RESTART, Sjá Franken og 

Putker-de Bruijn, 2007). Ýmsar leiðir hafa verið farnar til þess að minnka kröfur á tjáningu ungra barna 

sem stama. Yfirleitt eru það foreldrarnir en einnig aðrir í kringum börnin sem er ráðlagt að minnka 

kröfur á tjáningu barnsins. Þessi atriði til að minnka kröfur eru meðal annars að hægja á talhraða 

þegar talað er við börnin, lengja hlé milli setninga og stytta setningarnar, einfalda mál sitt, gefa 

börnunum tíma til að tala, minnka spennu í umhverfi og gera minni kröfur á flóknar frásagnir barnsins.  

1.3.2 Erfðaþáttur stams 

Fjórum megin aðferðum hefur verið beitt til að freista þess að komast að því hvort og hvernig stam 

erfist milli kynslóða. Fyrstu rannsóknir á erfðaþætti stams skoðuðu nýgengi stams innan fjölskyldu 

þeirra sem stama. Bryngelson og Rutherford (1937) skoðuðu nýgengi stams meðal fjölskyldna 74 

barna á aldrinum 4-16 ára sem stömuðu og báru saman við börn sem stama ekki með sömu 

fjölskyldustærð. Niðurstöðurnar voru þær að 46% þeirra sem stama höfðu fjölskyldusögu um stam 

samanborið við 18% þeirra sem ekki stama (Kraft og Yairi, 2012). 

Í yfirlitsgrein Yairi o.fl. (1996) kom fram að í megindráttum héldu niðurstöður úr rannsókn 

Brygelson og Rutherford enn velli en rannsóknir sýndu að 30-60% einstaklinga sem stama eiga 

fjölskyldumeðlim sem stamar líka en meðal einstaklinga sem ekki stama er hlutfallið lægra en 10%. 

 Með þessari aðferð fengust veikar vísbendingar um erfðaþátt stams vegna aðferðafræðilegra 

galla. Fyrir utan þá erfiðleika sem upp komu við mat á því hvort stam væri til staðar hjá einstaklingum 

eða ekki, þá var fjöldi einstaklinga í fjölskyldu ekki tekinn með í dæmið. Ekki var því gerður munur á 

milli einstaklings sem stamar sem á einn fjölskyldumeðlim sem stamar í fjögurra manna fjölskyldu eða 

einstaklings sem stamar sem er í 16 manna fjölskyldu þar sem einn stamar. Þrátt fyrir veikleika 

þessarar aðferðar fékkst með þeim mikla fjölda rannsókna góðar vísbendingar fyrir erfðaþætti stams. 

Ýtti það undir tvíburarannsóknir til að skoða erfðaþætti stams (Kraft og Yairi, 2012). 

Tvíburarannsóknir eru byggðar á því að erfðaefni eineggja tvíbura er eins eða mjög svipað en 

tvíeggja tvíburar deila erfðaefninu líkt og önnur systkini. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að meiri líkur 

eru á því að báðir eineggja tvíbura stami heldur en tvíeggja tvíburar. Sjö tvíburarannsóknir voru teknar 

saman í samantekt Kraft og Yairi frá 2012 um áhrif erfða á stam og var samsvörun á eineggja 

tvíburum frá 20% og upp í 83% en 5,4% til 31% á tvíeggja tvíburum. Tvíburarannsóknir gáfu enn 

frekari vísbendingar um áhrif erfða á stam en hafa skal í huga að ekki er algjört samræmi á milli 

eineggja tvíbura og því útskýra erfðir ekki stam að fullu (Kraft og Yairi, 2012). 

Ættgengisrannsóknir (e. family aggregation) er þriðja aðferðin sem notast hefur við til að athuga 

áhrif erfða á stam og gefur hún okkur áreiðanlegri upplýsingar en hinar tvær. Hún er betri vegna þess 

að aðferðin athugar nýgengi stams í ætt einstaklings sem stamar og horft er til þess hversu skyldur 
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einstaklingurinn er þeim sem stamar og af hvaða kyni hann er sem ekki er gert í fyrri aðferðum. 

Tölfræðiaðferðin sem notuð er í þessum rannsóknum getur einnig gefið okkur upplýsingar um það 

hvernig gögnin passa ólíkum líkönum um það hvernig eiginleikinn að stama flyst milli kynslóða. 

Líkönin eru eftirfarandi: 1) enginn erfðafræðilegur þáttur, 2) margþátta fjölgenalíkan (e. multifactorial 

polygenic), þ.e. umhverfisþáttur og mörg gen, 3) líkan um stakt gen (e. single major locus), þ.e. eitt 

eða nokkur gen og enginn umhverfisþáttur og 4) blanda af báðum líkönum (Kraft og Yairi, 2012). 

Ættgengisrannsókn Kay (1964) gaf til kynna að nýgengi stams hjá þeim sem eiga ættingja (þ.e. börn, 

foreldrar eða systkini) sem stama er 13,7% miðað við 5% í almennu þýði. Einnig kom fram að karlar 

sem áttu kvenkyns fjölskyldumeðlim sem stamar voru í meiri hættu á að stama en konur í fjölskyldu 

þar sem karl stamar. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að líkan um stakt gen sé líklegast en 

stam gæti einnig erfst með margþátta fjölgenalíkani. Kenneth Kidd í Yale endurtók nokkrar rannsóknir 

Kay og fékk sambærilegar niðurstöður (Kraft og Yairi, 2012). Ambrose o.fl. (1993) rannsökuðu einnig 

ættgengi en þátttakendur voru ung börn en ekki eldri börn og fullorðnir eins og fyrri 

ættgengisrannsóknir höfðu skoðað. Drengir voru í meiri hættu á að stama en stúlkur en það sem var 

öðruvísi en í fyrri rannsóknum var að ekki skipti máli hvort skyldmennið sem stamar var karl eða kona.  

Ambrose o.fl. (1997) gerðu langtíma ættgengisrannsókn á börnum sem stama og fylgst var með 

hvaða börn náðu sjálfsprottnum bata og hvaða börn væru með þrálátt stam. Niðurstaðan var sú að 

alvarleiki stams í upphafi spáði ekki fyrir um hvort stamið yrði þrálátt eða ekki. Ennfremur gáfu gögnin 

til kynna að bæði þeir sem héldu áfram og hættu að stama deildu sama geni en þeir sem héldu áfram 

voru með viðbótar fjölgenaþátt. Tölfræðiaðferðin studdi bæði líkan um stakt gen og margþátta 

fjölgenalíkan fyrir þá sem héldu áfram að stama sem og þá sem hættu að stama. 

Rannsóknaraðferðir sem eru taldar upp hér að ofan gáfu það til kynna að stam erfist. Aðferðirnar 

geta þó ekki sagt til um það hvaða gen það eru sem tengjast staminu en með líffræðilegum 

genarannsóknum er möguleiki að staðsetja gen sem gætu valdið stami. Aðallega er um tvær aðferðir 

að ræða, tengslagreiningu (e. linkage analysis) og álitsgenagreining (e. candidate gene analysis). Sú 

fyrri notast við erfðamörk (e. genetic markers) en það eru basaraðir sem hafa verið staðfestar á 

ákveðnum litningum og eiginleikar þeirra þekktir og því eru þeir notaðir sem viðmiðunarpunktar. 

Aðferðin miðar við þá vitneskju að basaraðirnar sem liggja við erfðamarkið erfast með því. Þannig eru 

skoðaðar basaraðir við erfðamörk sem erfast á milli þeirra sem stama en ekki milli þeirra sem stama 

ekki í fjölskyldunni. Með þessari aðferð var mögulegt að fá vísbendingar um staðsetningu stamgena 

en rannsóknir með þessari aðferð hafa þó ekki sammælst um ákveðna staðsetningu og hefur stam 

verið tengt við marga mismunandi litninga (Kraft og Yairi, 2012; Yairi og Ambrose, 2013).   

Álitsgenagreining felst hins vegar í því að þrengja leitina að genunum og skoðar þau gen sem 

grunur er um að tengjast stami. Tvær rannsóknir með þessari aðferð hafa verið gerðar og hafa fundist 

þrjú gen, DRD2 á litningapari 11 sem tengist dópamínframleiðslu (Sjá Lan o.fl. 2009), GNPTAB og 

NAGPA á litningapari 12 sem tengist efnaskiptum (Sjá Kang o.fl. 2010). Þessar rannsóknir sem notast 

hafa við álitsgenagreiningu hafa þó sætt þeirri gagnrýni að ekki sé hægt að yfirfæra niðurstöðurnar um 

einstaka stamgen yfir á almennt þýði (Yairi og Ambrose, 2013). 
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1.4 Tengsl stams og framburðarfrávika 

Börn sem stama geta átt í öðrum erfiðleikum í tali og máli, líkt og önnur börn (Throneburg o.fl., 1994). 

Fræðimenn hafa athugað hvort tengsl séu á milli stams og annarra tal- og málmeina (Nippold, 2001; 

Onslow, 2017). Ekki er mögulegt að kafa djúpt í rannsóknir á viðfangsefninu hér heldur verður aðeins 

stiklað á stóru.  

Blood o.fl. (2003) athuguðu fjölda þeirra barna sem bæði stama og eiga við annars konar erfiðleika 

í tali og máli. Rannsakendur sendu spurningalista til 2000 talmeinafræðinga í skólum sem valdir voru 

með slembiúrtaki. Rannsakendur vildu einungis fá upplýsingar um þau börn sem hægt væri að 

staðfesta með gögnum að hefðu stamað. 1184 talmeinafræðingar svöruðu víðsvegar um Bandaríkin. 

Af þeim 2628 börnum sem gögn sögðu til að stömuðu voru 62,8% þeirra einnig með aðrar raskanir 

tengdar eða ótengdar tali og máli. 35,5% barnanna voru með framburðarfrávik en 12,7% með 

hljóðkerfisröskun. Börnin sem stömuðu voru á aldrinum 5-13 ára en meðalaldur var 9,4 ára. Drengir 

voru 78,4% þeirra sem stömuðu en stúlkur 21,6%. Mögulegur veikleiki rannsóknar er sá að börn sem 

greinast með tvær raskanir eru líklegri til að fara til talmeinafræðings heldur en barn sem einungis 

stamar. Þar af leiðandi gætu tölurnar verið hærri en þær er í raun (Nippold, 2004).  

Clark o.fl. (2013) tóku saman 10 rannsóknir frá 1988 til 2009 þar sem notast var við stöðluð próf 

(oftast var notast við framburðarpróf Goldman-Fristoe) til að kanna tengsl framburðarfrávika og stams. 

Flestar rannsóknirnar fóru fram á þriggja til sex ára börnum sem stama og börnum sem stama ekki. Í 

þremur rannsóknum af tíu var stamhópurinn með marktækt slakari framburð heldur en 

samanburðarhópur. Í hinum sjö rannsóknunum fannst enginn marktækur munur.    

Óljóst er hvort það séu tengsl á milli stams og framburðarfrávika þar sem rannsóknir ýmist finna 

tengsl eða ekki auk þess sem sumir telja að ekki sé hægt að segja til um það vegna ófullnægjandi 

aðferða rannsókna sem hafa verið gerðar (Onslow, 2017).  

1.5 Faraldsfræði stams 

Í faraldsfræðilegri orðabók Miquel Porta (2014) kemur fram að hlutverk faraldsfræði sé að bæta eða 

hlúa að heilsufari almennings eða tiltekinna hópa. Það felst í að bera kennsl á og rannsaka 

heilbrigðisvanda, fylgjast með breytingum á heilsufari fólks ásamt því að meta virkni íhlutunar.  

Faraldsfræði er undirstaða þeirrar vitneskju sem við höfum um sjúkdóma og frávik (e. disorder). Ef 

við vitum tíðni stams er betur hægt að átta sig á hversu margir þurfa á viðeigandi inngripi eða aðstoð 

að halda. Faraldsfræðilegar rannsóknir á stami geta gefið okkur upplýsingar um það hvaða þættir 

tengjast stami, hvaða þættir gefa auknar líkur á að einstaklingur stami og hvort hann muni halda áfram 

að stama eða ná sjálfsprottnum bata (Yairi og Ambrose, 2013). Faraldsfræðilegar rannsóknir geta 

einnig haft áhrif á heilbrigðisstefnu yfirvalda með því að benda á algengi sjúkdóma eða kvilla svo 

mögulegt sé að koma í veg fyrir þá eða draga úr áhrifum þeirra og auka lífsgæði einstaklings (Gulis og 

Fujino, 2015). Margar faraldsfræðilegar rannsóknir á stami hafa verið gerðar meðal skólabarna en 

mun færri rannsóknir hafa skoðað tíðni stams meðal leikskólabarna og engin slík rannsókn hefur verið 

gerð meðal leikskólabarna á Íslandi. Tíðni stams er hægt að skoða með því að athuga annars vegar 

algengi og hins vegar nýgengi. Algengi stams segir okkur hve stórt hlutfall einstaklinga innan ákveðins 

þýðis á ákveðnum tíma stamar. Nýgengi segir okkur hversu mörg ný tilfelli stams verða á tilteknu 
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tímabili. Oftast er notast við uppsafnað nýgengi í faraldsfræðilegum rannsóknum um stam en það er 

hve margir munu stama einhvern tíma á lífsleiðinni og verður framvegis talað um nýgengi í þeirri 

merkingu (Yairi og Ambrose, 2013). 

1.5.1 Algengi stams 

Algengi stams er talið vera um 1% meðal fullorðinna (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; Yairi og 

Ambrose, 2013). Niðurstöður rannsókna hafa þó gefið nokkuð mismunandi hlutfallstölur. Bloodstein og 

Bernstein Ratner (2008) tóku saman 46 rannsóknir frá árinu 1893 til ársins 2006 á algengi stams en 

lægsta hlutfall þeirra sem voru greindir með stam var 0,3% en það hæsta 5,2%. Meðaltalið var 1% en 

miðgildið eilítið hærra, 1,2%. Þessi mikli breytileiki á hlutfallstölum kemur líklega til vegna þess hve 

aðferðarfræði rannsókna er mismunandi og einnig vegna mismunandi skilgreininga á stami og 

aldursbila sem skoðuð eru.  

Í rannsókn Craig o.fl. frá 2002 var algengi stams skoðað meðal fólks á mismunandi aldurskeiðum. 

Valið var lagskipt tilviljunarúrtak (e. stratified randomized sample) 4689 fjölskyldna í Ástralíu. Í þessum 

fjölskyldum voru 12131 einstaklingar á öllum aldri, yngstu þátttakendur voru tæplega ársgamlir og þeir 

elstu 99 ára. Rannsóknin er sú eina sem hefur notast við svo breitt aldursbil. Hringt var í einn meðlim 

hverrar fjölskyldu og þeir sem samþykktu þátttöku voru upplýstir um hvað rannsóknin snerist um og 

þau beðin um að tilkynna um fjölda og aldur fjölskyldumeðlima og hvort þau teldu einhvern 

fjölskyldumeðlim stama. Stami var lýst sem endurtekningu á atkvæðum, á heilu orði eða stuttum 

setningarlið, lengingum í tali eða festingum hljóða. Ef fjölskyldumeðlimur stamaði var óskað eftir því að 

fá að tala við viðkomandi í síma til þess staðfesta stamið. Í viðtalinu var tekið upp stutt málsýni að 

minnsta kosti 500 atkvæði auk þess var viðkomandi spurður um einkenni tengd stami eins og kvíða og 

feimni. Stam var staðfest ef matsmaður sem tók símaviðtalið og annar matsmaður sem hlustaði síðar 

á símtalið mátu báðir að um stam væri að ræða. Matsmaðurinn taldi atkvæði í hverri upptöku og 

hversu oft einstaklingurinn stamaði. Enn annar matsmaður hlustaði á upptökurnar og taldi einnig fjölda 

atkvæða og stams til að reikna út samræmi milli matsmanna og reyndist það vera r=0,93. Algengi 

stams var 0,7% yfir allt aldursbilið en algengið var mishátt eftir aldri. Eins og búast mátti við var 

algengið hæst meðal yngri barna, 1,4% hjá leikskólabörnum að sex ára aldri og 1,4% hjá börnum frá 

sex til tíu ára. Hjá 11 til 20 ára einstaklingum var algengið 0,5%; hjá 21-50 ára hækkaði algengið upp í 

0,8% en lækkaði í 0,4% hjá þeim sem voru eldri en 50 ára.   

1.5.2 Nýgengi stams 

Almennt er miðað við að uppsafnað nýgengi stams sé 5% (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; Yairi 

og Ambrose, 2013). Niðurstöður 16 rannsókna frá árunum 1921 til 2000 á nýgengi stams hafa gefið 

mjög mismunandi hlutfallstölur eða allt frá 0,7% og upp í 15,4% með meðaltalið 7,0% og miðgildi 

5,3%. Aldur og fjöldi þátttakenda var mjög mismunandi milli rannsókna, rannsóknin með fæsta 

þátttakendur var með 19 þátttakendur en stærsta úrtakið var 8000 manns. Þátttakendur voru á öllum 

aldri, þeir yngstu frá tveggja ára aldri en elstu eldri en 44 ára (Bloodstein og Ratner, 2008). Þessi mikli 

breytileiki á hlutfallstölum á nýgengi stams er líklega einnig vegna mismunandi skilgreininga á stami 

og rannsóknaraðferða sem voru notaðar og aldurs líkt og í rannsóknum á algengi.  
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1.5.3 Algengi og nýgengi stams hjá leikskólabörnum 

Mestar líkur eru á því að stama á fyrstu sex árum ævinnar (Yairi og Ambrose, 2013) en flest börn sem 

stama byrja og hætta á aldursbilinu tveggja til fimm ára (Andrews og Harris, 1964; Yairi og Ambrose, 

1999) en 5% barna sem stama byrja eftir fjögurra ára aldur (Yairi, Ambrose og Watkins, 2005). Vegna 

þess hve fáir byrja að stama eftir fjögurra ára aldur er tíðni stams líklega hæst á því aldursári (sjá t.d. 

Dworzynski, o.fl., 2007). Því er hentugt að mat á algengi og nýgengi stams fari fram á þeim aldri. 

Rannsóknir þar sem þessi aldur er skoðaður ætti því að gefa nákvæmari tíðnitölur á uppsöfnuðu 

nýgengi stams heldur en ef skoðaður væri annar aldur í þversniðsrannsókn.  

Þrátt fyrir það að stam sé algengast meðal barna hafa verið gerðar mun færri rannsóknir á algengi 

og nýgengi stams meðal barna á leikskólaaldri heldur en á skólaaldri og meðal fullorðinna (Yairi, 

Ambrose og Watkins, 2005; Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Rannsóknir á leikskólabörnum eru 

fáar en þær rannsóknir sem til eru um algengi og nýgengi stams meðal leikskólabarna hafa margar 

hverjar aðferðafræðilega vankanta (sjá kafla um aðferðafræði faraldsfræðirannsókna).  

1.5.3.1 Algengi meðal leikskólabarna 

Í rannsókn Oklidou og Kampanaros (2001) á Grikklandi var skoðað algengi stams og annarra tal- og 

málmeina fjögurra til fimm ára barna. Algengið var byggt á mati leikskólakennara. Rannsakendur 

hringdu í 76 leikskólakennara í hafnarborginni Patras og að fengnu samþykki um þátttöku var þeim 

sendur skimunarlistinn Communication Checklist for Pre-School Teachers. Tæpur helmingur eða 36 

leikskólakennarar tóku þátt í rannsókninni og skiluðu upplýsingum um börnin. Tveimur árum síðar var 

skimunarlistinn sendur aftur á leikskólana sem höfðu tekið þátt. Skimunarlistinn var sendur tvisvar á 

skólaárinu (2000/2001) og tók 21 leikskólakennari þátt í fyrra skiptið og 13 í seinna skiptið. Aðferðin 

var með þessum hætti til þess að fá upplýsingar um innra réttmæti og áreiðanleika rannsóknar. 

Meðaltal innra áreiðanleikamats kennara var r=0,85 (sf=0,14). Leikskólakennarar voru beðnir um að 

skima eftir tal- og málmeinum hjá börnunum og skrá niður hvert það barn sem kennarar töldu að 

sýndu einkenni sem passaði við þær upplýsingar sem kennarar fengu í skimunarlistanum (CCPT). 

Byggt var alfarið á mati leikskólakennara og það mat ekki staðfest af sérfræðingum til dæmis voru 

engar upptökur teknar af börnunum til að staðfesta stam. Í fyrri skimuninni var algengið 2,2% (n=15) í 

676 barna úrtaki en í seinni skimuninni tveimur árum síðar var algengið 0,9% (n=9) í 437 barna úrtaki. 

Samanlagt algengi var 1,7% (N=1113) en hafa þarf í huga að einungis var notast við skimunarlista svo 

ekki er um staðfest tilfelli að ræða auk þess sem skimunarlistinn var ekki staðlaður við grísk norm og 

næmi og sértæki skimunarlistans umhugsunarvert (Oklidou og Kamananaros, 2001).    

McLeod og Harrison (2009) athuguðu tíðni tal- og málmeina hjá 4983 fjögurra til fimm ára börnum í 

Ástralíu. Til að afla upplýsinga um börnin voru spurningalistar lagðir fyrir foreldra og tekið var viðtal við 

þá. Ásamt því voru spurningalistar lagðir fyrir kennara barnanna og beint mat var gert á börnunum 

með fyrirlögnum prófa. Niðurstöður gáfu til kynna að 5,6% foreldra höfðu áhyggjur af stami eða 

smámæli barna sinna.  

Proctor o.fl. (2008) rannsökuðu algengi stams meðal 3164 leikskólabarna á aldrinum 2-5 ára í 

Illinois fylki í Bandaríkjunum. Stam var skilgreint sem áberandi endurtekningar hljóða, atkvæða eða 

eins atkvæða orða, lengingar hljóða eða festingar í tali. Þessum einkennum gætu fylgt grettur, 
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augnblikk, hreyfingar höfuðs og/eða erfiðleikar við hreyfingar annarra líkamshluta. Öll börn þeirra 

foreldra sem höfðu samþykkt þátttöku í rannsókninni voru skimuð af þjálfuðum matsmönnum með 

beinu áhorfi í leikskóla barnanna. Börnin voru athuguð bæði í samskiptum við önnur börn og kennara 

ásamt 15-20 mínútna leik við matsmann. Ef fyrri matsmaður mat sem svo að barnið stamaði var annar 

matsmaður kallaður til og mat stam hjá barninu stuttu síðar eða yfirleitt 20-30 mínútum síðar. Auk þess 

voru kennarar beðnir um að benda á þau börn sem þeir töldu að stömuðu og foreldrar voru spurðir 

hvort þeir teldu barnið stama eða hvort þau teldu að önnur vandamál í tali og máli væru til staðar. Börn 

sem voru talin stama af einhverjum þessara aðila voru tekin upp á hljóðupptöku og upptakan notuð til 

að meta hvort stam væri til staðar eða ekki. Ekki var gefið upp á hversu mörgum upptökum var hægt 

að staðfesta stam. Fjölskyldur 68 barna (2,2%) töldu barnið stama en einungis 35% eða 1107 

fjölskyldur svöruðu spurningalistanum. Kennarar töldu 72 börn (2,3%) stama en matsmenn töldu 81 

barn (2,6%) stama ef notast var bæði við mat kennarans og matsmanna var algengi stams hjá 2-5 ára 

leikskólabörnum 2,5% þar sem ekki var algjört samræmi í mati foreldra og kennara á því hvort börnin 

stömuðu eða ekki.  

Í japanskri rannsókn frá 2018 var á algengi stams athugað hjá 2278 (N=2408) þriggja ára börnum á 

eyjunni Hokkaido á árunum 2009 til 2012. Öllum börnum er boðið að koma í almenna skoðun á 

heilsugæslu en valkvætt er að mæta líkt og þekkist hér á landi. Í Japan fara skoðanirnar fram við eins 

og hálfs árs og þriggja ára aldur. Í þessum skoðunum skimuðu hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu fyrir 

ýmsum þroskatengdum þáttum hjá börnunum og vísuðu á talmeinafræðing ef barn skimaðist með 

vandamál í tali eða máli. Talmeinafræðingur mat hvort málþroskavandi og framburðarerfiðleikar væru 

til staðar en á meðan skoðuninni stóð leitaði talmeinafræðingur sem var einnig höfundur 

rannsóknarinnar eftir stameinkennum hjá barninu. Leitaði hann eftir endurtekningum, lengingum, 

festingum, hækjuorðum og aukahreyfingum í tali og hegðun barnanna. Bauð hann svo foreldrum og 

barni að koma mánuði eftir skoðunina ef barn var talið stama. Barnið var metið í leik eða í samræðum 

auk þess sem foreldrar voru spurðir um stam barnsins en engin myndbandsupptaka var tekin af barni 

vegna tímaskorts samkvæmt rannsakanda. Með þessari aðferðarfræði fékkst algengistalan 1,4 % 

(n=32), 95% öryggisbil [0,9-1,9%] (Shimada, o.fl., 2018). 

Eins og sjá má á töflu 1 er algengi stams meðal ungra barna mismunandi eftir rannsóknaraðferðum 

og þeim aldri sem skoðaður er. Algengið er frá 1,1% og upp í 5,6%. Meðaltal 2,37% og miðgildið 2%.  
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Tafla 1. Algengisrannsóknir á stami ungra barna 

 
Aldur (ár) N 

Algengi 
(%) 

Månsson (2000) 3 1042 5 

Oklidou og Kamanaros (2001) 4-8 1113 2,2 

Craig o.fl. (2002) 2-5 720 1,4 

Proctor o.fl. (2008) 2-5 3164 2,5 

Dworzynski o.fl. (2007) 2 12892 1,1 

3 2,0 

4 3,5 

7 1,6 

McLeod og Harrison (2009) 4-5 4983 5,6 

Shimada, Toyomura, Fujii og  Minami (2018) 3 2274 1,4 

 

1.5.3.2 Nýgengi meðal leikskólabarna 

Á eyjunni Bornholm í Danmörku athugaði Månsson (2000) nýgengi stams og algengi stams hjá öllum 

börnum fæddum 1990 og 1991. Foreldrum allra þriggja ára barna (N=1042) var boðið í mat á tali, máli 

og heyrn barnanna og 98% foreldra þáðu boðið. Matið fór fram á heimili barnanna þar sem 

talmeinafræðingur lék við barnið og laðaði fram viss orð og lét þau gera ákveðin verkefni til að draga 

fram atriði svo hægt væri að meta mál og tal með kerfisbundnum hætti. Börnin voru einnig 

heyrnarmæld í skoðuninni. Stam var ekki í öllum tilfellum staðfest við athugun heldur byggt á 

upplýsingum frá foreldrum þegar var metið hvort barnið stamaði eða ekki. Bakgrunnsupplýsingar um 

mál og tal barnsins voru einnig fengnar. Í þessari skoðun voru 51 börn af 1021 talin stama, eða 5%. 

Ekki var möguleiki að hafa samband við öll börnin aftur en í tvígang, tveimur og sex árum eftir 

upphaflegu gagnasöfnunina var leitað eftir upplýsingum um stam og önnur tal- og málmein frá 

kennurum, hjúkrunarfræðingum og öðrum sem gætu verið með upplýsingar um börnin og við það 

bættust við tvö tilfelli stams sem jók nýgengi í 5,2%. Við það að notast við gagnasöfnin eins og gert 

var í tveimur síðari gagnasöfnunum er líklegt að einhver tilfelli náist ekki og því er líklegt að nýgengi sé 

í raun hærra en 5,2%. Einnig þarf að hafa í huga að mögulegt sé að einhver stamtilfelli byrji og endi 

fyrir þriggja ára aldur.   

Eins og sjá má á töflu 2 eru hlutfallstölur á nýgengi stams í rannsóknum á töluverðu reiki eða allt frá 

3,5% til 11,2%. Meðaltalið er 7,4% en miðgildið 8,4%. Líkt og með algengisrannsóknir hefur 

aðferðafræði rannsókna og aldur úrtaks mikið um það að segja hve há hlutfallstala nýgengis fæst í 

rannsóknum. Umfjöllun um fleiri faraldsfræðirannsóknir á nýgengi stams má finna í kafla um 

batahorfur. 
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Tafla 2. Nýgengisrannsóknir á stami ungra barna 

Rannsókn 
Aldur 
(ár) 

N 
Nýgengi 

(%) 

Andrews og Harris (1964) 2-7 1000 3,5 

Månsson (2000) 3-9 1040 5,2 

Dworzynski o.fl. (2007) 2-7 12892 8,4 

Reilly o.fl. (2009) 2-3 1619 8,5 

Reilly o.fl. (2013) 2-4 1619 11,2 

        
 

1.6 Forvarnir 

Yfirleitt er mælt með því að bíða með meðferð við staminu þangað til 12 mánuðum eftir að það hófst 

nema barnið sé þjakað af staminu og dregur áberandi úr máltjáningu sinni eða þá að foreldrar séu 

áhyggjufullir (Reilly o.fl., 2013). Þó hefur verið sýnt fram á það að ef íhlutun við staminu hefst seinna 

en 15 mánuðum eftir upphafi þess er það ekki eins áhrifaríkt og íhlutun sem hefst fyrr þó ekki séu tekin 

með þau tilvik þar sem börn ná sjálfsprottnum bata (Yairi o.fl., 1996). Í rannsókn Ingham og Cordes 

(1998) kom fram að aldur barna skipti einnig máli í íhlutun við stami en sé íhlutun hafin fyrir sex ára 

aldur næst betri árangri en ef íhlutun hefst síðar. En til þess að snemmtæk íhlutun geti átt sér stað þarf 

að greina stamið snemma (Einarsdóttir og Ingham, 2008). Óþarfi er þó að öll þau börn sem stama á 

leikskólaaldri fari í þjálfun þar sem stór hluti þeirra hættir líklega að stama stuttu eftir að stam hefst en 

vissulega væri meðferð hjálpleg fyrir þau börn sem koma til með að stama í lengri tíma (Reilly, o.fl., 

2013).  

Vonir hafa verið bundnar við að finna þætti sem spá fyrir því hvort börn nái sjálfsprottnum bata 

eða þrói með sér þrálátt stam svo betur sé hægt að sinna þeim hópi en enn sem komið er eru 

vísbendingarnar veikar og langtímarannsóknir hafa fengið mismunandi niðurstöður. Þeir þættir sem 

rannsóknir hafa sýnt að gætu mögulega tengst auknum líkum á sjálfsprottnum bata eru: að vera stúlka 

hafa góða tal- og málfærni (Yairi o.fl., 1993) og fjölskyldusögu um sjálfsprottinn bata (Yairi o.fl., 1993; 

Yairi o.fl., 1996; Ambrose o.fl., 1997).    

1.7 Batahorfur 

Til þess að athuga hve stór hluti þeirra sem byrja að stama munu koma til með að halda því áfram og 

hve stór hluti hættir að stama án íhlutunar hafa verið notaðar ferns konar aðferðir. Sú fyrsta og elsta 

felst í óformlegu mati sérfræðings á þeim fjölda tilfella sem komið höfðu inn á borð hans á stofu. 

Bryngelson (1938) tók saman fjöldatölur þeirra sem hættu að stama fyrir átta ára aldur (N=1492) og 

voru það um það bil 40% sem að náðu sjálfsprottnum bata án íhlutunar (Yairi og Ambrose, 2013).  

Önnur aðferð felst í afturskyggnum (e. retrospective) aðferðum þar sem foreldrar eru spurðir aftur í 

tímann um liðið eða yfirstandandi stam barna sinna. Í flestum rannsóknum á sjálfsprottnum bata þeirra 

sem stama er notast við þessa aðferð (Bernstein og Bloodstein Ratner, 2008). Gallinn við þessar 

aðferðir er sá að ekki er hægt að staðfesta stam eða mæla stamið með nokkrum hætti af sérfræðingi 

ef barnið er hætt að stama auk þess sem þessi aðferð treystir á minni þeirra sem spurðir eru.  
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Þriðja aðferðin felst í langsniðsrannsókn en hún er erfiðust í framkvæmd en er áhrifaríkasta leiðin til 

að spá fyrir um batahorfur þeirra sem stama. Andrews og Harris (1964) gerðu tímamótarannsókn á 

stami en fylgt var eftir 1000 börnum í Newcastle á Englandi frá fæðingu til 16 ára aldurs með beinni 

athugun á heilsufari barnanna á heimili þeirra. Fylgst var með því hvort börnin hefðu byrjað að stama 

og ef svo var hversu lengi þau hefðu stamað og hvort þau hefðu hætt að stama. Rannsakendur komu 

fjórum sinnum á ári fyrstu sjö árin en eftir það fækkaði heimsóknum í eitt skipti á ári. 43 börn voru 

metin stama sem gefur nýgengið 4,9% þegar tekið hefur verið tillit til brottfalls í upphafi rannsóknar. Í 

lok rannsóknar stömuðu 9 einstaklingar eða 0,9% barnanna. Sextán barnanna stömuðu einungis á 

minna en sex mánaða tímabili á aldrinum 2-4 ára og við fimm ára aldur hafði um helmingur hætt að 

stama. Fyrir hverja stelpu stömuðu 2,4 strákar og jókst kynjahlutfallið eftir því sem leið á rannsóknina. 

79% þeirra sem stömuðu voru hættir að stama við 16 ára aldur. Rannsóknin hefur sætt gagnrýni 

meðal annars vegna þess að ekki var alltaf beitt beinni athugun rannsóknarmanna heldur notast við 

umsagnir foreldra um stam barnsins. Rannsóknin er engu að síður eina langtímarannsóknin þar sem 

stóru úrtaki var fylgt eftir frá fæðingu til unglingsaldurs og fyrsta langtímarannsóknin á stami (Ingham, 

1976; Yairi og Ambrose, 2013). 

Í Melbourne í Ástralíu var nýgengi og upphaf stams kannað meðal tveggja til fjögurra ára barna og 

þeim fylgt eftir 12 mánuðum eftir upphaf stams og fylgst var með hvort stamið héldi áfram eða hætti á 

því tímabili. Rannsóknin var hluti af stóru verkefni Early Language in Victoria Study (ELVS) þar sem 

börnum var fylgt eftir frá átta mánaða aldri og málþroski, framburðarfrávik, einhverfa og aðrir þættir 

skoðaðir og kortlagðir hjá börnunum. Upphaflega tóku foreldrar 1910 barna þátt í Melbourne en 1619 

tóku þátt í rannsókninni á stami ungra barna. Foreldrar sem samþykktu þátttöku í rannsókninni fengu 

segul til að setja á ísskápinn með einkennum stams ásamt símanúmeri sem þau áttu að hringja í ef 

þau töldu að barn sitt stamaði. Þau fengu einnig bréf til þess að segja sig úr rannsókninni ef þau vildu 

það. Höfðu foreldrar ekki dregið sig úr rannsókn og ekki hringt til þess að tilkynna um stam barns 

fengu þau á fjögurra mánaða fresti áminningu bréfleiðis um þátttöku þeirra í rannsókninni. Ef 

talmeinafræðingurinn sem svaraði símtali foreldra gat ekki útilokað að barnið stamaði ekki, kom hann í 

45 mínútna heimsókn þar sem hann tók niður upplýsingar um stameinkenni sem barnið sýndi, hvenær 

stamið hófst og fjölskyldusögu um stam. Síðan var 25 mínútna málsýni tekið sem sýndi foreldra í leik 

við barnið og ef óvissa var um það hvort barn stamaði á myndbandsupptökunni var fenginn hópur 

sérfræðinga sem mátu hvort stam væri til staðar eða ekki hver í sínu lagi. Skoðað var einnig hversu 

mörg börn hættu að stama og náðu bata við fjögurra ára aldur. Viðmið þess að bati hefði náðst var að 

foreldrar og talmeinafræðingur töldu alvarleika síðustu þriggja mánaða vera minni en einn í tvo mánuði 

og aldrei hærri en tveir á alvarleikaskala frá einum og upp í 10. Þessi alvarleikaskali er notaður í 

Lidcombe prógramminu (1=ekkert stam, 2=mjög vægt stam og 10 mjög alvarlegt stam) en 

talmeinafræðingur kom mánaðarlega í 12 mánuði og tók samskonar málsýni af foreldrum í leik við 

barnið eins og tekið var í upphafi. Niðurstöður sýndu að upphaf stams átti sér stað hjá fyrstu börnum 

við 20 mánaða aldur og varð þá næstum veldisvöxtur á aukningu stamtilfella fram til 40 mánaða aldurs 

en dró úr vexti næstu átta mánuðina til 48 mánaða aldurs. Við fjögurra ára aldur var nýgengi stams 

11,2% og aðeins 6,3% barnanna höfðu náð bata 12 mánuðum eftir upphaf stamsins (Reilly, o.fl., 

2013). 
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Dworzynski o.fl. (2007) gerðu viðamikla langtímarannsókn á stami ungra tvíbura þar sem helsta 

viðfangsefnið var að komast að erfðaþætti þeirra sem halda áfram að stama og þeirra sem hætta að 

stama. Til þess að fá upplýsingar um það hvort tvíburarnir væru ein- eða tvíeggja voru foreldrar 

einfaldlega spurðir þeirrar spurningar. Við tveggja ára aldur voru foreldrar spurðir með spurningalista 

hvort þau teldu tvíbura sína stama. Við þriggja og fjögurra ára aldur voru þeir aftur spurðir og bættist 

við spurning um það hvort þau hefðu áhyggjur af tali eða máli tvíbura sinna. Við sjö ára aldur var spurt 

hvort foreldrar hefðu áhyggjur af tali eða máli barnanna án sérstakrar spurningar um stam en spurt var 

þó um hverjar áhyggjurnar væru væru þær til staðar. Algengi stams við tveggja ára aldur var 1,1% og 

við þriggja ára aldur var það 2%. Algengi stams fór hæst í 3,5% við fjögurra ára aldur en lækkaði svo 

niður í 1,6% við sjö ára aldur. Til þess að börn væru talin með þrálátt (e. persistent) stam þurftu 

foreldrar að telja að barnið sitt hefði stamað þegar foreldrar svöruðu tveimur spurningalistum af fjórum 

auk þess sem barnið þurfti að stama við sjö ára aldur að mati foreldra. Ef svo var ekki voru börnin talin 

hætt að stama. Upplýsingar úr tveimur spurningalistum voru til um 12892 börn og gaf það 8,4% 

(n=1085) uppsafnaða nýgengi en 87,5% þeirra barna hættu að stama og 12,4% hélt áfram að stama. 

Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að eineggja tvíburar eru líklegri en tvíeggja til þess að stama 

báðir.  

Yairi og Ambrose (1999) framkvæmdu langsniðsrannsókn á ungum börnum sem stama til að 

kanna hve hátt hlutfall þeirra sem stama ná sjálfsprottnum bata. Til þess að tryggja að öll börnin í 

rannsókninni stömuðu voru sett ákveðin þátttökuviðmið. Öll börnin í rannsókninni voru sex ára eða 

yngri og talin stama bæði af foreldrum og tveimur rannsakendum. Alvarleiki stams þurfti að vera meiri 

en tveir á alvarleikaskala frá núll og upp í sjö og þurfti barnið að sýna þrjár stamlíkar talflæðistruflanir á 

100 atkvæðum í samfelldu tali. Börn með frávik í taugaþroska voru frábendingar í rannsókninni. 

Foreldrar voru spurðir um upphaf stams og voru þau hvött til að skoða gömul gögn sem gætu hjálpað 

þeim að muna tímabilið sem barnið byrjaði að stama á auk þess að horfa til dagsetninga í líf i þeirra til 

að þrengja tímabilið sem barnið byrjaði að stama á. Foreldrarnir voru beðnir um að lýsa alvarleika og 

einkennum stamsins í upphafi og þróun þess. Fjörtíu mínútna málsýni af sjálfsprottnu tali barnanna var 

tekið af börnunum, bæði í samskiptum við foreldra og einnig við annan rannsakandann. Til að auka 

gæði málsýnanna voru foreldrar til dæmis beðnir um að spyrja opinna spurninga í málsýninu og 

minnka þar af leiðandi stutt svör barnsins. Auk þess voru málsýnin lengri en í mörgum öðrum 

rannsóknum sem auka áreiðanleika og réttmæti málsýnanna en flest málsýnanna voru 1000 til 1500 

atkvæði og málsýnin tekin á tveimur dögum til að minnka áhrif skaps og samræðna eins dags. 

Þjálfaðir matsmenn með hundruð klukkustunda reynslu fóru yfir málsýnin og rannsakendur fóru yfir 

80% málsýnanna til að mæla áreiðanleika sem mældist góður, eða r=0,86 á stamlíkum 

talflæðistruflunum. Á sex mánaða fresti voru börnin endurmetin, málsýni tekin og rannsakandi leitaði 

eftir stami og mat barnið á alvarleikaskala. Viðmið þess að börn stömuðu ennþá var að foreldrar töldu 

að barnið stamaði enn eða að rannsakendur sáu stam hjá barninu. Foreldri eða rannsakandi töldu 

stam barns vera hærra en einn á alvarleikaskala og að stam hefði verið til staðar í 48 mánuði eða 

lengur. Til þess að barn væri talið hætt að stama þurftu öll eftirfarandi atriði að vera til staðar: 

rannsakandi taldi stam ekki til staðar, alvarleiki samkvæmt foreldri og rannsakanda minna en einn (á 

skala frá 0 til 7, þar sem 0 er ekkert stam en 7 mjög alvarlegt), stamlíkar talflæðistruflanir færri en þrjár 
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á hver 100 atkvæði og ekkert stam til staðar 12 mánuðum eftir að stam var talið hætt, metið bæði af 

foreldri og rannsakanda. Lokaúrtakið samanstóð af 84 börnum sem voru metin í að minnsta kosti 48 

mánuði eftir upphaf stams. Af þeim voru 22 (26%) sem héldu áfram að stama fjórum árum eftir upphaf 

stamsins en 62 (74%) höfðu hætt að stama. Rannsakendur töldu þó líklegt að færri en 26% séu með 

þrálátt stam vegna þess að ef minnstu grunsemdir lágu fyrir að barnið stamaði stundum var það sagt 

með þrálátt stam. Þau sem hættu að stama gerðu það flest sex til 35 mánuðum eftir upphaf stams. 

Stúlkur voru 35% þeirra sem hættu að stama en 18% þeirra sem héldu áfram að stama. Rannsóknin 

sýndi það einnig að börn sem voru upphaflega með væg stameinkenni voru ekki líklegri en önnur með 

fleiri stameinkenni til að hætta að stama. 

Fjórða aðferðin felst í tölfræðilegri afleiðslu (e. statistical deduction) en í henni felst að skoða 

hlutfallsmun uppsafnaðrar nýgengi, það er hve margir hafa einhvern tíma stamað en hún er eins og 

fyrr kom fram oft talin um 5% og algengi, það er hve margir stama nú sem er talið um 1%. Aðferðin 

gefur það til kynna að 80% þeirra sem að byrja stama hætta að stama en 20% halda áfram. Almennt 

er talið að um 70-80% einstaklingar sem byrja að stama munu koma til með að hætta því (Yairi og 

Ambrose, 2013). Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að um sjálfsprottinn bati verði í um 40-50% 

tilvika en líklegt er að þeir reikni ekki með þeim börnum sem ná sjálfsprottnum bata skjótt eftir að 

stamið hefst og missi af þeim í talningunni. Ef stam hefur verið viðvarandi í meira en 15 mánuði er talið 

að auknar líkur séu á því að það verði þrálátt (Ingham og Cordes, 1998). 

1.8 Aðferðafræði faraldsfræðirannsókna á stami 

Til þess að fá eins nákvæmar niðurstöður í faraldsfræðirannsóknum á stami og mögulegt væri þyrfti að 

notast við langsniðsathugun á stórum úrtökum barna frá unga aldri þar sem sérfræðingar meta og 

staðfesta stamið með beinum og tíðum athugunum á börnunum á meðan rannsókn stendur yfir svo 

hægt sé að fylgjast með hverjir byrja að stama, hvenær þeir byrja og einnig hverjir ná sjálfsprottnum 

bata og þá hvenær og hvaða faraldsfræðilegir þættir liggja að baki. En vegna þess hve erfið og dýr slík 

rannsókn er í framkvæmd er lítið um rannsóknir sem uppfylla öll þessi skilyrði (Yairi og Ambrose, 

2013). Vegna þessa hafa algengi, nýgengi og aðrir faraldsfræðilegir þættir stams oft verið metnir með 

annars konar rannsóknarsniðum og aðferðum sem fylgja ákveðnum óhjákvæmilegum skekkjum og 

bjögunum í niðurstöðum sem þarf að hafa til hliðsjónar þegar niðurstöður þessara rannsókna eru 

krufnar.  

Í rannsóknum á stami hefur ýmist verið notast við mat foreldra, kennara, talmeinafræðinga eða mat 

annarra reyndra matsmanna og stundum er notast við fleiri en eina tegund matsmanns. Stundum eru 

foreldrar, kennarar eða hjúkrunarfræðingar notaðir til að skima fyrir stami og reyndir matsmenn 

staðfesta stamið. Mismunandi er á milli rannsókna hve miklum og nákvæmum upplýsingum um stam 

er safnað. Í sumum rannsóknum er ekkert málsýni tekið og stam er ekki staðfest af málsýni. Margar 

rannsóknir gefa ekki upp hver alvarleiki stams var hjá þátttakendum. Fáar rannsóknir hafa sýnt tíðni 

stamstunda meðal þátttakenda og í flestum rannsóknum eru engar áreiðanleikamælingar á mati 

matsmanna gerðar, sjá töflu 3.  
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Tafla 3. Aðferðir faraldsfræðirannsókna til að meta og staðfesta stam ungra barna 

 

Til þess að fá eins góðar upplýsingar um uppsafnaða nýgengi og algengi stams í 

þversniðsrannsóknum og mögulegt er þarf að hafa í huga aldur barnanna. Sé stamið metið of 

snemma í faraldsfræðilegum rannsóknum mun ákveðinn hluti barnanna eiga eftir að stama síðar og 

algengis- og nýgengistölur úr slíkum rannsóknum endurspegla ekki raunverulegt þýði nema notast sé 

við langtímasnið þar sem börn í sama úrtaki eru metin með nokkurra mánaða millibili. Ástæða þess að 

mikilvægt er að hefja söfnun gagna snemma á lífsleiðinni er sú að ef rannsókn hefst síðar er möguleiki 

á því að eitthvert barnanna hafi stamað og hafi hætt því áður en rannsókn hófst. Þar með er möguleiki 

á því að barn hafi stamað en sé hætt því. Þar af leiðandi getur rannsakandi ekki staðfest sjálfur hvort 

um stam hafi verið að ræða heldur einungis notast við mat foreldra. Slíkt rannsóknarsnið getur boðið 

upp á meiri skekkju vegna þess að treyst er á minni foreldra og stamið er ekki staðfest af þjálfuðum 

matsmanni (Yairi og Ambrose, 2013).  

Í faraldsfræðilegum rannsóknum á stami ungra barna eru það einmitt oftast nær foreldrar sem gefa 

upplýsingar um stam barnsins síns. Þau segja til um það hvort barnið stami, hvernig það stami og 

hvort eða hvenær það hætti að stama. Með því að spyrja foreldra þessara spurninga er gert ráð fyrir 

að foreldrar átti sig á einkennum stams og að þau geti metið með nokkurri vissu að börnin stami. 

  

Málsýni 
tekið 

Stam er 
staðfest 

með 
málsýni 

Fjöldi 
stamstunda 

eða %SA hjá 
börnum birtar 

Reyndur 
matsmaður metur 
stam með beinum 

hætti 

Alvarleiki stams 
metinn með 
huglægum 

kvarða 

Áreiðanleika-
mælingar á 

%SA hjá 
matsmanni 

Andrews og Harris 
(1964) 

- - - x***** - - 

Månsson (2000) - - - x***** - - 

Oklidou og 
Kamanaros (2001) 

- - - - - - 

Craig o.fl. (2002) x* x* - x***/****** - 0.93 

Proctor o.fl. (2008) x* x*/*** - x** - - 

Dworzynski o.fl. 
(2007) 

- - - - - - 

McLeod og 
Harrison (2009) 

- - - - - - 

Reilly o.fl. (2009) x* x**** - x****** x - 

Reilly o.fl. (2013) x* x**** - x****** x - 

Shimada 
o.fl.(2018) 

- - - x****** - - 

*Málsýni var hljóðupptaka en ekki myndband 

**Tveir matsmenn mátu tal barnsins 

***Í gegnum síma eða hljóðupptöku 

****Ef óvissa var um hvort barn stamaði var fenginn hópur sérfræðinga sem mátu stam hver í sínu lagi 

*****Ekki alltaf notast við matsmann til að meta stam, stundum foreldra 

******Börn voru skimuð af óreyndum matsmanni en öll börn sem voru valin til nánari athugunar voru metin af 
reyndum matsmanni 
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Foreldrar þurfa einnig að geta metið tíðni stameinkenna og alvarleika þeirra ef það á að vera hægt að 

nota svör þeirra við rannsóknir á faraldsfræði stams ungra barna (Einarsdóttir og Ingham, 2009a). 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Rogers Ingham (2009a) var skoðað hversu áreiðanlegir og 

nákvæmir foreldrar voru að meta fjölda stamstunda hjá börnum. Tekin voru málsýni af 20 börnum sem 

stömuðu. Málsýnin voru klippt niður og valin myndskeið þar sem börnin stömuðu. Hjá hverju barni voru 

valdar þrjá mínútur (3*1 mínúta) sem sýndu barn að leika og tala við rannsakanda. Foreldrar mátu 

stam eigin barna og mat þeirra var borið saman við mat tveggja reyndra talmeinafræðinga með 

reynslu af því að meta stam. Einnig mátu foreldrar barna sem stömuðu ekki myndböndin og áttu börn 

á sama aldri. Samræmi í mati foreldra barna sem stömuðu við mat talmeinafræðinganna var 90,9% en 

samræmi í mati foreldra barna sem stömuðu ekki var 86,4%. Foreldrar barna sem stama voru betri að 

mæla stamstundir barnsins síns heldur en aðrir foreldrar og reyndust foreldrar áreiðanlegir og 

nákvæmir þegar kom að því að meta stamstundir barna sinna.  

1.9 Mælingar á talflæðistruflunum 

Vegna þess hve stam er fjölbreytilegt hefur reynst erfitt að magnbinda það og hafa fræðimenn deilt um 

það hvernig sé best að fara að því (Einarsdóttir og Ingham, 2005). 

Wendell Johnson (1959) flokkaði talflæðistruflanir með því að skoða tal fullorðinna sem stama ekki 

með aðstoð nemenda sinna og samstarfsfélaga. Skipti hann talflæðistruflununum í átta flokka: 

Upphrópanir (e. interjections), endurtekning á atkvæðum (e. part-word repetition), endurtekning á 

orðum (e. word repetition), endurtekning á setningarliðum (e. phrase repetition), umorðun (e. revision), 

ókláraðar setningar (e. incomplete phrases), festingar (e. broken words) og lengingar (e. prolonged 

sounds). Af þessari vinnu Johnson og félaga hafa sprottið mörg flokkunarkerfi stams. Johnson (1959) 

taldi að enginn áberandi munur væri á fjölda og gerða talflæðistruflana þeirra sem eru að byrja að 

stama og þeirra sem ekki stama (Ambrose og Yairi, 1999). 

Ambrose og Yairi (1999) skoðuðu líkt og Johnson tal þeirra sem stama og stama ekki en þau 

skoðuðu tal tveggja til fimm ára barna. Börnin sem stömuðu voru 90 talsins og máttu ekki hafa stamað 

lengur en í sex mánuði en samanburðarhópur samanstóð 54 börnum sem stömuðu ekki. 

Rannsakendur skiptu talflæðistruflunum í annars vegar stamlíkar talflæðistruflanir (e. stuttering like 

disfluencies (SLD)) sem eru endurtekningar á hljóðum og atkvæðum, endurtekningar á eins atkvæðis 

orðum og festingar og lengingar og hins vegar aðrar talflæðistruflanir (e. other disfluencies (OD)) sem 

eru upphrópanir, umorðanir og ókláraðar setningar og að lokum endurtekningar á setningaliðum. 

Áreiðanleiki milli matsmanna og rannsakanda var athugaður á 20 málsýnum hjá börnum sem stama 

og 10 sem ekki stama. Áreiðanleikinn var r=0,86 fyrir stamlíkar talflæðistruflanir en r=0,93 fyrir aðrar 

talflæðistruflanir. Borið var saman tal beggja hópanna og sýndu börnin sem stama fleiri stamlíkar 

talflæðistruflanir, 10,4 atkvæði (sf=6,4) á móti 1,3 atkvæði (sf=0,8)  hjá samanburðarhópi á hver 100 

atkvæði. Af stamlíkum talflæðistruflunum voru endurtekningar á hljóðum og atkvæðum algengastar, 

5,3 atkvæði (sf= 4,2) og endurtekningar á eins atkvæðisorðum 3,3 (sf=2,1). Lengingar og festingar 

komu þar á eftir með 1,8 atkvæði (sf=2) en samanburðarhópur sýndi þessar stamlíku talflæðistruflanir 

mun sjaldnar eða 1,3 atkvæði (sf=0,8) á hver 100 atkvæði. Ekki var áberandi munur á öðrum 

talflæðistruflunum (e. other disfluencies) á milli hópanna. Þessar niðurstöður segja til um að magn og 
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gerð stamlíkra talflæðistruflana er það sem greinir á milli barna sem stama og þeirra sem gera það 

ekki. Endurtekingar á hljóðum og atkvæðum voru 34% þeirra talflæðistruflana sem komu fram hjá 

stamhópnum sem gefur til kynna að talflæðistruflunin er kennimerki stams. Ambrose og Yairi telja 

einnig að þar sem 20% talflæðistruflana stamhópsins voru endurtekningar á eins atkvæða orðum að 

slík talflæðistruflun ætti að vera talið til stameinkenna en skiptar skoðanir eru um það (T.d. Wingate, 

2001 og Jiang, o.fl., 2012). Rannsakendur töldu sig sýna fram á með rannsókninni að stamlíkar 

talflæðistruflanir eru besta mælistikan á stam en eins og fyrr hefur komið fram hafa aðrir fræðimenn 

verið þeim ósammála. 

Gallar þess að flokka niður talflæðistruflanir út frá flokkun Johnson (1959) líkt og Yairi og Ambrose 

gera eru nokkrir. Stamlík talflæðistruflun er ekki endilega stam, allir geta sýnt stamlíkar 

talflæðistruflanir eins og sést t.d. í niðurstöðum Ambrose og Yairi (1999). Þar sem að allir geta sýnt 

stamlíkar talflæðistruflanir þurfti að ákveða hve hátt hlutfall talflæðistruflanir þurfa að vera í tali svo 

einstaklingur sé talinn stama en notuðust þau við þrjár stamlíkar talflæðistruflanir á 100 atkvæði. Það 

var þó ekki algilt því Ambrose og Yairi töldu að nokkur börn hefðu sýnt allt að fimm stamlíkar 

talflæðistruflanir án þess að börnin stömuðu í raun. Til þess að notast við þessa flokkun þarf að skrifa 

niður málsýnin sem tekin eru og flokka niður allar talflæðistruflanir sem er tímafrekt og óþarfi 

(Einarsdóttir og Ingham, 2005).  

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Roger Ingham (2005) voru skoðaðar með gagnrýnum hætti  

rannsóknir sem höfðu metið stam hjá börnum með því að meta allt hökt í tali bæði stamlík einkenni og 

aðrar talflæðistruflanir. Niðurstaðan var sú að það sem greindi börn sem stömuðu frá þeim sem 

stömuðu ekki voru stamlíkar taltruflanir en aðrar taltruflanir voru svipaðar hjá börnum sem stömuðu og 

þeim sem stömuðu ekki. Ákveðnir flokkar taltruflana gáfu ekki vísbendingu um hvort barnið héldi áfram 

að stama eða næði bata á stami. Það var algjör óþarfi að mæla bæði stamlík einkenni og önnur 

einkenni taltruflana.  

1.10 Stamstundir til mælinga á stami 

Áherslan í mælingum á stami hefur því færst frá því að horfa til sérstakra flokka talflæðistruflana og  

því að meta einungis hvort einstaklingur hafi stamað eða ekki (Einarsdóttir og Ingham, 2005).  

Martin og Haroldson (1981) sýndu fram á að betra væri að telja stamstundir heldur en að telja 

mismunandi flokka talflæðistruflana en notast var við skilgreiningu í mati á stami meðal óreyndra 

matsmanna. Annar hópurinn átti að notast við staðlaða skilgreiningu Wingate (1964) en hinn hópurinn 

átti einfaldlega að telja hversu oft stam kom fram. Hópurinn sem taldi stamstundir fékk betri 

niðurstöðu, bæði áreiðanleiki milli matsmanna og milli sama matsmanns (60% úr báðum mælingum) 

var betri en hjá hópnum sem mat mismunandi flokka af talflæðistruflunum.  

Rannsóknir á réttmæti og áreiðanleika þeirrar aðferðar að notast við stamlíkar talflæðistruflanir hafa 

verið gerðar og hafa þær sýnt að flokkun stamlíkra talflæðistruflana til mælinga og mats á stami fylgja 

fleiri vandkvæði heldur en að notast við stam sem er skynjað af viðmælanda (Onslow, Gardener, 

Bryant, Stuckings og Knight, 1992; Cordes, 2000). 

Rannsóknir hafa sýnt að áreiðanleiki milli matsmanna á stami hafa verið misgóðar og rými hafi 

verið fyrir bætingu. Í rannsóknum hefur áreiðanleiki milli matsmanna sem unnið hafa saman í lengri 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3687212/#R64
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tíma oft reynst góður þar sem þeir hafa líklega náð að samræma mat á stami en ekki hefur fengist 

sami árangur án þjálfunar eða samræmds mats og mikilvægt er að allir þeir sem mæla stam séu að 

meta stam með sama hætti. Því var þörf á samræmdu mati aðila sem meta stam. Þjálfun í mati á 

stami þar sem búið er að er samræma mat er svarið við því en samræmi í mælingum hefur lengi verið 

veikleiki í rannsóknum á stami (Einarsdóttir og Ingham, 2005).  

Gerð hafa verið tvö þjálfunarkerfi Stuttering Measurement System (SMS) (Ingham o.fl., 1999) og 

Stuttering Measurement Assessment And Training (SMAAT) (Ingham o.fl., 1998) til að auka samræmi 

í mati og auka réttmæti í mælingum á stami. SMS notast við tölvuforritið SMS til að skrá niður fjölda 

atkvæða og stamstunda í málsýni. Ýtt er á vinstri músarhnapp til að skrá atkvæði en hægri 

músarhnapp til að skrá stamstund og halda skal músarhnappnum niðri á meðan stami stendur. Þeir 

sem eru í þjálfun horfa á 15 eins til þriggja mínútna myndbönd af börnum og fullorðnum sem stama en 

10 sérfræðingar í stami mátu myndböndin hver í sínu lagi og skráðu hvenær stamstund átti sér stað, 

fjölda atkvæða í hverju myndbandi og eðlileika tals. Einungis þau myndbönd sem þar sem 80% 

sérfræðinga voru sammála um þessi atriði voru notuð í prógramminu. Til þess að ná fullnægjandi 

árangri í SMS mega atkvæði, stamstundafjöldi og náttúruleiki tals ekki skeika 5% frá því sem 

sérfræðingarnir mátu. SMAAT er samskonar þjálfunarkerfi sem notast við tölvuforrit en nokkur atriði 

eru mismunandi á milli kerfanna. Í SMAAT er myndbandi skipt í 5 sekúnda tímaþrep og hvert þrep 

metið sem stamað eða ekki. Myndbönd SMAAT voru níu talsins, öll af fullorðnum sem stama og hvert 

myndband var tvær mínútur. Á æfingahluta prógrammsins var stoppað eftir hvert 5 sekúndna þrep ef 

stam var ekki réttilega metið en á prófhluta prógrammsins var árangur metinn án endurgjafar 

(Bainbridge, Stavros, Ebrahimian, Wang og Ingham, 2015). 

Bainbridge o.fl. (2015) könnuðu hvort þjálfunarkerfið væri betra til að samræma mat á stami. 

Þátttakendum var skipt niður í fjóra tólf manna hópa, einn hópurinn hlaut þjálfun í SMS, annar þjálfun í 

SMAAT, sá þriðji fékk enga þjálfun og fjórði fékk einnig þjálfun með í SMS svo hægt væri að gera 

réttmætisathugun á annarri þjálfunaraðferðinni. Báðir SMS hóparnir bættu mat sitt um um það bil 34% 

sem var marktækt betri árangur en fékkst með engri þjálfun og SMAAT en helmingur SMAAT hópsins 

bætti sig um 36% en helmingur hópsins bætti sig ekki. Niðurstöðurnar benda til þess að þjálfun auki 

samræmi milli matsmanna og SMS sé betra þjálfunarkerfi en stutt var á milli þjálfunar og prófunar og 

því má spyrja sig hvort bæting vegna þjálfunar viðhaldist í lengri tíma eftir þjálfun.  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknar var að athuga algengi og nýgengi stams meðal fjögurra ára barna á Íslandi. 

Þessi aldur var valinn því algengi stams er aldrei hærra en á þeim aldri. Þá er hægt að sjá hve stór 

hópur stamar á þessum aldri til þess að áætla hve margir byrja að stama og hægt að sjá hve margir 

hafa hætt að stama við fjögurra ára aldur og hve margir þróa mögulega með sér þrálátt stam. Til þess 

að komast að því hvort barn stami var myndbandsupptaka tekin af barninu í leik og athugað hvort barn 

stamaði í athugun. Upplýsingar voru svo fengnar hjá foreldri/forráðamanni en eins og kom fram í 

inngangi getur stam verið breytilegt og því mögulegt að barn sem stamar stami ekki í athugun. Því var 

eitt markmið rannsóknar að komast að því hve margir stömuðu í athugun af þeim sem foreldrar töldu 

að stömuðu að staðaldri. Einnig var kannað hvort börn sem foreldrar telja að séu hætt að stama stami 

enn. Að lokum var markmiðið að kanna hversu alvarlegt stamið var hjá börnum sem stömuðu í 

athugun hjá rannsakanda. .Líkt og fram kemur í inngangi er mikilvægt að finna snemma börn sem 

koma til með að vera með þrálátt stam svo hægt sé að veita þeim viðeigandi og snemmtæka íhlutun.  

1) Hvert er algengi stams meðal fjögurra ára barna á Íslandi? Hvert er uppsafnað nýgengi stams 

meðal fjögurra ára barna á Íslandi? 

2) Hversu margir stama í athugun hjá rannsakanda sem foreldrar telja að stami eða hafi stamað? 

3) Hversu margir sem hafa stamað að sögn foreldra eru hættir að stama? 

4) Hver er alvarleiki stamsins hjá börnunum sem stama í athugun? 
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3 Fyrra þrep: Skimun 

3.1 Aðferð 

3.1.1 Þátttakendur  

Tíu af 19 heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu samþykktu að skima fyrir stami. Þátttakendur 

rannsóknar voru 223 börn sem fóru í fjögurra ára skoðun á tímabilinu 14. febrúar til 18. apríl 2018. Alls 

tóku 88 foreldrar ekki þátt af ástæðum sem eru ekki alþekktar en nokkrar koma til greina (sjá mynd 1). 

a) börn foreldra sem ekki tala íslensku gátu ekki verið í úrtakinu vegna þess að skimunarlistinn var 

einungis á íslensku, b) hjúkrunarfræðingar gleymdu að afhenda spurningalista í skoðun í einhverjum 

tilfellum, c) að minnsta kosti sex foreldrar neituðu þátttöku í rannsókninni en líklega voru þeir fleiri þar 

sem ekki var haldin tala um fjölda foreldra sem neituðu þátttöku. 135 (60,5%) foreldrar barna 

samþykktu þátttöku í rannsókninni en tveir foreldrar gleymdu að fylla út skimunarlistann fyrir stam og 

var því svarhlutfall 59,6%. Meðalaldur barnanna var 4;3 ára (sf=2,5 mánuðir) og miðgildið 4;2 ára. 

Yngsta barnið var 4 ára en það elsta 5;2 ára sem gefur aldursspönnina 14 mánuðir. 55,6 % barnanna 

voru strákar (n=75) en 44,4% voru stelpur (n=60). 

 

Mynd 1. Flæðirit sem sýnir brottfall þátttakenda í skimunarhluta og gagnasafn I 
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3.1.2 Mælitæki til skimunar á stami 

Hannaður var skimunarlisti til að skima fyrir stami þeirra barna sem komu í fjögurra ára skoðun á 

heilsugæslu. Á skimunarlistanum sem lagður var fyrir foreldra var einkennum stams lýst. Foreldrar áttu 

að meta hvort þau telji að barnið hökti meira en eðlilegt er miðað við jafnaldra þess.  Skimunarlistinn  

samanstóð af sex spurningum. Spurt var hvort foreldri teldi barnið stama nú, í síðustu viku, síðastliðna 

sex mánuði eða síðastliðin þrjú ár. Hægt var að velja um þrjá svarmöguleika við spurningunum; „já‟, 

„nei‟ og „ekki viss‟. Einnig var spurt um það hvenær barn hætti að stama ef það hafði stamað auk 

þess hve lengi það hafi stamað (sjá fylgiskjal 1). 

3.1.3 Framkvæmd 

Gagnasöfnun skimunarhlutans var unnin með Sigríði Ástu Vigfúsdóttur sem gerði meistaraverkefni um 

faraldsfræði framburðarfrávika en úrtakið í báðum rannsóknum var það sama. Kynning um þessa 

rannsókn og rannsókn um framburðarfrávik fyrir svæðisstjóra og/eða fagstjóra á heilsugæslustöðvum 

á höfuðborgarsvæðinu var haldin af Sesselju Guðmundsdóttur, sviðsstjóra Þróunarstofu 

heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu. Nokkrar heilsugæslur samþykktu að taka þátt eftir erindi 

Sesselju en sendur var póstur ásamt fylgiskjali (sjá fylgiskjal 2) á svæðisstjóra og/eða fagstjóra þeirra 

heilsugæsla sem höfðu ekki þegar samþykkt þátttöku til að fá fleiri heilsugæslur til að taka þátt í 

skimuninni.  

Hlutverk hjúkrunarfræðinga á viðkomandi heilsugæslu var að afhenda foreldri/forráðamanni blöð 

frá rannsakendum í fjögurra ára skoðun ásamt því gefa rannsakendum upplýsingar um það hvernig 

börn koma út á PEDS spurningalista sem jafnan er lagður fyrir foreldra barna sem koma í fjögurra ára 

skoðun. Blöðin sem foreldrar fengu voru; 1) upplýsingablað um rannsóknina (sjá fylgiskjal 3), 2) 

samþykkisblað (sjá fylgiskjal 4) þar sem foreldrar samþykkja, a) að þau hafa lesið rannsóknina, b) að 

gögn um barnið megi nota í rannsóknarskyni með því skilyrði að fyllsta trúnaðar sé gætt og c) að 

ábyrgðarmenn rannsóknar megi skoða niðurstöður úr PEDS um þroskatengda þætti sem svarað var á 

heilsugæslu. 3) skimunarlistinn fyrir stami (sjá fylgiskjal 1), 4) skimunarlistinn „Skilningur á tali í 

samhengi (ICS)“ (sjá fylgiskjal 5).  

Rannsakendur beggja rannsókna komu annan hvern miðvikudag á heilsugæslur til að sækja útfyllt 

skimunarblöð og bættu við nýjum blöðum svo alltaf væri nóg af skimunarlistum þangað til 

rannsakendur kæmu næst. Rannsakendur skiptu með sér heilsugæslustöðvum eftir staðsetningu 

heilsugæslanna til að stytta tímann sem útkeyrsla og söfnun gagna tók á heilsugæslustöðvum. 

Rannsakendur hittust og færðu niðurstöður á tölvutækt form. Mismunandi var hvenær skimun hófst á 

heilsugæslustöðvum en fyrsti dagur skimunar var 14. febrúar 2018 en fimm af 10 stöðvum byrjuðu 14. 

eða 15. febrúar. Síðasta heilsugæslustöðin hóf skimun 1. mars 2018 en gagnasöfnun var hætt 18. 

apríl 2018 á öllum heilsugæslum.  

3.1.4 Úrvinnsla 

Upplýsingar úr útfylltum blöðum foreldra voru færðar inn í forritið Microsoft Excel 2016. Þátttakendum 

voru gefin rannsóknarnúmer og upplýsingar um heilsugæslustöð, niðurstöður úr skimunum bæði fyrir 

framburð og stam voru settar í sama Excel-skjal en persónuupplýsingar voru færðar inn í annað Excel-
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skjal með rannsóknarnúmerum svo hægt væri að hafa samband við þátttakendur. Tvö börn foreldra 

sem samþykktu þátttöku en náðist ekki í voru tekin úr gagnasafni. 

3.1.5 Siðferði 

Rannsóknin fékk leyfi hjá Vísindasiðanefnd (VSN-18-021) og var tilkynnt til Persónuverndar. Þar sem 

rannsóknin var unnin í samstarfi við heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þurfti einnig leyfi frá 

Vísindasiðanefnd heilsugæslunnar sem fékkst (VSN-18-021-V1). 

3.2 Niðurstöður úr skimun 

Tveir foreldrar (1,5%) af 133 töldu barn sitt stama á þeim tíma sem fjögurra ára skoðunin fór fram en 

10 (7,5%) voru ekki vissir hvort barn þeirra stamaði þá, sjá töflu 4. Eitt foreldri (0,8%) taldi barn sitt 

hafa stamað síðastliðna viku frá komu í fjögurra ára skoðun en 11 foreldrar (8,3%) voru ekki vissir 

hvort barnið hafi stamað á þeim tíma. Tíu foreldrar töldu barn sitt hafa stamað síðastliðna sex mánuði 

frá komu í fjögurra ára skoðun en 11 foreldrar (8,3%) voru ekki vissir hvort barnið hefði stamað á 

tímabilinu. Sé horft til síðastliðinna þriggja ára fyrir komu í fjögurra ára skoðun þá töldu 17 foreldrar 

(12,8%) barn sitt hafa stamað á tímabilinu en 12 (9,0%) voru ekki vissir hvort barnið sitt hafi stamað á 

tímabilinu. 

Tafla 4. Tíðni stams út frá mati foreldra 

                                                        Stamaði síðastliðna/síðastliðin 

  
Núna Viku Sex mánuði Þrjú ár 

Já 2 (1,5%) 1 (0,8%) 10 (7,5%) 17 (12,8%) 

Nei 121 (91%) 121 (91%) 112 (84,2%) 104 (78,2%) 

Ekki viss 10 (7,5%) 11 (8,3%) 11(8,3%) 12 (9%) 

Samtals 133 133 133 133 
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4 Seinna skref: Nánari upplýsingar, staðfesting og alvarleiki 

Markmið seinna þreps rannsóknarinnar var þrískipt. Í fyrsta lagi var markmiðið að fá nánari 

upplýsingar um stam barnsins, hvort sem foreldri/forráðamaður taldi barnið hafa stamað á þeim tíma 

sem athugun fór fram eða hvort foreldri/forráðamaður taldi að barnið stamaði en væri hætt að stama 

eða hvort foreldri/forráðamaður væri ekki visst um að barnið stamaði. Í öðru lagi var markmiðið að fá 

staðfestingu á núverandi stami. Það skal þó hafa það í huga að það kann að vera að barnið stami þó 

að það sé ekki staðfest með beinum hætti við athugun vegna breytileika stamsins eða að barn hafi 

stamað sem er hætt að stama. Í slíkum tilvikum er byggt á upplýsingum frá foreldrum og þarf þá minni 

og nákvæmni foreldra að duga. Í þriðja lagi var markmiðið að meta alvarleika stams hjá þeim börnum 

sem stama á þeim tíma sem athugun fór fram. 

4.1 Aðferð 

4.1.1 Þátttakendur 

Hringt var í þá foreldra sem samþykktu þátttöku á samþykkisblaði og höfðu hakað við „já” eða „ekki 

viss” við spurningar um núverandi stam eða stam sem var til staðar og þeim boðið að koma í athugun 

til rannsakanda. Af þeim 133 sem tóku þátt í skimun á völdum heilsugæslum á höfuðborgarsvæðinu 

skimuðust 34 börn (25,5%). Af þeim komu 23 börn í nánari athugun en sjö þessara 23 barna höfðu 

ekki stamað að mati foreldra eftir sýningu myndbands af einkennum stams (sjá nánar síðar) og 

lýsingar rannsakanda. Lokaúrtakið var því 16 börn sem stömuðu á þeim tíma sem athugun fór fram að 

mati foreldra eða höfðu stamað að mati foreldra, sjá mynd 2. Meðalaldur barnanna var 4;3 ára (sf=3,3 

mánuðir) en miðgildið 4;2 ára. Yngsta barnið var 4;0 ára en það elsta 5;1 ára sem gefur 

aldursspönnina 13 mánuðir. Í gagnasafni II, lokaúrtakinu voru níu drengir (56,3%) en sjö (43,8%) 

stúlkur. 
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Mynd 2. Flæðirit sem sýnir brottfall þátttakenda í síðari hluta rannsóknar og gagnasafn II 

4.1.2 Framkvæmd 

Foreldrum þeirra barna sem merktu við að barnið þeirra stami, hugsanlega stami eða hafi stamað var 

boðið að koma með barnið sitt á Talþjálfun Reykjavíkur, Heyrnar- og talmeinastöð Íslands eða á 

skrifstofu Jóhönnu Einarsdóttur í Háskóla Íslands eftir hentugleika rannsakanda og foreldra og því 

hvort þurfti að athuga bæði framburð og stam eða einungis stamið.   

Foreldrum/forráðamönnum var sýnt myndband af börnum sem stama og útskýrt var fyrir þeim 

helstu einkenni stams í tali og þau spurð hvort þau könnuðust við slík einkenni í tali barna sinna. Að 

því loknu var athugað tal barnsins með málsýni og spurningalistinn STUREN lagður fyrir foreldri eða 

forráðamann af rannsakanda. Eftir að málsýni var tekið var foreldri spurt hvort það hafi greint stam hjá 

barninu í málsýninu.   

4.1.3 Bakgrunnsupplýsingar 

Foreldrar voru spurðir um faraldsfræðilega þætti í athuguninni eins og fjölskyldusögu um stam, þróun 

stamsins og einkenni en spurningalistinn STUREN (Einarsdóttir o.fl., 2014) skiptist í fimm kafla: 1) 

upphaf stams, 2) þróun stams, 3) núverandi einkenni stams, 4) þjálfun og 5) aðrar spurningar (sjá 

fylgiskjal 6; STUREN-spurningalisti).  

Rannsakandi tók viðtal við foreldra og spurði foreldra um atriði á listanum og fékk líklega 

nákvæmari svör og ýtarlegri en hefðu fengist hefðu foreldrar sjálfir fyllt út spurningalistann.  
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4.1.4 Málsýni 

Tekið var um 10 mínútna málsýni af börnunum til að athuga talflæði barns við skoðun og athugað 

hvort barn stamaði. Málsýnið var tekið af barninu við leik eða í spjalli annað hvort við rannsakanda eða 

foreldra. Foreldri var síðan spurt eftir málsýnið hvort það hafi tekið eftir því hvort barnið hafi stamað á 

meðan málsýnið var tekið upp. Betra er að meta stam af  myndbandi en einungis á hljóðrænu formi 

svo hægt sé að sjá spennu í talfærum og aðrar hreyfingar sem stundum fylgja stami. Reynt var að 

hafa barn sitjandi við borð en í sumum tilvikum var ákveðið að taka upp leik barnsins á teppi til að 

freistast til að ná eðlilegri leik fram hjá barni. Ef barn talaði lítið var tími upptöku lengdur eilítið til að 

vega upp á móti litlu tali en aldrei þó lengri en 803 sekúndur. Meðallengd málsýnanna í sekúndum var 

639 sek (sf=97,3) með miðgildið 625,5 sek. Stysta málsýnið var 416 sek en það lengsta 803 sek. 

Meðallengd atkvæða í málsýnunum var 369,5 atkvæði (sf=150 atkvæði) með miðgildið 344,5 atkvæði 

þar sem stysta málsýnið var 180 atkvæði en það lengsta 639 atkvæði. 

4.1.5 Tækjabúnaður og annar búnaður 

Notast var við Toshiba Sattelite L850 með 15,6 tommu skjá til að sýna foreldrum myndband af börnum 

sem stama til þess að vera viss um að foreldrar skilji hvað stam væri og gæti þar með staðfest stam 

hjá barni sínu. Á myndbandinu sést og heyrist í níu börnum að stama en þau voru valin með það til 

hliðsjónar að fá fjölbreytileg stameinkenni og mismunandi að alvarleika. Myndbandið var af börnum 

sem voru í doktorsrannsókn leiðbeinanda en myndbandið var ein mínúta að lengd. Myndbandsbrotin 

sem sýnd voru höfðu verið metin sem stam af tíu íslenskum talmeinafræðingum í tvígang. Innbyggðir 

hátalarar tölvunnar voru notaðir sem hljóðgjafi. 

Til upptöku á málsýni var notast við Ipad 4 með 5 MP myndavél og LG G4 sími með 16 MP 

myndavél. Notast var við mx518 mús til talningar á atkvæðum og stami ásamt Bose QC35 

heyrnartólum til að hlusta eftir stami og atkvæðum.  

4.1.6 Úrvinnsla málsýna 

Notast var við forritið Stuttering Measurement System (SMS) til að vinna úr málsýnunum. Með forritinu 

er hægt að telja fjölda atkvæða og fjölda og lengd stamstunda. Forritið getur gefið ýmsar upplýsingar 

um málsýnið, til dæmis heildarfjölda atkvæða, heildarfjölda stamstunda, meðalfjölda atkvæða á mínútu 

og meðalfjölda stamlausra atkvæða á mínútu. Sá eiginleiki forritsins sem helst var notaður er hlutfall 

stamaðra atkvæða (e. stuttered syllables), %SA, en það sýnir hvað stam kemur mikið fram í tali 

barnanna. Rannsakandi fór yfir málsýnin og taldi atkvæði og stamstundir en rannsakandi hefur hlotið 

þjálfun í notkun forritsins. Hægt er að nálgast forritið gjaldfrjálst á slóðinni http://sms.id.ucsb.edu/. 

4.1.7 Staðfesting stams 

Hægt var að staðfesta stam ef stamstund barns sást á málsýni hjá rannsakanda. 

 

4.1.8 Mat á alvarleika 

Alvarleiki stams var metinn með hlutfalli stamaðra atkvæða (%SA) ásamt því var gert alvarleikamat á 

kvarðanum 0 til 10 en 0 táknar ekkert stam en 10 mjög alvarlegt stam en þessi kvarði er notaður í 

http://sms.id.ucsb.edu/
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STUREN þjálfunarkerfinu. Í málsýnum var talið að undir 3% stamaðra atkvæða væri vægt stam, 

miðlungs alvarlegt stam væri frá 5-10% og alvarlegt stam væri þegar meira en 10% atkvæða væru 

stömuð. Það skal þó hafa í huga að hlutfall stamaðra atkvæða gefur ekki upp alla myndina af 

alvarleika stams. Nauðsynlegt er að hafa huglægan alvarleikaskala sem matsmaður metur umfram 

þær upplýsingar sem fást með hlutfalli stamaðra atkvæða. Það er gert vegna þess að einstaklingur 

sem stamar oft getur verið með vægara stam en einstaklingur sem stamar sjaldnar en lengur og með 

meiri spennu þegar stamstund á sér stað hjá honum. Horft er til hversu áberandi stamið er, lengd 

stamstunda, aukahreyfinga og spennu hjá þeim sem stamar.   

4.1.9 Áreiðanleiki rannsakanda í mati á stami 

Rannsakandi mat sjálfur öll málsýnin sem tekin voru í rannsókninni. Rannsakandi tók saman þau atriði 

þar sem einhver vafi lék á því að barn hafi stamað og sýndi hann leiðbeinanda atriðin og komist var að 

samhljóma niðurstöðu hvort stam hafi átt sér stað eða ekki.  

Til þess að kanna samræmi rannsakanda (e. intrarater reliability) við sjálfan sig voru valin tvö 

málsýni af handahófi og mat undirritaður málsýnin aftur fjórum vikum eftir upphaflegt mat á 

málsýnunum og samræmi í mati á stamstundum og atkvæðum skoðað milli mælinga. Í málsýnunum  

tveimur var fylgni milli heildarfjölda atkvæða r=0,92 en fylgni á milli mælinga á hlutfalli stamaðra 

atkvæða var r=0,94. 

Samræmi milli matsmanna (e. interrater reliability) var einnig skoðað en tveir reyndir matsmenn mátu 

helming heildarfjölda málsýna eða fjögur málsýni hvor, (matsmaður nr. 1 og matsmaður nr. 2) og 

borinn var saman fjöldi atkvæða og fjöldi stamstunda í mati matsmannanna við mat rannsakanda, sjá 

töflu 5. Fylgni á milli mælinga á hlutfalli stamaðra atkvæða hjá rannsakanda og matsmanns nr. 1 og nr. 

2 var r=0,4 sem er lág jákvæð fylgni. Þar sem þó nokkur munur var á hlutfalli stamaðra atkvæða á milli 

rannsakanda og annarra matsmanna var ákveðið að fá þriðja matsmanninn til að meta þau tilfelli þar 

sem ósamræmi var á milli mælinga. Fylgni milli rannsakanda og matsmanns nr. 3 var r=0,83 sem er 

há jákvæð fylgni en matsmaður nr. 3 var með töluvert fleiri stamstundir metnar en rannsakandi, sjá 

einnig í töflu 5. 

Tafla 5. Hlutfall stamaðra atkvæða (%SA) að mati matsmanna og rannsakanda. 

Þátttakenda-
númer 

Rannsakandi 
Matsmaður 

nr. 1 og nr. 2 
Matsmaður 

nr. 3 

6 0 1,4 2,0 

2 0 0,3 1,0 

8 0,3 1,4 1,2 

12 1 5,7 3,4 

10 0,5 0,7 2,1 

14 2,2 1,8 - 

16 1,8 1,9 - 

4 0 0 - 
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4.1.10 Úrvinnsla  

Börnunum 16 sem stömuðu í athugun eða höfðu stamað var skipt upp í tvo hópa til að skoða mun á 

bakgrunnsþáttum milli hópanna. Börn sem stama að mati rannsakanda og foreldra (n=11) og börn 

sem stömuðu ekki í athugun að mati rannsakanda og foreldrar töldu vera hætt að stama (n=5).   

Bakgrunnsupplýsingar voru settar inn í tölfræðiforritið SPSS statistics. Reiknað var 95% öryggisbil 

fyrir algengis- og nýgengistölur. Ekki er mælt með því að nota venjulegt öryggisbil í hlutfallareikningi ef 

annar atburðurinn gerist sjaldnar en 15 sinnum. Vegna þess var notast við leiðrétt öryggisbil með plus 

four aðferð þar sem aðferðin gefur meiri nákvæmni í smáum úrtökum en venjulegt öryggisbil getur 

gefið. 95% öryggisbil með plus four aðferð er hægt að nota ef smærri hópurinn er stærri en 10. Til 

þess að beita aðferðinni er tveimur þátttakendum bætt í hvorn hóp. Það er tveimur í hóp þeirra sem 

stama eða stömuðu og tveimur í hóp þeirra sem ekki stama (Moore o.fl., 2009).  

4.1.11 Siðferði 

Foreldrar samþykktu þátttöku í rannsókninni á samþykkisblaði í skimun á heilsugæslustöðvum. 

Myndbandsupptökur í athugun voru samþykktar af foreldrum með því skilyrði að þeim yrði eytt að 

lokinni rannsókn. Foreldrum var bent á viðeigandi úrræði ef þau vildu sækjast eftir íhlutun við staminu.  

4.2 Niðurstöður 

4.2.1 Algengi stams 

Af þeim 133 börnum sem voru skimuð stömuðu 7,5% barnanna (n=10) í athugun að mati 

rannsakanda. Algengi stams ef einungis væri miðað mat rannsakanda var því 7,5%, leiðrétt 95% 

öryggisbil (LÖb) með plus four aðferð var [4,0% ; 13,5%]. Algengi stams meðal fjögurra ára barna var 

hins vegar 8,3% (n=11) ef stuðst var bæði við staðfest tilfelli í athugun (n=10) og mat foreldra á stami 

barns (n=1), 95% LÖb var [4,6% ; 14,4%] en eitt barn var talið stama af foreldri en stamaði ekki í 

athugun að mati rannsakanda og foreldris. Algengi stams ef miðað var einungis við mat foreldra var 

4,5% (n=6) eftir að hafa sýnt foreldrum myndband af börnum sem stama. Sú algengistala er því án 

mats rannsakanda í athugun. Börn sem stömuðu við athugun og voru talin stama af foreldrum á þeim 

tíma sem athugun fór fram voru 5, (3,8%). Algengi stams ef miðað væri við 1% stömuð atkvæði í 

athugun af rannsakanda var 3,0%, (n=4). 

4.2.2 Nýgengi stams 

Uppsafnað nýgengi stams var 12,0%, 95% Öb [7,5% ; 18,8%] þar sem 16 börn í úrtakinu (N=133) 

höfðu stamað að mati foreldra eftir komu í athugun til rannsakanda.     

4.2.3 Staðfesting á stami og upplýsingar úr málsýnum 

Sex börn (4,5%) voru talin stama að staðaldri að mati foreldra. Þar af var eitt barn sem stamaði ekki í 

athugun að mati rannsakanda og foreldris, sjá töflu 6. Tveir foreldranna töldu að barnið sitt stamaði oft 

meira heldur en sást í athugun hjá rannsakanda. Tíu börn voru hætt að stama að mati foreldra en 

fimm þeirra stömuðu í athugun (31,3%) að mati rannsakanda. Hlutfall stamaðra atkvæða hjá þeim var 

0,5% að meðaltali. Meðaltal stamaðra atkvæða þeirra fimm barna með núverandi stam að mati 
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foreldra og rannsakanda var hins vegar 1,3%. Af þessum fimm börnum með núverandi stam að mati 

rannsakanda og foreldra þá sáu fjórir foreldrar stam í athugun, sjá töflu 6.  

Börnin sem stömuðu í athugun að mati rannsakanda (n=10) sýndu að meðaltali 2,9 stamstundir 

(sf=2,3) með miðgildið 2,5 í málsýnunum. Flestar stamstundir í athugun voru átta en fæstar ein 

stamstund. Hlutfall stamaðra atkvæða hjá hópnum sem stamaði í athugun var að meðaltali 0,9% 

(sf=0,7%) með miðgildið 0,8% þar sem hæsta hlutfallið var 2,2% en það lægsta 0,2%. Alvarleiki stams 

hjá börnunum var vægur hjá þeim öllum og hæst fór hann í 2 á alvarleikaskala en flest sem stömuðu 

voru metin með 1 í alvarleika. 

Tafla 6. Útkoma úr málsýnum 

Þátttakenda-
númer 

Stamar nú 
samkvæmt 
foreldrum 

Foreldri sér 
stam í 

athugun 

Fjöldi 
stamstunda í 

athugun 
%SA 

Fjöldi 
atkvæða 

Alvarleiki 

1 nei nei 0 0 535 0 

2 nei nei 0 0 489 0 

3 nei nei 0 0 227 0 

4 nei nei 0 0 228 0 

5 já nei 0 0 419 0 

6 nei já 0 0 387 0 

7 nei nei 1 0,2 502 1 

8 nei nei 1 0,3 290 1 

9 nei nei 1 0,2 583 1 

10 nei nei 1 0,5 203 1 

11 já nei 2 0,8 261 1 

12 já já 3 1,0 302 1 

13 nei nei 3 1,4 216 1 

14 já já 4 2,2 180 2 

15 já já 5 0,8 639 1 

16 já já 8 1,8 451 2 

Samtals  6 5 29 - - - 

 

4.2.4 Bakgrunnsþættir hjá börnum sem stama (BSS) og þeim sem eru hætt að 
stama (BSStö) 

Börn sem stömuðu (BSStö) voru börn sem foreldrar töldu að væru hætt að stama og stömuðu ekki í 

athugun að mati rannsakanda (n=5). Hlutfall barna sem höfðu stamað en voru hætt því við fjögurra ára 

aldur ef horft var til mats foreldra var 31,3%. Börn sem stama (BSS) (n=11) samanstóð af börnum sem 

stömuðu í athugun að mati rannsakanda (n=10) auk barns sem foreldri taldi að stamaði á þeim tíma 

sem athugun stóð yfir (n=1) en stamaði ekki í athuguninni sjálfri.  

BSS byrjuðu fyrr að stama að meðaltali (29,5 mánaða) en BSStö (34,4 mánaða), sjá töflu 7. Hjá 

BSStö byrjuðu 40% að stama mjög skyndilega og stamið varð mikið innan við 1-3 daga að mati 
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foreldra en 27% meðal BSS 27% BSS byrjuðu skyndilega að stama að mati foreldra og varð stamið 

mikið á innan við viku en 20 % hjá BSStö, sjá töflu 8.  

Foreldrar allra barna sem stömuðu við athugun og einnig þeirra sem voru hætt að stama töldu að 

upphafseinkenni stamsins vera endurtekningar á atkvæðum. Festingar voru einnig upphafseinkenni 

18% BSS og sama hlutfall BSS sýndi einnig lengingar með endurtekningunum á atkvæðum. Festingar 

og lengingar voru upphafseinkenni 40% BSStö en 20% einungis lengingar ásamt endurtekningum á 

atkvæðum, sjá töflu 9.  

BSStö voru með betri framburð en BSS. BSStö fá að meðaltali hærri útkomu (32,2) á ICS- 

kvarðanum heldur en BSS (30,1). Því hærri útkoma á framburðarkvarðanum því meiri skiljanleiki tals. 

BSStö eru með betri málþroska heldur en jafnaldrar þeirra að mati foreldra, 80% foreldra BSStö telja 

að barnið sitt sé með betri málþroska en jafnaldrar á móti 45,5% foreldra BSS. Eitt BSS er tvítyngt 

(9%) en ekkert BSStö er tvítyngt. Ekkert barn hefur fengið greiningu sem eru tengdar þroska, námi, 

hegðun eða tilfinningum í úrtakinu.   

Svipað hlutfall BSS og BSStö hafa hlotið þjálfun við stami, 18,2% BSS og 20% BSStö. Áberandi 

hærra hlutfall BSS eiga fjölskyldumeðlimi sem hafa stamað (36,4%) en hjá BSStö (20%). BSS eiga 

einnig hlutfallslega fleiri fjölskyldumeðlimi sem hafa átt í erfiðleikum með tal, mál og lestur (72,7%) 

heldur en BSStö (60%) og 54,5% BSS eiga fjölskyldumeðlimi sem hafa verið greind með athyglisbrest, 

ofvirkni eða bæði á móti 40% hjá BSStö. Hlutfall mæðra með bakkalárgráðu er hátt meðal beggja 

hópa, 90,9% hjá mæðrum BSS en 80% hjá mæðrum BSStö. Hlutfall feðra með bakkalárgráðu eða 

hærra menntunarstig er hins vegar mjög mismunandi milli hópanna, 63,6% hjá BSS en 0% hjá BSStö.  

Einhverjir erfiðleikar voru til staðar í fæðingum 54,5% BSS en 60% BSStö en 72,7% mæðra BSS 

gengu fulla meðgöngu en 80% mæðra BSStö. Meðal fæðingarþyngd BSS var 3854,6 grömm en 

BSStö var 3146,2 grömm. 
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Tafla 8. Lýsing á upphafi stams 

  
BSS (%) 
(n=11) 

BSStö (%) 
(n=5) 

Heild (%) 
(n=16) 

Stam hófst smátt og smátt 18.0 20.0 0.1875 

Stam var lítið í fyrstu en jókst smátt og smátt 18.0 20.0 0.1875 

Stam hófst skyndilega og varð mjög mikið innan við viku 27.0 20.0 0.25 

Stam hófst mjög skyndilega og varð mjög mikið innan 1-3 daga 27.0 40.0 0.3125 

Ekkert af ofantöldu 9.0 0 0.0625 

Tafla 9. Upphafseinkenni stams 

  
BSS (%) 
(n=11) 

BSStö (%) 
(n=5) 

Heild (%) 
(n=16) 

Endurtekningar á atkvæðum 64.0 40.0 56.3 

Endurtekningar á atkv. og festingar 18.0 0 12.5 

Endurtekningar á atkv. og lengingar  18.0 20.0 18.8 

Endurtekningar á atkv., lengingar og festingar 0 40.0 12.5 
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5 Umræða 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að bæði algengi og nýgengi stams ræðst að nokkru leyti 

af skilgreiningu á því hvað telst vera stam og með öllum vægari tilfellum er algengi og nýgengi stams 

býsna algengt. Algengi stams taldist vera 7,5%, 95% LÖb [4,0% ; 13,5%] (N=133) hjá fjögurra ára 

íslenskum börnum ef notast var við staðfest tilfelli rannsakanda og mat foreldra að barnið stamaði. Ef 

horft var á mat rannsakanda auk eins tilfellis þar sem barn var talið stama af foreldri en stamaði ekki í 

málsýni hækkar algengi í 8,3%, 95% LÖb [4,6% ; 13,5%].  

Uppsafnað nýgengi stams var 12,0%, 95% LÖb [7,5% ; 18,8%]. Öll tilfelli stams sem greindust i 

rannsókninni voru með væg eða mjög væg einkenni. Þau börn sem stömuðu við athugun stömuðu 

flest lítið og voru öll með væg einkenni stams að mati rannsakanda og foreldra. Hins vegar töldu að 

minnsta kosti tveir foreldrar að börnin ættu til að stama meira en þau sýndu við athugun rannsakanda. 

Af þeim 16 börnum sem stömuðu eða höfðu stamað að mati foreldra höfðu 31,3% barna náð 

sjálfkvæmum bata við fjögurra ára aldur.  

5.1 Algengi stams 

Algengi stams var 7,5% hjá fjögurra ára börnum, ef stuðst var við staðfest tilfelli í athugun 

rannsakanda og öll væg tilfelli stams talin með, 95% Öb er [4,0% ; 13,5%]. Ef stuðst var við mat 

foreldra á núverandi stami barna til viðbótar við mat rannsakanda fjölgaði þeim sem taldir voru stama 

um einn og hækkaði algengi í 8,3%, Öb [4,6% ; 14,4%] þar sem eitt barn stamaði ekki í athugun en 

stamaði að mati foreldra. Algengi, ef miðað var einungis við mat foreldra en ekki mat rannsakanda, var 

4,5%, 95% Öb [1,9% ; 9,8%]. 95% öryggisbil gefur okkur þær upplýsingar að ef við tökum mörg úrtök 

af sömu stærð þá munu 95% öryggsbilanna sem reiknuð eru innihalda réttu þýðistöluna. Það segir 

ekki til um líkurnar á því að tiltekið öryggisbil innihaldi þýðistöluna. Þar sem að úrtakið var ekki stærra 

en það var í raun er nokkur óvissa hvert algengi og nýgengi stams eru í þýði og því eru algengis- og 

nýgengistölur einungis vísbendingar um raunverulegar þýðistölur.   

Algengistalan sem fékkst er nokkuð hærri en flestar fyrri rannsóknir á stami ungra barna hafa sýnt.   

Meðaltal algengi stams í rannsóknum sem greint er frá í inngangi er 2,4%, M=2%. Oklidou og 

Kampanaros (2001) notuðust eins og fyrr segir við mat leikskólakennara á stami en ekki beint mat eða 

mat foreldra eins og notast var í þessari rannsókn en þeir fengu algengistöluna 2,2% í fyrri athugun 

sinni og 0,9% í síðari athugun. Börn í þeirri rannsókn voru þó eldri en í þessari rannsókn eða 4-8 ára 

en vitað er að algengi stams lækkar með aldri. Proctor o.fl. (2008) voru einnig með töluvert lægri 

algengistölu heldur en fékkst í þessari rannsókn. Fengu þau algengistöluna 2,5% meðal tveggja til 

fimm ára barna í Bandaríkjunum. Notast var við þjálfaða matsmenn en öll börn voru skimuð af 

matsmanni og þau börn sem voru talin stama af matsmanni eða kennara metin aftur af öðrum  

matsmanni og voru tekin upp á hljóðupptöku. Gallinn við það að nota hljóðupptöku er sá að ekki sést 

spenna í talfærum sem fylgir oft stami. Getur það því mögulega leitt til þess að einhver börn sem 

stama eru ekki talin með í algengistölu. Börnin í rannsókn Proctor o.fl. voru frá tveggja ára aldri til fimm 

ára aldurs og gæti þessi ungi aldur barnanna í rannsókninni leitt til þess að lægri algengistala fékkst í 

rannsókn þeirra en í rannsókn undirritaðs þar sem mögulega eru einhver börn sem ekki eru byrjuð að 
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stama sem munu gera það síðar. Ekki er heldur vitað hver alvarleiki stamsins var hjá þeim sem 

stömuðu í rannsókn Proctor o.fl. Það gæti því verið að strangari viðmið hjá matsmönnum um stam séu 

í rannsókn Proctor o.fl. Með öðrum orðum að einungis hafi þau börn verið tekin með sem stömuðu 

greinilega og gæti það mögulega að hluta til svarað þessum muni sem er á algengistölum 

rannsóknanna. Shimada o.fl. (2018) fengu algengistöluna 1,4% meðal þriggja ára barna í Japan. 

Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu skimaði fyrir tal- og málmeinum og sendi börnin til athugunar til 

talmeinafræðings ef börn skimuðust fyrir tal- og málmeinum hjá þeim. Talmeinafræðingurinn hlustaði 

eftir stami í tali barna á meðan önnur tal- og málmein voru metin. Ef barn stamaði var því boðið að 

koma í nánara mat hjá talmeinafræðingnum en ekkert málsýni var tekið, engar upplýsingar um 

alvarleika stamsins eða fjölda stamstunda voru teknar niður og engar áreiðanleikamælingar voru 

gerðar. Mögulegar ástæður þess að það fengust lægri algengistölur í rannsókn Shimada o.fl. eru 

meðal annars þær að börnin í rannsókninni voru þriggja ára og því mögulegt að hærra hlutfall barna 

eigi eftir að byrja að stama en í þessari rannsókn. Einnig fékk rannsakandi í Shimada o.fl. (2018) 

einungis þau tilfelli þar sem vísað var á talmeinafræðing af hjúkrunarfræðingi á heilsugæslu sem sá 

um skimun. Því var þeim börnum sem ekki áttu í einhverjum tal- eða málerfiðleikum ekki vísað til 

talmeinafræðings. Líklegt er að einhver börn sem stömuðu þegar skimun fór fram sem skimuðust ekki. 

Jafnvel þó þau skimist fyrir tal- og málmeinum öðrum en stami hjá hjúkrunarfræðingi þá er ekki víst að 

talmeinafræðingur sjái stam þegar hann skimar fyrir mál- og talmeinum vegna breytileika stams. Þá 

var ekki skráður niður alvarleiki stamsins meðal barnanna og mögulegt að strangara viðmið sé fyrir 

stami í rannsókn Shimada o.fl. en í þessari rannsókn. Í rannsókn Craig o.fl. (2002) fékkst algengistalan 

1,4% meðal tveggja til fimm ára barna en hringt var í fjölskyldur og spurt hvort einhver stamaði á 

heimilinu. Notuðust rannsakendur einungis við þau tilfelli sem voru staðfest af matsmanni sem talaði í 

síma auk annars matsmanns sem hlustaði á upptökuna síðar. Líklegt þykir að erfiðlega hafi reynst að 

fá unga þátttakendur í símann og ná 500 atkvæða málsýni sem var nauðsyn til þess málsýnið væri 

notað og barnið haft með í algengistölunni. Því telur undirritaður að algengi sé mögulega hærra en 

fékkst í rannsókn Craig o.fl. þar sem í einhverjum tilfellum hefur ef til vill ekki náðst nægilega langt 

málsýni eða einfaldlega að barnið hefur ekki viljað tala í síma við ókunnugan einstakling. Dworzynski 

o.fl. (2007) spurðu foreldra hvort þau töldu barn sitt stama við fjögurra ára aldur og þurftu þau að hafa 

áhyggjur af því að barnið stamaði til þess að barn var talið stama. Algengi  stams var 3,5% á því 

aldursbili en spurt var á fimm ára skeiði frá tveggja ára aldri til sjö ára aldurs. Algengistalan er ekki 

langt frá algengistölunni sem fékkst með mati foreldra án mats rannsakanda í þessari rannsókn. 

Líklegt er þó að einhverjir foreldrar höfðu ekki áhyggjur af stami barnsins þó það sannarlega stamaði 

lítillega og þar af leiðandi voru börn með vægt stam ekki meðtalin í algengistölu Dworzynski og fl.   

5.2 Nýgengi stams 

Uppsafnað nýgengi hjá fjögurra ára börnum var 12,0%, 95% Öb [7,5% ; 18,8%] þar sem 16 börn í 

úrtakinu (N=133) höfðu einhvern tíma stamað að mati foreldra eftir komu í athugun. Rannsóknir á 

nýgengi stams ungra barna hafa sýnt lægri nýgengistölur en í þessari rannsókn en meðaltal nýgengis í 

rannsóknum sem teknar voru fyrir í inngangi er 7,4%, M=8,4%. Sú rannsókn sem er líkust þessari 

rannsókn bæði hvað aðferðarfræðina varðar og niðurstöðurnar er líklega rannsókn Reilly o.fl. (2013) 

sem var hluti af ELVS rannsóknunum. En þar var athuguð uppsafnað nýgengi stams frá tveggja ára 



44 

aldri til fjögurra ára aldurs sem er sami aldur og notast er við í þessari rannsókn nema að í þeirri 

rannsókn áttu foreldrar að hafa samband við rannsakendur þegar foreldra grunaði að barnið stamaði 

en í þessari rannsókn var spurt aftur í tímann. Notast var við reyndan matsmann til mats á staminu auk 

þess sem alvarleiki stamsins var skráður. Uppsafnað nýgengi var 11,2%, 95% Öb [9,7% ; 12,8%] sem 

er ansi nálægt uppsöfnuðu nýgengi sem fékkst í þessari rannsókn. Flest tilfelli stams voru væg líkt og í 

þessari rannsókn en meðaltal alvarleika stamsins var 2,92 (á skalanum 1-10 þar sem 1 er ekkert stam 

en 10 mjög alvarlegt stam). 

Í rannsókn Andrews og Harris (1964) var nýgengi stams talið vera 3,5% hjá tveggja til sjö ára 

börnum sem er þó nokkuð lægri nýgengistala heldur en fékkst í þessari rannsókn. Mögulegar ástæður 

þess að nýgengi stams var lægra í rannsókn Andrews og Harris eru þær að engar upplýsingar voru 

um það með hvaða hætti stam var metið í rannsókninni og hver alvarleiki stamsins var hjá börnunum 

eða hver mat stamið, hvort það var rannsakandi, foreldrar eða heilbrigðisstarfsmaður. Því er erfitt að 

bera saman rannsóknirnar. Månsson (2000) kannaði algengi stams meðal þriggja ára barna í 

skoðunum talmeinafræðinga heima hjá barni á 98% barna á eyjunni Bornholm og fékkst algengistalan 

5,0%. Tveimur árum síðar athugaði hann uppsafnað nýgengi með því að kanna skráningu í 

skólakerfinu ásamt því að spyrja hjúkrunarfræðinga, kennara og félagsráðgjafa sem umgangast börnin 

hvort þau teldu eitthvert barn stama og bættust við tvö börn sem gaf 5,2% uppsafnaða nýgengi. Börn í 

rannsókn Månsson voru ári yngri við fyrstu skoðun og mögulega voru börn sem stömuðu ekki við 

athugun en áttu eftir að stama síðar en fundust ekki af kennurum og öðrum sem Månsson spurði til að 

finna börn sem stama tveimur árum síðar. Hann tiltók ekki heldur hver viðmið fyrir stami voru í 

rannsókninni né hversu mörg tilfelli sýndu staðfest stam á myndbandi.  

5.3 Staðfesting á stami og mat foreldra 

Stam er breytilegt og því er mikilvægt að hafa í huga að talflæði sem sést í athugun þarf ekki endilega 

að endurspegla dæmigert talflæði barns. Það að taka upp tal barns í athugun er þó áreiðanlegasta 

mynd sem við höfum af stami barnsins. Stam getur jafnvel ekki sést í athugun hjá barni sem stamar 

mikið að mati foreldra. Stundum er sú leið farin að taka upp fleiri en eitt málsýni til að meta stam hjá 

barni, það var þó ekki mögulegt í þessari rannsókn. Eitt barn stamaði ekki í athugun að mati 

rannsakanda og foreldris sem foreldri taldi að stamaði á þeim tíma sem athugun fór fram. Tvö þeirra 

barna sem stömuðu í athuguninni voru sögð hafa stamað lítið í athugun miðað við oft áður og að 

stamið væri oft alvarlegra og meira áberandi. Svo þrátt fyrir að alvarleiki hafi verið talinn vægur í 

athugun hjá börnunum gæti stamið verið alvarlegra á öðrum tímum hjá þeim.  

Mismunandi aðferðir hafa verið notaðar til að mæla stam og þar með staðfesta það eins og gert var 

skil í inngangi. Fyrrnefndar rannsóknir á algengi og nýgengi stams gefa ekki upp með beinum hætti 

hvert viðmiðið er svo barn sé talið stama nema Reilly o.fl. (2013) en í þeirri rannsókn er mjög vægt 

stam flokkað sem stam. Í þessari rannsókn var allt frá mjög vægu stami talið með í algengis- og 

nýgengistölum. Tíu börn stömuðu að mati rannsakanda að minnsta kosti einu sinni í athugun og var 

alvarleiki stamsins hjá öllum börnunum mjög vægur.  

Börnunum sem komu í athugun og stömuðu eða höfðu stamað mátti gróflega skipta í þrjá hópa. 

Fyrsti hópurinn samanstóð af þeim börnum sem voru hætt að stama að mati foreldra og stömuðu ekki 
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í athugun að mati rannsakanda. Annar hópurinn samanstóð af börnum sem stömuðu lítið í athugun, 

og sýndu að jafnaði um eina stamstund í athugun eða mjög vægt stam. Börnin stömuðu það lítið að 

foreldrar tóku ekki eftir stami í athugun eða annars staðar og var stam líklega í rénum hjá þessum hóp. 

Fimm foreldrar töldu börn sín hætt að stama sem stömuðu í athugun en stömuð atkvæði hjá þessum 

börnum voru 0,5% í athugun sem er varla merkjanlegt stam. Helmingur foreldra töldu að börn sín 

stömuðu ekki lengur stömuðu enn þegar athugun fór fram. Þriðji hópurinn samanstóð af börnum sem 

stömuðu að mati foreldra á þeim tíma sem athugun fór fram, foreldrarnir sáu stam í athugun og 

rannsakandi sá stam í málsýni. Þessi hópur sýndi tvær eða fleiri stamstundir í athugun, sjá töflu 6. 

Niðurstöðurnar sýna  að foreldrar tóku ekki eftir stami barna sinna ef þau stömuðu mjög lítið. En þegar 

hlutfall stamaðra atkvæða fór hækkandi tóku foreldrar frekar eftir stami barni sinna og töldu þau 

stama.  

Líklegt er að erlendar rannsóknir á stami ungra barna notist flestar við strangari viðmið svo barn sé 

talið stama þar sem algengis og nýgengistölur eru töluvert lægri en sjást í þessari rannsókn og í 

rannsókn Reilly o.fl. (2013) þar sem svipuð viðmið voru notuð. Væru rannsóknirnar með 

alvarleikaskala eða upplýsingar um hlutfall stamaðra atkvæða væri auðveldara að bera saman 

algengis- og nýgengistölur rannsókna. Þar sem stór hluti tilfella í þessari rannsókn var með mjög vægt 

stam og foreldrar tóku mörg hver ekki einu sinni eftir að börn sín stömuðu má áætla að stamið hafi 

ekki áhrif á lífsgæði barnanna. Það er því auðséð að flest barnanna þyrftu ekki á inngripi að halda og 

myndu ekki teljast stama sé miðað til dæmis við skilgreiningar ICD-11 eða DSM-V á stami þar sem 

stam þarf til dæmis að hafa þýðingarmikil áhrif á samskipti einstaklingsins.  

Samræmi í mati á hlutfalli stamaðra atkvæða milli rannsakanda og matsmanna nr.1 og nr. 2 var 

ekki hátt eða r=0,40. Fylgnin var lág en jákvæð svo að með hækkandi prósentu stamaðra atkvæða hjá 

rannsakanda jókst einnig prósenta stamaðra atkvæða hjá matsmanni. Fylgni milli rannsakanda og 

matsmanns nr.3 var þó töluvert hærri eða r=0,83 sem er há jákvæð fylgni. Þrátt fyrir háa fylgni þá var 

mikill munur á hlutfalli stamaðra atkvæða. Það er því auðséð að skynjaður þröskuldur fyrir stami hafi 

verið lægri hjá matsmönnum heldur en hjá rannsakanda. Það er þó ekki í fyrsta skipti sem matsmenn 

á stami hafa átt í erfiðleikum með að samræma sig. Þeir rannsakendur sem hafa starfað saman lengi 

eru iðulega með gott samræmi í mati á stami og höfðu rannsakendur og matsmenn ekki gert það. Þó 

höfðu allir sem mátu stam farið í gegnum þjálfunarkerfi STUREN til að samræma mat á stami og eru 

því allir hæfir til að meta stam og ætti meira samræmi að vera til staðar. Cordes og Ingham (1995) 

sýndu fram á að matsmenn sem höfðu verið þjálfaðir á sama hátt og unnu saman við mat á stami 

mátu stam á svipaðan hátt. Líklegt er að erfiðara sé að ná samræmi í mati á stami ef það er mjög 

vægt og sést varla. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Rogers Ingham (2009b) var kannað samræmi 

milli talmeinafræðinga milli tungumála. Tíu reyndir íslenskir talmeinafræðingar og 10 reyndir amerískir 

talmeinafræðingar mátu stam hjá níu íslenskum börnum í tvígang. Í þessum níu myndböndum af 

börnunum voru 756 fimm sekúndna bútar og áttu talmeinafræðingarnir að ákvarða hvort stam hefði 

sést á bútnum eða ekki. Mikil  dreifing var á mati stams meðal talmeinafræðinganna hvort börnin 

stömuðu í þessum bútum. Meðal íslensku talmeinafræðinganna voru fæstir stamaðir fimm sekúndna 

bútar 199 en flestir stamaðir bútar voru 399. Minni dreifing var meðal amerísku talmeinafræðinganna 

en dreifingin var þó á bilinu 169 bútar til 331 stamaðir bútar (Einarsdóttir og Ingham, 2009b).  
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5.3 Sjálfkvæmur bati 

Sjálfkvæmur bati þeirra barna sem höfðu stamað var 31,3% við fjögurra ára aldur. Þegar sjálfkvæmur 

bati er metinn þarf að hafa í huga hver viðmiðin eru fyrir því að einstaklingar sem stömuðu eru hættir 

að stama. Í þessari rannsókn var ekki hægt að fylgja börnunum eftir eins og í langsniðsrannsóknum á 

stami og kannað hversu mörg börn hætta að stama. Því þurfti að nægja að notast einungis við mat 

foreldra í athugun en eins og fram kom í inngangi þá eru foreldrar nokkuð áreiðanlegir matsmenn. 

Með því að sýna foreldrum myndband af börnum sem stama eins og gert var rannsókninni ættu 

líkurnar á því að foreldrarnir átti sig á því hvað felist í stami að aukast.  

Þegar skoðað var samræmi matsmanna kom í ljós að tvö barnanna sem ekki voru talin stama í 

athugun af rannsakanda og stömuðu ekki að sögn foreldra stömuðu að mati matsmanna. Stamið var 

þó ekki áberandi og það lítið að hvorki rannsakandi mat það sem stam né gerði foreldri það. Það skal 

þó hafa það í huga að foreldrar eru ekki alltaf nákvæmir í mati á stami barna sinna. Það má áætla að 

stamið sé hætt eða að minnsta kosti í rénum hjá þessum börnum. Mögulega eru fleiri börn en þessi 

tvö talin stama enn af matsmönnum sem eru með lægri þröskuld fyrir stami en rannsakandi og 

foreldrar. Stamið háir börnunum líklega ekki þar sem það er svona lítið og samkvæmt skilgreiningum 

DSM-V og ICD-11 myndu börnin ekki teljast stama. Þegar meta skal börn sem stama er mikilvægt að 

skoða bakgrunnsupplýsingar til að ákvarða hvort stamið hafi áhrif á lífsgæði barnanna eða hvort það 

hindri þau í daglegum samskiptum. 

Fáar rannsóknir hafa skoðað bata af stami hjá svona ungum börnum og því er erfitt að bera saman 

erlendar rannsóknir á sjálfkvæmum bata við þessa rannsókn. Þó athugðu Reilly o.fl. (2013) hver 

sjálfkvæmur bati væri 12 mánuðum eftir upphaf stams en börnin voru á svipuðum aldri og börnin í 

þessari rannsókn. Í þeirri rannsókn höfðu einungis 6,3% barnanna hætt að stama 12 mánuðum frá 

upphafi stams sem er töluvert lægri hlutfallstala heldur en fékkst í þessari rannsókn. Í þessari 

rannsókn voru börnin sem voru talin hafa náð bata ekki staðfest af rannsakanda heldur notast við 

frásagnir foreldra en í rannsókn Reilly o.fl. (2013) er bæði notast við mat reynds matsmanns og 

foreldra á mánaðarfresti í 12 mánuði frá upphafi stams en alvarleiki stams mátti ekki vera meira en 1 

(ekkert stam) í tvo mánuði og aldrei meiri en 2 (mjög vægt stam) á alvarleikaskala síðustu þrjá 

mánuðina, til ná viðmiðum um sjálfkvæman bata. Hlutfallsmunurinn gæti legið í úrtakadreifingu og/eða 

litlu úrtaki í þessari rannsókn eða það að erfiðara er að ná viðmiðum fyrir sjálfkvæmum bata í 

rannsókn Reilly o.fl. Í rannsókn Reilly o.fl. (2013) á sama úrtaki við sjö ára aldur var bati orðinn 65%. 

Rannsakendur höfðu samband við foreldra þeirra barna sem höfðu stamað við fjögurra ára aldur 

þegar börnin voru um það bil sjö ára og spurðu þau hvort barnið hefði stamað síðastliðna 12 mánuði. 

Foreldrar voru beðnir um að eiga 10 mínútna samræður við börnin sín í gegnum síma. Ef 

talmeinafræðingur taldi barnið með mjög vægt stam (2 á alvarleikaskala Lidcombe (1-10)) eða 

foreldrar töldu barn hafa stamað síðastliðna 12 mánuði var barnið talið stama enn (Kefalianos o.fl., 

2017). 

5.4 Bakgrunnsupplýsingar BSS og BSStö 

Ekki var unnt að beita ályktunartölfræði vegna smæðar úrtaksins og þess vegna var ákveðið að birta 

einungis lýsandi tölfræði hópanna tveggja í niðurstöðukafla.  
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5.5 Afköst skimunarlistans 

Skimunarlistinn var hannaður til þess að finna börn sem stama, sjá fylgiskjal 1. Útkoma úr 

skimunarlistanum gat verið ferns konar; Barn sem raunverulega stamaði skimaðist fyrir stami, s.s. rétt 

jákvæð niðurstaða; Barn sem stamaði ekki en skimaðist fyrir stami, s.s. röng jákvæð niðurstaða; Barn 

sem stamaði ekki og skimaðist ekki fyrir stami, s.s rétt neikvæð niðurstaða; Barn sem skimaðist ekki 

fyrir stami en stamaði réttilega, s.s röng neikvæð niðurstaða.  

Við hönnun skimunarlistans var ákveðið að hafa valmöguleikann „ekki viss“ um stam en ekki 

einungis valmöguleikana „já“ eða „nei“ til að reyna að fækka röngum neikvæðum. Það olli þó því að 

fleiri rangir jákvæðir fengust með skimunarlistanum. Tveir foreldrar hökuðu ekki við „já“ en hökuðu við 

„ekki viss“ og töldu eftir komu í athugun og eftir að hafa séð mynbönd af einkennum stams að barnið 

stamaði en fjórir sem hökuðu ekki við „já“ en hökuðu við „ekki viss“ töldu eftir komu í athugun að 

barnið stamaði ekki. Það að bæta við valmöguleikanum „ekki viss“ bætti þvi við tveimur börnum í hóp 

þeirra sem stömuðu.  

34 einstaklingar af 133 skimuðust fyrir stami en 23 komu í nánari athugun á staminu, sjá nánar á 

mynd 2 hér að ofan. Af þeim 34 sem skimuðust voru fjögur tilfelli (3%, N=133) þar sem hakað var 

óvart í ranga reiti á skimunarblaðinu og komu því ekki í nánari athugun á staminu. Líklegt er að þeir 

foreldrar hafi ruglast á reitunum „ekki viss“ og „nei“. Mögulega þyrfti því að laga uppröðun 

skimunarlistans til að auðvelda fólki að haka í viðeigandi reiti. Af þeim 23 sem komu í nánari athugun á 

staminu voru sjö foreldrar (5,3%, N=133) sem töldu börn sín ekki hafa stamað eftir lýsingu á stami og 

sýningu myndbands af einkennum stams. Eitt foreldri ruglaði saman stami og framburðarerfiðleikum. 

Hinir sex foreldrarnir/forráðamennirnir könnuðust ekki við einkenni stams hjá sínum börnum. Fimm 

foreldranna/forráðamannanna hökuðu einungis við „ekki viss“ á skimunarlista en hökuðu ekki við „já“. 

Eitt foreldri hakaði við „já“ og taldi að barnið hafi stamað í stutta stund en taldi einkennin einungis vera 

endurtekning setninga sem er ekki einkenni stams. Það voru því tveir foreldrar (1,5%) sem töldu barn 

sitt hafa stamað en höfðu misskilið hvað stam er. Fimm foreldrar (3,8%) voru hins vegar ekki vissir 

hvort barnið þeirra stamaði sem kom svo í ljós eftir myndbandssýningu og útskýringar á stami að þessi 

börn hafi ekki stamað.  

Það að 5,3% foreldra hafi verið óvissir hvort barnið þeirra stamaði eða töldu að barnið stamaði en 

könnuðust svo ekki við einkennin stams á myndbandi dregur úr áreiðanleika niðurstaðna fyrri 

rannsókna á algengi og nýgengi stams þar sem foreldrar eru einu matsmennirnir á stam barnanna og 

líklega eiga þeir í mestum erfiðleikum með að meta stam hjá barni sínu þegar alvarleiki þess er vægur. 

Til viðbótar því voru tveir foreldrar sem voru ekki vissir hvort barnið stamaði en könnuðust síðan við 

einkennin við sýningu myndbands. Þessar niðurstöður gefa það til kynna að foreldrar einir og sér án 

þjálfaðra matsmanna eru ekki nægilega áreiðanlegir sem matsmenn og geti mögulega leitt til vanmats 

eða ofmats á stami.  

Ekki var hægt að meta það hvort öll börnin sem foreldrar skráðu að stömuðu eða voru ekki viss um 

að börn þeirra stömuðu þar sem 11 komu ekki í athugun til rannsakanda. Hægt var þó að meta hversu 

vel skimunarlistinn fann þau börn sem réttilega stömuðu eða höfðu stamað. Þar sem 16 börn stömuðu 

á þeim tíma sem athugun fór fram eða stömuðu en voru hætt á þeim tíma af þeim 23 sem koma í 

nánari athugun má segja að 30,4% voru rangir jákvæðir en 69,5% voru réttir jákvæðir. Ekki var hægt 

að afla upplýsinga um þá sem ekki skimuðust í rannsókninni til að athuga hlutfall rangra neikvæðra og 

réttra neikvæðra vegna þess hve langan tíma það tæki.  
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5.6 Veikleikar og styrkleikar rannsóknar 

Veikleikar rannsóknar liggja í smæð úrtaksins. Átta heilsugæslustöðvar af 18 á höfuðborgarsvæðinu 

tóku ekki þátt í gagnasöfnun en hefði verið hægt að fá fleiri stöðvar til samstarfs hefði gagnasöfnun 

gengið hraðar fyrir sig og fleiri þátttakendur hefðu fengist í rannsóknina. Á þeim tíu heilsugæslum sem 

tóku þátt fóru fram 223 fjögurra ára skoðanir á skimunartímabilinu en 133 útfyllt skimunarblöð (59,6% 

svarhlutfall) fengust og eru nokkrar mögulegar útskýringar á því. Í einhverjum tilfellum gleymdu 

hjúkrunarfræðingar að afhenda foreldrum skimunarlistann, í einhverjum tilfellum töluðu foreldrar ekki 

íslensku og gátu því ekki svarað skimunarlistanum þar sem hann var á íslensku. Að lokum voru 

einhverjir sem afþökkuðu þátttöku í rannsókninni á þessu stigi rannsóknar, sjá mynd 1 fyrir nánari 

útlistun. Í síðara þrepi rannsóknar var minna brottfall á þátttakendum en í fyrra stigi rannsóknar en sjö 

komu ekki í nánari athugun (23,3% brottfall, N=30),  sjá mynd 2. 

Þar sem brottfall er töluvert hærra á fyrra þrepi rannsóknar en því síðara er líklega betra að hafa 

beint samband við foreldra þeirra barna sem stama símleiðis heldur en í gegnum skólakerfi (Sjá 

meistaraverkefni Ásu Birnu Einarsdóttur, 2016) eða heilsugæslu. Við það að nýta fjögurra ára skoðun 

á heilsugæslu er sú ábyrgð sett á alla þá hjúkrunarfræðinga sem framkvæma fjögurra ára skoðanir að 

afhenda foreldrum skimunarlistann. Það veldur því að líklegra er að það gleymist að afhenda listann 

heldur en ef rannsakandi sér um að skima fyrir stami. Það er því líklegt að með því að hafa beint 

samband við foreldra myndi brottfall þátttakenda líklega minnka auk þess sem sú leið væri töluvert 

þægilegri fyrir rannsakanda þar sem ekki þyrfti að hafa samskipti við heilsugæslur sem einfaldar 

gagnasöfnunina. 

Það að skima stam hjá börnum sem komu í fjögurra ára skoðun hafði þann ókost að börnin voru 

ekki öll fjögurra ára í úrtakinu. Foreldrar geta komið með börnin sín í fjögurra ára skoðun allt fram yfir 

fimm ára afmælið eins og raun bar vitni auk þess sem það er alls ekki víst að allir fari í fjögurra ára 

skoðun. Ef haft væri beint sambandi við foreldra barna á fyrirfram ákveðnu aldursbili væri hægt að 

koma í veg fyrir þennan vankant rannsóknar sem gerir túlkun niðurstaðna erfiðari vegna þess að aldur 

var svona dreifður.  

Þrátt fyrir að það að skima stam á heilsugæslum hafi ollið einhverju brottfalli þátttakenda þá getur 

það að gefið rannsókninni ákveðið mikilvægi í huga foreldra að rannsóknin hafi verið hluti af skoðun á 

heilsugæslu og tækju þá mögulega frekar þátt.  

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar liggja í því að þau börn sem foreldrar töldu að stömuðu eða 

mögulega stömuðu komu í athugun á staminu, foreldrum sýnt myndband af einkennum stams og þau 

spurð hvort þau könnuðust við slík einkenni hjá sínu barni. Með því að sýna þeim myndband af 

einkennum stams var hægt að vera viss um það að foreldri vissi hvað felst í stami. Rannsóknin er sú 

fyrsta í algengis- og nýgengisrannsóknum á stami til að notast við slíkt myndband til staðfestingar á 

stami. Myndband var tekið af barni í leik og var það metið af rannsakanda. Það gerði rannsakanda 

kleift að horfa aftur á börnin og meta stamið eftir heimsókn barnanna. Einnig var hægt að athuga 

samræmi rannsakanda bæði samræmi hans og samræmi hans við aðra matsmenn. 

Myndbandsupptökurnar af þátttakendum gerðu það einnig mögulegt að hægt var að bera vafaatriði 

undir leiðbeinanda verkefnisins, Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur. Þannig var hægt að skrá niður hversu 

mörg börn stömuðu og hversu oft þau gerðu það og hver alvarleiki stamsins var. Hingað til hafa engar 
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rannsóknir á faraldsfræði stams hjá leikskólabörnum hafa skráð niður fjölda stamstunda eða hlutfall 

stamaðra atkvæða og þar með eðli stamsins hjá börnunum og einungis fáar hafa birt upplýsingar um 

alvarleika stams hjá börnum á leikskólaaldri eins og hér var gert.  
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6 Ályktanir 

Draga má þá ályktun að algengi og uppsafnað nýgengi stams hjá fjögurra ára börnum á Íslandi sé 

álíka há eða ívið hærri en fyrri rannsóknir á algengi og nýgengi stams leikskólabarna hafa sýnt 

erlendis. Algengi og uppsafnað nýgengi stams ræðst að nokkru leyti af skilgreiningu á því hvað telst 

vera stam og með öllum vægari tilfellum er stam býsna algengt. Hafa skal þó í huga að úrtakið var ekki 

stórt og öryggisbilin bæði breið svo túlka þarf varlega þær algengis- og nýgengistölur sem fengust í 

rannsókninni. Tíðnitölurnar gefa einungis ákveðnar vísbendingar um algengi og nýgengi stams hjá 

fjögurra ára börnum á Íslandi. Alvarleiki stamsins hjá börnunum var ekki mikill og öll börnin voru talin 

með mjög vægt eða vægt stam. Fimm foreldrar af tíu sem töldu börn sín hætt að stama stömuðu í 

athugun rannsakanda. Börn þessara foreldra stömuðu þó talsvert minna en börnin sem foreldrar töldu 

að stömuðu og stömuðu síðan einnig í athugun. Foreldrar barna með mjög vægt stam eru því líklegri 

til að taka ekki eftir stami hjá börnum sínum en foreldrar barna sem stama meira. Þau börn sem 

stömuðu ekki að sögn foreldra en stömuðu í málsýni stömuðu það lítið að ólíklegt er að stamið hafi 

áhrif á lífsgæði barnanna.   

Rannsóknir sem taka fyrir sjálfkvæman bata barna á stami skoða flestar bata hjá eldri börnum en 

notast var við í þessari rannsókn. Sjálfkvæmur bati virðist þó vera meiri eða hraðari en í rannsókn 

Reilly o.fl. (2013) sem skoðar sjálfkvæman bata hjá börnum á svipuðu aldursbili. Mismunandi viðmið til 

sjálfkvæms bata og það að fjöldi þeirra sem stömuðu og höfðu stamað var lítill í þessari rannsókn gerir 

það erfitt að bera saman hlutfallstölur sjálfkvæms bata milli rannsóknanna tveggja. 

Þar sem rannsóknin er forprófun á stærri faraldsfræðirannsókn eru niðurstöður rannsóknar ekki 

það eina sem hægt er að nýta heldur er aðferðafræðin á bakvið niðurstöðurnar ekki síður mikilvægar 

upplýsingar. Það er því hægt að nýta sér styrkleika og veikleika rannsóknarinnar til þess að byggja 

upp rannsókn sem gefur enn meiri afköst heldur en þessi gaf af sér. Stærra úrtak er auðséð atriði sem 

myndi bæta rannsóknina til muna auk þess sem líklegt er að bein samskipti við foreldra án milliliða 

gæti leitt af sér rannsókn sem ekki væri einungis þægilegri og fljótlegri í framkvæmd heldur er líklegt 

að brottfall úr rannsókn væri minna fyrir vikið. 
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Fylgiskjal 1 

 

 

Faraldsfræði stams hjá 4 ára börnum á Íslandi 

Skimunarlisti 

 

Stam einkennist af höktandi tali. Það lýsir sér í endurtekningum á hljóðum, atkvæðum  eða orðum 

(ma-ma- ma-ma- mamma, ég-ég-ég), lengingum (lllllllllllllllllllllllangar) eða festingum (vera alveg stopp 

og geta ekki sagt neitt). Þú metur að barnið þitt  að stami ef þér finnst að hökt í tali barnsins þíns vera 

meira en þú telur vera eðlilegt og venjulegt í tali barna á þessum aldri.  

 

Telur þú að barnið þitt stami?                   

 Já  Nei  Ekki viss 

Telur þú að barnið þitt hafi stamað í síðustu viku? 

  Já  Nei  Ekki viss 

Telur þú að barnið þitt hafi stamað síðast liðna sex mánuði? 

 Já  Nei  Ekki viss 

Telur þú að barnið þitt hafi stamað einhvern tíma síðast liðin þrjú ár ? 

 Já  Nei  Ekki viss 

Ef barnið þitt stamaði en gerir ekki lengur hversu gamalt var það þegar stamið hætti?______ 

mánaða 

Í hve langan tíma stamaði barnið þitt ?_______ vikur 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

Ragnar Hjörvar Hermannsson, meistaranemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands og Jóhanna T. 

Einarsdóttir, dósent í talmeinafræði við Háskóla Íslands 
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Fylgiskjal 2 

 

 

 

 

Faraldsfræði framburðarerfiðleika og stams hjá 4 ára börnum á Íslandi - 

Forprófun 

 

Ábyrgðamenn: dr. Þóra Másdóttir, lektor og talmeinafræðingur og dr. Jóhanna T. Einarsdóttir, 

dósent og talmeinafræðingur 

 

         

 

Reykjavík, 10. janúar 2018 

 

Kæri viðtakandi. 

 

Hér með leitum við eftir samstarfi við heilsugæsluna í verkefni um skimun á framburði og 

stami hjá leikskólabörnum. Undirritaðar eru fastráðnir kennarar við námsbraut í talmeinafræði 

við HÍ. Dr. Jóhanna T. Einarsdóttir hefur gert fjöldamargar rannsóknir á stami leik- og 

grunnskólabarna og dr. Þóra Másdóttir hefur í mörg ár rannsakað málhljóðaþróun og 

framburð leik- og grunnskólabarna sem og málhljóðaraskanir. 

 

Verkefnið sem um ræðir er faraldsfræðileg rannsókn á tali barna (framburði og stami) en slík 

rannsókn hefur aldrei verið gerð á Íslandi. Mikilvægt er að bera kennsl á börn sem eiga við 

tal- eða málhömlun að etja, einkum í kringum fjögurra og fimm ára aldurinn, þ.e. þegar líða 

tekur á grunnskólagöngu barnanna. Um fjögurra ára eiga börn að geta tjáð sig í löngum 

setningum, verið sæmilega skýrmælt og geta gert sig vel skiljanleg jafnt kunnugum sem 

ókunnum viðmælendum. Mörg börn byrja að stama á leikskólaaldri eða allt að 15%. Langflest 

stama einungis í stuttan tíma en hjá öðrum þróast þrálátt stam. Ekki er vitað hvaða þættir það 
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eru sem stuðla að bata. Faraldsfræðilegar rannsóknir veita mikilvægar upplýsingar um hversu 

mörg börn í árgangi glíma við ákveðna erfiðleika sem auðveldar að vinna að úrræðum fyrir 

þessi börn, skipuleggja þjónustu og áætla kostnað við greiningu og íhlutun.  

 

Sesselja Guðmundsdóttir, sviðsstjóri ung- og smábarnaverndar á þróunarsviði 

heilsugæslunnar verður samstarfsaðili í þessari rannsókn. Sótt hefur verið um leyfi til 

Vísindasiðanefndar og Vísindanefndar heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Við höfum áhuga á að gera forrannsókn í samstarfi við heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu 

sem felst í að samkeyra niðurstöður PEDS (í 4 ára skoðun) við annars vegar kvarða um 

skiljanleika í tali og hins vegar spurningum um stam. Það tekur foreldra í mesta lagi 10 

mínútur að svara. Um er að ræða: 

 

 kvarða sem nefnist á ensku Intelligibility in Context Scale (og hefur verið þýddur á 

íslensku: Kvarðinn: Skilningur á tali í samhengi). Listinn hefur að geyma 7 

spurningar og lagður er fyrir foreldra barna á aldrinum 4;0-5;5 ára. Hann hefur verið 

þýddur (úr ensku) á yfir 60 tungumál og hefur verið töluvert rannsakaður, m.a. á 

íslensku (sjá nánar hér: http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics). 

 nokkrar spurningar sem lagðar eru fyrir foreldra um hvort barnið stami eða hafi 

stamað. 

 

Próflistarnir sem um ræðir eru mjög einfaldir í notkun og útfylling þeirra er útskýrð á 

einfaldan og aðgengilegan hátt á þeim sjálfum. Hjúkrunarfræðingar þurfa ekki að vinna úr 

þeim heldur verður þeim safnað saman af okkur eða nemendum okkar í talmeinafræði. Börn 

sem lenda fyrir neðan fyrirfram skilgreind viðmið verða prófuð ítarlegar ef foreldrar veita 

leyfi. 

 

Tveir nemendur í talmeinafræði (Sigríður Ásta Vigfúsdóttir og Ragnar Hjörvar Hermannsson) 

munu vinna að þessari rannsókn í tengslum við meistaraverkefni sín, safna gögnum frá 

heilsugæslustöðvum og prófa börnin nánar ef svo ber undir. 

 

Við lítum svo á að samvinnuverkefni af þessum toga styrki alla þá sem að því standa. 

Talmeinafræðingar fá á skjótan hátt gagnlegar faraldsfræðilegar upplýsingar um 

málhljóðaröskun og stam leikskólabarna og hjúkrunarfræðingar og annað starfsfólk 

http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics)
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heilsugæslunnar fær fræðslu um tal- og málþroskaraskanir hjá börnum á sérstökum 

fræðslufundum, sé vilji fyrir því. 

 

Í stuttu máli mun framkvæmd verkefnis vera þannig að ef heilsugæslustöðin samþykkir 

þátttöku munu foreldrar allra fjögurra ára barna sem koma inn til skoðunar á tilteknu tímabili 

(u.b.b. 15. febrúar – 15. mars 2018), fá afhent upplýsingabréf til yfirlestrar og 

samþykkisyfirlýsing (sjá fylgiskjöl). Ef þeir samþykkja að taka þátt munu þeir svara 

spurningalistum um framburð og stam (sjá fylgiskjöl). Nemendur í talmeinafræði munu safna 

gögnunum saman. 

 

Með þessu bréfi óskum við eftir formlegu samstarfi við heilsugæslustöðina. Aðstandendur 

verkefnisins eru reiðubúnir að svara öllum spurningum varðandi verkefnið sé þess óskað.  

 

Með kærri kveðju og von um gott samstarf, 

 

Dr. Þóra Másdóttir, Ph.D., lektor við læknadeild HÍ og talmeinafræðingur á Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands  tm@hi.is 

 

Dr. Jóhanna T. Einarsdóttir, Ph.D., dósent við læknadeild HÍ og Menntavísindasvið HÍ 

jeinars@hi.is 
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Fylgiskjal 3 

 

 

  

 

Faraldsfræði stams hjá 4 ára börnum á Íslandi 

Reykjavík, janúar 2017 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Við þökkum ykkur fyrir að hafa sýnt því áhuga að taka þátt í þessari rannsókn á 

faraldsfræði stams hjá 4 ára börnum. 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 hjá leikskólabörnum á Íslandi. 

Rannsóknin er meistaraverkefni Ragnars Hjörvars Hermannssonar 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.?). Jóhanna er ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar 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 svara nokkrum spurningum um 

hvort barnið stami eða hafi stamað. Ef foreldrar svara því til að barnið stami eða hafi stamað 

er boðið upp á viðtal til Ragnars Hjörvars á Talþjálfun Reykjavíkur. Þar verður tekið upp 

myndband af tali barnsins í leik við foreldri 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. Jafnframt biðjum við um leyfi að 

skoða niðurstöður sem þið svöruðuð um þroskatengda þætti í PEDS spurningarlistanum. 

Athugið að öll gögn verða merkt með rannsóknarnúmeri og verða því ekki persónugreinanleg. 

mailto:jeinars@hi.is
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Myndbandsupptökum og öðrum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni eða eigi síðar en 

fjórum árum eftir öflun gagna.  

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 

Ragnar Hjörvar Hermannsson, meistaranemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands 
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Fylgiskjal 4 

 

 

 

 

 

 

Faraldsfræði stams hjá 4 ára börnum á Íslandi 

 

Yfirlýsing um samþykki 

 

Nafn barns :_______________________________________________________________ 

 

Fæðingardagur og ár :_______________________________________________________ 

 

Nafn foreldris/forráðamanns: __________________________________________________ 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef kynnt mér upplýsingablað um rannsóknina 

Faraldsfræði stams hjá 4  ára börnum á Íslandi. Ég samþykki þátttöku í rannsókninni og geri mér grein 

fyrir því að trúnaði er heitið í úrvinnslu persónugreinanlegra gagna og jafnframt að gögnum verður eytt 

að lokinni úrvinnslu, ekki síðar en innan árs. Ég geri mér grein fyrir því að ég get hafnað þátttöku í 

rannsókninni eða hætt þátttöku hvenær sem er, án skýringa.  

 

_________________________                    ______________________________________________ 

                Dagsetning     Undirskrift foreldris/forráðamanns 

 

__________________________        ______________________________________________ 
               Dagsetning                          Jóhanna T. Einarsdóttir  ábyrgðarmaður rannsóknar 
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