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Ágrip 

Inngangur: Algengast er að stam hefjist þegar börn eru á leikskólaaldri. Almennt er talið að einn af 

hverjum fimm einstaklingum fari í gegnum tímabil í lífi sínu þar sem þeir stama í lengri eða skemmri tíma 

en að aðeins 1% þrói með sér þrálátt stam. Stórt hlutfall þeirra sem byrja að stama hætta því, jafnvel án 

þess að nokkur íhlutun hafi farið fram. Stam er skilgreint sem talflæðistruflun þar sem endurtekningar á 

hljóðum eða orðum, lengingar á hljóðum eða festingar í talinu gera vart við sig. Slík truflun getur haft 

veruleg áhrif á talflæði einstaklings sem áfram getur leitt til skerðingar á samskiptum, andlegri heilsu, 

félagslegri stöðu og almennum lífsgæðum.  

Markmið: Rannsóknin er langtímarannsókn þar sem markmiðið var að fylgjast með framvindu stams 

hjá 38 einstaklingum sem stömuðu á leikskólaaldri. Þá voru þeir þátttakendur í doktorsrannsókn 

Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur, „Greining og mæling á stami leikskólabarna“, en sú rannsókn var 

framkvæmd á árunum 2005 til 2006. Þátttakendur höfðu jafnframt tekið þátt í meistararannsókn Hildar 

Eddu Jónsdóttur þegar þeir voru á aldrinum níu til 13 ára. Í þetta sinn voru þátttakendur á aldrinum 15 

til 20 ára. Kannað var hversu margir þátttakendanna höfðu náð bata á stami og hverjir glímdu við þrálátt 

stam. Að auki var reynt að varpa ljósi á þá þætti sem stam getur haft áhrif á í lífi einstaklings. 

Aðferð: Rannsakandi hitti þátttakendur ýmist augliti til auglitis eða í gegnum fjarfundarbúnað í þeim 

tilfellum sem þátttakendur áttu ekki heimangengt, bjuggu úti á landsbyggðinni eða erlendis. Tvenns 

konar málsýni voru tekin upp á myndband, sjálfsprottið tal og lestur. Málsýnin voru síðar notuð til að 

meta framvindu í stami þátttakendanna. Til viðbótar var útbúinn spurningalisti sem lagður var fyrir alla 

þátttakendur og með honum ætlað að komast að því hvernig þátttakendur upplifa ýmsa þætti tengda 

daglegu lífi svo sem skólagöngu, samskipti, félagslega stöðu og almenn lífsgæði. Til viðbótar voru á 

spurningalistanum spurningar um einkenni og áhrif stams, eingöngu ætlaðar þeim þátttakendum sem 

sögðust enn stama. 

Niðurstöður: Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allt að 84% þátttakenda hafði náð bata á stami. 

Meðaltal hlutfalls stamaðra atkvæða reyndist vera 0,9%, þar sem hlutfallið var á bilinu 1% til 5% hjá 

aðeins fimm þátttakendum af þeim 32 sem tóku þátt. Alvarleiki stamsins, metinn á kvarðanum 0 til 10, 

reyndist að meðaltali vera 1,07, að lágmarki 0 en mældist hæstur vera 6. Þátttakendur skýrðu almennt 

frá því að þeir hefðu gott sjálfsmat og greindu hvorki frá kvíða né slökum lífsgæðum. Svör þátttakenda 

við spurningum um líðan og lífsgæði gáfu til kynna að þátttakendur séu að jafnaði sáttir við lífsgæði sín, 

telji félagslega stöðu sína nokkuð góða, séu ánægðir með sjálfa sig og telji samskipti sín við aðra ganga 

vel. Marktektarpróf gáfu ekki til kynna að munur væri á upplifun þeirra sem enn stama eða þeirra sem 

náð hafa bata á stami þegar horft er til upplifunar af skólagöngu, almennra lífsgæða, kvíða og 

kvíðatengdra þátta eða samskipta við annað fólk og félagsleg tengsl. 

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að bati á stami verði fram á fullorðinsár og þess 

vegna eru batatölur ívið hærri en gengur og gerist í fyrri rannsóknum. Niðurstöður er varða líðan og 

lífsgæði þátttakenda benda til þess að það að stama á leikskólaaldri hafi ekki áhrif á almenn lífsgæði 

síðar á ævinni.  
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Abstract 

Introduction: Stuttering most commonly appears in the preschool years (2 to 5 years). One in five people 

will go through a period of stutter with variable duration. However, only 1% develop persistent stutter. A 

large percentage of those who start stuttering recover, even without any intervention. Stuttering is 

defined as a speech disorder where repetition of sounds or words, lengthening of sounds, or a complete 

stoppage in speech are detected. Such disruption can have a significant impact on a persons speech 

fluency, which can lead to impaired communication, mental health, social status and general quality of 

life. 

Objective: The aim of this long-term study was to monitor the progress of stuttering in 38 subjects 

who stuttered in early childhood. They were participants in Jóhanna T. Einarsdóttir's doctoral 

dissertation The identification and measurement of stuttering in preschool children, which was carried 

out in 2005 and 2006. The participants also took part in a masters study by Hildur Edda Jónsdóttir when 

they were aged between nine and 13. In the current study the participants were aged 15 to 20 years 

old. The study was carried out to determine how many of the participants had recovered from their 

stuttering and who had developed persistent stuttering. In addition, attempts were made to highlight the 

factors of stuttering that can affect the life of an individual. 

Methodology: The researcher met with the participants, either face-to-face or through 

teleconferencing in those cases where the participants were unable to meet in person, living in the 

countryside or abroad. Two kinds of speech samples were recorded on video; conversation and reading. 

The speech samples were later used to assess the progress of the participants’ stuttering. In addition, 

a questionnaire was prepared that was presented to all of the participants and was intended to figure 

out how the participants experience various aspects of daily life such as school, communication, social 

status and general quality of life. In addition, the questionnaire included questions about the 

characteristics and effects of stuttering, intended only for those participants who said they were still 

stuttering. 

Results: The results of the study showed that up to 84% of the participants had recovered from their 

stuttering. The average number of stuttered syllables were 0,9%, with a ratio ranging from 1% to 5% in 

only five participants out of the 32 who participated. The severity of the stutter, rated on a scale of 0 to 

10, turned out to be 1,07 on average, minimum 0 but measured maximum to be 6. Participants generally 

reported good self-esteem and did not report any anxiety or poor quality of life. The participants' 

responses to questions about well-being and quality of life indicated that the participants were generally 

satisfied with their quality of life, thought their social status was good, were happy with themselves and 

were good at communicating with others. Significance tests did not indicate that there was a difference 

in the experience of those who were still stuttering or those who had recovered when looking at 

education, general quality of life, anxiety and anxiety-related factors or communication with other people 

and social connections. 

Conclusions: This study´s results indicate that recovery from stuttering continues until adulthood. 

That might explain why recovery rates of early childhood stuttering are higher in the current study than 

in previous studies on recovery and persistency of stuttering. Conclusions regarding the well-being and 
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quality of life of the participants indicate that stuttering in early childhood does not affect the general 

quality of life later on in life. 
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1 Inngangur 

Stam á í langflestum tilfellum upptök sín þegar börn eru á leikskólaaldri. Um er að ræða truflun á talflæði 

sem lýsir sér í endurtekningum á hljóðum eða orðum, lengingum á hljóðum eða festingar, þannig að 

viðkomandi á erfitt með að koma frá sér því sem hann ætlar að segja (Bloodstein og Bernstein Ratner, 

2008; Guitar, 2014). Slík truflun á talflæði einstaklings getur leitt til skerðingar þannig að viðkomandi 

sækist síður eftir því að eiga samskipti við aðra. Stamið getur jafnframt verið hamlandi í daglegu lífi 

einstaklinga á þann hátt að viðkomandi gerir síður það sem hann vill svo lífsgæðaskerðing getur orðið 

umtalsverð. Tilfinningalegra einkenna verður oft vart samhliða stami. Þau einkenni geta verið dulin en 

haft verulega mikil áhrif á líf viðkomandi, til að mynda á félagslega stöðu, nám og atvinnu (Bloodstein 

og Bernstein Ratner, 2008; Craig, Blumgart og Tran, 2009; Craig og Tran, 2014; Yaruss og Quesal, 

2006). 

Almennt er talið að um það bil fimm af hverjum hundrað börnum stami á einhverju tímabili ævi sinnar. 

Langstærstur hluti þessara barna nær bata á staminu, ýmist með meðferð eða án hennar, á meðan um 

1% kemur til með að vera með þrálátt stam fram á fullorðinsár (Bennett, 2006; Yairi og Ambrose, 2013). 

Töluvert margar langtímarannsóknir á stami hafa verið gerðar. Í langflestum tilfellum er fylgst með 

framvindu stamsins og skoðað hversu margir ná bata. Þessar rannsóknir eiga að stærstum hluta við um 

börn á leikskólaaldri og yngri skólabörn en þegar kemur að eldri skólabörnum og unglingum fer 

langtímarannsóknum fækkandi. Sú rannsókn sem fer hér á eftir er langtímarannsókn sem byggir á 

einstaklingum sem tóku þátt í doktorsrannsókn Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur frá árinu 2005 en þar voru 

þátttakendur 38 einstaklingar á leikskólaaldri með staðfest stam. Nú eru sömu einstaklingar á aldrinum 

15 til 20 ára og áætlað að kanna hver framvindan hefur orðið á stami þeirra og kanna jafnframt hvernig 

mat þeirra er á eigin lífsgæðum. Ekki er vitað til þess að fyrri rannsóknir hafi fylgt einstaklingum eftir 

lengur en til 16 ára aldurs (Andrews og Harris, 1964) og sýnir það fram á mikilvægi þessarar rannsóknar.  

Í fræðilegu umfjölluninni hér á eftir verður fjallað um þroskatengt stam og ólíkar skilgreiningar sem 

settar hafa verið fram auk umfjöllunar um birtingarmynd og tíðni stams. Rætt verður um hvernig stam 

getur þróast fram á fullorðinsár og gert grein fyrir nokkrum þeirra langtímarannsókna sem gerðar hafa 

verið. Rætt verður um bata á stami fullorðinna og dregin upp mynd af því hvaða áhrif það getur haft á líf 

einstaklings þegar stam verður þrálátt. Í framhaldi af þessari umfjöllun verður rætt frekar um markmið 

verkefnisins og rannsóknarspurningar settar fram. Í kjölfarið verður skýrt frá því hvernig framkvæmd og 

úrvinnslu var háttað. Að lokum verða niðurstöður kynntar og um þær fjallað sérstaklega í umræðukafla 

auk þess sem dregnar verða af þeim ályktanir. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Skilgreiningar á stami 

Þrátt fyrir að margir telji sig þekkja stam hefur gengið erfiðlega að setja fram skilgreiningu á stami sem 

allir eru á eitt sáttir um, enda mikinn breytileika að finna í einkennum á milli einstaklinga. Það hefur leitt 

til þess að nú er hægt að finna nokkrar ólíkar skilgreiningar. Í skrifum um stam er víða vísað í 

skilgreiningu Wingate (1964) sem kölluð hefur verið stöðluð skilgreining stams (e. standard definition of 

stuttering). Sú skiptist í þrjá mismunandi þætti sem hver og einn hefur sínar áherslur. Sá fyrsti á við um 

tal einstaklingsins þar sem einkennin geta verið ýmis konar truflanir á talflæði, til dæmis endurtekningar 

eða lengingar á hljóðum, atkvæðum og eins atkvæðis orðum. Í þætti tvö er fjallað um aukahreyfingar 

sem oft á tíðum fylgja staminu og getur verið um að ræða að sá sem stamar geiflar sig í framan eða 

stappar niður fæti samhliða staminu. Þriðji þátturinn tengist svo tilfinningum, það er að fólk geti stamað 

meira við ákveðnar aðstæður, til dæmis þegar það upplifir neikvæðar hugsanir, hræðslu eða skömm 

(Wingate, 1964). Samkvæmt viðmiðum Alþjóðlegs flokkunarkerfis sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála, ICD-11 (International classification of diseases and related conditions), kallast 

stam nú þroskatengd talflæðistruflun (e. developmental speech fluency disorder, 6A01.1) og einskorðast 

algjörlega við talflæði einstaklings en kemur hvergi inn á tilfinningalega þætti eins í skilgreiningu 

Wingate. Samkvæmt ICD-11 hefst talflæðistruflunin á máltökuskeiði barns, er þrálát og tíð og meiri en 

gera mætti ráð fyrir sé miðað við aldur og vitsmunalega hæfni (e. intellectual functioning) einstaklings. 

Að auki leiðir hún af sér að skiljanleiki í tali verður minni og hefur þannig veruleg áhrif á samskipti 

einstaklingsins við aðra. Truflunin getur lýst sér sem endurtekningar á hljóðum, atkvæðum eða orðum, 

lengingar í tali, festingar, mikil notkun á innskotsorðum og stuttar en hraðar talgusur. Þessi skilgreining 

nær yfir það sem fyrr var eingöngu kallað stam (e. stuttering, F98.5) en jafnframt yfir það sem áður 

kallaðist flausturmæli (e. cluttering, F98.6) (World Health Organization, 2018).  

Enn aðra skilgreiningu má finna í greiningar- og tölfræðihandbók Bandaríska geðlæknafélagsins, 

DSM-5, en samkvæmt henni kallast stam nú talflæðisröskun sem á upphaf í barnæsku (e. childhood-

onset fluency disorder). Sú skilgreining tekur til fjögurra þátta þegar kemur að viðmiðum um greiningu. 

Til þess að greining verði staðfest, samkvæmt DSM-5, þarf truflun á talflæði einstaklings að vera 

einkennandi í tali hans og óeðlileg sé miðað við aldur og málfærni. Einkennin geta lýst sér í einum eða 

fleirum af eftirfarandi þáttum: endurtekningar á hljóðum eða atkvæðum, lengingar hljóða, brotin orð, 

festingar, umorðun, mikil líkamleg spenna við að bera fram orð og endurtekning eins atkvæðis orða. Til 

að hljóta greiningu þarf talflæðisröskunin í öðru lagi að hafa kvíðavaldandi áhrif á líf einstaklingsins 

þannig að hún hamli einstaklingnum í samskiptum og félagslegri þátttöku. Í þriðja lagi þurfa einkennin 

að hafa átt upptök sín í barnæsku og í fjórða og síðasta lagi má ekki vera hægt að rekja röskunina til 

annarra sjúkdóma eða áfalla sem viðkomandi hefur orðið fyrir (American Psychiatric Association, 2013).  

2.1.1 Upplifun einstaklings í stambliki 

Stam hefur hingað til verið skilgreint út frá athugunum þeirra sem hlusta á þá sem stama. Þannig má 

áætla að til grundvallar liggi þau einkenni sem eru augljós þeim sem hlustar en minna tillit hefur verið 

tekið til duldra þátta á borð við upplifunar þess sem stamar og áhrifa stamsins á líf hans. Tichenor og 

Yaruss (2019) gerðu rafræna könnun meðal 502 fullorðinna einstaklinga sem stama til að komast að því 
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hvernig þeir upplifa það að stama, í raun stamblikið (e. stuttering moment) sjálft, hvaða hegðun gerir 

vart við sig og hvaða hugsanir og tilfinningar þeir hafa gagnvart því. Niðurstöður sýndu að langstærstur 

hluti þátttakanda upplifði tilfinningu á borð við að vera fastur (e. being stuck) (96%) eða vera að missa 

stjórn (e. loss of control) (93,9%) meðan á stambliki stendur. Athygli vekur að þetta hlutfall er hærra en 

hlutfall þeirra sem sagðist finna fyrir einkennum sem talin eru mjög algeng, eins og endurtekningum, 

festingum og/eða lengingum við stamið (85,9%). Til viðbótar kom í ljós að þátttakendur fundu oft eða 

alltaf fyrir því að þurfa að erfiða (e. struggle) í gegnum stamblik (56,7%), upplifðu aukna líkamlega 

spennu (52,6%), notuðu hikorð (50,9%), lokuðu augunum (45,6%) eða hreyfðu hendur og fætur (23,6%). 

Hjá þátttakendum kom jafnframt í ljós að stamið hefur umtalsverð áhrif á þá tilfinningalega og rúmur 

helmingur þeirra sagðist finna fyrir áhrifum eins og að verða vandræðalegur (51,3%), tilfinningalega 

örmagna (49%), úrvinda (46,8%) og að upplifa skömm (44,8%) við hvert stamblik. Í sömu rannsókn var 

spurt um hvaða markmið hver einstaklingur hafði fyrir tal sitt, það er að segja hvort einstaklingur hefði 

það til dæmis að markmiði að tal hans væri laust við stam, hann leyfði staminu að koma án þess að fela 

það, að hann stýrði staminu eða reyndi ef til vill að fela það. Í ljós kom að ef viðkomandi hafði það að 

markmiði að tala stamlaust leiddi það frekar til þess að bæði augljósra og dulinna einkenna varð vart og 

hann upplifði frekar neikvæðar tilfinningar meðan á stambliki stóð.  

2.2 Upphaf stams og birtingarmynd 

Í langflestum tilfellum byrjar stam snemma í barnæsku og kallast þroskatengt stam (e. developmental 

stuttering) (Guitar, 2014). Menn hafa lengi vel reynt að finna út hver orsök stams er og ýmsar kenningar 

hafa verið settar fram í gegnum tíðina. Enn sem komið er er orsökin þó óþekkt en í flestum tilfellum talið 

að um samverkun erfða og umhverfis sé að ræða (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; Büchel og 

Sommer, 2004). Samkvæmt samantekt Yairi og Ambrose (2013) hafa rannsóknir greint börn yngri en 

18 mánaða með stam en flestar rannsóknir hafa sýnt fram á að stam greinist sjaldnast eftir níu ára aldur. 

Í örfáum tilfellum getur stam hafist á unglingsárum. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna að 

upphaf stams liggur almennt á aldursbililnu 28 til 60 mánaða (2;4 til 5;0 ára) en það er háð því hvaða 

aldursbil einblínt er á í hverri rannsókn. Niðurstöður 11 rannsókna sýndu fram á að meðalaldur við 

upphafs stams væri 42 mánuðir (3;5 ár) en nýrri rannsóknir hafa sýnt að aldur við upphaf stams hefur 

farið lækkandi með árunum.  

Ónákvæmni rannsókna má rekja til þess að algengast er að notast sé við afturvirkar aðferðir til að 

rannsaka upphaf stamsins, það er að segja að foreldrar svari til um aldur við upphaf stams barna sinna 

og oft er það gert mörgum vikum eða mánuðum síðar svo að erfitt getur verið að treysta á minni þeirra 

(Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008).  

Samkvæmt Andrews (1984) eru helmingslíkur á því að barn sem ekki stamar muni aldrei stama hafi 

það náð fjögurra ára aldri, 75% líkur sé barnið orðið sex ára gamalt og að hættan sé alveg liðin hjá þegar 

barnið nær 12 ára aldri og hafi ekki stamað fram að því. Yairi og Ambrose (2005) ganga jafnvel enn 

lengra en Andrews og halda því fram að þegar barn sé orðið fjögurra ára og stami ekki séu 90% líkur á 

því að það komi ekki til með að gera það nokkurn tímann. 

Þegar barn byrjar að stama geta einkennin ýmist byrjað skyndilega (e. sudden onset) eða ágerst 

smátt og smátt (e. gradual onset). Eins og fram kom varðandi aldur við upphaf stams, eru það almennt 
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foreldrar sem fyrst verða varir við stam barna sinna og erfiðlega getur reynst að átta sig á því hvað 

einkennir upphafið þar sem treysta þarf á minnið. Gera má ráð fyrir að þeir foreldrar sem umgengst hafa 

vini eða ættingja sem stama þekki einkennin betur en aðrir og séu því fyrri til að greina það hjá barni 

sínu (Guitar, 2014). Einnig þarf að huga að því hvaða skilning foreldrar leggja í orðin „skyndilegt upphaf“ 

eða „smátt og smátt“ (Buck, Lees og Cook, 2002). Niðurstöður úr rannsóknum Yairi og Ambrose hafa 

gefið til kynna að meirihluti þeirra barna sem byrjar að stama er álitinn af foreldrum sínum hafa byrjað 

smátt og smátt (Yairi, 1983; Yairi og Ambrose, 1992a), en með því er átt við að einkenni stams komi 

fram hjá barninu á tveimur vikum í það minnsta. Þegar, hins vegar, rætt er um að stam hefjist skyndilega 

er átt við að einkenni birtist á einum degi til einnar viku (Yairi og Ambrose, 1992a). Niðurstöður Yairi og 

Ambrose (2005) samræmdust vel eldri rannsóknum þeirra og sýndu fram á að aðeins í um 30% tilfella 

var stam talið hefjast skyndilega og hjá Månsson (2000) komu fram svipaðar niðurstöður og hjá Yairi og 

Ambrose (2005) eða að 33% byrjuðu að stama skyndilega. Í rannsókn Buck og félaga (2002) snerist 

dæmið þó við en þá voru um 53% stamtilfella talin hafa byrjað skyndilega. 

Þegar rætt er um upptök stams er, eins og fyrr hefur komið fram, yfirleitt stuðst við minni foreldra þar 

sem þeir taka almennt fyrst eftir stameinkennum hjá börnum sínum. Eldri rannsóknir töldu að fyrstu 

einkenni stamsins væru endurtekningar á atkvæðum og orðum en lengingar hljóða og festingar væru 

einkenni sem verður vart þar á eftir (Froeschels, 1952; Johnson, 1959; Van Riper, 1982; Yairi, 1983). 

Nýrri rannsóknir hafa sýnt að í sumum tilfellum á það ekki við og stam getur byrjað sem festingar eða 

lengingar á hljóðum hjá jafnvel mjög ungum börnum (Yairi og Ambrose, 2005).  

Í sumum tilfellum getur verið um áunnið stam (e. acquired stuttering) að ræða en það er óháð þroska 

einstaklings og er almennt tilkomið vegna skyndilegra heilaáverka eða sálfræðilegra áfalla (Bennett, 

2006; Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Þessi rannsókn snýst eingöngu um þroskatengt stam. 

2.3 Tíðni stams 

Til þess að meta tíðni stams er gagna aflað úr ákveðnu þýði. Í rannsóknum sem snúa að stami er 

almennt bæði fjallað um nýgengi stamsins (e. incidence) og algengi þess (e. prevalence). Hugtakið 

nýgengi á við um það hversu mörg ný stamtilfelli koma upp á tilteknu tímabili en í faraldsfræðilegum 

rannsóknum á stami á nýgengi almennt við um það hversu margir einstaklingar munu stama einhvern 

tímann á ævinni, svokallað uppsafnað nýgengi (e. cumulative incidence) (Guitar, 2014; Yairi og 

Ambrose, 2013). Algengi stams vísar hins vegar til þess hversu margir einstaklingar, hlutfallslega, stama 

á ákveðnum tímapunkti (Yairi og Ambrose, 2013). 

2.3.1 Nýgengi 

Tölur um nýgengi stams eru töluvert á reiki. Almennt er talið að um 5% barna fari í gegnum tímabil í lífi 

sínu þar sem þau stama í lengri eða skemmri tíma (Andrews og Harris, 1964; Bloodstein og Bernstein 

Ratner, 2008; Yairi og Ambrose, 2013) og hafa sumar rannsóknir greint frá að hlutfallið geti jafnvel verið 

að lágmarki um 8% (Dworzynski, Remington, Rijsdijk, Howell og Plomin, 2007; Månsson, 2005; Reilly 

o.fl., 2009). Í samantekt Bloodstein og Bernstein Ratner (2008) voru sýndar niðurstöður 16 rannsókna 

og mátti þar finna mikinn breytileika í hlutfallstölum á nýgengi stams, allt frá 0,7% og upp í 15,4%. 

Rannsóknirnar voru gerðar á árunum 1921 til 2000 og voru þær ólíkar að mörgu leyti. Þátttakendur voru 

til að mynda á mjög breiðu aldursbili og fjöldi þeirra í hverri rannsókn spannaði allt frá minna en 100 
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þátttakendum og upp í rúm 30 þúsund (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Leiða má að því líkum 

að þennan mikla breytileika á hlutfallstölum um nýgengi stams megi rekja til þess að að baki 

rannsóknunum liggi ólíkar skilgreiningar á stami, aldursbil sem metin eru séu ólík og að mismunandi 

aðferðum hafi verið beitt við gagnaöflunina (Guitar, 2014).  

2.3.2 Algengi 

Um 1% barna og unglinga glímir við þrálátt stam á meðan aðrir ná bata (Bloodstein og Bernstein Ratner, 

2008; Yairi og Ambrose, 1999). Niðurstöður rannsókna eru þó mjög ólíkar eftir því hvaða aldursbil liggur 

til grundvallar og sýna ótvírætt að tíðni stams er hærri hjá yngri börnum en hjá eldri skólabörnum, 

unglingum og fullorðnum. Þetta má rekja til þess að stórt hlutfall þeirra sem stama ná bata á stami annað 

hvort sjálf eða með faglegri aðstoð auk þess sem færri nýrra tilfella verður vart eftir um það bil sex ára 

aldur. Við þetta má bæta að aðferðafræði þessara algengisrannsókna getur verið mjög ólík (Bloodstein 

og Bernstein Ratner, 2008; Guitar, 2014; Yairi og Ambrose, 2013).  

Craig, Hancock, Tran, Craig og Peters (2002) gerðu faraldsfræðilega rannsókn á stami þar sem 

þátttakendur voru á gríðarlega breiðu aldursbili eða 2 til 99 ára. Handahófskennt höfðu verið valin heimili 

í Nýju Suður-Wales í Ástralíu en þátttakendur reyndust að endingu koma frá 4.689 heimilum og voru 

12.131 talsins. Hringt var á hvert heimili, gefin lýsing á stami og spurt að því hvort einhver á heimilinu 

félli undir lýsinguna eða hefði einhvern tímann gert það. Þegar svarað var játandi var viðkomandi spurður 

fleiri spurninga til að renna stoðum undir staðfestinguna og, þegar það átti við, leyfi fengið til að taka upp 

samtal við þann sem stamaði. Um var að ræða spurningar á borð við „hefur stamið verið viðvarandi 

síðustu þrjá mánuði?“, „hefur stamið orsakað ótta eða forðun úr aðstæðum?“ og „hefur sá sem stamar 

hlotið meðferð við staminu?“. Stam var í kjölfarið staðfest ef þess varð vart í símtalinu og ef að minnsta 

kosti einni af spurningunum var svarað játandi. Fimm sérfræðingar voru þjálfaðir til að taka viðtölin. 

Niðurstöður gáfu til kynna að algengi stams fyrir allan hópinn var 0,72%. Þegar litið er til einstakra 

aldursbila mátti þó sjá breytileika á hlutfallstölum þar sem algengið var hæst fyrir yngstu aldurshópana, 

eða 1,40% fyrir aldursbilið tveggja til fimm ára og 1,44% fyrir aldursbilið sex til 10 ára, það er að segja 

nokkuð hærra hlutfall en oft er talið. Fyrir eldri þátttakendur voru hlutfallstölur ívið lægri eða 0,53% fyrir 

11 til 20 ára, 0,78% fyrir 21 til 50 ára og 0,37% fyrir 51 árs og eldri. 

Í belgískri rannsókn van Borsel og félaga (2006) var svipað uppi á teningnum en þar var markmiðið 

að meta algengi stams hjá nemendum á aldrinum 6 til 20 ára. Skólar í borginni Flanders í Belgíu voru 

valdir handahófskennt og þeim skólum sem voru reiðubúnir til að taka þátt voru í framhaldinu sendir 

spurningalistar sem kennarar barnanna skyldu fylla út. Kennararnir fengu engar sérstakar skýringar eða 

skilgreiningar á stami til að byggja svör sín á. Ýmissa upplýsinga var aflað, til að mynda um aldur og kyn 

allra þátttakenda, auk þess sem spurt var um hvort viðkomandi stamaði. Svaraði kennari þess til að 

barnið stamaði þurfti hann til viðbótar að svara til um hvernig hann gat verið viss um að barnið stamaði, 

hvort að fjölskyldumeðlimur barnsins stamaði, hvort barnið væri tví- eða fjöltyngt og hvort barnið glímdi 

við aðrar raskanir. Upplýsingar fengust um 21.027 nemendur í almennum skólum og var 121 þeirra 

talinn stama eða 0,58%. Niðurstöður voru settar fram fyrir ólíka aldurshópa og sýndi sig að stam var 

algengast á aldursbilinu 6 til 10 ára (0,78%) en hlutfallið lækkaði með hækkandi aldri. Fyrir aldursbilið 

11 til 15 ára reyndist algengi stams vera 0,53% og lægst á aldursbilinu 16 til 20 ára, eða 0,27%. Þrátt 
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fyrir að það teljist til annmarka rannsóknarinnar að matsmenn voru ekki þjálfaðir sérstaklega í að þekkja 

stam, og því megi gera ráð fyrir ofmati eða vanmati við svörun spurningalistans, renna niðurstöður 

rannsóknarinnar stoðum undir eldri rannsóknir (Andrews o.fl., 1983; Louttit og Halls, 1936) sem einnig 

hafa sýnt fram á lægri hlutfallstölur á algengi eftir því sem ofar dregur í aldri einstaklinga. 

Eins og fyrr segir er almennt álitið að um 5% einstaklinga byrji að stama einhvern tímann á lífsleiðinni 

en að aðeins um 1% þeirra stami á hverjum tímapunkti. Á þessu má sjá að stór hluti þeirra sem byrja 

að stama nær bata þannig að stam þeirra verður ekki þrálátt. Í sumum tilfellum liggur fyrir að 

einstaklingar hætta að stama jafnvel þótt þeir hafi enga íhlutun hlotið (Yairi og Ambrose, 1999).  

2.4 Þróun stams og bati á stami 

Mörg þeirra barna sem byrja að stama hætta því þegar fram líða stundir, oft án utanaðkomandi aðstoðar. 

Þá er talað um sjálfsprottinn bata (e. spontaneous recovery) (Yairi og Ambrose, 1999). Frá upptökum 

stams getur liðið mislangur tími þar til bati næst, allt frá nokkrum mánuðum og til fárra ára (Bloodstein 

og Bernstein Ratner, 2008). Enn hefur ekki tekist að finna út hvort hægt sé við upphaf stams að greina 

á milli þeirra barna sem koma til með að ná bata og þeirra sem glíma munu við þrálátt stam. Hins vegar 

hafa rannsóknir leitt í ljós að ákveðnir þættir eru líklegir til að geta spáð fyrir um hvort að bata verður 

náð eða ekki. Kyn er einn þessara þátta. Umtalsvert fleiri drengir en stúlkur stama á hverjum tíma og 

almennt er talið að þrír drengir stami á móti hverri stúlku (3:1) á leikskólaaldri og að bilið aukist enn 

frekar eftir því sem börnin eldast (Bennett, 2006; Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Yairi og 

Ambrose (1999) sýndu með rannsókn sinni fram á að stúlkur séu líklegri en drengir til að hætta að stama 

auk þess sem þær eru líklegri til að hætta fyrr að stama en drengirnir. Ættgengi er annar þáttur sem 

rannsakaður hefur verið með tilliti til þess hvort stam verður þrálátt. Ólíkar rannsóknir hafa verið gerðar 

og margar vísbendingar liggja fyrir um að stam sé ættgengt en erfiðlega hefur þó gengið að komast til 

botns í því hvernig það erfist (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008). Til viðbótar við þetta er talið að 

því yngra sem barn er þegar stam gerir fyrst vart við sig þeim mun líklegra er að barnið komi til með að 

ná bata og jafnframt hafi það sitthvað að segja hversu lengi stam hefur varað hjá viðkomandi. Hafi barn 

til að mynda stamað lengur en í eitt ár aukast líkurnar á því að stam þess verði þrálátt (Yairi og Ambrose, 

2005). 

2.4.1 Langtímarannsóknir á stami yngri barna 

Rannsóknir hafa sýnt mjög ólíkar niðurstöður varðandi það hversu stórt hlutfall barna nær bata og viðmið 

um það hvenær segja má að bata sé náð eru afar ólík. Mjög stór hópur þeirra sem byrja að stama virðist 

þó ná bata áður en komið er fram á fullorðinsár og jafnvel án nokkurs inngrips.  

Margar langtímarannsóknir hafa verið gerðar á leikskólabörnum og yngri skólabörnum sem stama 

með það að markmiði að rannsaka hvort stam þeirra yrði þrálátt eða hvort bati næðist. Ljóst er að 

breytileikinn á batatölum er mjög mikill. Þegar þetta er skoðað nánar má sjá að af átján 

langtímarannsóknum á leikskólabörnum og yngri skólabörnum sýndu fjórar þeirra að undir 50% 

þátttakenda náði bata á stami (Chow og Chang, 2017; Hollister, Horne og Zebrowski, 2017; Leech, 

Bernstein Ratner, Brown og Weber, 2017; Yairi, Ambrose og Niermann, 1993), en langflestar þeirra, 12 

rannsóknir, sýndu að bati átti sér stað í um 50 til 75% tilfella (Ambrose, Cox og Yairi, 1997; Ambrose, 
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Yairi, Loucks, Seery og Throneburg, 2015; Dworzynski o.fl., 2007; Kefalianos o.fl., 2017; Kloth, 

Kraaimaat, Janssen og Brutten, 1999; Månsson, 2000; Ryan, 2001; Spencer og Weber-Fox, 2014; Yairi 

og Ambrose, 1992b; Yairi og Ambrose, 1999; Yairi, Ambrose, Paden og Throneburg, 1996; Zengin-

Bolatkale, Conture, Walden og Jones, 2018). Tvær rannsóknir sýndu fram á bata í meira en 75% tilfella 

(Johannsen, 2001; Månsson, 2005).  

Hér ber að hafa í huga að mjög mismunandi er milli rannsókna hvort að allir þátttakendur eða 

einungis hluti þeirra fékk íhlutun, í sumum rannsóknum var íhlutun ekki veitt og enn annars staðar er 

það ekki tekið fram. Í öllum ofangreindum rannsóknum er um að ræða þátttakendur á leikskólaaldri og 

yngri grunnskólabörn (e. early childhood), til um það bil níu til 10 ára aldurs. Þegar hins vegar horft er til 

eldri barna og unglinga er ekki um auðugan garð að gresja og umtalsvert færri rannsóknir gera grein 

fyrir batahorfum á þeim aldri. 

2.4.2 Langtímarannsóknir á stami eldri barna og unglinga 

Afar fáar langtímarannsóknir finnast fyrir aldursbilið frá 10 ára og fram á unglingsár. Howell, Davis og 

Williams (2008) gerðu langtímarannsókn með það að markmiði að fylgjast með bata en þátttakendur 

voru 76 börn á aldrinum átta til tólf ára, en talið var að eftir 12 ára aldur væri bati sjaldgæfur (Andrews 

og Harris, 1964). Stam hafði verið staðfest hjá hverju og einu þessara barna við upphaf rannsóknarinnar. 

Mælingar voru gerðar áður en rannsóknin hófst, til að staðfesta að um stam væri að ræða, og svo aftur 

að minnsta kosti tólf mánuðum eftir að meðferð lauk. Til að skera úr um hvort bati hefði átt sér stað eða 

ekki var ferns konar mat framkvæmt; mat þátttakandans sjálfs, mat foreldris, mat rannsakanda og 

alvarleikamat á talinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að bati átti sér stað hjá 41 barni (53,9%), þar 

af 37 drengjum (57,8%) og 4 stúlkum (33,3%), og það þótti vekja athygli að hlutfallstölur fyrir bata voru 

um það bil 12% hærri fyrir eldri þátttakendur rannsóknarinnar en þá sem yngri voru.  

Hlutfallstölur um bata sem Howell, Bailey og Kothari settu fram (2010) eru örlítið lægri en komu fram 

í rannsókninni nefndri hér að framan frá árinu 2008. Þátttakendur voru 26 börn sem stömuðu og þeim, 

eins og áður, var fylgt eftir frá átta ára aldri til rúmlega tólf ára. Fjórtán þátttakendur (53,8%) voru í lok 

rannsóknar sagðir glíma við þrálátt stam á meðan tólf þátttakendur (46,2%) höfðu náð bata. 

Árið 2011 kom út önnur grein eftir þá Howell og Davis (2011). Þeir höfðu gert langtímarannsókn með 

222 börnum sem stömuðu og var stærstum hluta þeirra (n=206) fylgt eftir frá því þau voru um átta ára 

aldurinn og mislangt fram á unglingsár, en elsti þátttakandinn var 15 ára og 11 mánaða þegar hann lauk 

þátttöku. Allar nauðsynlegar upplýsingar til þátttöku fengust frá 132 börnum en hjá 74 börnum vantaði 

upplýsingar eða þær var ekki hægt að nálgast. Í rannsókninni voru hafðir til hliðsjónar nokkrir þættir og 

kannað hvort þeir gætu spáð fyrir um hvort stam yrði þrálátt eða bati ætti sér stað. Þættirnir voru sjö 

talsins; höfuðmeiðsli, aldur við upphaf stams, fjölskyldusaga um stam, annað tungumál en móðurmál (e. 

second language), kyn, ríkjandi hönd (e. handedness) og að auki var alvarleikamat gert fyrir hvern og 

einn þátttakanda. Til að ganga úr skugga um bata eða þrálátt stam var notast við þrenns lags 

upplýsingar; frá foreldrum, börnunum sjálfum og þjálfuðum sérfræðingi. Foreldrar og börn svöruðu 

spurningum um stamið en svarað var á fimm punkta kvarða. Hæsta skor var 40 stig en sá einstaklingur 

sem hlaut minna en 21 stig var talinn hafa náð bata á meðan meira en 21 stig var skilgreint sem þrálátt 

stam. Til viðbótar við þetta tók þjálfaður sérfræðingur um það bil 90 mínútna viðtöl við börn og foreldra 
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á heimilum þeirra. Þar var meðal annars rætt um stamið, hvernig samskipti gengu við ýmsar ólíkar 

aðstæður, líðan, almenna heilsu og sjálfsmynd auk þess sem tíðni stams var metin. Til að staðfesta að 

stam væri enn til staðar urðu barn, foreldri og matsmaður öll að vera á sama máli um það og ef bati var 

talinn hafa átt sér stað urðu allir aðilar jafnframt að hafa staðfest það. Niðurstöður sýndu að 69 börn af 

132 (52,3%) voru talin hafa náð bata. Niðurstöður gáfu jafnframt til kynna að eini marktæki 

áhættuþátturinn til að spá fyrir um bata á stami eða þrálátt stam var alvarleiki stamsins við átta ára aldur. 

Rannsókn Andrews og Harris (1964), oft nefnd Newcastle rannsóknin, fylgdi eftir eitt þúsund börnum 

sem fæddust í maí og júní árið 1947 í Newcastle á Bretlandi. Rannsóknin er ein þessara fáu rannsókna 

sem skoðaði stam barna fram á unglingsár en börnunum var fylgt eftir frá fæðingu fram til sextán ára 

aldurs og er, þrátt fyrir að vera komin til ára sinna, enn langstærsta faraldsfræðilega rannsóknin sem 

gerð hefur verið. Á þeim árum sem rannsóknin stóð yfir voru börnin heimsótt mjög reglulega fyrstu sjö 

árin en árlega í kjölfarið. Fylgst var með því hvort börnin hefðu byrjað að stama, hvernig stamið þróaðist 

og hvort, og þá hvenær, það hætti. Af þeim eitt þúsund börnum sem fylgst var með höfðu 43 (4,3%) 

þeirra byrjað að stama einhvern tímann á tímabilinu en 34 (79,1%) þeirra höfðu náð bata áður en 

rannsókn lauk. Þegar rannsókninni lauk stömuðu enn 9 börn, eða 0,9%. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu einnig fram á að fleiri drengir en stúlkur stömuðu, með 2,4 drengi fyrir hverja eina stúlku. Höfundar 

álitu að stúlkur næðu fyrr bata á staminu en drengir þar sem kynjahlutfallið jókst með hækkandi aldri.   

Sjá má að hlutfallstölur um bata fyrir þennan aldur, það er 12 ára og eldri, eru mjög áþekkar, í kringum 

50%. Niðurstöður Andrews og Harris (1964) sýna reyndar fram á umtalsvert hærri hlutfallstölur varðandi 

bata en sú rannsókn hefur jafnframt verið talin hafa ýmsa aðferðafræðilega vankanta. Það er til að 

mynda talið til annmarka hennar að það hafi verið aðrir heilbrigðisstarfsmenn en talmeinafræðingar sem 

mátu tal barnanna, engar upptökur hafi verið gerðar til að geta sannreynt að um stam hafi verið að ræða 

og að langur tími gat liðið frá því að barn byrjaði að stama og þar til lagt var á það mat af starfsmanni 

rannsóknarinnar. Auk þess var brottfall hátt og engin skilmerkileg skilgreining á bata sett fram. 

Þegar á heildina er litið má sjá að rannsóknir fyrir eldri börn og unglinga eru fáar og mikilvægt að 

bæta úr því til að fylgjast með hvernig stam þróast fram á fullorðinsár. 

2.4.3 Bati hjá fullorðnum 

Almennt er talið að eftir því sem stam barna nær lengra fram á unglingsárin því mun meiri líkur eru á því 

að það verði þrálátt (Guitar, 2014; Van Riper, 1982). Þá virðist sjálfsprottinn bati ólíklegri til að eiga sér 

stað og röskunin litin þeim augum að sífellt verði erfiðara að eiga við hana, breyta henni eða stýra 

(Conture, 1996; Daly, Simon og Burnett-Stolnack, 1995; Van Riper, 1982). Cooper (1987) hélt því fram 

að þegar stam hefði viðhaldist í tíu ár eða lengur yrði það þess eðlis að eingöngu væri hægt að minnka 

einkennin en ekki uppræta þau algjörlega. 

Ekki virðast vera til langtímarannsóknir sem fylgja einstaklingum eftir frá barnsaldri og fram á 

fullorðinsár. Sú rannsókn sem kemst næst því er áðurnefnd langtímarannsókn Andrews og Harris (1964) 

sem fylgdi börnum eftir frá fæðingu og fram til 16 ára aldurs. Vegna þessa er ómögulegt, eins og staðan 

er, að fullyrða um það hvernig stam þróast fram á fullorðinsár; til dæmis um það hvort að stam getur 

tekið sig upp að nýju hjá einstaklingi sem segist hættur að stama.  
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Flestir þeirra einstaklinga sem stama ná bata áður en að unglingsárum kemur. Rannsóknir á 

unglingum og fullorðnum eru til sem sýna fram á að bati getur átt sér stað án þess að viðkomandi hafi 

leitað sérstakrar aðstoðar til að vinna bug á stami (Andrews og Harris, 1964; Cooper, 1972; Sheehan 

og Martyn, 1966). Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar meðal fullorðinna einstaklinga sem segjast hafa 

stamað. Þær hafa haft það að markmiði að skoða bata hjá fullorðnum og jafnframt hvaða leiðir 

einstaklingar hafa notast við til að ná fram bættu talflæði. Neumann og félagar (2019) gerðu rannsókn 

þar sem bati án meðferðar var kannaður meðal unglinga og fullorðinna. Þátttakendur voru 110 

einstaklingar sem komu frá átta mismunandi löndum. Þeir voru á aldrinum 14 til 75 ára og áttu það 

sameiginlegt að hafa stamað í barnæsku en höfðu náð sjálfsprottnum bata eftir 12 ára aldur. 

Mismunandi var hvort og hversu lengi þátttakendur höfðu verið í meðferð við stami en 42% þeirra höfðu 

enga meðferð hlotið, 24% höfðu verið í meðferð við stami í minna en tvö ár og 34% í meira en tvö ár. Ef 

einstaklingur hafði hætt að stama innan sex mánaða eftir að meðferð lauk var hann útilokaður frá 

rannsókninni. Markmið rannsóknarinnar var einkum að komast að því hvaða tækni var algengast að 

einstaklingarnir notuðu til að bæta talflæði sitt og auk þess að finna út hvaða ástæður voru helstar að 

baki því að einstaklingarnir náðu bata. Á spurningalista sem þátttakendur svöruðu var meðal annars að 

finna 49 aðferðir sem sagðar eru geta reynst vel til að ná góðu talflæði og voru þátttakendur beðnir um 

að svara á fimm punkta kvarða hvaða atriði áttu best við þeirra upplifun. Niðurstöður sýndu að stærstur 

hluti þátttakenda notaði ekki eina aðferð áberandi mest og allar aðferðirnar voru valdar. Af þeim 49 

aðferðum sem hægt var að velja úr voru átta notaðar af að minnsta kosti þriðjungi þátttakenda. 

Vinsælustu aðferðirnar til að ná betra talflæði voru leiðir á borð við það að reyna að slaka betur á (40%), 

nota meðvitað hlé í talinu (38%), einbeita sér að því að andardrátturinn sé jafn og slakur þegar talað er 

(37%), undirbúa vel hvað skal sagt og hvernig (33%) og að hægja á talhraðanum (33%). 

Þátttakendur í rannsókn Finn (1996) voru 42 fullorðnir einstaklingar á aldrinum 24 til 74 ára. Þeim 

var skipt í þrjá 14 manna hópa þar sem í einum hópi voru þeir sem höfðu náð bata á stami án 

utanaðkomandi aðstoðar, í öðrum hópi þeir sem glímdu við þrálátt stam og í þeim þriðja þeir sem aldrei 

höfðu stamað. Rannsóknin var tvíþætt og í seinni hluta hennar var markmiðið að kanna hvaða leiðir 

nýttust fólkinu við að ná bata á stami. Umræddir einstaklingar höfðu sumir hlotið meðferð í einhverjum 

mæli áður en þóttu áhrifin lítilvæg og töldu að árangur sem náðist mætti rekja til annarra þátta en 

meðferðarinnar. Einnig lá fyrir að langur tími leið á milli þess sem meðferð var veitt og þar til bata var 

náð svo líklegt var talið að meðferðin hefði ekki haft veruleg áhrif á batann. Niðurstöður rannsóknarinnar 

ríma nokkuð vel við niðurstöður Neumann sem tilgreindar voru hér að framan. Það virtist helst undir 

þátttakendum sjálfum komið hvort bata var náð, það er að segja þeir stýrðu því sjálfir með því að breyta 

tali sínu á einhverja vegu; breyta til dæmis talhraða sínum, talmynstri og/eða huga betur að önduninni á 

meðan talað er. 

Sumar niðurstaðna úr rannsóknum Neumann og Finn endurspegla einnig niðurstöður úr eldri 

rannsóknum sem gerðar hafa verið um bata á stami fullorðinna (e. late recovery). Til að mynda sögðu 

69% þátttakenda í rannsókn Shearer og Williams (1965) að helsta ástæðan fyrir því að þeir hefðu náð 

bata á stami vera hægari talhraði. Þættir eins og að hugsa áður en talað er (43%), meira sjálfstraust 

(26%) og meiri slökun (19%) voru einnig nefndir til sögunnar.  
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Um helmingur fullorðinna sem segist hafa náð bata á stami verður þó oft áfram var við tilhneigingu 

til að stama, ekki síst hafi batinn ekki orðið fyrr en á unglings- og fullorðinsárum (Bloodstein og Bernstein 

Ratner, 2008). Í rannsókn Finn (1997) voru þátttakendur fimmtán fullorðnir einstaklingar sem töldu sjálfir 

að þeir væru hættir að stama án þess að hafa hlotið nokkra meðferð og aðrir fimmtán sem aldrei höfðu 

stamað eða fengið talþjálfun af neinu tagi. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að tal hópsins 

sem áður stamaði væri frábrugðið tali þeirra sem aldrei höfðu stamað. Matsmenn horfðu á 

myndbandsupptökur með málsýnum þátttakenda og var leiðbeint um hvernig skyldi meta hvort 

viðkomandi var einstaklingur sem hafði náð bata á stami eða hvort um var að ræða einstakling sem 

aldrei hafði stamað. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hjá hluta þátttakendanna, sex einstaklingum, 

reyndist talið óaðgreinanlegt frá tali þeirra sem aldrei höfðu stamað en hjá níu einstaklingum virtust enn 

koma fyrir í talinu einkenni stams, sem voru ólík því hökti sem greina má í eðlilegu tali. Í þeim tilfellum 

sem matsmenn mátu talið frábrugðið var það skýrt með dæmum á borð við að frekar mætti greina 

endurtekningar á málhljóðum eða orðhlutum, talið hljómaði óeðlilega (e. speech naturalness) og talhraði 

var minni. Einnig kom fram að matsmenn töldu síður, þegar myndbandsupptökurnar voru skoðaðar, að 

þeir sem höfðu náð bata á stami væru einstaklingar sem aldrei hefðu stamað.  

Finn og fleiri (2005) birtu aðra grein þar sem fjallað var um fimmtán einstaklinga, þá sömu fimmtán 

og höfðu stamað í rannsókninni frá 1997. Þátttakendum var skipt í tvo hópa háð því hvort þeir mátu tal 

sitt algjörlega laust við stam eða hvort þeir álitu sem svo að þeir ættu það til að stama við ákveðnar 

aðstæður. Sjö einstaklingar töldu sig ekki stama undir neinum kringumstæðum en átta einstaklingar 

greindu frá því að þrátt fyrir að þeir teldu sig hafa náð bata á staminu, kæmi það fyrir að þeir upplifðu 

stam í einstaka tilfellum. Í rannsókninni voru ýmsir þættir kannaðir með tilliti til ICF-flokkunarkerfisins 

(International Classification of Functioning, Disability and Health) og þátttakendur mátu sig þannig í 

flokkunum líkamsfærni og líkamskerfi (e. body functions, structures, and impairments), virkni og þátttaka 

(e. activities and participation), umhverfisþættir (e. environmental factors) og persónubundnir þættir (e. 

personal factors). Markmiðið var að kanna hvort að munur væri á upplifun þátttakenda eftir því hvort þeir 

væru alveg hættir að stama eða höfðu enn tilhneigingu til þess. Niðurstöður greindu frá því að margt 

áttu hóparnir sameiginlegt en annað ekki. Báðir hóparnir álitu talflæði sitt í heildina vera eðlilegt en þeir 

sem höfðu tilhneigingu til að stama fannst stamið helst gera vart við sig í ákveðnum kringumstæðum, til 

dæmis þegar þeir voru undir álagi eða voru uppgefnir andlega (e. mentally tired), þó ekkert í líkingu við 

það sem það var áður. Hóparnir áttu það jafnframt sameiginlegt að upplifa almennt ekki hindranir í 

samskiptum og að hugsa sjaldan um stam sitt. Þrátt fyrir þetta svöruðu þeir sem höfðu tilhneigingu til að 

stama því til að þeir upplifðu eins konar óþægindatilfinningu í ákveðnum einangruðum aðstæðum, til 

dæmis þegar þeir töluðu í síma, þurftu að tala fyrir framan hóp eða kynna sig. Sömu einstaklingar skýrðu 

jafnframt frá því hvernig þeir nýttu sér ýmsa tækni til að halda talflæði sínu góðu, nokkuð sem hinn 

hópurinn virtist alveg laus við að gera. Þetta voru leiðir á borð við að hægja á talinu eða gera á því 

meðvitað hlé, huga að önduninni, forðast ákveðin orð, umorða setningar sínar og að slaka á. 

2.4.4 Viðmið um bata 

En hvenær má segja að bata sé náð? Rannsóknir á stami eru mjög ólíkar og notast við mismunandi 

viðmið um bata. Fjöldi þátttakenda er breytilegur, skilyrði fyrir þátttöku eru ólík og mælingar á bata geta 

verið gerðar á ýmsan hátt. Til að geta talist hafa náð bata á stami þarf að standast tiltekin viðmið en þau 
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eru mismunandi á milli rannsókna (Einarsdóttir, J. T., Crowe, K., Kristinsson, S. H. og Másdóttir, T, 

2020). Algengt er að viðmið um bata séu þau að stamið þurfi að vera undir 3% (Bloodstein og Bernstein 

Ratner, 2008; Chow og Chang, 2017; Yairi og Ambrose, 1999) og að auki þurfi tal einstaklingsins að 

vera óaðgreinanlegt frá tali einstaklings sem aldrei hefur stamað (Finn, 1997), þannig að einkenni á borð 

við endurtekningar, lengingar og festingar séu ekki greinanleg. Til viðbótar ætti að miða við að dulin 

einkenni geri ekki vart við sig hjá einstaklingnum, til dæmis einkenni á borð við þegar einstaklingur 

forðast að tala eða upplifir neikvæðar tilfinningar vegna stamsins (Iverach o.fl., 2009). Að lokum ætti tal 

einstaklings sem náð hefur bata á stami ekki að einskorðast við ákveðnar aðstæður og talið þarf að hafa 

verið stamlaust í að minnsta kosti 12 mánuði (Yairi og Ambrose, 1999). Þar sem að viðmið um bata eru 

ólík á milli rannsókna má áætla að hlutfall einstaklinga sem nær bata séu mismunandi. 

Markmiðið með rannsókn Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur og félaga (2020) var meðal annars að skoða 

hvernig niðurstöður um bata á stami gátu verið breytilegar háð því hvers kyns viðmið um bata voru sett 

fram. Fyrir sama hóp þátttakenda notaði Jóhanna fjögur mismunandi viðmið, sem tíðkast að nota milli 

rannsókna. Þegar notast var við viðmið A var eingöngu horft til þess hvert hlutfall stamaðra atkvæða (% 

SA) var og talið að bata væri náð væru stömuð atkvæði undir 3%. Viðmið B var ívið flóknara en þá þurftu 

sérfræðingar og foreldrar að vera sammála um að barn væri hætt að stama, foreldrar þurftu að geta gert 

grein fyrir því hvenær bati hefði átt sér stað og hversu lengi barn hafði stamað. Til viðbótar við þetta varð 

alvarleiki stamsins að mælast jafnt og eða minna en einn og stömuð atkvæði að vera undir 3%. Viðmið 

C innihélt sömu þætti og viðmið B en því til viðbótar þurftu þátttakendurnir sjálfir að greina frá því að þeir 

væru hættir að stama og þegar notast var við viðmið D átti það við um sömu atriði og viðmið C en að 

auki mátti ekki greina nokkurt stam á málsýnum (0,0% SA). Fyrir viðmiðin fjögur voru niðurstöðurnar 

mjög breytilegar, allt frá því að hlutfallið fyrir bata væri 11% og upp í 95%.  

Eins og sjá má á þessum niðurstöðum er mjög mikilvægt að viðmið um bata verði samræmd. Þeir 

sem komi að meðferð leggi þannig sama skilning í þann vanda sem um er að ræða og geti enn betur 

áttað sig á því hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á hvort stam verði þrálátt eða hvort viðkomandi nái 

bata.  

2.5 Áhrif stams á líðan og lífsgæði 

Lífsgæði (e. quality of life) er flókið hugtak og hefur verið skilgreint á ýmsa vegu, „allt frá því að fjalla um 

það að uppfylla þarfir og starfshæfni til vangaveltna um tilgang lífsins og huglæga vellíðan og ánægju“ 

(Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO; 2020) hefur gefið út skilgreiningu á lífsgæðum og hefur sú verið þýdd af Kolbrúnu Albertsdóttur 

á þann hátt að lífsgæði séu:  

[...] skynjun einstaklings á stöðu sinni í lífinu í samhengi við eigin menningu og 

verðmætamat, í tengslum við markmið, væntingar, lífskjör og hluttekt. Hugtakið er 

víðfeðmt og undir flóknum áhrifum af líkamlegri heilsu einstaklingsins, andlegu ástandi, 

sjálfstæði, félagstengslum og tengslum hans við umhverfisaðstæður. (Kolbrún 

Albertsdóttir o.fl., 2009)  

Á þessu má sjá að taka þarf tillit til margra og ólíkra þátta þegar kemur að því að meta lífsgæði fólks. 

Þegar meta á hvernig stam getur haft áhrif á lífsgæði er oft horft til þess hversu ánægður einstaklingur 

er með hæfni sína í samskiptum, áhrif stamsins á vellíðan viðkomandi og lífsánægju. Að auki er kannað 
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hvernig áhrif stamið hefur haft á heilsu hans og það hvernig hann álítur sig geta náð þeim markmiðum 

sem hann setur sér (Yaruss, 2010).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að stam einstaklinga getur haft víðtæk áhrif á lífsgæði þeirra (Craig o.fl., 

2009; Klompas og Ross, 2004; Yaruss og Quesal, 2006). Áhrifin koma ekki eingöngu fram sem truflun 

á talflæði heldur getur stamið haft neikvæð áhrif á tilfinningalega og vitsmunalega þætti og atferli. 

Viðbrögð umhverfisins geta jafnframt verið af neikvæðum toga og viðmælendur líklegir til að vera 

gagnrýnir, óþolinmóðir, fundið til með viðkomandi eða jafnvel hæðst að þeim. Með viðbrögðum sínum 

gætu þeir einnig haft neikvæð áhrif á þann sem stamar. Viðbrögðin við staminu, bæði þess sem stamar 

og umhverfisins, geta haft í för með sér alvarlegar afleiðingar og orðið til þess að sá sem stamar 

framkvæmir síður það sem hann vill sem leiðir til skertra lífsgæða (Bennett, 2006; Bloodstein og 

Bernstein Ratner, 2008; Yaruss, 2010; Yaruss og Quesal, 2004).  

Þekkt er að unglingar glími við ýmsar tilfinningar og jafnvel skapsveiflur. Þeir eiga það oft 

sameiginlegt að langa að tilheyra jafningjahópnum og skera sig ekki úr. Unglingar sem stama geta tekið 

því afar illa ef talþjálfun stendur ekki undir væntingum og losar þá ekki undan staminu og þeir geta farið 

af hafa áhyggjur af því að stamið komi til með að fylgja þeim alla tíð. Skömm getur farið að gera vart við 

sig og þeir fara að nota ýmsa tækni til að fela stamið fyrir öðrum, til dæmis að umorða setningar sínar 

eða nota samheiti orðanna sem þeim finnst þeir líklegir til að stama á. Neikvætt viðhorf til stamsins og 

slæm líðan vegna ótta um viðbrögð annarra getur haft slæmar afleiðingar, félagsleg einangrun getur 

aukist og jafnvel leitt til kvíða (Bennett, 2006; Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008).  

Í rannsókn Blood og Blood (2004) voru þátttakendur 106 unglingar á aldrinum 13 til 18 ára. Helmingur 

hópsins (n=53) stamaði en hinn helmingurinn (n=53) ekki. Í rannsókninni voru meðal annars skoðaðir 

þættir á borð við hversu margir þátttakenda álitu sig hafa orðið fyrir stríðni/einelti, sjálfsmat (e. self-

esteem) þeirra var kannað sem og samskiptahæfni. Niðurstöður sýndu að unglingar sem stama eru í 

marktækt meiri áhættu á að verða fyrir aðkasti (43%) en unglingar sem stama ekki (11%). Að auki kom 

í ljós marktækur munur á svörum hópanna varðandi mat á eigin samskiptahæfni þar sem þeir sem 

stömuðu töldu hæfni sína á því sviði umtalsvert slakari, helst þegar kom að því að tala opinberlega, taka 

þátt í hópsamræðum eða persónulegum samræðum (e. interpersonal conversations) eða tala við 

ókunnuga. Ekki reyndist marktækur munur á sjálfsmati einstaklinganna milli hópanna.  

Þegar kemur fram á fullorðinsár er það háð fyrri reynslu hvernig líðan vegna stamsins er. Fólk getur 

til að mynda upplifað skömm, hjálparleysi og/eða ótta sem getur haft áhrif á athafnir daglegs lífs og 

viðhorf til sjálfs sín. Í öðrum tilfellum lærir fólk að sætta sig við stamið og reynir að láta það ekki lengur 

hafa áhrif á líf sitt (Bennett, 2006). Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar með það að markmiði að komast 

að því hvaða áhrif stam hefur á lífsgæði fullorðins fólks. Craig og félagar (2009) rannsökuðu áhrif stams 

á lífsgæði 200 fullorðinna einstaklinga sem stömuðu. Í samanburðarhópi voru aðrir 200 fullorðnir sem 

stömuðu ekki. Bæði var notast við viðtöl og spurningalista. Niðurstöður spurningalistanna leiddu í ljós 

að þátttakendurnir sem stömuðu voru vel menntaður hópur, við almenna góða heilsu og ekki frábrugðinn 

samanburðarhópnum að undanskildu staminu. Hins vegar sýndu niðurstöður einnig að stamið hafði 

neikvæð áhrif á á lífsþrótt þeirra (e. vitality) og að auki á þætti á borð við félagsleg samskipti, 

tilfinningalegan stöðugleika og andlega heilsu sem allt gæti leitt til skerðingar á lífsgæðum. Jafnframt 

kom fram að því alvarlegra sem stamið var því neikvæðari gátu áhrifin verið. Sambærilegar niðurstöður 
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mátti sjá í rannsókn Beilby, Byrnes, Meagher og Yaruss (2013) á áhrifum stams á fullorðna en þar kom 

fram að þeir upplifa margs konar tilfinningar og viðbrögð við staminu sem leitt geta til skerðingar á 

lífsgæðum. Þetta eru þættir á borð við almennt áhugaleysi, ótta, félagskvíða, skömm, bjargarleysi, 

gremju og auk þess að sneiða hjá því að gera ákveðna hluti. 

Þátttakendur í rannsókn Koedoot, Bouwmans, Franken og Stolk (2011) voru 91 fullorðinn 

einstaklingur sem stamaði og voru þeir fengnir til að meta sjálfir ýmsa þætti er vörðuðu stam þeirra með 

mismunandi spurningalistum sem ætlaðir eru til að meta heilsu fólks út frá líkamlegum, andlegum og 

félagslegum þáttum. Þátttakendum var skipt í tvo hópa, 38 einstaklingar voru í hópi þeirra sem hafði 

hlotið meðferð við stami en 53 tilheyrðu hópi sem hafði ekki gert það. Þátttakendum var meðal annars 

ætlað að meta á tíu punkta kvarða hversu gott tal þeirra var, allt frá því að vera mjög slakt yfir í mjög 

gott auk þess sem þeim var ætlað að meta hversu ánægðir þeir voru með tal sitt (e. speech satisfaction). 

Sjálfsmatslistinn OASES-A (Overall assessment of the speaker´s experience of stuttering for adults) var 

lagður fyrir til að fá innsýn í það hvernig þátttakendur sjálfir mátu samskipti sín, hvernig stamið hafði 

áhrif á tilfinningar þeirra og vitræna starfsemi og hvernig það hafði áhrif á lífsgæði þeirra. Notast var við 

fleiri mælitæki til að meta meðal annars heilsufar þátttakenda og það hvernig þeir glímdu við erfiðar 

aðstæður sem upp geta komið. Í ljós kom að stamið virtist helst hafa áhrif á andlega og félagslega líðan 

auk þess sem sýnt var fram á að alvarleiki stamsins hafði sitthvað að segja um það hversu neikvæð 

áhrifin voru á lífsgæði þátttakenda, það er því alvarlegra stam þeim mun meiri skerðing á lífsgæðum. 

Niðurstöður leiddu jafnframt í ljós að það hvernig þátttakendur glíma við erfiðar aðstæður getur haft áhrif 

á lífsgæði þeirra, það er ýmist með því að nýta sér verkefnamiðuð bjargráð (e. task-oriented coping) eða 

tilfinningatengd bjargráð (e. emotion-oriented coping), þar sem notkun á verkefnamiðuðum bjargráðum 

felur í sér meiri lífsgæði en tilfinningatengd bjargráð leiða til skertari lífsgæða. Þeir þátttakendur sem 

voru í meðferð eða á leið í meðferð við stami sínu álitu stam sitt alvarlegra og töldu það hafa meiri áhrif 

á líf þeirra en þeir þátttakendur sem ekki voru í meðferð. 

Rannsóknir hafa sumar hverjar lagt áherslu á það hvernig trú á eigin getu (e. self-efficacy) getur 

hjálpað fólki sem stamar að takast á við neikvæðar afleiðingar sem stam þeirra getur haft á heilsu þeirra 

og lífsgæði (Boyle, 2015; Craig, Blumgart og Tran, 2015). Í rannsókn Carter, Breen, Yaruss og Beilby 

(2017) var tilgangurinn meðal annars að finna út hvort að það að hafa trú á eigin getu í munnlegum 

samskiptum (e. verbal communication) geti sagt til um lífsgæði fullorðinna einstaklinga sem stama. 

Þátttakendur, 39 talsins, svöruðu tveimur spurningalistum, annars vegar varðandi hvaða traust þeir báru 

til sjálfs sín í mismunandi talaðstæðum (e. speaking situations) og hins vegar spurningalista sem innihélt 

spurningar um mat á eigin stami, viðbrögð við staminu, samskipti í daglegum aðstæðum og lífsgæði. Til 

viðbótar voru tekin viðtöl við þátttakendur til að meta stam þeirra, það er að segja hlutfall stamaðra 

atkvæða. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ótvírætt að trú fólks á eigin getu getur spáð fyrir um 

lífsgæði þess, það er að segja eftir því sem þátttakendur höfðu meiri trú á sjálfum sér þeim mun meiri 

mátu þeir lífsgæði sín vera. Að sama skapi var sýnt fram á að eftir því sem stömuðum atkvæðum fjölgaði 

hjá þátttakanda, tíðnin varð meiri, var líklegra að trú hans á eigin getu væri minni. Umtalsverð fylgni var 

jafnframt á milli trúar viðkomandi á eigin getu og svara hans er tengdust viðbrögðum við eigin stami, 

samskiptum í daglegu lífi og áhrifum á lífsgæði eins og þau eru mæld samkvæmt OASES-A en 
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niðurstöðurnar benda til þess að sá sem hefur mikla trú á eigin getu upplifi færri hindranir í ólíkum 

aðstæðum lífsins. 

2.5.1 Stam og samskipti í daglegu lífi 

Munnleg samskipti eru grunnþáttur í hversdagslegu lífi fólks og telst af flestum sjálfsögð félagsleg athöfn. 

Skert talflæði, og til viðbótar neikvæðar tilfinningar vegna stamsins, hljóta því að hafa áhrif á dagleg 

samskipti þeirra sem stama og viðhorf þeirra til samskipta almennt.  

Greint hefur verið frá því að einstaklingar sem stama eigi frekar í erfiðleikum með ákveðnar aðstæður 

í samskiptum en aðrar. Algengt er að það reynist til að mynda erfitt að halda ræðu, taka þátt í umræðum 

á fundum eða í hópsamræðum, tala í símann eða að tala undir tímapressu (Bloodstein og Bernstein 

Ratner, 2008; Trotter og Bergmann, 1957; Vanryckeghem, Matthews og Xu, 2017). Í rannsókn Trotter 

og Bergmann (1957) var kannað hvers kyns aðstæður það eru sem einstaklingar sem stama reyna helst 

að komast hjá og bera saman við svör annarra sem stama ekki. Þátttakendum var sýndur listi með 40 

mismunandi talaðstæðum, til að mynda að flytja erindi, kynna sig, panta leigubíl, spjalla við vini og að 

lesa upphátt, og þeir beðnir um að meta hvaða aðstæður þeir hefðu tilhneigingu til að forðast og hverjar 

ekki. Niðurstöður sýndu að hóparnir tveir, þeir sem stömuðu og þeir sem stömuðu ekki, voru tiltölulega 

sammála um þessar ólíku talaðstæður, það er að segja þær aðstæður sem þeir sem stömuðu ekki 

reyndu helst að forðast voru almennt þær sömu og þeir sem stömuðu reyndu einnig að komast hjá. 

Athygli vakti þó að ein undantekning var á þessu en hópurinn sem stamaði mat sig mun líklegri en 

samanburðarhópurinn til að forðast að tala í síma, óháð því hvert umræðuefnið var.  

Tilgangurinn með rannsókn Blood, Blood, Tellis og Gabel (2001) var að kanna samskiptaótta 

(e. communication apprehension) og eigið mat á samskiptahæfni (e. communication competence) 39 

unglinga sem stömuðu og bera saman við sambærilegan hóp sem stamaði ekki. Þátttakendur voru á 

aldrinum 13 til 18 ára og var reynt að hafa hópana tvo sem líkasta með tilliti til þátta á borð við kyn, aldur 

og uppruna. Stam hafði verið staðfest hjá öðrum hópnum af talmeinafræðingi og alvarleiki stamsins 

metinn. Í heildina höfðu 10% þátttakenda (n=4) verið greind með vægt stam, 56% (n=22) með miðlungs 

alvarlegt stam, 23% (n=9) með alvarlegt stam og 10% (n=4) með mjög alvarlegt stam. Þátttakendur voru 

metnir á tveimur kvörðum, annars vegar með sjálfsmatslistanum Personal report of communication 

apprehension (PRCA) en sá er ætlaður til að meta ótta eða kvíða einstaklings við að tala við einn eða 

fleiri viðmælendur við mismunandi aðstæður, til að mynda í hópsamræðum, á fundum, eiga í 

persónulegum samræðum (e. interpersonal conversations) og að flytja erindi opinberlega (e. public 

speaking). Hins vegar var notast við Self-perceived communication competence (SPCC) kvarðann en 

sá er sjálfsmatslisti þar sem einstaklingur metur samskiptahæfni sína við fjórar mismunandi aðstæður, 

það er ræðuhöld, fundi, hópsamræður og persónuleg samtöl. Að auki er kannað hvort samskiptahæfni 

einstaklinganna er breytileg háð því hverjir viðmælendur þeirra eru. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til þess að unglingar sem stama upplifi meiri samskiptaótta en unglingar sem stama ekki. Unglingarnir 

sem stömuðu upplifðu marktækt slakari samskiptahæfni og meiri ótta í samskiptum þegar um 

hópumræður og persónuleg samtöl var að ræða. Að sama skapi mátu þeir samskiptahæfni sína 

marktækt slakari en samanburðarhópurinn þegar kom að því að tala við ókunnuga. Því alvarlegra stam 

sem unglingarnir höfðu þeim mun neikvæðari voru áhrifin. 
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Greint var frá sambærilegum niðurstöðum úr þversniðsrannsókn Erickson og Block (2013) þar sem 

metin var samskiptahæfni og ótti í samskiptum auk fleiri þátta. Þátttakendur voru 36 unglingar á aldrinum 

11 til 18 ára sem allir höfðu verið greindir með stam. Notast var við sömu matstæki og í áðurnefndri 

rannsókn Blood og félaga (2001). Í ljós kom að unglingarnir mátu samskiptahæfni sína slaka og að auki 

greindu rúm 60% þátttakenda frá því að þeir óttuðust að tala á fundum og að flytja erindi og tæpum 

helmingi þótti ógnvænlegt að tjá sig í hóp eða eiga í persónulegum samtölum. Sé það raunin að þessir 

einstaklingar líti á sig á þann hátt sem niðurstöður sýna má draga þá ályktun að afleiðinga geti gætt 

víða, til að mynda í námi og félagslífi þeirra. Óttinn við samskipti og slakt mat á eigin hæfni í samskiptum 

ýta undir fátíðari samskipti, til dæmis við kennara og bekkjarfélaga.  

2.5.2 Stam, skólaganga og starfsframi 

Þar sem einstaklingar verja almennt miklum tíma lífs síns við nám og störf er rökrétt að líta á hvort að 

stam geti haft áhrif á þá þætti. Rannsóknir hafa sýnt að stam getur orðið til þess að einstaklingar fara 

að draga sig í hlé af ótta við viðbrögð annarra, til dæmis stríðni vegna stamsins. Það að viðkomandi 

bregðist þannig við getur áfram leitt til þess að áhrifa getur farið að gæta í námsárangri þar sem 

einstaklingarnir forðast hópavinnu eða önnur félagsleg verkefni og forðast það jafnvel að mæta í skólann 

(Bennett, 2006). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að einstaklingar sem stama og óttast samskipti hafa 

neikvæðari viðhorf til skóla og sýna slakari námsárangur (Blood o.fl., 2001). Samkvæmt Bennett (2006) 

getur áhrifa jafnframt gætt hjá eldri nemendum á þeim tíma sem þeir stefna úr skóla og út á 

vinnumarkaðinn, svokölluð starfsmenntunaráhrif (e. vocational effects). Þau gera það að verkum að 

frammistaða í atvinnuviðtölum getur orðið slakari vegna stamsins og þannig haft neikvæð áhrif á það 

hvers konar starf verður að endingu fyrir valinu (Bennett, 2006). Í könnun á meðal fullorðinna sem stama 

voru rúm 70% sammála því að stamið minnkaði líkurnar á því að hljóta starf sem sótt var um eða að fá 

stöðuhækkun og til viðbótar greindu 68% frá því að stamið hefði áhrif á frammistöðu þeirra í vinnunni 

(Klein og Hood, 2004).  

Niðurstöður úr rannsókn O‘Brian, Jones, Packman, Menzies og Onslow (2011) sýndu fram á að 

alvarleiki stams hafði neikvæð tengsl við menntunarstig þátttakenda. Í rannsókninni tóku þátt 147 

einstaklingar sem stömuðu og voru þeir á aldrinum 18 til 77 ára. Allir voru fengnir til að meta sjálfir 

alvarleika stams síns í átta mismunandi aðstæðum, til að mynda þegar talað var við fjölskyldumeðlim, 

hóp fólks eða talað í símann, og skýra jafnframt frá því hvert hæsta menntunarstig þeirra var. Eins og 

fyrr segir voru marktæk neikvæð tengsl milli þessara þátta til staðar en með því er átt við að því 

alvarlegra stam sem einstaklingur taldi sig hafa þeim mun meiri líkur voru á lægra menntunarstigi hans.  

Í rannsókn Gabel, Blood, Tellis og Althouse (2004) voru 385 nemendur á háskólastigi fengnir til að 

greina frá því hvaða störf þeim þótti viðeigandi fyrir einstaklinga, bæði sem stömuðu og sem stömuðu 

ekki, og samanburður gerður. Í ljós kom að af 43 störfum voru 20 talin óviðeigandi fyrir einstaklinga sem 

stama og eftir nánari athugun var dregin sú ályktun að umrædd störf hafi verið talin óviðeigandi vegna 

þess hve mikil samskipti þau fela í sér og það geti ýmist reynst erfitt eða ómögulegt þeim sem stamar. 

Af þessu má leiða að utanaðkomandi aðilar geti gert sér í hugarlund ákveðna neikvæða staðalímynd af 

manneskju sem stamar og í raun takmarkað tækifæri hennar til þess að ganga í hvaða starf sem er. 

Þetta getur verið hamlandi fyrir þann sem stamar að því leyti að sæki hann um starf sem hann telur 
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álitlegt og hann hefur viðeigandi menntun fyrir getur þó verið að yfirmaður útiloki hann frá starfinu, 

eingöngu stamsins vegna. Mikilvægt er að hafa í huga að í þeim rannsóknum sem hafa verið nefndar 

hér að framan er eingöngu um að ræða huglægt mat eða upplifun einstaklinga en ekki liggja fyrir 

mælingar sem sýna fram á slakari frammistöðu í starfi hjá einstaklingum sem stama. 

Sextán fullorðnir einstaklingar á aldrinum 20 til 59 ára tóku þátt í rannsókn Klompas og Ross (2004). 

Stam var greint hjá öllum af talmeinafræðingi og mátu þátttakendur sjálfir alvarleika stamsins. Tekin voru 

viðtöl við hvern og einn til að kanna hvernig stam hafði haft áhrif á lífsgæði þeirra, með áherslum á 

einstaka þætti, meðal annars menntun, atvinnu og tilfinningalega þætti. Af þátttakendunum 16 greindu 

sex (37,5%) frá því að stamið hefði ekki haft nokkur áhrif á námsframvindu þeirra í skóla, en tíu (62,5%) 

einstaklingar höfðu upplifað neikvæð áhrif í einhverjum mæli. Þarna var helst um að ræða að munnlegar 

kynningar voru taldar hafa slæm áhrif á frammistöðu þeirra og að auki að vera látinn lesa upphátt. Til 

viðbótar voru nefndir til sögunnar þættir á borð við að skilningur kennara og annarra var ekki nægilega 

góður á stami auk þess sem stamið hafði þau áhrif á suma þátttakendur að sjálfsöryggi (e. self-

confidence) var minna og hafði þannig áhrif á frammistöðuna. Að sama skapi nefndu margir 

þátttakendanna að stamið hefði haft neikvæð áhrif á samband þeirra við kennara og samnemendur, og 

þegar bekkjarfélagar voru nefndir til sögunnar tengdist það í 37,5% tilfella stríðni af þeirra hálfu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu jafnframt að í heildina áleit langstærstur hluti þátttakenda (75%) að 

stamið hefði engin áhrif haft á starfsval en þeir fjórir sem álitu svo vera röktu það til erfiðleika vegna 

stamsins í viðtölum og að aðrir túlkuðu stamið sem taugaveiklun (e. nervousness). Að lokum má nefna 

að fjórtán þátttakendur (87,5%) greindu frá því að stamið hefði haft umtalsverð áhrif á þá með tilliti til 

sjálfstrausts og sjálfsímyndar; þeir teldu sig til að mynda óörugga, vitlausa og að áhrifa gætti í félagslífi 

þeirra. Allir þátttakendur svöruðu því til að stamið hefði haft áhrif á tilfinningalega þætti og vekti einkum 

hjá þeim tilfinningar á borð við gremju (e. frustration) og reiði (e. anger).  

2.5.3 Stam og kvíði  

Margir vilja tengja saman stam og kvíða og líklega ekki að ósekju. Stam getur haft í för með sér ótal 

neikvæðar afleiðingar sem gera það að verkum að sá sem stamar getur farið að glíma við félagslega og 

tilfinningalega erfiðleika (Iverach og Rapee, 2014). Þegar einstaklingur eldist eru sífellt gerðar meiri 

kröfur til samskipta og almennt verður þátttaka í félagslegum athöfnum meiri. Börn og unglingar sem 

stama gjalda oft fyrir þetta því þá getur farið að bera á höfnun, félagslegri einangrun og þau verða síður 

vinsæl en börn sem ekki stama (Blood o.fl., 2011; Davis, Howell og Cooke, 2002; Hearne, Packman, 

Onslow og Quine, 2008). Þetta getur áfram leitt til þess að einstaklingurinn upplifir meðal annars skömm, 

lágt sjálfsmat og að hann fari að draga sig í hlé auk þess sem árangur í námi getur farið dvínandi 

(Langevin og Prasad, 2012). Sömu þættir og hér eru nefndir hafa verið tengdir félagskvíða en félagskvíði 

gerir almennt vart við sig snemma á unglingsárum (Iverach og Rapee, 2014) og fylgir einstaklingi fram 

á fullorðinsár. Að upplifa kvíða getur verið byggt á hugsunum um væntanlega neikvæða reynslu eða 

viðburð, forðun frá sérstökum aðstæðum eða athöfnum og/eða líkamlegri skynjun á borð við aukna 

vöðvaspennu, svita og öran hjartslátt. Þessir þrír þættir geta ýmist birst hver um sig hjá einstaklingi eða 

allir í senn (Kraaimaat, Vanryckeghem og Van Dam-Baggen, 2002).  
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Félagskvíði (e. social anxiety, social phobia) er algeng tegund kvíðaröskunar og getur verið erfiður 

viðureignar, hverfur oft ekki nema vegna íhlutunar. Sá sem glímir við félagskvíða upplifir til dæmis 

óhóflega og ákafa hræðslu við félagslegar aðstæður og hefur áhyggjur af því að verða dæmdur á 

neikvæðan hátt af öðrum (American Psychiatric Association, 2013). Tilviksrannsóknir hafa sýnt fram á 

að félagskvíði er einn algengasti fylgifiskur stams og hann má greina í allt að 60% tilfella (Iverach o.fl., 

2009; Lowe o.fl., 2017; Menzies o.fl., 2008).  

Fullorðnir sem stama eru frekar með félagskvíða en fullorðnir sem stama ekki. Í safngreiningu 

(e. meta-analysis) Craig og Tran (2014) var markmiðið að skoða hvort að fullorðnir einstaklingar með 

þrálátt stam væru líklegri en aðrir til að glíma við viðvarandi kvíða (e. trait anxiety), sem er meðfætt 

kvíðaástand, og/eða félagskvíða (e. social anxiety). Tvær safngreiningar voru gerðar, annars vegar þar 

sem ellefu rannsóknir á viðvarandi kvíða voru teknar saman, og hins vegar þar sem átta rannsóknir á 

félagskvíða voru skoðaðar. Í heildina voru þátttakendur um 3.000 talsins, um það bil 1.300 einstaklingar 

sem stömuðu og 1.700 einstaklingar sem gerðu það ekki. Niðurstöður sýndu að meirihluti þátttakenda 

sem stamaði hafði meðalmikinn viðvarandi kvíða og enn meiri félagskvíða og þykja þær niðurstöður 

sannfærandi í ljósi þess hve unnið var með stórt úrtak fólks með þrálátt stam. Áhrifastærðirnar, 0,57 fyrir 

viðvarandi kvíða og 0,82 fyrir félagskvíða, sýna jafnframt fram á umtalsverðan mun á milli þeirra sem 

stama og þeirra sem gera það ekki. Sambærilegar niðurstöður mátti sjá í rannsókn Kraaimaat og félaga 

(2002). Þar tók þátt hópur fólks sem stamaði (n=89) og til viðmiðunar hópur fólks sem stamaði ekki 

(n=131) en markmiðið var að bera saman þessa tvo hópa og finna út hvort að hópurinn sem stamaði 

glímdi frekar við félagskvíða. Notast var við sjálfsmatslistann The Inventory of Interpersonal Situations 

(IIS) þar sem þátttakendur svöruðu á fimm punkta kvarða hvernig líðan þeirra eða hæfni væri í tilteknum 

félagslegum aðstæðum og hversu títt þeir væru staddir í slíkum aðstæðum. Um var að ræða aðstæður 

á borð við að taka þátt í samræðum með litlum hópi, að biðja vin um aðstoð, að neita beiðni einhvers 

sem er í æðri stöðu, að halda augnsambandi í samræðum og að kynna sig. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að einstaklingarnir sem stömuðu upplifðu marktækt meiri kvíða í félagslegum aðstæðum en 

þeir sem ekki stömuðu og rúmur helmingur þeirra, 54%, upplifði félagskvíða á háu stigi. Jafnframt kom 

fram að hópur þeirra sem stamaði var sjaldnar í þeim aðstæðum sem spurt var um.  

Unhelpful Thoughts and Beliefs About Stuttering (UTBAS) listinn var gefinn út í þeim tilgangi að meta 

neikvæðar hugleiðingar og tengsl við félagskvíða hjá þeim sem stama. Listinn inniheldur 66 atriði sem 

hægt er að svara á þremur kvörðum, það er að segja hversu oft viðkomandi upplifir slíkar hugsanir 

(UTBAS-I), hversu mikla trú viðkomandi hefur á hugsuninni (UTBAS-II) og hversu miklum kvíða 

hugsunin veldur (UTBAS-III). Um er að ræða hugsanir á borð við „engum mun líka vel við mig ef ég 

stama“ (e. no one will like me if I stutter), „ég næ aldrei árangri vegna stamsins“ (e. I´ll never be 

successful because of my stutter), „ég vil ekki fara – fólki mun ekki líka við mig“ (e. I don´t want to go – 

people won´t like me) og „fólk mun hlæja að mér“ (e. people will laugh at me). Jafnframt hefur verið 

gefinn út UTBAS-6, umtalsvert styttri útgáfa sem hægt er að nota til að skima fyrir vandanum (Onslow, 

2020). Í ástralskri rannsókn Iverach og félaga (2010) voru þátttakendur 140 einstaklingar sem stömuðu 

og voru þeir á aldrinum 18 til 73 ára. UTBAS listinn var lagður fyrir hvern og einn þátttakanda og 

staðfestu niðurstöður tengsl kvíða og stams hjá fullorðnum sem stama þar sem um það bil fjórðungur 

þátttakenda féll undir skilgreiningar DSM-IV og ICD-10 um félagskvíða. Ennfremur var með fyrirlögn 
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listans hægt að sýna fram á að þessir sömu einstaklingar glímdu marktækt oftar við neikvæðar hugsanir 

en þeir sem ekki féllu undir viðmið um félagskvíða og þannig hægt að nota listann til að greina á milli 

þessara hópa. 
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3 Markmið 

Markmið verkefnisins var að skoða framvindu stams hjá 38 einstaklingum sem stömuðu á leikskólaaldri 

eða á árunum frá 2005 til 2006. Skoðað var hversu margir hættu að stama, hversu margir greindust 

með þrálátt stam og alvarleiki stamsins metinn. Ennfremur voru könnuð tengsl stams við lífsgæði og 

líðan þátttakendanna. Vísindalegt gildi verkefnisins fólst í því að kanna horfur á bata á stami og reyna 

jafnframt að varpa ljósi á þá þætti sem stam getur haft áhrif á í lífi einstaklings. Þannig er mögulega 

hægt að leiða til bættrar meðferðar og líðan þeirra sem stama. 

Þátttakendur voru valdir í rannsóknina vegna þess að þeir tóku þátt í doktorsrannsókn Jóhönnu 

Thelmu Einarsdóttur um stam þegar þeir voru á leikskólaaldri. Haft var samband við þátttakendur árið 

2012 til að kanna framvindu stamsins og svo aftur núna (2019/2020) og er það því í þriðja skiptið sem 

þátttakendur taka þátt í rannsókn um stam. Nú tóku 32 af þessum 38 einstaklingum þátt. Ekki er vitað 

til þess að áður hafi verið fylgst með framvindu stams í svo langan tíma eins og hér um ræðir. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara eru eftirfarandi: 

1. Hver hefur framvinda stams verið hjá 32 einstaklingum sem allir voru með staðfest stam á 

leikskólaaldri?  

2. Hver er almenn upplifun og reynsla þátttakenda af skólagöngu sinni?   

a. Er marktækur munur á milli þeirra sem náðu bata og þeirra sem stama enn? 

3. Hvert er mat þátttakenda á almennum lífsgæðum sínum?  

a. Er marktækur munur mili þeirra sem náðu bata og þeirra sem stama enn? 

4. Greina þátttakendur frá kvíða og kvíðatengdum þáttum?  

a. Er marktækur munur á milli þeirra sem náð hafa bata og þeirra sem stama enn? 

5. Nota þátttakendur ákveðnar leiðir til að stýra tali sínu?  

a. Er marktækur munur á milli þeirra sem náð hafa bata og þeirra sem stama enn? 

6. Hvernig líta þátttakendur á samskipti sín við annað fólk og félagsleg tengsl?  

a. Er marktækur munur á milli þeirra sem náð hafa bata og þeirra sem stama enn? 
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4 Efni og aðferð 

4.1 Þátttakendur 

Í upphafi þessarar rannsóknar var haft samband við 38 einstaklinga sem allir eiga það sameiginlegt að 

hafa tekið þátt í doktorsverkefni Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur (Einarsdóttir og Ingham, 2009; 2008), 

The identification and measurement of stuttering in preschool children [Greining og mæling á stami 

leikskólabarna]. Þegar sú rannsókn var framkvæmd hafði stam verið staðfest hjá hverjum og einum 

þátttakendanna af foreldrum, tveimur talmeinafræðingum og af myndbandsupptökum. Einstaklingarnir 

voru þá á aldrinum tveggja til sex ára. Árið 2012 var á ný haft samband við sömu þátttakendur vegna 

meistaraprófsrannsóknar Hildar Eddu Jónsdóttur (2014) en það var hluti af hennar rannsókn að kanna 

framvindu stamsins með tilliti til forspárþátta. Þá tóku allir 38 þátttakendurnir úr upphaflegu rannsókninni 

þátt og voru á aldrinum sjö til 13 ára. Í þessari rannsókn voru þátttakendur á aldrinum 15 til 20 ára, 22 

karlkyns þátttakendur (73,7%) og 10 kvenkyns (26,3%). Viðtöl voru tekin við þátttakendur árin 2019 og 

2020. Fjórir karlkyns einstaklingar höfnuðu þátttöku af ólíkum ástæðum og tveir sem áður höfðu 

samþykkt þátttöku tóku ekki þátt vegna þess að ekki gekk að festa með þeim viðtalstíma þrátt fyrir 

ítrekaðar tilraunir. Í töflu 1 má sjá hvernig þátttakendur þessarar rannsóknar skiptust eftir aldri og kyni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Rannsóknarsnið 

Um langtímarannsókn er að ræða. Til að flokkast sem slík þurfa að fara fram samfelldar eða endurteknar 

mælingar á þátttakendum yfir tímabil, jafnvel ár eða áratugi. Langtímarannsóknir geta verið 

framkvæmdar á ólíkan hátt en kostur þeirra er að með slíku sniði er hægt að bera saman mælingar og 

fylgjast þannig með breytingum á sömu þátttakendum yfir lengri tíma. Það telst hins vegar til galla 

rannsóknarsniðsins hversu hætt er við brottfalli úr þátttakendahópnum (Caruana, Roman, Hernández-

Sánchez og Solli, 2015).  

4.3 Framkvæmd 

Í lok júní 2019 hlaut rannsóknin samþykki Vísindasiðanefndar númer VSN-19-123 (sjá fylgiskjal A) og í 

kjölfarið voru bréf send til 38 einstaklinga með upplýsingum um rannsóknina (sjá fylgiskjal B) og 

samþykkisyfirlýsingum um fyrirhugaða þátttöku (sjá fylgiskjal D). Í þeim tilfellum sem einstaklingarnir 

  Tafla 1. Aldur og kyn þátttakenda. 

Aldur í árum Kk Kvk Alls Hlutfall (%) 

15;0 – 15;11 1 2 3 9,4 

16;0 – 16;11 3 1 4 12,5 

17;0 – 17;11 2 1 3 9,4 

18;0 – 18;11 6 2 8 25,0 

19;0 – 19;11 6 2 8 25,0 

20;0 – 20;11 4 2 6 18,8 

Samtals 22 10 32  
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höfðu ekki náð 18 ára aldri voru upplýsinga- og samþykkisbréfin send foreldrum/forráðamönnum (sjá 

fylgiskjöl C og E). Nokkru síðar var haft samband við einstaklingana eða forráðamenn þeirra símleiðis 

til að kanna áhuga á að vera með í rannsókninni. Alls samþykktu 34 einstaklingar að taka þátt og voru 

25 þeirra boðaðir til viðtals á skrifstofu talmeinafræðideildar Háskóla Íslands í Stapa eða á heimili 

höfundar, þeirra var valið. Sex þátttakendur, sem ekki áttu heimangengt, bjuggu úti á landsbyggðinni 

eða erlendis, voru teknir í viðtal í gegnum fjarfundarbúnaðinn Zoom og þeim sendur spurningalisti (sjá 

nánar kafla 4.5.1) sem Word skjal með tölvupósti. Viðtal var tekið við einn þátttakanda með því að hitta 

hann í skóla úti á landi. Eins og áður sagði náðist ekki að finna tíma fyrir tvo þátttakendur sem áður 

höfðu samþykkt þátttöku og féllu þeir því úr rannsókninni. Viðtölin fóru fram á þann hátt að í upphafi lýsti 

rannsakandi verkefninu frekar, útskýrði markmið þess og framkvæmd. Í kjölfarið var spurningalisti lagður 

fyrir þátttakendur og að lokum myndbandsupptökur gerðar. Hvert viðtal tók í heildina að hámarki um 45 

mínútur og fór fram á tímabilinu frá 30. ágúst 2019 til 28. janúar 2020. Eftir athugun var haft samband 

við foreldra þátttakenda með tölvupósti til að staðfesta hvort að bati hefði náðst eða hvort þátttakandi 

stamaði enn. Hringt var í eina móður þar sem hún svaraði ekki tölvupósti. 

4.4 Myndbandsupptökur af þátttakendum 

Tvær upptökur voru teknar af hverjum þátttakanda, annars vegar við lestur og hins vegar sjálfsprottið 

tal. Hvor upptaka skiptist í þrjár þriggja mínútna lotur. Boðið var upp á mismunandi lesefni, það er að 

segja með tilliti til innihalds, leturs og þyngdarstigs, og valdi þátttakandi áður en upplestur hófst, lesefnið 

sem hentaði honum best. Þegar viðtöl fóru fram í gegnum fjarfundarbúnaðinn Zoom höfðu þátttakendur 

valið sér lesefni fyrirfram. Til að laða fram sjálfsprottið tal þátttakanda var rætt um efni almenns eðlis, 

þeir til dæmis spurðir um nám og störf, áhugamál sín, kvikmyndir eða ferðalög. Myndböndum verður 

öllum eytt að rannsókn lokinni. 

4.5 Búnaður og hjálpargögn  

Af 32 myndbandsupptökum voru 26 teknar á snjallsíma af gerðinni I-phone X með 7 MP myndavél. Í 

sex tilfellum var notast við fjarfundarbúnaðinn Zoom og upptökur gerðar. Spurningalisti var lagður fyrir 

alla þátttakendur (sjá fylgiskjal F). Í lestrarhluta málsýna var boðið upp á lesefni við hæfi hvers og eins 

þátttakanda.  

4.5.1 Spurningalisti 

Útbúinn var spurningalisti sem lagður var fyrir alla þátttakendur. Í þeim tilfellum sem þátttakendur áttu 

ekki heimangengt var spurningalistinn sendur sem Word skjal í tölvupósti til þeirra. Spurningalistinn var 

hannaður út frá niðurstöðum fyrri rannsókna um stam og út frá sambærilegum spurningalistum sem féllu 

að rannsóknarspurningum þessarar rannsóknar. Spurningar eitt til sjö, um þróun stams, var flestar að 

finna í spurningalista sem Hildur Edda Jónsdóttir lagði fyrir þátttakendur í meistaraverkefni sínu (Hildur 

Edda Jónsdóttir, 2014) en aðrar má finna af spurningalista um bakgrunnsupplýsingar fyrir 13 ára og eldri 

sem stama og samin var af þeim Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur, Sigríði Magnúsdóttur og Kristni 

Hilmarssyni (2001). Stuðst var við sama spurningalista þegar valdar voru spurningar um skólagöngu 

(níu til 12), spurning um breytileika í tali (17) og spurningar um einkenni og áhrif stams, ætlaðar þeim 

sem enn stama (27 til 35). Spurningar um almenn lífsgæði (14a til 14h), samband við aðra (18a-18d), 
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samskipti við aðra (19a til 19d) og spurningar um samskipti við ólíkar aðstæður (20a-20k) voru allar 

hliðstæðar spurningum úr OASES-A spurningalistanum ætluðum fullorðnum (Yaruss og Quesal, 2006). 

Spurningar um neikvæðar hugsanir (15a til 15d) voru teknar úr UTBAS listanum (St Clare o.fl., 2009) 

og spurningar um leiðir til að stýra tali (16a til 16e) voru unnar úr grein Neumann og félaga (2019). 

Spurningar tengdar vinum og vináttu (21 og 22) og spurning 25 um sjálfsmat voru fengnar úr 

Lífsgæðakvarða Brunnsviken (BBQ) (Lindner o.fl., 2016). 

Tafla 2. Skipting spurninga í þætti. 

Þáttur Spurningar 

Þróun stams 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Stam, skólaganga og starfsframi 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35 

Almenn lífsgæði 14, 25 

Neikvæðar hugsanir 15 

Leiðir til að stýra talinu 16, 17 

Samskipti og samband við annað fólk 18, 19 

Samskipti við ólíkar aðstæður 20 

Félagsleg tengsl, vinir og vinátta 21, 22, 23, 24 

Einkenni og áhrif stams 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 

 

Í heildina voru spurningarnar 35 talsins, í mismörgum liðum þó. Óskað var eftir því að þátttakendur 

svöruðu öllum spurningum á spurningalistanum nema þegar um var að ræða síðasta hlutann. Sá hluti, 

Einkenni og áhrif stams, var eingöngu ætlaður þeim þátttakendum sem töldu sig enn stama og var þar 

meðal annars spurt um hversu alvarlegt þátttakandi mat stam sitt vera, hvers konar einkenni gerðu vart 

við sig og hvort viðkomandi upplifði aukahreyfingar samhliða staminu. 

Stærstum hluta spurninganna á listanum var svarað á fimm þrepa Likertkvarða en einnig var um að 

ræða tvíkosta já/nei spurningar. Í einstaka tilfellum var hægt að útskýra svar sitt betur með skriflegri 

athugasemd. Spurningalistann má sjá í fylgiskjali F. 

4.6 Úrvinnsla 

Tveir óháðir matsmenn, starfandi talmeinafræðingar, voru fengnir til að meta málsýni þátttakenda af 

myndbandsupptökum. Matsmennirnir notuðust við tölvuforritið Stuttering Measurement System (SMS) 

til þess að telja fjölda atkvæða ásamt lengd og fjölda stamstunda (e. stuttering moments) í málsýnunum. 

Forritið notuðu þeir einnig til þess að finna hlutfall stamaðra atkvæða (% SA), það er hversu mikið stam 

kom fram í tali hvers þátttakanda. Matsmenn mátu að auki alvarleika stamsins á 11 þrepa kvarða, 0 til 

10, þar sem 0 táknar ekkert stam en 10 mjög alvarlegt stam. Þegar öll málsýni höfðu verið yfirfarin af 

matsmönnum voru þau jafnframt skoðuð af höfundi verkefnis og leiðbeinanda. Leiðbeinandi mat 

jafnframt alvarleika stamsins á 11 þrepa kvarðanum. Að lokum voru niðurstöður allra teknar saman og 

tal hvers þátttakanda metið. Þátttakendum var skipt í tvo hópa eftir því hvort stam var enn til staðar eða 

hvort bata hafði verið náð. Eftirfarandi skilyrði þurfti þátttakandi að uppfylla til að teljast hafa náð bata á 



  

38 

stami; a) þátttakandinn sjálfur varð að staðfesta að hann upplifði ekki stam við nokkrar kringumstæður, 

b) foreldrar, annað þeirra eða báðir, urðu að staðfesta að stam væri ekki lengur til staðar, c) matsmenn 

myndbandsupptaka greindu í myndbandsupptökum minna en 1% stam eða stamlík einkenni, d) 

höfundur verkefnis staðfesti að ekki væri um stam að ræða í upptökum, e) leiðbeinandi verkefnis, með 

mikla reynslu af meðferð við stami, þurfti einnig að staðfesta að stam væri ekki til staðar og f) alvarleiki 

stams varð að vera minni en einn. Kæmi fram ósamræmi í þessu mati var hvert og eitt tilfelli skoðað 

sérstaklega af höfundi og leiðbeinanda verkefnis í sameiningu og ákvörðun tekin út frá hverjum 

þátttakanda fyrir sig. Þátttakendur voru enn taldir stama ef þeir greindu sjálfir frá því að þeir stömuðu og 

svöruðu spurningum um einkenni og áhrif stams eða ef foreldrar staðfestu að stam væri enn til staðar, 

jafnvel þó að það væri vægt. Hjá þátttakendum sem enn stömuðu var stam talið vægt ef hlutfall stamaðra 

atkvæða var á bilinu 1% til 3%, miðlungs alvarlegt stam ef hlutfall stamaðra atkvæða var á milli 5% og 

10% en alvarlegt stam ef hlutfallið var hærra en 10%. Í þeim tilfellum þar sem mat á myndböndum sýndi 

hlutfall stamaðra atkvæða undir 1% og alvarleiki stamsins var 1 eða minna var litið svo á að ekki væri 

um stam að ræða á myndböndunum. 

Svör úr spurningalistum þátttakenda voru slegin inn í forritið Microsoft Excel þar sem hver 

svarmöguleiki listans fékk tölugildi. Við tölfræðilega úrvinnslu gagnanna voru notaðar aðferðir lýsandi 

tölfræði (e. descriptive statistics) og notast við forritið RStudio. Kíkvaðratpróf voru notuð til að kanna 

hvort marktækur munur fyndist á milli hópsins sem enn stamar annars vegar og þeirra sem náð hafa 

bata hins vegar. Allar töflur fyrir lýsandi tölfræði voru unnar í Microsoft Word. 

4.7 Áreiðanleiki og samræmi milli matsmanna 

Tveir starfandi talmeinafræðingar sem eru reyndir í að meta stam voru fengnir til að meta málsýni 

þátttakenda og í kjölfarið voru niðurstöður þeirra tveggja bornar saman til að kanna samræmi þeirra á 

milli (e. interrater reliability). Mat annar þeirra öll málsýnin frá 32 þátttakendum, en hinn mat málsýni 11 

þátttakenda. Alls voru sex málsýni frá hverjum þátttakanda, þrjár þriggja mínútna upptökur af lestri og 

þrjár þriggja mínútna viðtalsupptökur. Upptökur voru því 18 mínútur frá hverjum þátttakanda eða 576 

mínútur í heild. Áreiðanleiki eða samræmi á milli matsmanna var reiknað út frá þeim 11 málsýnum sem 

báðir matsmenn mátu, eða 34,4% málsýnanna. Fylgni var reiknuð fyrir heildarfjölda atkvæða og fyrir 

hlutfall stamaðra atkvæða (% SA). Reiknuð fylgni milli matsmannanna tveggja fyrir heildarfjölda atkvæða 

reyndist vera r=0,94, sterk jákvæð fylgni. Reiknuð fylgni fyrir hlutfall stamaðra atkvæða reyndist að sama 

skapi vera r=0,94.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þær skoðaðar út frá 

rannsóknarspurningum, í þeirri röð sem þær koma fyrir. Í fyrstu verður því fjallað um niðurstöður er 

tengjast framvindu og þróun stamsins og í kjölfarið verður fjallað um upplifun af skólagöngu, almenn 

lífsgæði, kvíðatengda þætti, leiðir til að stýra talinu og að lokum samskipti og félagsleg tengsl. Skoðað 

verður hvort marktækur munur var á svörum þeirra sem stama enn og þeirra sem náð hafa bata á stami.  

5.1 Þróun stams og mat á bata 

Fyrsta rannsóknarspurningin fjallaði um það hvernig framvinda stams hafði verið hjá þátttakendum. Í 

töflu 3 sést hvernig tal þátttakendanna var metið með tilliti til bata á stami af þeim sjálfum, foreldrum 

þeirra, höfundi og leiðbeinanda verkefnisins. Að auki má sjá hversu mikið stam matsmenn mátu í tali 

þátttakenda, það er hlutfall stamaðra atkvæða (% SA), annars vegar í frásögn og hins vegar í lestri 

þátttakenda. Um er að ræða meðaltöl. Aftast í töflunni gefur að líta niðurstöður fyrir alvarleika stams, 

bæði í frásögn (F) og lestri (L). Þar er einnig um meðaltöl að ræða.  

Þegar málsýnin voru tekin var meðalaldur þátttakendanna 18 ár og fjórir mánuðir. Yngsti 

þátttakandinn var 15 ára og fjögurra mánaða og sá elsti 20 ára og 10 mánaða.  
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Tafla 3. Yfirlit yfir bata á stami allra þátttakenda og hlutfall stamaðra atkvæða (% SA) í frásögn og lestri. 

Nr. 

þáttt

. 

Kyn Aldur Þátttakandi 

staðfestir 

bata 

Foreldrar 

staðfesta 

bata 

Málsýni 

Frásögn 

(% SA) 

Málsýni 

Lestur 

(% SA) 

Höf. 

staðfestir 

bata 

Leiðbein. 

staðfestir 

bata 

Alvarleiki 

stams 

F / L 

1 kvk 20;2 nei nei 3,66 1,55 nei nei 3,5 / 2,8 

2 kk 20;5 já já 0,82 0,26 já já 0,5 / 0,33 

3 kk 19;11 já já 0 0,45 já já 0 / 0,5 

5 kk 19;6 nei nei 0,05 5,09 nei nei 0,17 / 4,8 

6 kk 20;10 nei nei 0,04 0,25 já já 0,17 / 0,5 

7 kvk 19;3 nei nei 0,05 0,14 nei nei 0,08 / 0,67 

8 kvk 19;10 já já 0,16 0,32 já já 0,25 / 0,25 

9 kvk 20;6 já já 0,14 0 já já 0,17 / 0 

10 kk 19;8 já já 0,42 0,44 já já 0,25 / 0,42 

11 kk 19;3 já já 0,04 0,12 já já 0 / 0,17 

12 kvk 18;8 já já 0 0 já já 0 / 0 

13 kvk 18;7 já já 0,1 0,49 já já 0,08 / 0,42 

14 kk 18;5 já já 0 0 já já 0 / 0 

16 kk 19;3 nei nei 0 0,12 já já 0 / 0,83 

17 kk 18;6 nei nei 5,04 2,50 nei nei 4,6 / 3,17 

18 kk 20;1 nei nei 0 0 já já 0 / 0 

19 kk 20;1 já já 0,35 0,10 já já 0,25 / 0,58 

21 kk 17;7 já já 0 0 já já 0 / 0 

23 kk 15;4 já já 0 0 já já 0 / 0 

25 kk 17;8 já nei 0 0,31 nei nei 0 / 1,5 

27 kvk 15;11 já já 0 0 já já 0 / 0 

28 kk 16;10 já já 0 0 já já 0 / 0 

29 kk 19;0 nei nei 2,89 2,83 nei nei 4,67 / 3,67 

30 kk 16;10 já já 0 0 já já 0 / 0 

31 kk 18;1 nei já 0 0 nei nei 0,5 / 0,5 

32 kk 18;2 nei nei 0,42 1,52 nei nei 0,83 / 2,0 

33 kk 18;9 já já 0 0 já já 0 / 0 

34 kvk 15;8 já já 0 0 já já 0 / 0 

35 kvk 17;10 já já 0,08 0 já já 0,17 / 0 

36 kk 18;4 já já 0,10 0 já já 0,08 / 0 

37 kvk 16;5 já já 0 0 já já 0 / 0 

38 kk 16;10 já já 0,13 0,03 já já 0,5 / 0,17 
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Eins og sjá má í töflu 3 tóku 32 einstaklingar þátt í rannsókninni. Tekið skal fram að í þessari rannsókn 

héldu þátttakendur númerum sem þeir fengu úthlutað í upphaflegu rannsókninni 2005/2006 sem útskýrir 

hvers vegna númer þeirra eru hærri en fjöldi þátttakenda í heild. Meirihluti þátttakenda var karlkyns, eða 

22 talsins (68,8%). Kvenkyns þátttakendur voru í heildina 10 (31,3%). Af karlkyns þátttakendum höfðu 

13 (59,1%) náð bata á stami en þá greindu þeir sjálfir frá því að þeir stömuðu ekki lengur, foreldrar þeirra 

staðfestu bata, ekki var hægt að greina stam í málsýnum þeirra af myndbandsupptökum og höfundur 

og leiðbeinandi rannsóknar staðfestu það. Alvarleiki stamsins var í öllum tilfellum undir einum. Níu 

karlkyns þátttakendur (40,9%) teljast ekki hættir að stama. Ósamræmi í mati á bata kom fram í fimm 

tilfellum (22,7%) á meðal þeirra (sjá nánar kafla 5.1.1 um ósamræmi í mati). Átta kvenkyns þátttakendur 

(80%) teljast hafa náð bata á stami og var það samdóma álit þeirra sjálfra, foreldra þeirra, matsmanna 

málsýna, höfundar og leiðbeinanda rannsóknarinnar. Alvarleiki stams mældist aldrei yfir einum. Meðal 

kvenkyns þátttakenda teljast tveir með þrálátt stam (20%). Ósamræmi var um mat á stami í öðru þessara 

tveggja tilfella (sjá nánar í kafla 5.1.1 um ósamræmi í mati). Í heild höfðu því 21 þátttakandi af 32 náð 

bata á stami eða 65,6%. Tafla 4 sýnir fjölda þeirra þátttakenda sem náð höfðu bata á stami og þeirra 

sem stama enn, skipt eftir kyni.  

Tafla 4. Samantekt á framvindu stams. 

 Kk Kvk Alls 

Hefur náð bata 13 8 21 

Þrálátt stam 9 (5*) 2 (1**) 11 

Alls 22 10 32 

* Af þeim níu karlkyns þátttakendum sem ekki höfðu náð bata á stami mældu matsmenn myndbanda þó hlutfall stamaðra atkvæða 

vera undir 1%, bæði í frásögn og lestri, hjá fimm þeirra. 

** Af tveimur kvenkyns þátttakendum sem ekki höfðu náð bata á stami mældu matsmenn myndbanda þó hlutfall stamaðra atkvæða 

vera undir 1%, bæði í frásögn og lestri, hjá öðrum þeirra. 

5.1.1 Ósamræmi í mati á bata 

Það getur reynst flókið að leggja mat á það hvort einstaklingur hefur náð bata á stami eða ekki. 

Niðurstöður sýndu að af 11 þátttakendum sem enn voru álitnir stama stömuðu einungis fimm með 

óyggjandi hætti á myndböndum, það er að segja uppfylltu ekkert skilyrðanna um bata. Í sex tilfellum af 

32 kom fram ósamræmi í mati á stami þátttakenda og þeir þess vegna ekki taldir hafa náð bata á stami 

sínu. Fimm þessara sex þátttakenda greindu sjálfir frá því að þeir stami ennþá og foreldrar þeirra tóku 

undir það. Af upptökum af málsýnum þátttakenda mældist hlutfall stamaðra atkvæða (% SA) hins vegar 

frá því að vera ekkert, 0%, og að hámarki 0,25%, það er svo lágt hlutfall að það var ekki greint sem 

stam. Í tveimur tilfellum töldu höfundur verkefnis og leiðbeinandi að stam gerði vart við sig en í þremur 

tilfellum ekki. Ósamræmið sem kom upp hjá sjötta þátttakandum fólst í því að hann sagðist sjálfur hættur 

að stama og hlutfall stamaðra atkvæða reyndist mjög lágt (að hámarki 0,31%) en samkvæmt foreldrum 

hans er stamið enn til staðar auk þess sem höfundur og leiðbeinandi verkefnis urðu varir við stam af 

myndbandsupptökum, einkum í lestri. Hjá umræddum sex þátttakendum mældist alvarleiki stams á 

upptökunum á bilinu 0 til 1,5. Taka skal fram að hver þessara sex umræddu þátttakenda svaraði þeim 
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hluta spurningalistans sem eingöngu var ætlaður þeim sem enn segjast stama og meta þar stam sitt 

sem mjög vægt eða vægt. Allir tilgreina þeir að algeng stameinkenni, svo sem lengingar, festingar, 

endurtekningar og umorðun, geri vart við sig sjaldan, stundum eða oft. 

5.1.2 Aðrar niðurstöður varðandi þróun stams 

Í spurningalistanum voru þátttakendur spurðir fleiri spurninga er varða þróun stamsins. Þar sýndu svör 

fram á að 26 þátttakendur (81,2%) sögðust hafa hlotið meðferð við stami á meðan þrír þátttakendur 

(9,4%) sögðust ekki hafa gert það. Þrír þátttakendur (9,4%) voru ekki vissir um hvort þeir höfðu fengið 

meðferð við stami eða ekki. Í þeim tilfellum sem spurningunni um meðferð var svarað játandi var óskað 

eftir að viðkomandi lýsti nánar hver reynslan af henni var, hjá hverjum og hvenær hún fór fram og hversu 

lengi hún stóð yfir. Af þeim 26 þátttakendum sem sögðust hafa fengið meðferð við stami svöruðu átta 

(30,8%) því til að þeir hefðu haft góða reynslu af meðferðinni og að hún hefði hjálpað þeim mikið. Átján 

þátttakendur (69,2%) svöruðu spurningum um reynslu af meðferð ekki heldur greindu frá það þeir myndu 

ekki eftir meðferðinni og því ekki til frásagnar um upplifun af henni. 

Þátttakendur voru jafnframt spurðir um það hvort stam kæmi fram hjá þeim við sérstakar aðstæður, 

til dæmis undir álagi. Fimmtán þátttakendur (46,9%) svöruðu því játandi en sextán (50%) neitandi. Einn 

þátttakandi (3,1%) var óviss. Þegar tekið var mið af hópunum tveimur sást að sex þátttakendur sem 

teljast hafa náð bata á stami segjast stama við ákveðnar aðstæður. Einnig var spurt að því hvort að 

stam hefði nokkurn tímann hætt en tekið sig upp að nýju. Tólf þátttakendur (37,5%) vildu ekki meina að 

stam þeirra hefði nokkurn tíma hætt og byrjað aftur en tíu þátttakendur (31,25%) svöruðu því hins vegar 

játandi. Aðrir tíu þátttakendur (31,25%) voru óvissir. Tafla 5 sýnir hvort stamlaus tímabil komu fyrir hjá 

þátttakendum háð því hvort þeir höfðu náð bata á stami eða stömuðu enn.  

Tafla 5. Stamlaus tímabil. 

 Stam hefur hætt 

en byrjað aftur 

Stam hefur ekki 

hætt og byrjað aftur 

Óviss Alls 

Hefur náð bata 2 10 9 21 

Þrálátt stam 8 2 1 11 

Alls 10 12 10 32 

 

Af þeim 10 einstaklingum sem svöruðu að stamið hefði hætt og byrjað aftur voru fimm sem sögðu að 

stamlaus tímabil hefðu komið fyrir oftar en einu sinni en þrír ekki. Tveir voru óvissir um hvort stamlaus 

tímabil hefðu verið fleiri en eitt. Af 21 þátttakanda sem með óyggjandi hætti var talinn hafa náð bata á 

stami sínu mundu tíu (47,6%) eftir því að hafa stamað áður fyrr en ellefu þátttakendur (52,4%) mundu 

það hins vegar ekki. 

5.2 Stam, skólaganga og starfsframi 

Í annarri rannsóknarspurningu var spurt hver upplifun og reynsla þátttakenda væri af skólagöngu sinni. 

Þátttakendur voru meðal annars spurðir hvort þeir hefðu glímt við erfiðleika tengda lestri og/eða 

stafsetningu, hvort þeir hefðu hlotið sérkennslu í lestri og/eða stafsetningu eða hvort þeir hefðu fengið 
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ráðgjöf vegna hegðunarvanda eða sálfræðilegra mála. Svarmöguleikarnir voru já og nei. Á mynd 1 má 

sjá hvernig þátttakendur svöruðu spurningunum um námsvanda, sérkennslu og vanda af sálfræðilegum 

toga. Sjö þátttakendur rannsóknarinnar hafa glímt við lestrarerfiðleika, átta við stafsetningarerfiðleika og 

sjö hafa fengið sérkennslu vegna þessara erfiðleika. Í heildina hafa tíu þátttakendur hlotið ráðgjöf vegna 

hegðunarvanda eða sálfræðilegra mála. 

 

 

Mynd 1. Námsvandi og sálfræðilegir erfiðleikar þátttakenda. 

 

Í töflu 6 má sjá samanburð milli hópanna tveggja, það er að segja þeirra sem stama enn og þeirra sem 

náð hafa bata. Þar sést að það eru í öllum tilfellum hlutfallslega færri þátttakendur úr hópi þeirra sem 

stama enn sem glímt hafa við lestrar- eða stafsetningarerfiðleika, hafa þurft á sérkennslu í lestri og/eða 

stafsetningu að halda eða hafa fengið ráðgjöf vegna hegðunarvanda eða sálfræðilegra mála. 

Tafla 6. Námsvandi og/eða sálfræðilegur vandi. Samanburður milli hópa. 

 Erfiðleikar í 

lestri 

Erfiðleikar í 

stafsetningu 

Sérkennsla 

lestur/stafsetn. 

Ráðgjöf v. hegðunarvanda 

eða sálfr.legra mála 

Hefur náð bata (21)  5 (23,8%) 6 (28,6%) 5 (23,8%) 8 (38,1%) 

Þrálátt stam (11) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 

Alls (32) 7 (21,9%) 8 (25,0%) 7 (21,9%) 10 (31.3%) 

Á spurningalistanum var einnig spurt um upplifun einstaklingsins af skólagöngu sinni og stóðu þá fimm 

svarmöguleikar til boða, mjög slæm sem fékk tölugildið 1, slæm, hvorki góð né slæm, góð og mjög góð 

með hæsta tölugildið, 5. Í töflu 7 gefur að líta niðurstöður með lýsandi tölfræði. Þar kom fram mjög hátt 

meðaltal, 4,38, sem sýnir fram á að upplifun langflestra þátttakenda af skólagöngu sinni er góð eða mjög 

góð. Neikvæð skekkja var í dreifingu svaranna, -1,41, og svör þátttakendanna hafa því í mörgum tilfellum 

verið hærri en meðaltalið, það er þeir valið svarmöguleikann 5. Jákvætt gildi fyrir ris sýnir fram á að 

dreifingin sé minni en í hefðbundinni normaldreifingu. Ekki reyndist marktækur munur á svörum þeirra 

sem stama enn og þeirra sem náð hafa bata þar sem niðurstöður kíkvaðratprófs gáfu p = 0,13. 
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Tafla 7. Lýsandi tölfræði fyrir spurningu um upplifun af skólagöngu. 

Spurning Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

13 4,38 5 5 0,90 -1,41 1,12 

 

Þeir þátttakendur sem telja sig enn stama svöruðu til viðbótar tveimur spurningum í þessum hluta, það 

er hvort að stam þeirra hefði haft áhrif á ákvarðanir þeirra varðandi námsval annars vegar (spurning 34) 

eða starfsval hins vegar (spurning 35). Þátttakendur völdu svarmöguleikann 1 ef stam hafði aldrei haft 

áhrif á náms- og/eða starfsval en völdu hærri gildi eftir því sem áhrif stamsins voru meiri. Lýsandi tölfræði 

fyrir spurningar 34 og 35 má sjá í töflu 8. Þar má sjá að í spurningunum báðum er tíðasta gildið 1 en að 

í einhverjum tilfellum hafi þátttakendur svarað með hærra gildi þar sem meðaltölin eru 1,82 og 1,58. 

Jákvæð skekkja er til staðar í báðum spurningunum sem bendir jafnframt til þess að þátttakendur hafi 

frekar svarað spurningunum með lægri gildum. Stam virðist því hvorki hafa haft áhrif á það hvaða 

námsleið þeir sem stama enn hafa valið sér né hvaða störf þeir hafa fengist við. 

Tafla 8. Lýsandi tölfræði fyrir spurningar um áhrif stams á námsval (34) og starfsval (35). 

Spurning Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

34 1,82 1,00 1 1,25 1,00 -0,73 

35 1,58 1,00 1 1,38 1,88 1,71 

Meðaltal 1,70 1 1 1,32 1,44 0,49 

Staðalfrávik 0,12 0,00 0,00 0,06 0,44 1,22 

Min 1,58 1,00 1 1,25 1,00 -0,73 

Max 1,82 1,00 1 1,38 1,88 1,71 

 

5.3 Almenn lífsgæði 

Í þriðju rannsóknarspurningunni var spurt hvernig almennum lífsgæðum þátttakenda var háttað. Til að 

svara spurningunni var á spurningalistanum spurt um ýmsa þætti; sjálfsmat (a), almennt viðhorf til lífsins 

(b), trú á eigin getu (c), áhuga á lífinu (d), almenna heilsu og heilbrigði (e), almennt úthald og orku (f), 

stjórn á eigin lífi (g), almenna andlega vellíðan (h) og sjálfsánægju (25). Svarmöguleikarnir voru gildin 1 

(mjög lítið/aldrei), 2 (lítið/sjaldan), 3 (hvorki mikið né lítið/stundum), 4 (mikið/oft) og 5 (mjög mikið/alltaf). 

Tafla 9 sýnir að dreifing svara fyrir liði í spurningu 14 var mjög lítil, meðaltalið var að lágmarki 3,91 en 

hæst 4,19 fyrir hvern lið. Lágt staðalfrávik sýnir jafnframt fram á litla dreifingu frá meðaltali. Dreifingin er 

mjög nærri því að vera samhverf þar sem miðgildið er í hverjum lið 4, tíðasta gildið alltaf 4 og meðaltalið 

mjög nálægt því að vera 4. Ekki kom fram marktækur munur í svörum eftir því hvort viðkomandi stamar 

enn eða hefur náð bata þar sem p-gildin lágu á bilinu 0,11 til 0,86 fyrir þennan hluta. 
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Tafla 9. Lýsandi tölfræði fyrir spurningu um almenn lífsgæði. 

Spurning 14 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

a 4,06 4 4 0,72 -0,62 0,73 

b 4,16 4 4 0,81 -1,03 1,10 

c 3,94 4 4 0,91 -1,17 1,90 

d 4,13 4 4 0,75 -0,67 0,41 

e 4,19 4 4 0,74 -0,79 0,78 

f 4,00 4 4 0,84 -0,66 0,04 

g 4,19 4 4 0,82 -0,53 -0,37 

h 3,91 4 4 0,93 -1,29 1,92 

Meðaltal 4,07 4 4 0,81 -0,84 0,82 

Staðalfrávik 0,10 0,00 0,00 0,07 0,26 0,76 

Min 3,91 4 4 0,72 -1,29 -0,37 

Max 4,19 4 4 0,93 -0,53 1,92 

 

Til að meta almenn lífsgæði var einnig að finna á spurningalistanum fullyrðingu um sjálfsánægju (25); 

Ég er ánægður með sjálfa/n mig sem einstakling. Mér þykir vænt um sjálfa/n mig og ég ber virðingu fyrir 

mér. Þátttakendum var hér ætlað að velja þann möguleika sem þeim þótti helst eiga við sig og gátu 

brugðist við fullyrðingunni með tölugildunum frá 1 (aldrei) og upp í 5 (alltaf). Eins og sést á töflu 10 er 

meðaltalið hátt fyrir svör þátttakenda, sem gefur til kynna að þátttakendur hafi svarað með háum gildum. 

Tíðasta gildið er 5 og jákvætt gildi fyrir ris gefur til kynna að dreifingin sé minni en þegar um hefðbundna 

normaldreifingu er að ræða. Lágt staðalfrávik sýnir fram á að dreifingin í kringum meðaltalið sé lítil. Ekki 

kom fram marktækur munur á svörum þeirra sem hættir eru að stama og þeirra sem stama enn, p = 

0,46. 

Tafla 10. Lýsandi tölfræði fyrir spurningu um sjálfsánægju. 

Spurning Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

25 4,41 5 5 0,76 -1,27 1,46 

 

5.4 Kvíði og kvíðatengdir þættir 

Fjórða rannsóknarspurningin fjallar um það hvort þátttakendur greini frá kvíða og kvíðatengdum þáttum 

í svörum sínum.Til að meta það voru þátttakendur meðal annars spurðir að því hversu algengt það væri 

að neikvæðar hugsanir gerðu vart við sig. Settar voru fram fjórar fullyrðingar sem þátttakendum var 

ætlað að svara með svarmöguleikunum aldrei (1), sjaldan (2), stundum (3), oft (4) eða mjög oft (5). 

Fullyrðingarnar voru Ég mun aldrei ná árangri (a), Fólki finnst ég vera óhæf/ur (b), Fólki finnst ég vera 

skrítin/n (c) og Ég vil ekki fara meðal fólks, því mun ekki líka við mig (d). Lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður 

má sjá í töflu 11. Meðaltalið er í lægri kantinum. Meðaltöl og tíðustu gildi eru hærri í a og c liðum en b 
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og d liðum. Staðalfrávikin lágu á bilinu 0,86 til 1,10. Jákvæð og neikvæð gildi fyrir ris sýna fram á að 

dreifingin er ýmist minni eða meiri en í normaldreifingu. Kíkvaðratpróf sýndi ekki fram á marktækan mun 

á milli þeirra sem stama enn og þeirra sem hafa náð bata þar sem p-gildin lágu á bilinu 0,34 til 0,97. 

Tafla 11. Lýsandi tölfræði fyrir spurningu um neikvæðar hugsanir. 

Spurning 15 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

a 2,31 2 2 og 3 0,86 -0,02 -0,75 

b 1,88 2 1 0,91 0,51 -0,96 

c 2,41 2 3 1,10 0,31 -0,66 

d 1,78 1,5 1 0,97 1,08 0,14 

Meðaltal 2,09 1,88 1,67 0,96 0,47 -0,56 

Staðalfrávik 0,27 0,22 0,94 0,09 0,40 0,42 

Min 1,78 1,5 1 0,86 -0,02 -0,96 

Max 2,41 2 3 1,10 1,08 0,14 

 

Til að greina kvíðatengda þætti í svörum þátttakenda voru þeir einnig spurðir um það hvernig samskipti 

gengu við ólíkar aðstæður daglegs lífs. Spurt var um hvernig gengi að tala við fólk sem viðkomandi 

þekkir vel (a), að tala við ókunnuga (b), að tala undir tímapressu (c), að tala fyrir framan lítinn hóp fólks 

(d) að tala fyrir framan stóran hóp fólks (e), að tala í símann (f), að hefja samtal (g), að standa með 

sjálfum sér munnlega (h), að segja sögur eða brandara (i), að biðja um upplýsingar (j) og að panta mat 

á veitingahúsi (k). Svarmöguleikarnir voru mjög illa (1), illa (2), hvorki vel né illa (3), vel (4) og mjög vel 

(5). Í töflu 12 má sjá niðurstöður settar fram með lýsandi tölfræði. Meðaltölin eru há, liggja á bilinu 3,34 

til 4,84. Í sjö spurningum var svarmöguleikinn 4 tíðastur en neikvæð skekkja sýnir einnig fram á að svörin 

liggi frekar á hærri gildum kvarðans. Lægstu meðaltölin sýna að að jafnaði virðist þátttakendum ganga 

verst að tala undir tímapressu (c) eða fyrir framan stóran hóp fólks (e). Ris gildin eru ýmist jákvæð eða 

neikvæð sem sýnir að dreifing er ýmist minni eða meiri en í hefðbundinni normaldreifingu. Marktækur 

munur kom ekki fram á svörum þeirra sem stama enn og þeirra sem náð hafa bata á stami en p-gildin 

lágu á bilinu 0,06 til 0,90. Það má því áætla að hóparnir tveir, þeir sem stama enn og þeir sem eru hættir, 

upplifi samskipti í ólíkum aðstæðum daglegs lífs á sambærilegan hátt. 
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Tafla 12. Lýsandi tölfræði fyrir spurningu um samskipti við ólíkar aðstæður. 

Spurning 20 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

a 4,84 5 5 0,37 -1,89 1,59 

b 3,94 4 4 0,76 -0,35 -0,15 

c 3,38 3 3 og 4 1,01 -0,23 -0,44 

d 3,84 4 4 0,95 -0,36 -0,80 

e 3,34 3,50 4 1,29 -0,30 -0,99 

f 4,19 4 4 0,82 -1,06 1,04 

g 4,00 4 4 0,88 -0,87 0,33 

h 4,09 4 5 1,00 -0,59 -0,97 

i 3,88 4 4 0,87 -0,35 -0,55 

j 4,44 4,50 5 0,67 -1,41 3,23 

k 4,38 5 5 0,87 -1,99 5,10 

Meðaltal 4,03 4,09 4,40 0,86 -0,85 0,67 

Staðalfrávik 0,42 0,56 0,49 0,22 0,62 1,86 

Min 3,34 3 4 0,37 -1,99 -0,99 

Max 4,84 5 5 1,29 -0,23 5,10 

 

5.5 Leiðir til að stýra talinu 

Í fimmtu rannsóknarspurningunni var spurt um það hvort þátttakendur notfærðu sér ákveðnar leiðir til að 

stýra tali sínu. Þátttakendur voru á spurningalistanum spurðir hvort þeir nýttu sér einhverja eftirfarandi 

leiða þegar þeir töluðu; að slaka vel á (a), nota meðvitað hlé (b), einbeita sér að andardrættinum (c), 

undirbúa vel hvað þeir ætla að segja og hvernig (d) eða hægja á talhraðanum (e). Úr töflu 13 má lesa 

að lítill breytileiki er í meðaltölum á milli spurningaliða. Staðalfrávikið er alltaf í kringum 1 sem sýnir jafna 

dreifingu svara í hverjum lið. Tíðustu gildi gefa til kynna að þátttakendur nýti sér þær leiðir að slaka á 

þegar talað er (a) og undirbúi vel hvað þeir ætla að segja og hvernig þeir ætli að segja það (d) fram yfir 

aðrar leiðir sem spurt var um. Kíkvaðratpróf sýndi marktækan mun á meðaltölum milli þeirra sem stama 

enn og náð hafa bata á stami, í fjórum liðum af fimm. Fyrst má nefna að hópurinn sem enn stamar er 

líklegri til að slaka vel á þegar talað er en hópurinn sem náð hefur bata, χ2(1, N = 32) = 12,05, p = 

0,0072. Sami hópur er einnig líklegri til að gera meðvitað hlé á tali sínu, χ2(1, N = 32) = 13,21, p = 

0,0042, og einbeita sér að andardrættinum, χ2(1, N = 32) = 16,80, p = 0,0008. Að lokum eru þeir sem 

stama enn líklegri til að hægja frekar á talhraða sínum þegar þeir tala heldur en þátttakendurnir sem 

hættir eru að stama, χ2(1, N = 32) = 10,57, p = 0,0143. Það að p-gildið sé lægra en 0,05 sýnir fram á 

marktekt prófsins. 
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Tafla 13. Lýsandi tölfræði fyrir spurningu um leiðir til að stýra talinu. 

Spurning 16 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

a 2,72 3 3 1,05 -0,26 -1,11 

b 2,25 2 2 1,05 0,34 -1,03 

c 2,16 2 1 1,11 0,41 -1,19 

d 2,94 3 3 og 4 1,05 -0,22 -0,79 

e 2,50 2 2 1,02 0,19 -1,06 

Meðaltal 2,51 2,40 2 1,05 0,09 -1,04 

Staðalfrávik 0,29 0,49 0,71 0,28 0,28 0,13 

Min 2,16 2 1 1,02 -0,26 -1,19 

Max 2,94 3 3 1,11 0,41 -0,79 

 

Tafla 14 sýnir lýsandi tölfræði fyrir aðeins eina spurningu, Er breytilegt frá degi til dags eða eftir 

aðstæðum hversu leikin/n þú ert að tala? (17). Tíðustu gildin eru bæði 2 (sjaldan) og 3 (stundum) og 

meðaltalið er 2,71. Staðalfrávik upp á 1,22 sýnir að dreifingin í svörum er nokkur. Neikvætt gildi fyrir ris 

segir að dreifingin sé meiri en þegar um normaldreifingu er að ræða. Niðurstöður kíkvaðratprófs sýndu 

fram á að marktækur munur kom fram á svörum þeirra sem hættir eru að stama og þeirra sem stama 

enn, χ2(1, N = 32) = 10,95, p = 0,0271.  

Tafla 14. Lýsandi tölfræði fyrir spurningu um breytileika í tali frá degi til dags. 

Spurning Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

17 2,71 3 2 og 3 1,22 0,12 -0,99 

 

5.6 Samskipti við annað fólk og félagsleg tengsl 

Til að svara sjöttu rannsóknarspurningunni, Hvernig líta þátttakendur á samskipti sín við annað fólk og 

félagsleg tengsl, var horft til nokkurra spurninga á spurningalistanum. Sú fyrsta snýr að því hvernig 

þátttakandi upplifir samband sitt við fjölskylduna (a), vini (b), annað fólk (c) eða náin samskipti við aðra 

(d). Eins og sjá má í töflu 15 er meðaltalið nokkuð hátt og liggur á bilinu 3,66 til 4,41. Neikvæð skekkja 

í dreifingunni bendir til þess að þátttakendur hafi frekar svarað spurningunum með því að velja hærri 

gildi á kvarðanum 1 til 5, þar sem hæsta gildið, 5, stendur fyrir mjög mikið. Algengara er að þátttakendur 

svari því til að samband við fjölskyldu og vini sé mjög mikið, þrátt fyrir að samband við annað fólk og 

náin samskipti við aðra sé ekki langt undan. Marktektarpróf sýndi ekki fram á marktækan mun á milli 

svara þeirra sem stama og þeirra sem náð hafa bata, með p-gildi á bilinu 0,35 til 0,78. 
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Tafla 15. Lýsandi tölfræði fyrir spurningar um samband við annað fólk. 

Spurning 18 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

a 4,34 4,50 5 0,83 -1,40 1,74 

b 4,41 5 5 0,76 -1,27 1,46 

c 3,66 4 4 0,83 -0,34 -0,33 

d 3,66 4 4 0,83 0,01 -0,60 

Meðaltal 4,02 4,38 4,50 0,81 -0,75 0,57 

Staðalfrávik 0,36 0,42 0,50 0,03 0,60 1,05 

Min 3,66 4 4 0,76 -1,40 -0,60 

Max 4,41 5 5 0,83 0,01 1,74 

 

Lýsandi tölfræði fyrir spurninguna, Hvernig ganga samskipti við aðra? (19), má sjá í töflu 16. Spurningin 

var í fjórum liðum, spurt var um samskipti almennt séð (a), í vinnunni eða í skólanum (b), í félagslegum 

aðstæðum (t.d. í tómstundum eða í veislum) (c) eða heima (d). Af töflunni að dæma var algengt að 

þátttakendur svöruðu spurningunum með hærri gildum en lægri og meðaltal fyrir hvern lið er hátt. 

Tíðustu gildi allra spurninga eru 4 eða 5, sem segir að samskipti gangi almennt vel eða mjög vel. 

Neikvæð skekkja bendir jafnframt til þess að svörin liggi frekar á efri hluta kvarðans. Jákvæð ris-gildi 

sýna fram á minni dreifingu en þegar um normaldreifingu er að ræða en neikvætt ris-gildi sýnir fram á 

meiri dreifingu en þegar dreifing er normal. Marktækan mun var ekki að finna á milli þeirra sem stama 

enn og þeirra sem hættir eru að stama, p-gildin lágu á bilinu 0,16 til 0,91. 

Tafla 16. Lýsandi tölfræði fyrir spurningar um samskipti við aðra. 

Spurning 19 Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

a 4,13 4 4 0,79 -1,01 1,20 

b 4,34 4 4 og 5 0,79 -1,49 2,49 

c 4,19 4 4 0,82 -1,06 1,04 

d 4,56 5 5 0,56 -0,79 -0,42 

Meðaltal 4,30 4,25 4,33 0,74 -1,09 1,08 

Staðalfrávik 0,17 0,43 0,47 0,10 0,25 1,03 

Min 4,13 4 4 0,56 -1,49 -0,42 

Max 4,56 5 5 0,82 -0,79 2,49 

Til að svara rannsóknarspurningunni um samskipti við annað fólk og félagsleg tengsl var að lokum 

skoðað hvernig þátttakendur brugðust við fullyrðingum um vini og vináttu. Fullyrðingarnar voru fjórar; Ég 

er ánægð/ur með vini og vináttu. Ég á vini sem ég umgengst og sem styðja mig (eins marga vini og ég 

kæri mig um og þarfnast) (21), Vinir og vinátta skipta miklu máli fyrir lífsgæði mín (22), Mér þykir/þótti 

erfitt að stofna til vinasambanda (23) og Mér hefur verið strítt eða ég hef orðið fyrir einelti (24). 
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Svarmöguleikarnir sem hægt var að velja á milli voru aldrei, sjaldan, stundum, oft og alltaf og höfðu 

tölugildin 1 til 5. 

Meðaltöl fyrir hverja spurningu dreifðust nokkuð, frá 2,00 til 4,63. Það má útskýra með því að þar 

sem tíðustu gildin eru 5 (alltaf), það er í spurningum 21 og 22, svöruðu þátttakendur því til að þeir séu 

ánægðir með vini og vináttu (21) og að vinir og vinátta skipti miklu máli fyrir lífsgæði þeirra (22). Þar sem 

tíðustu gildi eru hins vegar 2 og 1 og meðaltalið lægra en í hinum spurningunum, svöruðu þátttakendur 

því að jafnaði til að þeim þætti sjaldan erfitt að stofna til vinasambanda (23) og að þeim hafi sjaldan verið 

strítt eða þeir orðið fyrir einelti (24). Jákvæð skekkja sýnir fram á meiri svörun á lægri gildum kvarðans 

en neikvæð skekkja vísar til meiri svörunar á hærri gildum hans. Neikvætt ris sýnir fram á meiri dreifingu 

en í normaldreifingu en jákvætt ris sýnir hins vegar fram á minni dreifingu. Marktektarpróf sýndi ekki 

fram á marktækan mun á svörum þeirra sem enn stama og þeirra sem náð hafa bata á stami, p-gildi 

lágu á milli 0,28 og 0,75. Lýsandi tölfræði fyrir þennan hluta spurningalistans má sjá í töflu 17. 

Tafla 17. Lýsandi tölfræði fyrir spurningar um félagsleg tengsl, vini og vináttu. 

Spurning Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik Skekkja Ris 

21 4,59 5 5 0,61 -1,21 0,40 

22 4,63 5 5 0,66 -2,18 5,65 

23 2,13 2 2 0,91 0,28 -0,81 

24 2,00 2 1 1,05 0,68 -0,73 

Meðaltal 3,34 3,50 3,25 0,81 -0,61 1,13 

Staðalfrávik 1,27 1,50 1,79 0,18 1,15 2,66 

Min 2,00 2 1 0,61 -2,18 -0,81 

Max 4,63 5 5 1,05 0,68 5,65 
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6 Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig stam hafði þróast hjá 38 einstaklingum sem allir 

stömuðu á leikskólaaldri, árin 2005 til 2006. Þegar þessi rannsókn var gerð voru þeir hins vegar á 

aldrinum 15 til 20 ára. Að sama skapi var ætlunin að skoða hvernig sömu einstaklingar meta ýmsa þætti 

er tengjast almennri líðan og lífsgæðum og þá hvort munur væri á upplifun þeirra einstaklinga sem enn 

stama og þeirra sem náð hafa bata á stami. Af þeim 38 einstaklingum sem reynt var að fá til þátttöku 

tóku 32 þátt eða 84%. 

Helstu niðurstöður voru þær að í heildina hafði 65,6% þátttakenda (21 af 32) hætt að stama og 34,4% 

þátttakenda (11 af 32) teljist því með þrálátt stam. Af 22 karlkyns þátttakendum höfðu 13 (59%) náð 

bata og af 10 kvenkyns þátttakendum höfðu átta (80%) náð bata. Niðurstöður sýndu þó einnig að meðal 

þeirra þátttakenda sem enn stama sé í flestum tilfellum um að ræða vægt stam en hjá aðeins fimm af 

þessum 11 mælist hlutfall stamaðra atkvæða vera yfir 1%. Niðurstöður er varða líðan og lífsgæði voru 

fengnar með nokkra þætti til hliðsjónar; upplifun og reynslu af skólagöngu, almenn lífsgæði, kvíða og 

kvíðatengda þætti, leiðir til að stýra talinu og að lokum samskipti við annað fólk og félagsleg tengsl. Í ljós 

kom að svör þátttakenda við spurningum er varða þessa þætti gáfu að jafnaði til kynna almenna góða 

líðan, gott sjálfsmat þeirra, almenna ánægju með samskipti og félagsleg tengsl og góð lífsgæði. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist það að stama á leikskólaaldri því almennt ekki hafa áhrif á 

almenn lífsgæði seinna meir. Marktektarpróf sýndu fram á að marktækur munur finnst eingöngu á milli 

hópa þegar um var að ræða leiðir til að stýra talinu og breytileika í tali. Í öðrum tilfellum voru svör 

hópanna af svipuðu tagi.  

6.1 Þátttakendur 

Eins og áður hefur komið fram er um langtímarannsókn að ræða. Í upphafi rannsóknar tókst að hafa 

uppi á öllum 38 þátttakendunum sem jafnframt tóku þátt í rannsókn Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur á 

árunum 2005 til 2006. Flestir umræddra einstaklinga búa á höfuðborgarsvæðinu eða næsta nágrenni 

þess en nokkrir eru búsettir á landsbyggðinni og þrír erlendis. Samþykki um þátttöku fengust frá 34 

einstaklingum en fjórir höfnuðu þátttöku. Ástæður þess að umræddir fjórir einstaklingar neituðu að taka 

þátt liggja ekki fyrir í öllum tilfellum, en einn þeirra sagðist ekki hafa tök á því vegna mikilla andlegra 

erfiðleika og annar sagðist ekki hafa áhuga. Í tveimur tilfellum eru ástæður óljósar. Þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir gekk erfiðlega að bóka viðtalstíma með tveimur einstaklingum. Í samtölum við annan þeirra 

heyrðist greinilega mikið stam í tali hans og má velta fyrir sér hvort það hafi haft áhrif á ákvörðun um 

þátttöku. Í hinu tilfellinu hafði þátttakandinn ekki stamað í meira en tíu ár samkvæmt upplýsingum frá 

móður. Úr varð að 32 einstaklingar tóku þátt í rannsókninni af þeim 38 sem náðist í í upphafi. Brottfall 

var því 15,8%.  

6.2 Framvinda stams og mat á bata 

Viðmið um bata hafa verið mjög ólík á milli rannsókna. Í sumum tilfellum hefur bati meðal annars verið 

skilgreindur út frá mati foreldra eða sérfræðinga, annars staðar út frá mælingum á alvarleika stams og í 

enn öðrum rannsóknum út frá beinu mati á tali hvers og eins. Í sumum rannsóknum hefur þessu öllu þá 

verið skeytt saman en jafnframt eru til rannsóknir um bata á stami þar sem skilgreiningar á batanum eru 
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ekki settar fram (Einarsdóttir o.fl., 2020). Þátttakendur í þessari rannsókn urðu að standast fyrirfram 

ákveðin skilyrði til að teljast hafa náð bata á stami sínu; þátttakandi varð sjálfur að greina frá bata og 

foreldrar hans urðu að staðfesta það. Matsmenn myndbanda máttu ekki mæla stam af myndböndum 

meira en 1% stamaðra atkvæða og alvarleiki mátti ekki teljast hærri en 1. Höfundur verkefnis og 

leiðbeinandi urðu að staðfesta bata eftir að hafa skoðað upptökur af tali þátttakanda. Í tilfelli 21 

þátttakenda af 32 reyndist ekkert stam vera til staðar, öll skilyrði uppfyllt, og viðkomandi því með 

óyggjandi hætti talinn hafa náð bata á staminu. Hjá fimm þátttakendum var án nokkurs vafa hægt að 

fullyrða að stam væri enn til staðar þar sem þátttakandi og foreldrar greindu frá stami, hlutfall stamaðra 

atkvæða var meira en 1% af myndböndum, höfundur og leiðbeinandi verkefnis urðu varir við stam og 

alvarleiki mældist hærri en 1. Í sex tilfellum kom það hins vegar fyrir að sum skilyrðanna voru uppfyllt en 

önnur ekki. Þá var almennt um að ræða að þátttakendur greindu sjálfir frá því að þeir stömuðu enn, þó 

stundum eingöngu við ákveðnar aðstæður, þeir upplifðu greinileg algeng stameinkenni, til dæmis að 

þeir forðuðust ákveðin orð vegna þess að þeir óttuðust að stama á þeim og foreldrar þeirra staðfestu 

stamið. Af myndböndum var þó ekki hægt að mæla hlutfall stamaðra atkvæða yfir 1% og alvarleiki stams 

reyndist einnig undir 1. Misjafnt var á milli einstaklinga hvort að höfundur rannsóknar og leiðbeinandi 

urðu varir við stam. Þegar tilfelli sem þessi koma upp verður að horfa til þess að matsmenn hafa einungis 

myndböndin til umráða, það er að segja að það kann að vera að hefðu þeir lengri tíma til að fylgjast með 

hverjum og einum þátttakanda yrðu þeir varir við stam hjá þeim. Að sama skapi er erfitt að ætla sér að 

rengja þátttakandann sjálfan ef hann segist stama, ekki síst þegar hann greinir frá því sjálfur að upplifa 

algeng einkenni stams. Þó ber að hafa í huga að samkvæmt skilgreiningu DSM-5 ætti ekki að greina 

einstakling með stam nema að það hafi kvíðavaldandi áhrif á líf hans, hamli honum í samskiptum og 

félagslegri þátttöku (American Psychiatric Association, 2013). Væri tekið mið af þessari skilgreiningu á 

bata mætti ætla að yfir 90% þátttakenda þessarar rannsóknar hafi náð bata. 

Ekki er vitað til þess að nokkur langtímarannsókn á stami, hvorki hérlendis né erlendis, hafi fylgt 

þátttakendum svo langt fram eftir aldri eins og hér um ræðir. Flestar langtímarannsóknir sem gerðar 

hafa verið á yngri börnum hafa sýnt bata liggja á bilinu 50% til 75% og fylgja þátttakendum eftir í að 

hámarki sex ár (Ambrose o.fl., 1997; Ambrose o.fl., 2015; Dworzynski o.fl., 2007; Kefalianos o.fl., 2017; 

Kloth o.fl., 1999; Månsson, 2000; Ryan, 2001; Spencer og Weber-Fox, 2014; Yairi og Ambrose, 1999; 

Yairi o.fl., 1996; Zengin-Bolatkale o.fl., 2018). Þegar bati hefur verið rannsakaður hjá eldri börnum og 

unglingum hefur verið sýnt fram á að bati á sér stað í um það bil 50% tilfella (Howell o.fl., 2010; Howell 

og Davis, 2011; Howell o.fl., 2008). Niðurstöður úr rannsókn Andrews og Harris (1964), sem fylgdu 

börnum eftir frá fæðingu til 16 ára aldurs, sýna þó hlutfall bata vera tæp 80% en eins og áður sagði hefur 

sú rannsókn verið gagnrýnd fyrir aðferðafræðilega vankanta. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

samræmast nokkuð fyrri rannsóknum en tæp 66% þátttakenda teljast hafa náð bata á stami sínu. Margir 

þátttakendur virðast hins vegar liggja á mörkunum, það er þeir segjast sjálfir stama ennþá en hlutfall 

stamaðra atkvæða mælist undir 1% auk þess sem alvarleikinn er oftast undir 1. Þegar þessir 

einstaklingar eru teknir út fyrir jöfnuna og eingöngu horft til þeirra sem greinast með hlutfall stamaðra 

atkvæða yfir 1% má segja að um 84% þátttakenda stami ekki lengur, 27 af 32 þátttakendum. Þegar tölur 

um bata eru skoðaðar ber þó að huga að því að á milli rannsókna er notast við ólíka aðferðafræði, 

skilgreiningar um bata geta verið ólíkar og um mismunandi aldursbil getur verið að ræða. 
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Í þessari rannsókn var tal einstaklinganna athugað gaumgæfilega með myndbandsupptökum til að 

kanna hvort þeir stömuðu enn. Þá aðferð má telja til nýmælis en í rannsóknum hefur, fram til þessa, 

einkum verið notast við hljóðupptökur. Málsýni þátttakenda samanstóðu bæði af sjálfsprottnu tali þeirra 

og lestri. Niðurstöður sýndu fram á mikilvægi þess að notast við hvoru tveggja þar sem augljós munur 

kom fram í tilfelli tveggja þátttakenda. Þá hafði lítið sem ekkert stam mælst í sjálfsprottnu tali þeirra 

(0,05% og 0,42% SA) en í lestrinum var reyndin önnur og hlutfall stamaðra atkvæða mældist 1,52% 

annars vegar og 5,09% (sjá þátttakendur 5 og 32 í töflu 3). Þegar sömu þátttakendur voru spurðir að 

því hvort það kæmi fyrir að þeir notuðu annað orð í stað þess sem þeir ætluðu að segja til að koma í 

veg fyrir stam, svaraði annar þeirra því til að það kæmi stundum fyrir og hinn oft. Út frá því má áætla að 

í frásögn þeirra hafi þeir því valið sér orð sem reyndust þeim auðveld til að tjáningin yrði án truflunar en 

eðli málsins samkvæmt er ekki hægt að komast hjá slíku í lestrinum.  

Athygli vekur að sex þátttakendur (28,6%), af þeim 21 sem taldist hafa náð bata á stami sínu, svöruðu 

því þó til að þeir verði enn varir við stam við sérstakar aðstæður, til dæmis þegar þeir eru undir álagi, 

tala hratt, tala erlend tungumál eða lesa upphátt. Þetta samræmist niðurstöðum Finn og félaga (2005) 

þar sem um helmingur þátttakenda sem hættur var að stama taldi sig þó enn upplifa stam í einstaka 

tilfellum, til dæmis þegar þeir voru andlega uppgefnir eða undir álagi.  

Þeir 11 þátttakendur sem enn stama mældust með mismikið stam af myndböndunum. Hjá sex þeirra 

mældist hlutfall stamaðra atkvæða lægra en 1% en þar sem þeir greindu almennt sjálfir frá stami, lýstu 

einkennum þess og foreldrar þeirra, höfundur eða leiðbeinandi rannsóknar staðfestu það, var litið svo á 

að stam sé til staðar. Algengt var að ólíkt mat kæmi fram á milli frásagnar og lestrar. Tveir þátttakendur 

mældust þannig með lítið sem ekkert stam í frásögn en annar þeirra með vægt stam og hinn miðlungs 

mikið stam í lestri. Einn þátttakandi mældist með vægt stam bæði í lestri og frásögn, og annar með vægt 

til miðlungs mikið stam í frásögn en vægt stam í lestri. Einn þátttakandi mældist með miðlungs stam í 

frásögn en vægt í lestri. 

6.3 Stam, skólaganga og starfsframi 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar sem stama hafi sýnt slakari námsárangur en þeir sem 

stama ekki (Blood o.fl., 2001; Langevin og Prasad, 2012) auk þess sem þeir greina sjálfir frá því að 

stamið geti haft neikvæð áhrif á námsframvindu þeirra (Klompas og Ross, 2004). Þátttakendur þessarar 

rannsóknar höfðu sumir glímt við námsvanda í lestri og/eða stafsetningu og þurft á sérkennslu að halda. 

Ekki kom fram marktækur munur á svörum milli þeirra sem stama enn og þeirra sem hættir eru að stama. 

Í ljós kom hins vegar að það voru hlutfallslega færri sem glímdu við lestrarerfiðleika, 

stafsetningarerfiðleika, höfðu fengið sérkennslu eða hlotið ráðgjöf vegna hegðunarvanda eða 

sálfræðilegra mála í hópi þeirra sem enn stama samanborið við þá þátttakendur sem náð höfðu bata á 

stami. Mestur var munurinn þegar kannað var hverjir höfðu hlotið ráðgjöf vegna hegðunarvanda eða 

sálfræðilegra mála en aðeins 18% þeirra sem glíma við þrálátt stam féllu undir þann hatt á móti 38% 

þeirra sem náð höfðu bata á stami. Upplifun þátttakenda af skólagöngu sinni var í heildina mjög góð og 

af svörum þeirra að dæma er ekkert sem bendir til annars en að líðan þeirra í skóla hafi verið góð. Sú 

niðurstaða stangast á við niðurstöður Blood og félaga (2001) sem sýna fram á að einstaklingar sem 

stama hafi frekar neikvæðara viðhorf til skóla.  
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Spurningar er vörðuðu áhrif stamsins á námsval og starfsval gáfu til kynna að þeir þátttakendur sem 

enn stama hafi ekki upplifað það að stamið hafi haft mikil áhrif á það hvaða námsleiðir þeir hafa hingað 

til valið sér. Sömu niðurstöður er að sjá þegar kemur að vali á starfi. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á 

ólíkar niðurstöður en 75% þátttakenda í rannsókn Klompas og Ross (2004) sögðust ekki telja að stamið 

hefði haft áhrif á starfsval. Hins vegar voru 70% þátttakenda í rannsókn Klein og Hood (2004) sammála 

því að stamið hefði hindrandi áhrif á þann hátt að það minnkaði líkurnar á því að fá stöðuhækkun eða 

hljóta starf sem sótt var um auk þess sem 68% þátttakenda töldu að stamið hefði áhrif á frammistöðu 

þeirra í starfi. Þar sem þátttakendur þessarar rannsóknar eru ungir og flestir hverjir enn í námi hafa þeir 

líklega ekki mikla reynslu af því að sækja um störf. Í því ljósi væri áhugavert að rannsaka þetta frekar 

þegar fram líða stundir. Þó ber að hafa í huga að í þessari rannsókn var um að ræða fáa þátttakendur 

sem stama og stamið var vægt í flestum tilfellum. Að sama skapi væri áhugavert að kanna hvort að finna 

má tengsl á milli alvarleika stams og menntunarstigs þátttakenda en niðurstöður O´Brian og fleiri (2011) 

sýndu fram á slík tengsl, því alvarlegra stam sem einstaklingur hafði því meiri líkur voru á lægra 

menntunarstigi hans. Allur gangur var á því hver staða menntunar var hjá þeim hópi sem mældist með 

hæstan alvarleika stams í þessari rannsókn, þeir þátttakendur höfðu ýmist lokið framhaldsskólanámi, 

voru í framhaldsskóla eða voru hvorki í námi né vinnu. 

6.4 Almenn lífsgæði 

Sýnt hefur verið fram á neikvæð áhrif stams á lífsgæði fólks (Craig o.fl., 2009; Klompas og Ross, 2004; 

Yaruss og Quesal, 2006). Hér samræmist það því ekki eldri rannsóknum að einstaklingar sem stama 

upplifa ekki skerðingu á lífsgæðum sínum umfram þá sem náð hafa bata. Samkvæmt Yaruss (2010) 

skal taka tillit til nokkurra þátta þegar meta á hvernig stam getur haft áhrif á lífsgæði, til að mynda 

lífsánægju, almenna vellíðan og heilsu. Eins og sjá má í kafla 5.3 féllu undir spurningahlutann um 

almenn lífsgæði nokkrar ólíkar spurningar. Meðaltal svara í hverri spurningu er almennt um og yfir 4, 

sem gefur til kynna að þátttakendur meti almenn lífsgæði sín alla jafna góð.  

Niðurstöður nokkurra rannsókna hafa sýnt fram á að mikil trú á eigin getu (e. self-efficacy) geti hjálpað 

fólki sem stamar að takast á við þau neikvæðu áhrif sem stamið getur mögulega haft á lífsgæði þeirra 

og því meiri trú sem fólk hefur á sjálfu sér skili sér í betra mati á eigin lífsgæðum (Boyle, 2015; Carter 

o.fl., 2017; Craig o.fl., 2015). Þessar niðurstöður samræmast vel því sem kemur fram í svörum 

þátttakenda sem almennt meta sjálfsmat sitt gott og telja eigin lífsgæði góð.  

Í rannsókn Beilby og fleiri (2013) greindu þátttakendur frá því að stamið getur haft neikvæð áhrif á 

tilfinningalega þætti og að viðbrögð við staminu séu á þann veg að það skerði lífsgæði þeirra. Þarna 

voru nefndir til sögunnar þættir á borð við ótta, félagskvíða, skömm og almennt áhugaleysi. Rannsókn 

þeirra Craig og félaga (2009) sýndi að auki fram á að stam hefði neikvæð áhrif á lífsþrótt þátttakenda. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru ekki á sömu leið þar sem þátttakendur skýra almennt frá miklum 

áhuga á lífinu og að þeir hafi almennt gott viðhorf til lífsins. Rannsóknir hafa jafnframt greint frá því að 

stam hafi veruleg áhrif á andlega líðan einstaklinga (Craig o.fl., 2009; Koedoot o.fl., 2011) en samkvæmt 

svörum þátttakenda í þessari rannsókn virðist því ekki fyrir að fara og ekki kom fram munur á milli þeirra 

sem enn stama og þeirra sem náð hafa bata (sjá nánar kafla 6.5). Það sama er uppi á teningnum þegar 

kemur að sjálfsmati en niðurstöður sýndu fram á að þátttakendur töldu sjálfsmat sitt að jafnaði gott, og 
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ekki var um að ræða mun á milli þeirra sem stama enn og þeirra sem hættir eru að stama. Niðurstöður 

rannsóknar Blood og Blood (2004) voru á sama veg. Þar var sjálfsmat 13 til 18 ára unglinga sem 

stömuðu borið saman við sjálfsmat annarra unglinga sem ekki stömuðu og ekki kom fram munur á milli 

hópa.  

6.5 Kvíði og kvíðatengdir þættir 

Þó að félagskvíði sé greindur hjá fólki sem stamar í allt að 60% tilfella (Iverach o.fl., 2009; Lowe o.fl., 

2017; Menzies o.fl., 2008) virðast niðurstöður þessarar rannsóknar ekki benda til sama vanda. Hér ber 

að hafa í huga að þátttakendur þessarar rannsóknar gengust ekki undir sálfræðilegt mat hjá þjálfuðum 

klínískum sálfræðingi auk þess sem notast var við óstaðlaðan spurningalista. Meðal þess sem spurt var 

um til að athuga kvíðatengda þætti voru samskipti við ólíkar aðstæður en niðurstöður rannsóknar 

Kraaimaat og félaga (2002) sýndu fram á að fólk sem stamar upplifði marktækt meiri kvíða við ýmsar 

félagslegar aðstæður en einstaklingar sem stömuðu ekki. Aðrar rannsóknir hafa greint frá því að 

einstaklingar sem stama eigi sérstaklega erfitt með að halda ræður, taka þátt í umræðum á fundum eða 

í hópsamræðum, tala í símann og að tala undir tímapressu (Bloodstein og Bernstein Ratner, 2008; 

Trotter og Bergmann, 1957; Vanryckeghem o.fl., 2017). Þær niðurstöður sem fram komu í þessari 

rannsókn sýndu fram á að þátttakendur upplifa að jafnaði ekki kvíðatengd einkenni við ólíkar 

talaðstæður. Samskipti virðast almennt ekki vera þeim hindrun en meðaltal fyrir hverja spurningu var í 

hærri kantinum og hæst meðaltal fyrir spurninguna um hvernig gengi að tala við fólk sem viðkomandi 

þekkir vel. Þrátt fyrir jákvæðar niðurstöður sýndi sig að þær aðstæður sem þátttakendum finnst þeim 

helst ganga illa í er að tala undir tímapressu og að tala fyrir framan stóran hóp fólks (sjá töflu 12). Athuga 

skal að þessar niðurstöður eiga þó við um hópinn í heild en ekki greindist munur á svörum þátttakenda 

háð því hvort þeir stama enn eða ekki. Í gamalli rannsókn Trotter og Bergmann (1957) kom einmitt í ljós 

að það skipti ekki máli hvort viðkomandi stamaði eða ekki, þátttakendur sögðust alla jafna reyna að 

forðast sömu talaðstæðurnar. Þessar niðurstöður samræmast þá heldur ekki niðurstöðum þar sem sýnt 

var fram á að unglingar á aldrinum 11 til 18 ára sem stama reyndust upplifa umtalsvert meiri ótta í 

samskiptum og telja samskiptahæfni sína slakari en unglingar á sama aldri sem ekki stömuðu. Þær 

aðstæður sem tilgreindar voru sem ógnandi eða þátttakendur óttuðust voru til að mynda að tala við 

ókunnuga, taka þátt í hópumræðum eða flytja erindi (Blood o.fl., 2001; Erickson og Block, 2013). Í 

rannsókn Smith og félaga (2017), þar sem birtar voru niðurstöður úr langtímarannsókn (ELVS), mátti 

sjá sambærilegar niðurstöður og þessi rannsókn sýndi fram á. Í ELVS var stórum hópi þátttakenda úr 

almennu þýði fylgt eftir frá tveggja ára aldri. Þátttakendur í rannsókninni voru 843 en þar af höfðu 702 

(83,3%) einstaklingur aldrei stamað, 121 (14,4%) höfðu hætt að stama og 20 (2,4%) stömuðu enn. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að við 11 ára aldur var ekki hægt að greina meiri kvíða hjá þeim 

börnum sem voru með þrálátt stam heldur en hjá öðrum þátttakendum. 

Eitt megineinkenna félagskvíða er ótti við félagslegar aðstæður og neikvætt mat annarra (American 

Psychiatric Association, 2013). Fjórar spurningar af UTBAS listanum um neikvæðar hugleiðingar voru 

lagðar fyrir þátttakendur til að komast að því hvort sjá mætti vísbendingar um kvíða hjá þátttakendum 

en listinn hefur gefið góða raun í því tilliti (Iverach o.fl., 2010). Niðurstöður sýndu tiltölulega lág meðaltöl 

sem gefa til kynna að neikvæðar hugsanir geri frekar sjaldan vart við sig hjá þátttakendum. Meðaltöl og 
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tíðustu gildi gefa þó til kynna að þátttakendur hugsi oftar hugsanirnar ég mun aldrei ná árangri og fólki 

finnst ég vera skrítin/n heldur en fólki finnst ég vera óhæf/ur (b) og ég vil ekki fara meðal fólks, því mun 

ekki líka við mig (d). Í þessum hluta kom ekki fram marktækur munur á svörum hópanna sem túlka má 

á þann veg að neikvæðar hugsanir séu ekki algengari meðal þeirra einstaklinga sem enn stama frekar 

en hjá þeim sem stama ekki lengur. 

6.6 Leiðir til að stýra talinu 

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem hætt hafa að stama hafa nýtt sér ýmsar leiðir til að stjórna 

tali sínu með það að markmiði að gera talflæðið betra. Oft hefur sú leið að hægja á talhraðanum verið 

nefnd til sögunnar í þessum tilgangi (Finn, 1996; Finn o.fl., 2005; Neumann o.fl., 2019; Shearer og 

Williams, 1965) en einnig að huga betur að önduninni á meðan talað er (Finn, 1996; Finn o.fl., 2005; 

Neumann o.fl., 2019). Leiðir á borð við að slaka betur á, nota meðvitað hlé í talinu og undirbúa vel hvað 

skal sagt og hvernig hafa einnig verið nefndar í sama tilgangi (Finn o.fl., 2005; Neumann o.fl., 2019). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að þessar leiðir séu nýttar af þátttakendum 

rannsóknarinnar en þátttakendur sem glíma við þrálátt stam nýttu sér leiðirnar marktækt oftar en þeir 

þátttakendur sem hættir eru að stama. Þátttakendur sem stama völdu þá leið fram yfir aðrar að slaka 

betur á þegar talað er en sú leið var jafnframt mest notuð af þátttakendum í rannsókn Neumann og 

félaga (2019). Marktækur munur kom ekki fram þegar spurt var um það hvort viðkomandi nýtti sér það 

að undirbúa vel hvað hann ætlar að segja og hvernig, og því stór hluti þátttakenda sem tengir við þá 

fullyrðingu. Áætla má að misvel gangi að nýta sér tækni sem þessa milli daga auk þess sem talflæðið 

getur verið háð dagsformi einstaklings og aðstæðum sem hann er í. Því kemur ekki á óvart að 

þátttakendur sem stama upplifi töluverðan breytileika í tali sínu dag frá degi en það sé síður raunin hjá 

þeim sem náð hafa bata á stami sínu. Þegar breytileiki í tali var kannaður kom fram marktækur munur 

á milli hópa.  

Þegar einstaklingar upplifa skömm vegna stamsins og kvíði er jafnvel farinn að gera vart við sig geta 

þeir farið að notfæra sér leiðir, eins og hér hefur verið lýst, sem eins konar öryggishegðun (e. safety 

behavior). Þá getur markmiðið ýmist verið að reyna að koma í veg fyrir stamið sjálft eða að sporna gegn 

neikvæðri upplifun í ákveðnum aðstæðum vegna stamsins. Slík hegðun getur hins vegar viðhaldið 

kvíðanum og þannig haft enn verri áhrif á líf einstaklinganna (Clark, 1999; Salkovskis, 1991). Þar sem 

niðurstöður þessarar rannsóknar benda ekki til þess að kvíði einkenni hóp þeirra sem enn stama má 

áætla sem svo að ekki sé um að ræða að þessar aðferðir sem þátttakendur nýta sér þegar þeir tala 

flokkist sem öryggishegðun. 

6.7 Samskipti við annað fólk og félagsleg tengsl 

Þátttakendur þessarar rannsóknar eiga almennt í góðu sambandi við annað fólk og það reynist þeim að 

jafnaði ekki erfitt að eiga í samskiptum við aðra. Samkvæmt svörum þeirra mátti greina að best gangi 

þeim í samskiptum við fjölskyldu og vini, heima við, í vinnunni eða í skólanum, það er að segja við þær 

aðstæður sem áætla má að þeir verji hvað mestum tíma (sjá töflur 15 og 16). Ekki er hægt að segja að 

þessar niðurstöður komi á óvart enda líklegt að það eigi við um flesta að þeim gangi einna best í 

samskiptum við fólkið sem stendur þeim næst. Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem stama finnist 
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þeim ganga verr í samskiptum við ókunnuga en þeir sem stama ekki (Blood og Blood, 2004; Blood o.fl., 

2001). Í þessari rannsókn var ekki munur á svörum um samskipti milli þeirra sem stama enn og þeirra 

sem náð hafa bata á stami. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem stama séu líklegri til að verða fyrir aðkasti en börn sem stama 

ekki (Bennett, 2006; Blood og Blood, 2004). Einnig að eftir því sem börnin eldast og félagsleg þátttaka 

verður almennt meiri fari samskiptin að verða flóknari og í kjölfarið geti börn sem stama farið að einangra 

sig félagslega, þau upplifi höfnun og verði síður vinsæl en börn sem ekki stama (Blood o.fl., 2011; Davis 

o.fl., 2002; Hearne o.fl., 2008). Þetta virðist þó ekki einkenna hóp þátttakenda í þessari rannsókn. Svör 

þeirra við spurningum um vini, vináttu og félagsleg tengsl sýndu fram á að þátttakendur telja vini og 

vináttu skipta miklu máli fyrir lífsgæði sín og greina frá því að þeir eigi eins marga vini og þeir kæri sig 

um, sem þeir umgangast og sem styðja þá. Þátttakendum hefur að jafnaði sjaldan verið strítt eða þeir 

orðið fyrir einelti. Til viðbótar skýrðu þátttakendur frá því að þeim hafi almennt ekki þótt erfitt að stofna 

til vinasambanda sem lýsir því að stamið hafi ekki haft þau áhrif á þá að þeir drægju sig í hlé og 

einangruðust félagslega. Niðurstöður þessar eiga jafnt við um þátttakendur sem stama enn og þá sem 

hættir eru að stama. 

6.8 Kostir og takmarkanir 

Bæði má finna til styrkleika og veikleika rannsóknarinnar. Fyrst ber að nefna að ekki er vitað til þess að 

til sé önnur langtímarannsókn þar sem þátttakendum sem stama hefur verið fylgt eins lengi eftir og hér 

er gert og sýnir það fram á mikilvægi þessarar rannsóknar. Þeim mun lengur sem einstaklingi er fylgt 

eftir þeim mun meiri innsýn ætti að fást í það hvernig framvinda stamsins verður og hvaða áhrif það 

getur hugsanlega haft á viðkomandi. Með það að leiðarljósi ætti að vera hægt að þróa meðferðarleiðir 

sem koma þeim sem stama til góða. Telst það jafnframt vera hagnýtt gildi þessa verkefnis. 

Til styrkleika telst einnig að málsýni þátttakenda samanstóðu bæði af sjálfsprottnu tali þeirra og lestri. 

Slík samsetning hefur ekki tíðkast í rannsóknum hingað til, heldur eingöngu tekið mið af sjálfsprottnu 

tali. Í tveimur tilfellum sýndu niðurstöður glögglega hversu mikilvægt er að notast við báðar leiðirnar, þar 

sem hlutfall stamaðra atkvæða mældist lítið sem ekkert þegar um sjálfsprottið tal var að ræða en 

umtalsvert hærra við lesturinn. Í tilfellum sem þessum má álykta sem svo að viðkomandi umorði frásögn 

sína þannig að talflæðið verði betra en eðli málsins samkvæmt gengur það ekki upp þegar lesið er. 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast í því hversu fáir þátttakendur voru. Í þeim hópi sem upphaflega 

var reynt að fá til þátttöku voru 38 einstaklingar á aldrinum 15 til 20 ára. Fjórir höfnuðu þátttöku af 

mismunandi ástæðum og á endanum féllu tveir úr hópnum þar sem erfiðlega gekk að festa með þeim 

viðtalstíma, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Þátttakendur voru því í heildina 32 einstaklingar og brottfall 

tæplega 16%. Taka þarf tillit til þess hversu mikið brottfall er um að ræða og hve fáir þátttakendur eru í 

heild, þegar niðurstöður eru túlkaðar, sérstaklega þegar horft er til niðurstaðna um hlutfall bata meðal 

þátttakenda. Þó verður að segjast að fyrirfram, áður en haft var samband við þátttakendur í upphafi, 

bjóst höfundur jafnvel við meira brottfalli sem einkum mætti rekja til þess að fólk á þeim aldri sem hér 

um ræðir hefði ekki áhuga á að vera með í slíkri rannsókn. Það verður að teljast til styrkleika 

rannsóknarinnar hvernig hópur þátttakenda er samsettur, þ.e. að þátttakendur hafi ýmist verið hættir að 

stama eða glími við þrálátt stam. Það gefur víðari sýn á það hvernig framvinda stams og þættir tengdir 



  

58 

lífsgæðum geta verið heldur en ef þátttakendahópurinn kemur til að mynda úr klínísku þýði og er 

samsettur af einstaklingum sem allir glíma við þrálátt stam og finna þá og þegar fyrir truflandi áhrifum 

stamsins á samskipti sín og líðan. Það að um langtímarannsókn sé að ræða veitir möguleika á að skoða 

hvaða breytingar hafa orðið á milli mælinga.  

Athugunin, upptaka málsýna og fyrirlögn spurningalista, gekk í öllum tilfellum afar vel. Höfundur sá 

sjálfur um allar athuganir og því eins staðið að þeim í öllum tilfellum. Aðstæður til fyrirlagnar voru í öllum 

tilfellum góðar, hljóðlátt umhverfi án nokkurrar truflunar. Ekki varð höfundur var við að á spurningalistann 

vantaði fleiri spurningar og ekki kom á daginn að þátttakendur ættu í vandræðum með að svara þeim 

spurningum sem á listanum voru.  

Við úrvinnslu málsýnanna gat reynst erfitt að meta það hvenær um stam var að ræða og hvenær 

hökt vegna lestrarerfiðleika. Matsmenn, þrír til fjórir talsins, urðu að treysta á heyrnræna skynjun sína 

auk þekkingar á stami og leserfiðleikum, til að komast að niðurstöðu. Þegar notast þarf við heyrnræna 

skynjun þarf að vera meðvitaður um að það getur valdið skekkju og taka það með í myndina þegar 

niðurstöður eru skoðaðar. 
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7 Ályktanir 

Hér var um að ræða langtímarannsókn, en fylgst var með framvindu stams hjá 32 einstaklingum sem 

allir stömuðu á leikskólaaldri, á árunum 2005 til 2006. Lagður var fyrir alla þátttakendur spurningalisti 

um líðan þeirra og lífsgæði, og sérstök áhersla lögð á þættina stam, skólaganga og starfsframi, almenn 

lífsgæði, kvíði og kvíðatengdir þættir, leiðir til að stýra talinu og samskipti við annað fólk og félagsleg 

tengsl. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að um 66% þátttakenda hafði náð bata á stami sínu. 

Það hlutfall er jafnvel enn hærra þegar eingöngu er horft til þeirra sem greindust með hlutfall stamaðra 

atkvæða undir 1%, allt að 84%. Hlutfallslega fleiri stúlkur en drengir höfðu hætt að stama og langflestir 

þeirra sem ekki höfðu náð bata voru með mjög vægt stam. Sé horft til fyrri rannsókna sést að hér er um 

að ræða ívið hærra hlutfall á bata en kynnt hefur verið fram til þessa, en rannsóknir fyrir sama aldursbil 

og hér um ræðir virðast þó ekki hafa verið gerðar. Því má ef til vill draga þá ályktun að einstaklingar 

haldi áfram að ná bata þegar á unglingsárin líður og þar með sé hlutfallið hærra en hjá yngri börnum. Til 

að teljast hafa náð bata urðu þátttakendur rannsóknarinnar að uppfylla fyrirfram ákveðin skilyrði en 

viðmið hafa verið ólík á milli rannsókna sem skilar sér eðli málsins samkvæmt í breytilegum niðurstöðum. 

Hefðu viðmiðin í þessari rannsókn verið önnur má því búast við því að niðurstöður um bata hefðu einnig 

verið á aðra leið.  

Vegna smæðar þýðis þarf að fara varlega í að draga af niðurstöðunum ályktanir en þær gætu hins 

vegar bent til þess að það að stama á leikskólaaldri hafi ekki áhrif á lífsgæði síðar á ævinni. Í undirþáttum 

um líðan og lífsgæði kom ekki fram marktækur munur á svörum þeirra þátttakenda sem enn teljast 

stama og þeirra sem náð hafa bata á stami, að undanskildum þættinum um leiðir til að stýra talinu. Þar 

kom í ljós að þátttakendur sem enn stama nýttu sér marktækt oftar ýmsa tækni til að halda aftur af 

staminu. Niðurstöðurnar er varða lífsgæði þátttakenda samræmast í mörgum tilfellum ekki því sem áður 

hefur komið fram í rannsóknum og ekki þeim hugmyndum sem höfundur hafði þegar lagt var af stað 

með rannsóknina. Þeir þátttakendur sem enn stama eiga að jafnaði ekki í meiri erfiðleikum í samskiptum 

en þeir sem náð hafa bata, hafa ekki þurft að þola stríðni eða einelti, vísbendingar um kvíða er ekki að 

sjá, upplifun þeirra af skólagöngu sinni er almennt góð og þeir eru að jafnaði ánægðir með almenn 

lífsgæði sín. Erfitt er að segja hvað veldur þessum ólíku niðurstöðum. Ef til vill má álykta sem svo að 

þeir séu háværir sem fullyrða að stam hafi áhrif á lífsgæði þeirra en þegar stærri hópur er tekinn undir 

smásjána komi annað á daginn. Á hinn bóginn þarf að hafa það í huga að meirihluti þeirra þátttakenda 

sem enn stamar telst vera með mjög vægt stam og því væri áhugavert að sjá hvort niðurstöður væru á 

annan veg ef eingöngu væri horft til þeirra þátttakenda sem mælast með mesta stamið. Þar sem um 

afar fáa einstaklinga var að ræða var ekki gerð tölfræðileg greining fyrir þann hóp. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar veita upplýsingar um það hvernig stam getur þróast frá leikskólaaldri 

og fram á fullorðinsár og um möguleg áhrif á lífsgæði þeirra sem stama. Niðurstöðurnar hafa hagnýtt 

gildi fyrir talmeinafræðinga og að auki fyrir foreldra barna sem stama og hafa miklar áhyggjur af áhrifum 

stams á líf barna þeirra síðar meir. Taka þarf tillit til þess að til að meta líðan og lífsgæði þátttakenda var 

notast við óstaðlaðan spurningalista en vissulega hefði styrkt rannsóknina ef mælingar hefðu verið 

gerðar með stöðluðum mælitækjum. Þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl félagskvíða og stams 

væri til að mynda athyglisvert að rannsaka þann þátt nánar. Marktækur munur kom fram á milli þeirra 
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sem stama enn og þeirra sem hættir eru að stama þegar spurt var um leiðir til að stýra talinu. Áhugavert 

væri að kanna hvort að um öryggishegðun (e. safety behaviors) gæti verið að ræða hjá einstaklingunum 

sem nýta sér þessar leiðir en öryggishegðun hefur verið talin tengjast stami og félagskvíða sérstaklega. 

Að kanna hvort að alvarleiki stams hafi áhrif á einstaklingana væri jafnframt verðugt viðfangsefni, það 

er að segja hvort að alvarlegt stam hafi neikvæðari áhrif en léttvægt stam. Frekari rannsókna á efninu 

er þörf og ekki síst fleiri langtímarannsókna þar sem einstaklingum er fylgt eftir frá leikskólaaldri og fram 

á fullorðinsár. 
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Fylgiskjal B 

 

Reykjavík, ágúst 2019 

Kæri viðtakandi 

 

Árið 2005 tókst þú þátt í rannsókn um stam leikskólabarna, Áhrif tímaþrepsmælinga við að greina stam 

barna á leikskólaaldri og síðan var aftur haft samband við þig árið 2012 og þú tókst þátt í rannsókn sem 

nefndist Framvinda og horfur í stami íslenskra leikskólabarna. Við viljum nú kanna frekar framvindu 

og bata á stami þeirra sem stömuðu á leikskólaaldri. Brynja Dögg Hermannsdóttir, meistaranemi í 

talmeinafræði, hefur hug á að gera meistaraprófsrannsókn um framvindu stams og bata á stami meðal 

annars með því að meta tengsl stams við lífsgæði. Hún mun hafa samband við þig á næstu dögum og 

ræða við þig um hugsanlega þátttöku þína. 

Þátttaka felst í því að leyfa nýja myndbandsupptöku af sjálfsprottnu tali þínu. Á upptökunni lest þú 

stuttan texta og það verður rætt við þig um efni almenns eðlis. Einnig verður þú beðin/n um að svara 

spurningalista um almenna líðan. Einungis þarf að mæta í eitt skipti en gera þarf ráð fyrir að heimsóknin 

taki 45-60 mínútur. Möguleiki er á því að taka viðtalið í gegnum netið ef þú sérð þér ekki fært að mæta.  

Þátttaka þín er frjáls. Þú getur neitað að taka þátt í rannsókninni eða dregið þig út úr henni hvenær 

sem er. Með því að hafna þátttöku í rannsókninni skerðist ekki réttur þinn á nokkurn hátt. Rannsóknin 

mun veita ómetanlegar upplýsingar varðandi framvindu stamsins og áhrif þess á lífsgæði. Þessi þekking 

mun auka skilning á stami og hefur mögulega þýðingu til forvarna og bættrar meðferðar. Rannsóknin 

hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd nr. VSN-19-123. 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Höfðaborg, Borgartúni 21, 105 Reykjavík. Sími 

551-7100, netfang: vsn@vsn.is 

Kær kveðja, 

 

______________________________________  

Jóhanna Einarsdóttir, dósent 

s: 820-5402       

jeinars@hi.is       
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Fylgiskjal C 

 

 Reykjavík, ágúst 2019 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Árin 2005 og 2012 tók barnið þitt þátt í tveimur rannsóknum um stam leikskólabarna, Áhrif 

tímaþrepsmælinga við að greina stam barna á leikskólaaldri og Framvinda og horfur í stami íslenskra 

leikskólabarna. Við viljum nú kanna frekar framvindu og bata á stami þeirra sem stömuðu á 

leikskólaaldri. Brynja Dögg Hermannsdóttir, meistaranemi í talmeinafræði, hefur hug á að gera 

meistaraprófsrannsókn um framvindu stams og bata á stami meðal annars með því að meta tengsl stams 

við lífsgæði. Hún mun hafa samband við ykkur næstu daga og ræða við ykkur um hugsanlega þátttöku 

ykkar og barnsins. 

Þátttaka felst í því að leyfa nýja myndbandsupptöku af sjálfsprottnu tali barnsins þíns. Á upptökunni 

les barnið stuttan texta og það verður rætt við það um efni almenns eðlis. Einnig verður það beðið um 

að svara spurningalista um almenna líðan. Einungis þarf að mæta í eitt skipti en gera þarf ráð fyrir 

heimsóknin taki 45-60 mínútur. Möguleiki er á því að taka viðtalið í gegnum netið ef þið sjáið ykkur 

ekki fært að mæta.  

Þátttaka barnsins þíns er frjáls. Þú getur 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 þinn né barnsins á 

nokkurn hátt. Rannsóknin mun veita ómetanlegar upplýsingar varðandi framvindu stamsins og áhrif 

þess á lífsgæði. Þessi þekking mun auka skilning á stami og hefur mögulega þýðingu til forvarna og 

bættrar meðferðar. Rannsóknin hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd nr. VSN-19-123. 

Ef þú hefur spurningar um rétt barnsins þíns sem þátttakanda í vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Höfðaborg, Borgartúni 21, 105 

Reykjavík. Sími 551-7100, netfang: vsn@vsn.is 

Kær kveðja, 

 

______________________________________                                     

Jóhanna Einarsdóttir, dósent 

s: 820-5402       

jeinars@hi.is       
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Fylgiskjal D 

Yfirlýst samþykki til þátttöku vegna rannsóknarinnar: 

Langtímarannsókn á framvindu og horfum stams 

 

Vinsamlega lesið gaumgæfilega upplýsingar um rannsóknina (sjá hjálagt skjal). 

Undirskrift þín gefur til kynna að þú samþykkir þátttöku í þessari rannsókn. Fyllsta trúnaðar verður gætt 

og greinanlegar persónuupplýsingar koma hvergi fram. 

 

Vinsamlega lesið gaumgæfilega og dragið hring utan um viðeigandi svar hægra megin 

 

1. Ég hef lesið upplýsingablað um rannsóknina og veit að ég get 

    spurt spurninga um hana ef mér finnst þörf á því     JÁ / NEI 

 

2.  Ég samþykki að gögn um mig megi nota í rannsóknarskyni  

með því skilyrði að fyllsta trúnaðar verði gætt     JÁ / NEI 

 

   

Ég veiti samþykki mitt fyrir því að ég,    ___________________________________________, 

                                                                  (nafn þitt) 

taki þátt í rannsókn um framvindu og horfur stams sem framkvæmd er af Jóhönnu T. Einarsdóttur, 

talmeinafræðingi, og Brynju Dögg Hermannsdóttur, meistaranema í talmeinafræði við Háskóla Íslands. 
 

Með undirskrift minni staðfesti ég einnig að ég hef lesið upplýsingablað um rannsóknina. 

 

Dagsetning _________      Undirskrift _____________________________________  

Símanúmer ______________________ 

 

Takk fyrir, 

Jóhanna T. Einarsdóttir (jeinars@hi.is),  talmeinafræðingur og dósent við HÍ 

Brynja Dögg Hermannsdóttir (bdh5@hi.is), meistaranemi í talmeinafræði við HÍ 
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Fylgiskjal E 

 

Yfirlýst samþykki til þátttöku vegna rannsóknarinnar: 

Langtímarannsókn á framvindu og horfum stams 

 

Vinsamlega lesið gaumgæfilega upplýsingar um rannsóknina (sjá hjálagt skjal). 

Undirskrift þín gefur til kynna að þú samþykkir þátttöku barns þíns í þessari rannsókn. Fyllsta trúnaðar 

verður gætt og greinanlegar persónuupplýsingar koma hvergi fram. 

 

Vinsamlega lesið gaumgæfilega og dragið hring utan um viðeigandi svar hægra megin 

 

1.  Ég hef lesið upplýsingablað um rannsóknina og veit að ég get 

        spurt spurninga um hana ef mér finnst þörf á því     JÁ / NEI 

 

2.  Ég samþykki að gögn um barn mitt megi nota í rannsóknarskyni  

     með því skilyrði að fyllsta trúnaðar verði gætt     JÁ / NEI 

   

Ég veiti samþykki mitt fyrir því að barnið mitt    ___________________________________________ 

                                                                  (nafn barns) 

taki þátt í rannsókn um framvindu og horfur stams sem framkvæmd er af Jóhönnu T. Einarsdóttur, 

talmeinafræðingi, og Brynju Dögg Hermannsdóttur, meistaranema í talmeinafræði við Háskóla Íslands. 
 

Með undirskrift minni staðfesti ég einnig að ég hef lesið upplýsingablað um rannsóknina. 

 

Dagsetning _________      Undirskrift forráðamanns _____________________________________  

Símanúmer forráðamanns ______________________ 

 

Takk fyrir, 

Jóhanna T. Einarsdóttir (jeinars@hi.is),  talmeinafræðingur og dósent við HÍ 

Brynja Dögg Hermannsdóttir (bdh5@hi.is), meistaranemi í talmeinafræði við HÍ 



Dagsetning: 
Nafn: 
Fæðingardagur og ár:  
Heimilisfang:   
Póstnúmer og staður: 
Símanúmer:   
Netfang: 
Hjúskaparstaða: 
hjá foreldrum                        einhleyp/ur                        sambúð                      gi�/ur             
Námslengd e�ir grunnskólanám:                  ár.
Starf / Skóli:

Megum við hafa samband við �ölskyldumeðlim eða vin til að staðfesta 
hvort þú sért hætt/ur að stama eða að þú stamir enn?
Já / Nei

Nafn:
Símanúmer:
Netfang:

Kærar þakkir fyrir að taka þátt!

Númer 
þátttakanda:

Framvinda og 
horfur stams

Brynja Dögg Hermannsdóttir
og Jóhanna Thelma Einarsdóttir
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Fylgiskjal F



Þú ert þátttakandi í þessari í rannsókn þar sem þú stamaðir á leik-
skólaaldri og tókst á þeim tíma þátt í rannsókn um stam. Þess er óskað 
að þú svarir viðeigandi spurningum e ir bestu getu. 

Þróun stams
Vinsamlegast dragðu hring um rétt svar.

1. Hefur þú fengið meðferð við stami? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Já / Nei

Ef já, lýstu nánar (hvenær, hjá hverjum, hversu lengi, hver var reynslan af henni?)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2. Verður þú var/vör við að stam komi fram við sérstakar aðstæður, t.d. þegar þú ert undir álagi? . . . Já / Nei  

Ef já, lýstu nánar aðstæðum sem geta kallað fram stam:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

3. Hefur stamið hætt einhvern tímann en byrjað svo a�ur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Já / Nei / Veit ekki 

Ef já, hversu lengi hætti það?        0 – 6 mánuði  /  6 – 12 mánuði  /  meira en 12 mánuði

4. Hafa stamlaus tímabil komið o�ar en einu sinni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Já / Nei  Veit ekki

5. Stamar þú núna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Já / Nei  Veit ekki

6. Manstu e�ir að hafa stamað? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Já / Nei 

7. Ef þú stamaðir áður en ekkert núorðið, hvað varstu gömul/gamall þegar stamið fór að lagast? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Númer 
þátttakanda:
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8. Hvað �nnst þér vera stam?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Skólaganga
9. Hefur þú glímt við lestrarer�ðleika?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Já / Nei

Ef já, lýstu nánar

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

10. Hefur þú glímt við stafsetningarer�ðleika? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Já / Nei

Ef já, lýstu nánar

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

11. Hefur þú verið í sérkennslu í lestri og/eða stafsetningu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Já / Nei

Ef já, lýstu nánar (Hvar og hversu lengi?)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

12. Hefur þú fengið ráðgjöf vegna hegðunarvandamála eða sálfræðilegra mála? . . . . . . . . . . . . . . . . . Já / Nei

Ef já, lýstu nánar (Hvar og hversu lengi?):

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

13. Hver er upplifun þín af skólagöngu þinni?

Mjög slæm        Slæm Hvorki góð né slæm        Góð               Mjög góð  

Númer 
þátttakanda:



Númer 
þátttakanda:

Almennar upplýsingar
14. Hvernig metur þú e�irfarand þætti:

a. Sjálfsmat mitt er:
Mjög lélegt             Lélegt              Hvorki lélegt né gott             Gott              Mjög gott

b. Almennt viðhorf mitt til lífsins er: 
Mjög neikvætt        Neikvætt        Hvorki neikvætt né jákvætt       Jákvætt          Mjög jákvætt

c. Trú mín á eigin getu er: 
Engin             Lítil               Hvorki lítil né mikil             Mikil              Mjög mikil

d. Áhugi minn á lí�nu er: 
Enginn             Lítill               Hvorki lítill né mikill             Mikill              Mjög mikill

e. Almenn heilsa mín og heilbrigði er:
Mjög léleg             Léleg            Hvorki léleg né góð           Góð              Mjög góð

f. Almennt úthald mitt og orka er:
Mjög léleg             Léleg            Hvorki léleg né góð           Góð              Mjög góð

g. Stjórn mín á eigin lí� er:
Mjög lítil             Lítil               Hvorki lítil né mikil             Mikil              Mjög mikil

h. Almenn andleg vellíðan mín er:
Mjög lítil             Lítil               Hvorki lítil né mikil             Mikil              Mjög mikil

15. Hefur þú einhvern tímann hugsað hugsanir á borð við e�irfarandi?

a. Ég mun aldrei ná árangri.
Aldrei Sjaldan  Stundum O      Alltaf

b. Fólki  �nnst ég vera óhæf/ur.
Aldrei Sjaldan  Stundum O      Alltaf

c. Fólki  �nnst ég vera skrítin/n.
Aldrei Sjaldan  Stundum O      Alltaf

d. Ég vil ekki fara meðal fólks, því mun ekki líka við mig.  
Aldrei Sjaldan  Stundum O      Alltaf
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Númer 
þátttakanda:

16. Notar þú einhverja af e�irfarandi leiðum þegar þú talar?

a. Reynir að slaka vel á? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

b. Notar meðvitað hlé í talinu? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

c. Einbeitir þér að andardrættinum, að hann sé jafn og slakur þegar þú talar? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

d. Undirbýrð vel hvað þú ætlar að segja og hvernig þú ætlar að segja það? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

e. Hægir á talhraðanum? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

17. Er breytilegt frá degi til dags eða e�ir aðstæðum hversu leikin/n þú ert að tala?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

Samskipti í daglegu lí�
18. Hvernig �nnst þér: 

a. samband þitt við �ölskylduna þína vera?
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

b. samband þitt við vini þína vera? 
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

c. samband þitt við annað fólk vera?
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

d. náin samskipti við aðra vera? 
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

19. Hvernig ganga samskipti við aðra? 

a. Almennt séð?
mjög illa  illa   hvorki vel né illa                   vel   mjög vel 

b. Í vinnunni eða í skólanum? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa  vel   mjög vel 

c. Í félagslegum aðstæðum (t.d. í tómstundum eða veislum)? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

d. Heima? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

20. Hvernig gengur þér: 

a. að tala við fólk sem þú þekkir vel?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

b. að tala við ókunnuga?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

c. að tala undir tímapressu?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

d. að tala fyrir framan lítinn hóp fólks?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

e. að tala fyrir framan stóran hóp fólks?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

f. að tala í símann?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

g. að he�a samtal, t.d. að kynna þig?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

h. að standa með sjálfri/sjálfum þér munnlega, t.d. með því að færa rök fyrir skoðunum þínum?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

i. að segja sögur eða brandara?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

j. að biðja um upplýsingar, t.d. spyrja til vegar?  
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

k. að panta mat á veitingahúsi / að panta mat í lúgu?
mjög illa  illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

Félagsleg staða og almenn lífsgæði 
21. Ég er ánægð/ur með vini og vináttu. Ég á vini sem ég umgengst og sem styðja mig (eins marga vini og ég 
kæri mig um og þarfnast).
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

22. Vinir og vinátta skipta miklu máli fyrir lífsgæði mín. 
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

23. Mér þykir/þótti er�tt að stofna til vinasambanda.
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

24. Mér hefur verið strítt eða ég hef orðið fyrir einelti.
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

25. Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig sem einstakling. Mér þykir vænt um sjálfa/n mig og ég ber virðingu 
fyrir mér.         
 Aldrei Sjaldan  Stundum O      Alltaf

Vinsamlegast svaraðu e irfarandi 
spurningum ef þú stamar enn
Einkenni og áhrif stams

26. Hvernig myndir þú meta stam þitt?
Mjög vægt stam  Vægt stam Í meðallagi mikið stam        Mikið stam  Mjög mikið stam

27. Kemur það fyrir að þú notir annað orð í stað þess sem þú ætlaðir að segja til þess að komast hjá því að 

stama?         Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

28. Kemur það fyrir þig að endurtaka hluta af orðum þegar þú talar við fólk („b b boltinn“ / „bo bo boltinn“)?  
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

29. Áttu það til að lengja hljóð í uppha� orða án þess að ætla þér það („mig llllangar“)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

30. Finnst þér stundum eins og þú getir ekki byrjað eða haldið áfram að segja orð, jafnvel þó að þú vitir hvað 
þú ætlar að segja („langar þig í fót......bolta“)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

31. Finnst þér þú þurfa að hreyfa þig á ákveðinn hátt, t.d. smella �ngrum eða stappa í gól�ð, til þess að ná að 
segja orð sem stendur í þér (jafnvel þó að þú vitir hvað þú ætlar að segja)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

32. Notar þú smáorð eða orðasambönd eins og „eh eh eh“, „hérna hérna“, „sko, sko“ eða „þú veist“ til að 
forðast stam?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

33. Hikar þú við að segja hvað þú heitir af því að þú óttast að stama?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

34. Hefur stamið einhvern tíma ha� áhrif á ákvarðanir þínar varðandi námsval?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf 

35. Hefur stamið ha� áhrif á ákvarðanir þínar varðandi starfsval?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

78



Númer 
þátttakanda:

16. Notar þú einhverja af e�irfarandi leiðum þegar þú talar?

a. Reynir að slaka vel á? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

b. Notar meðvitað hlé í talinu? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

c. Einbeitir þér að andardrættinum, að hann sé jafn og slakur þegar þú talar? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

d. Undirbýrð vel hvað þú ætlar að segja og hvernig þú ætlar að segja það? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

e. Hægir á talhraðanum? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

17. Er breytilegt frá degi til dags eða e�ir aðstæðum hversu leikin/n þú ert að tala?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

Samskipti í daglegu lí�
18. Hvernig �nnst þér: 

a. samband þitt við �ölskylduna þína vera?
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

b. samband þitt við vini þína vera? 
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

c. samband þitt við annað fólk vera?
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

d. náin samskipti við aðra vera? 
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

19. Hvernig ganga samskipti við aðra? 

a. Almennt séð?
mjög illa  illa   hvorki vel né illa                   vel   mjög vel 

b. Í vinnunni eða í skólanum? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa  vel   mjög vel 

c. Í félagslegum aðstæðum (t.d. í tómstundum eða veislum)? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

d. Heima? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

20. Hvernig gengur þér: 

a. að tala við fólk sem þú þekkir vel?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

b. að tala við ókunnuga?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

c. að tala undir tímapressu?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

d. að tala fyrir framan lítinn hóp fólks?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

e. að tala fyrir framan stóran hóp fólks?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

f. að tala í símann?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

g. að he�a samtal, t.d. að kynna þig?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

h. að standa með sjálfri/sjálfum þér munnlega, t.d. með því að færa rök fyrir skoðunum þínum?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

i. að segja sögur eða brandara?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

j. að biðja um upplýsingar, t.d. spyrja til vegar?  
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

k. að panta mat á veitingahúsi / að panta mat í lúgu?
mjög illa  illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

Félagsleg staða og almenn lífsgæði 
21. Ég er ánægð/ur með vini og vináttu. Ég á vini sem ég umgengst og sem styðja mig (eins marga vini og ég 
kæri mig um og þarfnast).
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

22. Vinir og vinátta skipta miklu máli fyrir lífsgæði mín. 
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

23. Mér þykir/þótti er�tt að stofna til vinasambanda.
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

24. Mér hefur verið strítt eða ég hef orðið fyrir einelti.
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

25. Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig sem einstakling. Mér þykir vænt um sjálfa/n mig og ég ber virðingu 
fyrir mér.         
 Aldrei Sjaldan  Stundum O      Alltaf

Vinsamlegast svaraðu e irfarandi 
spurningum ef þú stamar enn
Einkenni og áhrif stams

26. Hvernig myndir þú meta stam þitt?
Mjög vægt stam  Vægt stam Í meðallagi mikið stam        Mikið stam  Mjög mikið stam

27. Kemur það fyrir að þú notir annað orð í stað þess sem þú ætlaðir að segja til þess að komast hjá því að 

stama?         Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

28. Kemur það fyrir þig að endurtaka hluta af orðum þegar þú talar við fólk („b b boltinn“ / „bo bo boltinn“)?  
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

29. Áttu það til að lengja hljóð í uppha� orða án þess að ætla þér það („mig llllangar“)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

30. Finnst þér stundum eins og þú getir ekki byrjað eða haldið áfram að segja orð, jafnvel þó að þú vitir hvað 
þú ætlar að segja („langar þig í fót......bolta“)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

31. Finnst þér þú þurfa að hreyfa þig á ákveðinn hátt, t.d. smella �ngrum eða stappa í gól�ð, til þess að ná að 
segja orð sem stendur í þér (jafnvel þó að þú vitir hvað þú ætlar að segja)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

32. Notar þú smáorð eða orðasambönd eins og „eh eh eh“, „hérna hérna“, „sko, sko“ eða „þú veist“ til að 
forðast stam?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

33. Hikar þú við að segja hvað þú heitir af því að þú óttast að stama?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

34. Hefur stamið einhvern tíma ha� áhrif á ákvarðanir þínar varðandi námsval?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf 

35. Hefur stamið ha� áhrif á ákvarðanir þínar varðandi starfsval?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf



Númer 
þátttakanda:

16. Notar þú einhverja af e�irfarandi leiðum þegar þú talar?

a. Reynir að slaka vel á? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

b. Notar meðvitað hlé í talinu? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

c. Einbeitir þér að andardrættinum, að hann sé jafn og slakur þegar þú talar? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

d. Undirbýrð vel hvað þú ætlar að segja og hvernig þú ætlar að segja það? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

e. Hægir á talhraðanum? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

17. Er breytilegt frá degi til dags eða e�ir aðstæðum hversu leikin/n þú ert að tala?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

Samskipti í daglegu lí�
18. Hvernig �nnst þér: 

a. samband þitt við �ölskylduna þína vera?
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

b. samband þitt við vini þína vera? 
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

c. samband þitt við annað fólk vera?
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

d. náin samskipti við aðra vera? 
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

19. Hvernig ganga samskipti við aðra? 

a. Almennt séð?
mjög illa  illa   hvorki vel né illa                   vel   mjög vel 

b. Í vinnunni eða í skólanum? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa  vel   mjög vel 

c. Í félagslegum aðstæðum (t.d. í tómstundum eða veislum)? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

d. Heima? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

20. Hvernig gengur þér: 

a. að tala við fólk sem þú þekkir vel?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

b. að tala við ókunnuga?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

c. að tala undir tímapressu?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

d. að tala fyrir framan lítinn hóp fólks?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

e. að tala fyrir framan stóran hóp fólks?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

f. að tala í símann?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

g. að he�a samtal, t.d. að kynna þig?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

h. að standa með sjálfri/sjálfum þér munnlega, t.d. með því að færa rök fyrir skoðunum þínum?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

i. að segja sögur eða brandara?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

j. að biðja um upplýsingar, t.d. spyrja til vegar?  
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

k. að panta mat á veitingahúsi / að panta mat í lúgu?
mjög illa  illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

Félagsleg staða og almenn lífsgæði 
21. Ég er ánægð/ur með vini og vináttu. Ég á vini sem ég umgengst og sem styðja mig (eins marga vini og ég 
kæri mig um og þarfnast).
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

22. Vinir og vinátta skipta miklu máli fyrir lífsgæði mín. 
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

23. Mér þykir/þótti er�tt að stofna til vinasambanda.
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

24. Mér hefur verið strítt eða ég hef orðið fyrir einelti.
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

25. Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig sem einstakling. Mér þykir vænt um sjálfa/n mig og ég ber virðingu 
fyrir mér.         
 Aldrei Sjaldan  Stundum O      Alltaf

Vinsamlegast svaraðu e irfarandi 
spurningum ef þú stamar enn
Einkenni og áhrif stams

26. Hvernig myndir þú meta stam þitt?
Mjög vægt stam  Vægt stam Í meðallagi mikið stam        Mikið stam  Mjög mikið stam

27. Kemur það fyrir að þú notir annað orð í stað þess sem þú ætlaðir að segja til þess að komast hjá því að 

stama?         Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

28. Kemur það fyrir þig að endurtaka hluta af orðum þegar þú talar við fólk („b b boltinn“ / „bo bo boltinn“)?  
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

29. Áttu það til að lengja hljóð í uppha� orða án þess að ætla þér það („mig llllangar“)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

30. Finnst þér stundum eins og þú getir ekki byrjað eða haldið áfram að segja orð, jafnvel þó að þú vitir hvað 
þú ætlar að segja („langar þig í fót......bolta“)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

31. Finnst þér þú þurfa að hreyfa þig á ákveðinn hátt, t.d. smella �ngrum eða stappa í gól�ð, til þess að ná að 
segja orð sem stendur í þér (jafnvel þó að þú vitir hvað þú ætlar að segja)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

32. Notar þú smáorð eða orðasambönd eins og „eh eh eh“, „hérna hérna“, „sko, sko“ eða „þú veist“ til að 
forðast stam?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

33. Hikar þú við að segja hvað þú heitir af því að þú óttast að stama?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

34. Hefur stamið einhvern tíma ha� áhrif á ákvarðanir þínar varðandi námsval?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf 

35. Hefur stamið ha� áhrif á ákvarðanir þínar varðandi starfsval?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf
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Númer 
þátttakanda:

16. Notar þú einhverja af e�irfarandi leiðum þegar þú talar?

a. Reynir að slaka vel á? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

b. Notar meðvitað hlé í talinu? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

c. Einbeitir þér að andardrættinum, að hann sé jafn og slakur þegar þú talar? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

d. Undirbýrð vel hvað þú ætlar að segja og hvernig þú ætlar að segja það? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

e. Hægir á talhraðanum? 
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

17. Er breytilegt frá degi til dags eða e�ir aðstæðum hversu leikin/n þú ert að tala?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

Samskipti í daglegu lí�
18. Hvernig �nnst þér: 

a. samband þitt við �ölskylduna þína vera?
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

b. samband þitt við vini þína vera? 
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

c. samband þitt við annað fólk vera?
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

d. náin samskipti við aðra vera? 
Mjög lítið             Lítið               Hvorki lítið né mikið             Mikið              Mjög mikið

19. Hvernig ganga samskipti við aðra? 

a. Almennt séð?
mjög illa  illa   hvorki vel né illa                   vel   mjög vel 

b. Í vinnunni eða í skólanum? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa  vel   mjög vel 

c. Í félagslegum aðstæðum (t.d. í tómstundum eða veislum)? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

d. Heima? 
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

20. Hvernig gengur þér: 

a. að tala við fólk sem þú þekkir vel?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

b. að tala við ókunnuga?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

c. að tala undir tímapressu?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

d. að tala fyrir framan lítinn hóp fólks?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

e. að tala fyrir framan stóran hóp fólks?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

f. að tala í símann?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

g. að he�a samtal, t.d. að kynna þig?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

h. að standa með sjálfri/sjálfum þér munnlega, t.d. með því að færa rök fyrir skoðunum þínum?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

i. að segja sögur eða brandara?
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

j. að biðja um upplýsingar, t.d. spyrja til vegar?  
mjög illa   illa   hvorki vel né illa   vel   mjög vel 

k. að panta mat á veitingahúsi / að panta mat í lúgu?
mjög illa  illa   hvorki vel né illa   vel  mjög vel 

Félagsleg staða og almenn lífsgæði 
21. Ég er ánægð/ur með vini og vináttu. Ég á vini sem ég umgengst og sem styðja mig (eins marga vini og ég 
kæri mig um og þarfnast).
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

22. Vinir og vinátta skipta miklu máli fyrir lífsgæði mín. 
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

23. Mér þykir/þótti er�tt að stofna til vinasambanda.
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

24. Mér hefur verið strítt eða ég hef orðið fyrir einelti.
Aldrei  Sjaldan  Stundum O      Alltaf

25. Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig sem einstakling. Mér þykir vænt um sjálfa/n mig og ég ber virðingu 
fyrir mér.         
 Aldrei Sjaldan  Stundum O      Alltaf

Vinsamlegast svaraðu e irfarandi 
spurningum ef þú stamar enn
Einkenni og áhrif stams

26. Hvernig myndir þú meta stam þitt?
Mjög vægt stam  Vægt stam Í meðallagi mikið stam        Mikið stam  Mjög mikið stam

27. Kemur það fyrir að þú notir annað orð í stað þess sem þú ætlaðir að segja til þess að komast hjá því að 

stama?         Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

28. Kemur það fyrir þig að endurtaka hluta af orðum þegar þú talar við fólk („b b boltinn“ / „bo bo boltinn“)?  
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

29. Áttu það til að lengja hljóð í uppha� orða án þess að ætla þér það („mig llllangar“)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

30. Finnst þér stundum eins og þú getir ekki byrjað eða haldið áfram að segja orð, jafnvel þó að þú vitir hvað 
þú ætlar að segja („langar þig í fót......bolta“)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

31. Finnst þér þú þurfa að hreyfa þig á ákveðinn hátt, t.d. smella �ngrum eða stappa í gól�ð, til þess að ná að 
segja orð sem stendur í þér (jafnvel þó að þú vitir hvað þú ætlar að segja)?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

32. Notar þú smáorð eða orðasambönd eins og „eh eh eh“, „hérna hérna“, „sko, sko“ eða „þú veist“ til að 
forðast stam?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

33. Hikar þú við að segja hvað þú heitir af því að þú óttast að stama?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf

34. Hefur stamið einhvern tíma ha� áhrif á ákvarðanir þínar varðandi námsval?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf 

35. Hefur stamið ha� áhrif á ákvarðanir þínar varðandi starfsval?
Aldrei             Sjaldan              Stundum             O               Alltaf
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