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Leiðsögukennari: Hólmfríður Árnadóttir aðjúnkt í sérkennslufræðum. 



 
 

Ágrip 
 

Þessi ritgerð er samin sem lokaverkefni til B.Ed. prófs við Kennaraháskóla Íslands. 

Ritgerðin fjallar um stam og hvernig grunnskólinn kemur til móts við nemendur sem 

stama. Helstu skilgreiningar fræðimanna á stami eru skoðaðar, fjallað er um hugsanlegar 

orsakir stams og hvernig stam þróast hjá einstaklingnum. Ég tók viðtal við 35 ára konu 

sem stamar til þess að reyna að gera mér grein fyrir líðan hennar í grunnskóla á yngri 

árum og hvernig málum nemenda sem stama var háttað í kringum áttunda áratuginn. Í 

framhaldi af því er varpað ljósi á hvernig tekið er á þessum málum í grunnskólum 

landsins í dag. Einnig er stiklað á stóru um góð ráð fyrir kennara til aðstoðar nemendum 

sem stama. Að lokum er greint frá helstu niðurstöðum. 
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1. Inngangur 

Flest eigum við góðar minningar um skólagöngu okkar en hefðu minningarnar verið á 

annan veg ef við hefðum átt við einhverja erfiðleika að etja s.s. talgalla á borð við stam. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á og fjalla almennt um stam og hvaða þættir 

eru hugsanlega taldir orsaka það. Fjallað er um hinar ýmsu tilraunir sem gerðar hafa verið 

í þeim tilgangi að útskýra stam. Í framhaldi af því verður fjallað um hvernig stamið þróast 

frá barnsaldri og fram á fullorðinsár og er þar vísað í þróunarstig stams sem eru kenningar 

fræðimannsins Oliver Bloodstein (1995).  

Viðtal var tekið við 35 ára konu sem stamar mikið og hefur gert frá unga aldri. Fjallað er 

um hvernig hún fór í gegnum skólakerfið og reynt að einblína þá fyrst og fremst á líðan 

hennar í grunnskóla og hvaða úrræði voru í boði fyrir hana. Lýsing hennar er greind út frá 

því sem Lennard Larson segir í bók sinni “Um stam skólabarna” (1987). Í framhaldi af 

viðtalinu eru skoðuð þau úrræði sem í boði eru í grunnskólum landsins fyrir nemendur 

sem stama í dag. Unnið er úr heimildum og út frá stuttum viðtölum sem tekin voru við 

sérkennara, skólastjóra og aðila í forsvari fyrir Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. Lagt var 

upp í þessa vinnu með rannsóknarspurningu að leiðarljósi sem hljóðar á þessa vegu, 

“Hvað er stam og hvernig kemur skólinn í dag til móts við nemendur sem stama”. 
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2. Stam 
 
2.1. Hvað er stam? 

Það getur verið erfitt að útskýra stam vegna þess að það birtist okkur á svo marga vegu og 

er mjög misjafnt frá einstaklingi til einstaklings. Á þessari öld hafa komið fram margar 

kenningar um það “hvað er stam”. Í gegnum tíðina hafa einstaklingar sem stama þurft að 

ganga í gegnum óteljandi tilgangslausar tilraunir og sumar þeirra vægast sagt 

óhefðbundnar. Sem dæmi um þessar tilraunir má nefna að halda steinvölu í munni sér, 

stinga fingri inn í perustæði, tala út um annað munnvikið, borða hráar ostrur, tala með 

samanbitnum tönnum, fara í síendurtekin heit og köld böð og tala frekar á innöndum en á 

útöndum. Lengi vel var talið að stam orsakaðist vegna þess að tungan starfaði ekki rétt í 

munninum (Heward, William L. 1996:313). Nýjustu kenningar fela hins vegar í sér þær 

hugmyndir að um einhverskonar truflun í þeirri starfsemi heilans sem stjórnar talfærunum 

sé að ræða. Heilasneiðmyndir sem teknar hafa verið af fólki sem stamar á meðan þeir eru 

að tala sýna skýrt fram á að um einhverskonar óeðlilega heilastarfsemi sé að ræða en 

enginn hefur getað skýrt orsakirnar nánar (Heite 1998:20). Önnur kenning gefur til kynna 

að stam sé talgalli sem gerir það að verkum að eðlilegur orðaflaumur stöðvast þegar 

einstaklingur myndast við að bera fram orð (Stoppard 1993:232). Ekki má flokka allt 

hnökrótt tal undir stam því ástæður þess að tal verður rykkjótt hjá börnum geta verið 

vegna æsings, hugmyndaflæðis og vangetu til að mynda setningar en það getur þó talist 

eðlilegt. Ef þetta er ekki gengið yfir þegar barnið byrjar í skóla er næsta víst að eitthvert 

vandamál búi að baki (American Speech-Language-HearingAssociation 2007). 

 

2.2. Einkenni 
 
Í Íslensku alfræði orðabókinni nánar tiltekið eintaki P-Ö er eftirfarandi skýring gefin á 
stami. 
 

Stam: truflun á hrynjandi og samfellu í tali. Eðlilegt tal rofnar vegna hiks og 

endurtekningar á einstökum taleiningum og smákrampa í öndunar- og talvöðvum. s 

er algengast hjá börnum, einkum þeim sem eru sein til tals og er ekki sjúkleikamerki; 

ágerist oft vegna kvíða en má lagfæra með talþjálfun. 

(Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir 1990). 
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Stam getur birst okkur í mörgum myndum og er afar misjafnt á milli einstaklinga. 

Eftirfarandi eru dæmi um birtingarform stams:  

• Endurtekning hljóða eins og; s-s-s-skóli. 

• Endurtekning orða eins og; mamma fór, fór í búð. 

• Merkingarlaus innskot á milli orða í setningum sem eru þá í engu samhengi við 

það sem verið er að segja.  

• Lenging orða er nokkuð algengt og má þar nefna dæmi eins og ssssskóli og getur 

það tekið einstaklinginn nokkurn tíma að komast í gegnum orðið. 

• Löng bið eða hindrun á hljóðum er annað en þá eru talfæri tilbúin en ekkert hljóð 

kemur fyrir því.  

Hjá flestum okkar sem stömum ekki verður stundum vart við hik í samfelldu tali en hjá 

þeim sem stama birtist það sem langt og ákafara hik eða hökt (Heite 1998:20, Rustin og 

fl. 2001:2). Hegðun sem þessari fylgir iðulega mikil spenna á talfærin (Heite 1998:20). 

Algengt er að sá sem stamar reynir að ljúka við orð og setningar með krampakenndum 

endurtekningum eða að hann nær ekki að gefa frá sér nokkurt hljóð og getur þessu fylgt 

skjálfti eða titringur í talfærunum. Öndun verður oft óeðlileg og hefur þau áhrif að talið 

getur reynst þvingað eða að sá sem stamar reynir oft, í stað þess að anda að sér á ný að 

pressa orðunum út í lok útöndunar. Barátta sem þessi getur haft í för með sér 

einkennilega kæki sem einkennast af óeðlilegum hreyfingum og eru hreyfingar sem 

þessar stundum kallaðar stamkækir.  

Kækirnir geta verið af margvíslegum toga og geta komið fram í mismunandi myndum og 

má þar helst nefna sem dæmi:  

• Augum deplað.  

• Fótum stappað niður.  

• Hopp.  

• Grettur.  

• Viðkomandi lemur sig.  

Með þessu er sá sem stamar að reyna að komast fram úr erfiðum orðum eða koma talinu 

af stað aftur (Larson 1987:13, Starkwaeather og fl. 1990). Kækirnir eru ekki hluti af 

staminu heldur eru taldir vera afleiðingar þess (Heite 1998:20). Ung börn sem sýna þessa 
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kæki þurfa augljóslega að reyna mun meira á sig við að búa til orð heldur en aðrir 

einstaklingar. Hjá leikskólabörnum þarf að vera vel á varðbergi fyrir fyrstu einkennum 

um baráttu eða spennu samanber þá sem fjallað er um hér að ofan (Starkweather 1990:8-

10). 

 
2.3. Tíðni 

Athuganir benda til þess að um 0.5 - 1 % fólks stami (Elmar Þórðarson 1991). Ekki er 

vitað fyrir víst hversu mörg skólabörn á grunnskólaaldri stama hér á landi en miðað við 

tíðni í heiminum má áætla að þau séu um 500-1000 (Heite 1998:20). Börn geta byrjað að 

stama á ýmsum aldri, sum þeirra stama í stuttan tíma en hætta síðan og er því sá hópur 

sífellt stærri sem einhvern tímann hefur stamað. Tíðnitalan hækkar upp í 4-5% ef tekið er 

inn í myndina fólk sem hefur einhvern tímann stamað á lífsleiðinni. Ástæður þess að ung 

börn hætta að stama alveg eða að hluta án nokkurrar íhlutunar eða talþjálfunar eru 

óþekktar. Verulegur munur er á tíðnitölum á bata en þær eru frá 34% og allt upp í að vera 

79% sem eru þá nýrri og áreiðanlegri rannsóknir (Málbjörg [Án árs.]). Mörg þessara 

barna hafa hætt að stama áður en skólaganga hófst. Hjá ungum börnum er kynjabundin 

munur 2 drengir á móti einni stúlku en bilið breikkar hinsvegar þegar á fullorðinsárin er 

komið og verður 4-5 sinnum fleiri karlmenn sem stama en konur (Málbjörg [Án árs.]). 

Fræðimenn telja að þessi kynjabundni munur geti verið tengdur erfðum en þó er það 

mikið álitamál af hverju þessi munur er og ef það væri vitað fyrir víst er næsta víst að 

sennilega væri þá komin skýring á því hvað veldur stami (Elmar Þórðarson 1991). 

 

2.4. Þrír áhættuþættir 

C. Woodruff Starkweather og félagar (1997) tala um þrjá áhættuþætti sem geta aukið 

líkurnar á því að börn fari að stama:  

• Tíðni þess hversu mikið barnið endurtekur sig í tali.  

• Hversu mikið barnið erfiðar við það að tala.  

• Viðbrögð foreldra við málerfiðleikum og hegðun barnsins.  

Börn sem endurtaka sig mikið eða hökta í tali eru líklegri til að stama en önnur börn sem 

gera það ekki. Þróunin yfir í stam er frekar hæg og eru fyrstu einkennin óljós þannig að 

erfitt getur verið að skynja þau. Fyrstu einkennin geta verið hækkandi hljómur 
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raddarinnar við endurtekningu orða eða hljóða og hljómar röddin þá nánast eins og sírena 

(Starkweather 1997). 

Annar áhættuþáttur sem ber að hlusta eftir eru erfiðleikar barnsins við að tala s.s. stytting 

endurtekinna hljóða eða orða. Barn sem endurtekur heil orð en byrjar skyndilega að hefja 

setningar á sa- sa- sagði og höktir á orðum eða reynir að ýta þeim frá sér til að ljúka þeim. 

Börn sem bera þessi einkenni byrja t.d á að segja. “Get-get-get ég” fer síðan yfir í “Ge-

ge-ge-get ég” sem þróast yfir í “G-g-g-g-get ég” og að lokum yfir í “ggggget ég”. Barn 

sem breytir sérhljóðum þegar það talar er einnig líklegra til þess að byrja að stama en 

börn sem gera það ekki (Starkweather 1997). 

Þriðji áhættuþátturinn er viðbrögð foreldranna við stami barna sinna. Breyting á 

orðaflaumi barns getur valdið foreldrum hugarangri og gert það að verkum að þeir verða 

taugastrektir, pirraðir, reiðir eða daprir. Það getur reynst þeim erfitt að horfa upp á barnið 

sitt erfiða við tal. Þessi viðbrögð þykja þó eðlileg í flestum tilfellum því þau eru komin til 

vegna umhyggju fyrir barninu. Þrátt fyrir það geta viðbrögð foreldra orðið til þess að 

stamið verði verra. Barnið bregst við með því að erfiða meira við að tala og verður 

stressað því það vill standa sig. Þetta gerir það að verkum að stamið verður jafnvel mun 

verra þannig að oft á tíðum eru áhyggjur foreldranna það sem magnar upp vandamálið 

(Starkweather 1997).  

Þessar kenningar koma ekki heim og saman við það sem Jóhanna Einarsdóttir (2001) 

talmeinafræðingur segir því fram kemur hjá henni að nýjustu rannsóknir sýna að foreldrar 

barna sem stama komi ekki öðruvísi fram við börnin sín en aðrir foreldrar. Hún segir 

orðrétt. 

Þeir gera til dæmis ekki meiri kröfur en aðrir foreldrar til barna sinna, þeir tala ekki 

hraðar en aðrir foreldrar, og yfirleitt er ekki meiri spenna í samskiptum þeirra en hjá 

öðrum foreldrum. Hugmyndir um að stamið aukist ef því er sýnd athygli eru alrangar 

og hið sama gildir um hugmyndir um að besta meðferðin sé að láta sem stamið sé 

ekki til. 

(Jóhanna Einarsdóttir 2001). 
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2.5. Ísjakinn 

Stam hjá einstaklingum er oft líkt við ísjaka og er því þá skipt upp í tvenns konar 

einkenni þ.e.a.s. ytri einkenni stams, það sem við sjáum og heyrum og síðan innri 

einkenni sem ekki sjást en skipta þó alls ekki minna máli. Við sjáum aðeins lítinn hluta af 

ísjakanum og er stærstur hluti hans hulinn okkur. Líkt er 

farið með stamið, undir yfirborðinu er óttinn við að tala, 

sektarkennd, undanbrögð, ef til vill lítið sjálfstraust og 

erfiðleikar í samskiptum (Larson 1987:9). Stamið getur 

birst með ýmsu móti en ofantalin einkenni eru algengust. 

Eftirfarandi mynd sýnir glöggt samlíkinguna: 

 

 

 

 

 

(Larson 1987:9) 
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3. Hvaða þættir orsaka stam? 

Ekki er hægt að segja fyrir víst hvað veldur stami. Líklegt er talið að það geti byrjað af 

fleiri en einni ástæðu. Hér áður fyrr voru uppi hinar ýmsu kenningar um orsakir stams og 

til gamans má nefna að höfundi var í æsku talin trú um að ef barn væri kitlað of mikið þá 

myndi það stama síðar meir. Í bókinni „Um stam skólabarna” (1987) kemur fram að það 

sé algengur misskilningur hér á landi að kitlur valdi stami (Larson 1987:10). Stam er ekki 

heldur tilkomið vegna þess að barn tekur upp á því að herma eftir öðru barni sem stamar 

(Starkweather og fl. 1997). Í dag eru flestir fræðimenn þeirrar skoðunar að orsakir stams 

séu taugafræðilegar, tengdar erfðum og komi fram við ákveðnar umhverfisaðstæður 

(Jóhanna Einarsdóttir 2001).  

 

3.1. Líffræðilegir þættir 

Margar af nýrri rannsóknum sýna fram á að stam tengist taugafræðilegum atriðum þó svo 

að ekki sé raunverulega vitað hverjar orsakir stams eru (Björn [Án árs.]).  Stam sem slíkt 

er talið geta verið arfgengt eða komið í kjölfar höfuðáverka og tengst málstoli eða 

sjúkdómum á borð við Parkinson. Einnig er þekkt að fólk sem á við geðræn vandamál að 

stríða stami eða að stam byrji í kjölfar andlegs áfalls og streitu (Jóhanna Einarsdóttir 

2001). Taugafræðilegar orsakir stams eiga upptök sín í truflunum í boðleiðunum á milli 

heilans og tauga/vöðva. Heilinn nær ekki að samhæfa nægilega vel hina mörgu þætti sem 

stjórna talferlinu. Fólk getur byrjað að stama í kjölfar heilablóðfalls eða annars konar 

heilaskaða (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders 2002). 

Nýleg rannsókn sýnir fram á að fólk sem stamar meðhöndlar tal og tungumál með öðrum 

stöðvum heilans en fólk sem ekki stamar (Stuttering Foundation of America 2007). 

Nýlegar segulómskoðanir á fullorðum stömurum sýna óvenjulega virkni blóðflæðis í 

hægri helmingi heilans. Virknin er einungis meðan á tali stendur og er þá aðallega á 

premotor- svæðum heilans og einnig í heilastúku og eyjarblaði. Virkni litla heila er 

tvöfalt meiri hjá þeim sem stama en hjá samanburðarhópum en aftur á móti virðist lítil 

virkni vera á heyrnarsvæðum heilans hjá fólki sem stamar og er það þá aðallega hægra 

megin (Jóhanna Einarsdóttir 2001). 
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3.2. Erfðir 

Töluvert hefur verið rannsakað hvort stam sé ættgengt og hefur það komið í ljós að stam 

liggur í ákveðnum ættum og er talið að um einn þriðji til helmingur þeirra sem stama eigi 

náinn ættingja sem stamar eða hefur einhvern tímann gert það. Í ættum kvenna sem stama 

er stam algengara og eru þá karlmenn í meiri hættu í þessum ættum. Rannsóknir á 

samanburðarathugunum á fjölskyldum, tvíburum og börnum sem hafa verið ættleidd hafa 

leitt í ljós eindregnar ábendingar um ættgengi stams og er algengt að hjá tvíburum sem 

rannsakaðir hafa verið að báðir eineggja tvíburana stami eða um 63% en 19% tvíeggja 

tvíbura (Björn Tryggvason [Án árs.], Jóhanna Einarsdóttir 2001). Það að stam sé 

algengara í sumum fjölskyldum en öðrum segir okkur það að stam er á einn eða annan 

hátt tengt erfðum. Áður var álitið af flestum að ekki væri um beinan eðlisarf að ræða 

heldur frekar samfélags- og menningarerfðir sem gefur okkur það að uppeldishættir og 

framkoma gagnvart talerfiðleikum miðlist frá einni kynslóð til annarrar. Stam hjá 

ættingjum getur þó verið afar ólíkt þeirra á milli (Elmar Þórðarson 1991). 

 
3.3. Umhverfisáhrif 

Róttækar breytingar í umhverfi barns eða atvik sem valda skelfingu geta í einhverjum 

tilfellum valdið stami en er þó ekki eins algegnt og margur heldur. Það að barn byrji að 

stama sama dag eða daginn eftir alvarlegt áfall þarf ekki að þýða að áfallið hafi 

framkallað stamið. Stam getur einnig byrjað hjá barni sem ekki hefur talað í ákveðinn 

tíma (Larson 1987:10). Eðlilegar endurtekningar í tali barna er af mörgum talið geta orðið 

að stami ef viðbrögð umhverfisins einkennast af gagnrýni eða ótta, en að öllum líkindum 

búa þó aðrar orsakir að baki. Óttinn við viðbrögð annarra er sennilega meiri en nokkuð 

annað og þá sérstaklega hjá viðkvæmum börnum ef stamið festist í sessi og ágerist 

(Larson 1987:11). Afar líklegt er að börn sem stama bregðist við kringumstæðum með 

því að halda sig til baka og draga sig í hlé (Heite 1998:22). 
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4. Fjögur stig í þróun stams 

Tilraunir til að útskýra þróun stams eru afar margar en sú sem undirrituð hefur mestar 

mætur á er útskýring bandaríska fræðimannsins Bloodstein, en hann skiptir þróuninni upp 

í fjögur stig. Eftirfarandi stig eru útkoma 6 ára rannsóknar sem unnin var á 418 stömurum 

á aldrinum 2 til 16 ára og eru tilraun til að greina þróunarstig og eru höfð sem viðmiðun 

þegar meta á stam. Nokkuð er þó um að stigin skarist og þróast stam venjulega smám 

saman þannig að ómögulegt er að draga skörp skil á milli stiganna. Einnig er algengt og 

þá aðallega hjá barni að það færist fram og til baka á milli þessara stiga (Bloodstein 

1995:52). 

 

4.1. Fyrsta stig. Frá tveggja ára og fram að skólagöngu 

Á þessu fyrsta stigi eru erfiðleikarnir mismiklir og stundum stamar barnið hreinlega ekki 

neitt, það varir stundum í nokkrar vikur en gerir síðan jafnvel ekki vart við sig í nokkra 

mánuði. Stamið birtist sem endurtekningar á heilum orðum og stamar barnið iðulega á 

fyrsta orðinu í setningunni og birtist það einna helst þegar það er æst, miður sín, liggur 

mikið á hjarta eða er undir annarskonar samskiptapressu. Barnið stamar einna helst á 

smáorðum, s.s. fornöfnum, forsetningum og samtengingum. Barnið finnur afar lítið eða 

ekki neitt fyrir staminu og virðist óhrætt við að tala. 

 
4.2. Annað stig. Á fyrstu árum grunnskólans 

Stamið er ekki lengur eins óreglulegt og á fyrra stigi heldur er tilhneigingin ávallt til 

staðar. Birtist stamið oftast í mikilvægustu orðunum í setningu, nafnorðum, 

lýsingarorðum, sögnum og atviksorðum. Undir kringumstæðum þar sem barnið þarf að 

tala hratt og örugglega getur stamið byrjað eða aukist. Þrátt fyrir þetta virðist stamið 

litlum eða engum óþægindum valda barninu og hikar það ekki við að tala við allar 

aðstæður. 

 
4.3. Þriðja stig. Frá átta ára til fullorðinsára 

Stamið kemur og fer aðallega í tengslum við ákveðnar kringumstæður. Ákveðin orð og 

hljóð geta reynst erfiðari en önnur. Á þessu stigi er nú farið að verða erfiðara að forðast 
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erfið orð og hljóð með því að umorða, sérstaklega þegar viðkomandi er truflaður við tal. 

Þar fyrir utan virðist lítið bera á ótta við að tala eða að viðkomandi komi sér hjá því. 

 
4.4. Fjórða stig. Unglingar og fullorðnir 

Á þessu stigi verður vart greinilegrar breytingar á staminu, ótti við ákveðin orð, hljóð og 

aðstæður myndast. Viðkomandi notar önnur orð sömu merkingar eða jafnvel breytir 

setningum sínum til þess að komast hjá því að bera fram þau orð sem hann óttast. Sá sem 

stamar reynir viljandi að forðast erfiðar aðstæður (Bloodstein 1995:53-56). 
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5. Viðtal 

Til þess að skoða stam frá sjónarhóli þess sem stamar tók ég æskuvinkonu mína tali, en 

hún hefur stamað alla sína ævi. Hún er 35 ára gömul, tveggja barna móðir sem nýlega 

lauk hjúkrunarfræðinámi frá Háskóla Íslands.  

Fyrir mér er stamið einfaldlega bara hluti af henni og ég er fyrir löngu hætt að taka eftir 

því að hún stami, svona er hún einfaldlega. Ég fór að hugsa til baka og velta vöngum yfir 

því að kannski hafi henni ekki alltaf liðið vel og jafnvel að stamið hafi háð henni mikið 

þó svo að ég hafi ekki tekið eftir því. Það sem ég vildi reyna að komast að með spjalli 

okkar var að vita hvernig líðan hennar í grunnskóla hafi verið og einnig hvort henni hafi 

verið boðin einhverskonar hjálp frá skólanum eða þar fyrir utan. Ég lagði fyrir hana 

nokkrar spurningar til að reyna að varpa ljósi á hennar grunnskólagöngu og bar síðan svör 

hennar saman við það sem fræðimenn segja og þá sérstaklega það sem Lennard Larson 

segir í bók sinni “Um stam skólabarna” (1987). 

 
5.1. Líðan hennar í grunnskólanum 

Viðmælandi minn segist hafa stamað allt sitt líf eða eins og hún segir orðrétt “Umm.. ég 

held ég hafi bara alltaf stamað, bara frá því að ég byrjaði að tala eða svo lengi sem ég 

man”. Hún segir að sér hafi bara gengið nokkuð vel í skóla, en hún hafi oft haldið sig til 

baka og talað minna en aðrir, hana hafi oft langað að segja eitthvað en ekki sagt neitt 

vegna stamsins.  

Samkvæmt því sem Lennard Larson (1987) segir um stam skólabarna þá eiga börn oft í 

baráttu við sjálfa sig, þau langar að segja eitthvað en þora það ekki. Stamið getur komið í 

veg fyrir að einstaklingur tjái hugsanir og tilfinningar sínar og er nauðsynlegt að nemandi 

sem stamar upplifi umhverfið notalegt og öruggt þannig að hann kjósi aldrei að sitja hjá 

og þegja (Larson 1987:15-25).  

Viðmælandi minn kannast ekki við að hafa orðið fyrir nokkurskonar áreiti eða einelti í 

æsku. Líðan hennar í grunnskóla einkenndist af miklum kvíða þrátt fyrir að geta ekki sagt 

að hún hafi orðið fyrir neinni stríðni svo hún muni eftir. Kvíðinn gerði það að verkum að 

hún stamaði mun meira, að þurfa að segja eitthvað fyrir framan hóp af fólki og rétt getað 

stautað orðunum út úr sér reyndist henni mjög erfitt og talar hún einnig um að ef hún varð 

kvíðin og stressuð þá brutust ætíð út rauðir flekkir á húð hennar. Larson (1987) talar um 
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að óttinn leiði oft til þess að sá sem stamar reynir að koma sér hjá athöfnum sem geta leitt 

til stams sem gerir það að verkum að erfitt getur reynst að rjúfa þannig vítahring (Larson 

1987:13). Skilningur á vandamáli hennar í skólanum var enginn og fékk hún enga 

sérmeðferð. Það var aldrei nefnt á nafn að hún stamaði, hún var einfaldlega bara ein af 

hinum og var látin lesa alveg jafn oft og aðrir. Annað sem kemur í ljós í frásögn hennar er 

að aldrei nokkurn tímann var rætt við hana um stamið heima fyrir. Hún segir sjálf þannig 

frá “þetta var dálítið eins og tabú, ég upplifði þetta þannig, það var ekkert talað um þetta 

og er enn þann dag í dag þannig”. Hún telur að jafnvel vegna aldurs foreldra hennar hafi 

stamið aldrei verið rætt, en þau voru orðin nokkuð fullorðin þegar þau eignuðust hana. 

Það var ekkert verið að ræða svona hluti sem voru eitthvað öðruvísi. Hún vill meina að í 

dag séu foreldrar meira á varðbergi og leiti sjálfir til ráðgjafa ef barn þeirra sýnir einhver 

einkenni stams. Jóhanna Einarsdóttir (2001) segir að hér áður fyrr hafi verið uppi þær 

hugmyndir að ef fólk lét sem stamið væri ekki til þá myndi það hætta en þær hugmyndir 

eru alrangar (Jóhanna Einarsdóttir 2001). 

 

5.2. Úrræði í grunnskólanum 

Ég vildi komast að því hvort bekkjarkennarinn hennar hafi verið með einhverskonar 

sérúrræði fyrir hana vegna þess að einstaklingur sem stamar á auðveldara með að tala ef 

hann er öruggur með sig og virtur af kennara og samnemendum. Kennari getur skipt 

sköpum í því að auka sjálfstraust nemandans og þannig óbeint dregið úr stami og þeim 

erfiðleikum sem því fylgja (Larson 1987:18). Það virðist lítið hafa verið gert fyrir 

viðmælanda minn því hún man einungis eftir tveimur skiptum í barnaskólanum, frá 1. 

upp í 4. bekk þar sem hún fór til talkennara og síðan ekki aftur fyrr en komið var upp í 

unglingadeild en þá fór hún í nokkur skipti í talþjálfun. Hana minnir að þessi fáu skipti 

sem hún fór til talkennara hafi það verið strax eftir skóla og ekki hafði hún mikið álit á 

talþjálfaranum og þótti reyndar frekar leiðinlegt að þurfa að sækja þessa tíma hjá honum. 

Æfingarnar sem hún var látin gera voru að hennar mati frekar sérkennilegar en þær fólust 

m.a. í því að æfa sig í að hringja út í bæ í stofnanir og fyrirtæki eins og banka og fleira. 

“Fólkið var pirrað í símann, mér fannst þetta mjög leiðinlegt, ég þurfti raunverulega að 

hringja. Þetta var mjög sérstakt, þetta var ekki það sem ég vildi gera enda hætti ég”. Hún 

segist ekki vita hvort sömu aðferðir séu notaðar enn í dag, en ef svo er sem hún vonar 
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ekki þá voru æfingar með þessu móti ekki að virka, allavega ekki fyrir hana. Valdís B. 

Guðjónsdóttir (2007) talmeinafræðingur vill meina að þessi aðferð sem viðmælandi minn 

talar um hér að ofan sé kannski ekki af hinu verra, því ef til vill var þetta aðferð sem 

hentaði til að greina alvarleika stamsins hjá henni. Stamið gæti hafa verið óvenju mikið 

þegar hún talaði í síma (Valdís B. Guðjónsdóttir 2007). Lennard Larsons (1987) bendir á 

að það geti reynst einstaklingi sem stamar sérstaklega erfitt að bíða eftir að röðin komi að 

honum þegar lesa á upphátt fyrir hóp. Þetta á sérstaklega við ef kennari fylgir einhverri 

ákveðinni röð s.s. stafrófsröð og þegar lesið er upphátt ættu börn sem stama að fá að vera 

framarlega í röðinni ef ekki fyrst (Larson 1987:22). Hún man ekki eftir að hafa fengið að 

lesa með öðrum eða fengið að hefja lesturinn til að auðvelda sér hann, heldur hafi hún t.d. 

í ensku og dönsku beðið með hnútinn í maganum eftir að röðin kæmi að henni og upp 

safnaðist spenna og kvíði sem gerði það að verkum að stamið varð mun meira. Þetta 

kemur heim og saman við það sem Larson (1987) segir að algengt sé að nemandi sem 

stamar standi sig verr í framburði erlendra tungumála heldur en ella vegna baráttu og 

álags við að tala (Larson 1987:23). Aldrei nokkurn tímann var henni boðin hjálp utan 

skóla og hún vissi ekki til þess að foreldrum hennar hefði verið boðið það, alla vega var 

henni ekki sagt frá því. Sem unglingur (16 ára) reyndi hún einu sinni að leita sér hjálpar 

sjálf og þá með því að fara til miðils. “Ég sá auglýsingu í blaði þar sem sagt var að hægt 

væri að hjálpa til við hin ýmsu vandamál og eitt af þeim var stam, þannig að ég ákvað að 

prófa en ég veit ekki til þess að það hafi hjálpað mér neitt”. 

 

5.3. Hvaða aðstoð hefði verið gott að fá 

Þegar ég spyr hana um hvaða úrræði hún teldi að hefði verið gott að fá þá talar hún einna 

helst um það sama og hér fyrir ofan að það hefði verið gott að vita hvar eða hvenær hún 

ætti að hefja lesturinn því kvíðinn hafi alltaf verið hennar versti óvinur í sambandi við 

það að þurfa að lesa upphátt og allur bekkurinn að hlusta. Larson (1987) bendir á nauðsyn 

þess að ræða við bekkinn um eðli stams því það geti dýpkað skilning bekkjarfélaga á 

þeim vandamálum sem staminu fylgja (Larson 1987:20). Gott hefði verið að fá að hefja 

lesturinn og einnig að fá að lesa með öðrum kannski tveir saman því það er eins og að 

syngja, þá rennur textinn áfram og hún segir “ég var jú eitthvað í kór en samt ekkert að 

ráði, en ég man að þá bar ekki á neinu og enn í dag á ég ekkert í vandræðum með að 
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syngja”. Varðandi það hvað hún hefði viljað að gert hefði verið fyrir hana var lítið um 

svör, henni fannst einstaklega leiðinlegt í þeirri litlu talþjálfun sem hún fékk. Hún segist 

lítið hafa kynnt sér hvað sé í boði í dag, en hún vonar svo sannarlega að það sé ekkert í 

líkingu við það sem hún hafi þurft að þola. Gott ráð fyrir kennara er að kanna hvort 

nemanda sem stamar þykir óþægilegt að lesa upphátt eða tala fyrir framan hóp. Gera 

síðan ráðstafanir um farsæla leið út frá niðurstöðu úr viðtalinu, passa verður þó að gera 

ekki of mikið úr staminu eða vanmeta alvarleika þess (Glæður 1998:25). 

 

5.4. Litið um öxl 

Ég spurði hana hvað henni fyndist í dag þegar hún lítur til baka. Hún segist núna hin 

síðari ár hafa mun betra vald á tali sínu og segist alls ekki stama eins mikið og áður. Það 

hefur sýnt sig að börn læra að stjórna stami sínu með aldrinum og dregur iðulega 

allverulega úr stami þegar fullorðinsárum er náð (Heward 1996:314). Hún tekur dæmi 

“eins og þegar ég var að flytja lokaverkefnið mitt í hjúkrunarfræði þá þurfti ég að halda 

20 mínútna fyrirlestur og ég náði alveg að skila honum af mér stóráfallalaust, mér finnst 

ég vera farin að ná betri tökum á staminu og þá bara sjálf, ég er búin að finna mér 

einhverja tækni eða læra að slaka á, ég veit ekki alveg hvað það er en mér finnst ganga 

betur, eins og núna í vinnunni er ég í miklum samskiptum við fólk, sjúklinga, 

aðstandendur og er mikið í teymum með félagsráðgjöfum, læknum og sálfræðingum og er 

á fundum með fólki og finnst þetta ekkert há mér”. Þó svo að hún hafi mun betri tök á 

stami sínu þá getur hún ekki sagt hvaða aðferðum hún sé að beita “ég held að stamið hafi 

minnkað alveg helling, hvort sem það er aldurinn eða ég orðin yfirvegaðri kannski”. Hún 

segist ekki finna eins mikið fyrir kvíða og stressi í dag enda hefur það sýnt sig að hún á 

alls ekki í vandræðum með að halda tölu fyrir stóran hóp af fólki. Í greininni Stam í skóla 

(1998) sem birtist í Glæður bendir Louise Heite á nauðsyn þess að greina stam annars 

vegar og hins vegar kvíða sem grípur flest börn þegar þau þurfa að tjá sig fyrir framan 

bekkinn. Flest börn finna fyrir þannig kvíða og má líkja honum við sviðsskrekk, en kvíða 

sem stam getur skapað má ekki vanmeta og líta eingöngu á sem sviðskrekk. Kvíði 

tengdur stami getur skapast að hluta til vegna ruglings sem er hluti stamsins og síðan af 

líftíðarlangri neikvæðri reynslu af því að tala (Heite, Louise 1998:22). Stamið hjá 

viðmælanda mínum hefur minnkað til muna og er óhætt að segja að það sé ekki sökum 
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talþjálfunar sem hún hlaut heldur bara vegna aðferða sem hún hefur þróað með sér. Hún 

segist vel gera sér grein fyrir því að ef hún verður mjög stressuð eða er að flýta sér að tala 

þá fái hún það bara í hausinn. 

Í lok viðtalsins ákvað ég að spyrja hana þeirrar spurningar sem er búin að brenna á mér í 

gegnum árin “Hvað finnst þér um það þegar fólk tekur sig til og klárar fyrir þig 

setningar?” Þetta er nokkuð algengt og hefur höfundur nokkuð oft staðið sig að því að 

gera þetta. Eftirfarandi svar fékk ég “Það er svolítið algengt, stundum finnst mér það allt í 

lagi en stundum erfitt og þá pirrar það mig, sérstaklega þegar ég er að fara að segja 

eitthvað annað, þá er bara þráðurinn farinn. Ég veit að fólk gerir þetta stundum ósjálfrátt”. 

Þetta kemur heim og saman við það sem Larson (1987) segir því sá sem stamar vill að 

öllum líkindum ekki að gripið sé fram í fyrir honum og ætti sú regla að gilda að hjálpa 

ekki einstaklingi að ljúka hálfsögðum orðum heldur ætti hann að fá að ljúka við orð sín 

og setningar upp á eigin spýtur (Larson 1987:21). 

Það má draga þær ályktanir út frá þessu viðtali að ekki hafi verið boðið upp á nein 

sérúrræði fyrir nemendur sem stama hér á árum áður. Hvort þessu hafi verið eins háttað í 

öllum skólum veit ég ei en ef svo er þá er vert að skoða nánar hvort úr hefur verið bætt.  
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6. Skólinn í dag 

Börn sem stama verða oft á tíðum að finna sér þær leiðir sem henta þeim sjálfum vegna 

þess að þeim hefur ekki verið boðin nein aðstoð eða hjálp. „Öskubusku” fötlun er stam 

stundum kallað vegna þess að það skortir á að það sé viðurkennt sem námsörðugleiki og 

þá jafnvel af þeim sem stama og fjölskyldum þeirra (Heite 1998:19). Í ljósi þess að 

grunnskólinn kom lítið sem ekkert til móts við viðmælanda minn og hún fékk aldrei neina 

sérmeðferð þá hugðist ég skoða hvernig þessum málum væri háttað í grunnskólum í dag.  

 
6.1. Úrræði í grunnskólunum 

Þegar skoðuð eru þau úrræði sem grunnskólar á Íslandi bjóða upp á í dag er vert að byrja 

á því að skoða könnun sem gerð var fyrir Fræðslumiðstöð Reykjavíkur á sérkennslu í 

grunnskólum Reykjavíkur. Markmið könnunarinnar var að fá sem skýrusta mynd af 

sérkennslu og sérúrræðum í grunnskólum Reykjavíkur.  

Í könnuninni er fjallað um ástæður talkennslu og voru framburðarörðugleikar í 70% 

tilvika langalgengasta ástæða þess að nemendur þurftu á talkennslu á að halda. Um 18% 

nemenda þurftu talkennslu vegna seinkaðs málþroska, en í um 6% tilfella þurftu 

nemendur talkennslu vegna stams. Talað er um að um 65% nemenda sem fá talkennslu 

séu drengir sem bendir til þess að talörðuleikar meðal drengja séu mun algengari en hjá 

stúlkum (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 2002). 

 

 
 

Hlutfallsleg skipting nemenda sem þurfa talkennslu að mati talkennara eftir tegund 
mál- og talörðugleika. 

 
(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 2002). 
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Samkvæmt upplýsingum frá Bergþóru Þorsteinsdóttur (2007) sérkennara í Reykjavík er 

algengt hjá grunnskólum Reykjavíkurborgar að talkennarar fari á milli skóla og sjái um 

talþjálfun nemenda sem á þurfa að halda. Hver talkennari fer á milli þriggja til fjögurra 

skóla. Talkennari sker úr um hvort nemandi þurfi á hjálp að halda eða ekki. Ef svo reynist 

vera fara þessi börn að meðaltali tvisvar í viku í talþjálfun og fer sú þjálfun fram í 

skólunum. Einnig kom í ljós að stam fellur ekki undir sérkennslu heldur undir 

talmeinafræði. Talmeinafræðingar leggja ekki svo mikla áherslu á stamið í dag, því eins 

og staðan er í dag er svo mikið um að börn séu með greiningar af margvíslegu tagi og þar 

af leiðandi fellur stamið í skuggann af þeim. Að hennar sögn eru um 4% leikskólabarna 

sem stama en þegar fullorðinsaldri er náð er prósentu hlutfallið orðið um 1%, þannig að 

einhverstaðar á leiðinni lagast um 3%. Í dag koma nemendur einslega til kennara og lesa í 

einrúmi fyrir hann í ró og næði en minna er orðið um að nemendur þurfi að lesa upphátt 

yfir allan nemendahópinn. Það eru um sjö ár síðan síðast var nemandi sem stamaði í 

skólanum hjá henni. Þessar tíðnitölur koma heim og saman við þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á tíðni stams. Að hennar sögn eru foreldrar í dag mun meðvitaðri um 

það að stam sé vandamál sem ekki hverfur af sjálfum sér og bregðast því yfirleitt sjálfir 

við með því að leita til talmeinafræðings (Bergþóra Þorsteinsdóttir 2007). 

Haft var samband við talmeinafræðing hjá Mál og Tal í Hafnarfirði og fengnar 

upplýsingar sem varpa að einhverju leiti ljósi á hvernig málefnum nemenda sem stama er 

háttað í Hafnarfirði. Samkvæmt upplýsingum frá talmeinafræðingnum eru grunnskólar í 

þessu sveitarfélagi ekki með neina talþjálfun í boði en foreldrum er hins vegar boðið að 

sækja ráðgjöf til skólaskrifstofu bæjarins um það hvernig eigi að bregðast við stami barna 

sinna og eru talmeinafræðingar fengnir til að veita þá ráðgjöf. Bent er á það að aðeins sé 

um ráðgjöf að ræða og ef óskað er eftir nánari vinnu með stamið verða foreldrar að leita 

sjálfir til talmeinafræðings. Sveitafélagið borgar ekki fyrir talþjálfun en ef svo ætti að 

vera þá þyrfti að taka fjármagn af þeim sjóði sem ætlaður er til sérkennslu í grunnskólum. 

Aðeins er einn grunnskóli í bæjarfélaginu með sérkennslufulltrúa í starfi sem einnig 

vinnur með talþjálfun og þar með talið stam ef um er að ræða (Valdís B. Guðjónsdóttir 

2007). Samkvæmt upplýsingum sem fengust á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar (2007) er 

þessu öðruvísi háttað í leikskólum bæjarins. Barni sem stamað hefur í meira en sex 

mánuði er vísað til talmeinafræðings og fer sú vinna ýmist fram innan veggja leikskólans 
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eða úti í bæ hjá talmeinafræðingi. Barn sem stamar mikið eða á við málþroskaröskun að 

stríða er úthlutað allt frá einni til þriggja klukkustunda á dag í stuðning því nauðsynlegt er 

talið að hefja vinnu með barnið sem fyrst. Greint er hvers eðlis stamið er, hvort um sé að 

ræða stam vegna tilfinningaerfiðleika, stam af völdum áfalls eða hvort um málhömlun sé 

að ræða. Síðan er unnið út frá greiningunni og fundnar leiðir sem henta hverjum og 

einum (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 2007). Samkvæmt upplýsingum frá Bergþóru 

(2007) hér að ofan kom fram að stam fellur ekki undir sérkennslu og að erfitt sé að segja 

um hvaða leiðir henta best í kennslu fyrir nemendur sem stama því það er svo 

einstaklingsbundið hvað hentar best. 

Grunnskólinn sem greint var frá hér að ofan er með talmeinafræðing í litlu starfshlutfalli 

(8 tíma) einn dag í viku og er það úthlutun af sérkennslukvóta skólans. Talkennarinn 

skimar öll börnin sem byrja í 1. bekk að hausti. Einnig eru fengnar upplýsingar frá 

leikskólunum ef eitthvað er að t.d. varðandi stam en annars vinnur hann aðallega með 

framburðargalla hjá nemendum. Nemendaráð/kennarar vísa nemendum í frekari 

greiningu hjá sérfræðiþjónustu, ýmist sálfræðingi skólans eða talmeinafræðingi hjá Mál 

og Tal í Hafnarfirði og fer það í gegnum Skólaskrifstofuna. Stam hefur ekki verið 

meðhöndlað sérstaklega í skólanum, en ef um málþroskaraskanir er að ræða að auki 

tengist það sérkennslunni og nemendur fá málörvunartíma hjá sérkennara. Kennarar 

skólans fá ráðgjöf hjá talmeinafræðingi til að koma til móts við nemendur sem stama, en 

nemendur þurfa að fara í sérþjálfun til talmeinafræðings fyrir utan skólatíma ef um stam 

er að ræða og þá greiða foreldrar sjálfir fyrir þá þjónustu eða Tryggingastofnun (Auður 

Hrólfsdóttir 2007). 

Ég skoðaði heimasíður nokkurra grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði 

að komast að því hvort skólarnir væru með eitthvað um sérkennslu og talkennslu í 

skólastefnu sinni. Fimmtán grunnskólar urðu fyrir valinu af handahófi og af þessum 

fimmtán skólum sem ég valdi voru aðeins fimm með einhverja umfjöllun um sérkennslu 

og af þeim fimm var aðeins einn skóli sem fjallaði um talkennslu. Þetta þótti mér 

athyglisvert sérstaklega í ljósi viðtals hér að ofan og þess sem fram kemur í skýrslu 

nefndar á vegum Reykjavíkurborgar um sérkennslu og sérúrræði í Reykjavík frá 2002. Sú 

skýrsla var unnin af þriggja manna nefnd úr fræðsluráði sem var falið að móta tillögur um 

sérkennslu og sérúrræði í Reykjavík. Nefndin safnaði upplýsingum víða að og sendi síðan 
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drög að hugmyndum um meginþætti í stefnumörkun til aðila til umsagnar. Niðurstöður 

skýrslunnar eru tillögur að stefnu fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu og þar stendur 

orðrétt: 

“Nemendur með seinkaðan málþroska, talörðugleika og alvarlega talgalla, svo sem 

stam, fái þjónustu á vegum skólans eða aðkeypta þjónustu. 

• Talkennari starfar ýmist í sérkennsluveri skóla eða skólar kaupa þjónustu á 

þessu sviði. 

• Samvinna við heilbrigðisþjónustu vegna alvarlegra talgalla verði styrkt sem 

og samstarf um talkennslu nemenda sem fá kuðungaígræðslu”. 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 2002). 

Einnig stendur í meðfylgjandi greinargerð að hér sé um að ræða verkefni skóla, 

heilbrigðisþjónustu, Tryggingarstofnunar ríkisins og í einstaka tilfellum Heyrnar- og 

talmeinastöðvar og því sé nauðsynlegt að á verði komið skipulagðri samvinnu á milli 

ofangreindra aðila og annarra sérfræðinga á vegum Fræðslumiðstöðvar á þessu sviði. 

Vegna seinkaðs málþroska og léttra talörðugleika eiga skólar rétt á að kaupa ráðgjöf eða 

að kennarar eigi kost á henni hjá talkennara innan veggja skólans. Flóknum og 

alvarlegum talgöllum verður að huga að með samningum fræðsluyfirvalda við 

Tryggingarstofnun ríkisins og heilbrigðisyfirvöld (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 2002). 

Ef viðtölin þrjú hér að ofan eru borin saman við skýrslu Reykjavíkurborgar um 

sérkennslu og sérúrræði (2002) þá kemur útkoma þeirra heim og saman við það sem um 

er rætt í skýrslunni. Grunnskólar í Reykjavík eru með talkennara á sínum snærum. 

Nemendur sem stama fá þjónustu frá skólanum eða aðkeypta þjónustu. Einnig fá kennarar 

fræðslu um hvernig megi koma til móts við nemendur sem stama. Það sama má segja um 

umræddan grunnskóla í Hafnarfirði því hann er augljóslega að huga að sömu hlutum og 

vinna að sömu markmiðum og grunnskólar Reykjavíkurborgar. Þó eftirgrennslan mín á 

veraldarvefnum gefi annað í skyn þá má velta upp þeirri spurningu hvort ekki megi bæta 

þær upplýsingar sem fást á heimasíðum grunnskólanna. Þær upplýsingar sem ég fékk hjá 

Bergþóru Þorsteinsdóttur (2007) sérkennara gefa a.m.k. aðra mynd af stöðu þessara mála 

í dag en lesa má út úr heimasíðunum.  
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6.2. Lög um grunnskóla 

Við skoðun á lögum og reglugerðum tengdum grunnskólanum og sérkennslu er ekki að 

finna neitt sem beinlínis krefur skólana um úrræði fyrir börn sem stama. 

Í 35. gr. í lögum um grunnskóla (1995) stendur þó að börn og unglingar, sem eiga erfitt 

með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika 

og/eða fötlunar, eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi. Samkvæmt 6. kafla þessara laga 

setur menntamálaráðherra grunnskólum aðalnámskrá. Í henni er meðal annars sagt nánar 

til um hvert uppeldishlutverk grunnskólans eigi að vera og hvernig meginstefna hans í 

kennslu og kennsluskipan samræmist við hlutverk grunnskólans sbr. 2. grein, en þar 

stendur:  

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við 

eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers 

og eins. 

(Lög um grunnskóla 1995).  

 
6.3. Aðalnámskrá grunnskóla 

Í ljósi þess hversu lítið var gert fyrir nemendur á áttunda áratugnum er forvitnilegt að vita 

hvort í núverandi aðalnámskrá (1999) sé eitthvað minnst á nemendur sem stama eða sem 

þurfa á talþjálfun að halda. Í aðalnámskránni stendur að menntakerfið eigi að vera 

sveigjanlegt til þess að geta mætt nýjum og breyttum kröfum (Aðalnámskrá grunnskóla 

1999:14) sem segir okkur það að ef í bekkinn kemur nýr nemandi sem stamar þá þarf að 

vera hægt að sveigja út frá bekkjarnámskránni til þess að geta uppfyllt þarfir þess 

nemanda.  

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar 

eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til 

líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á 

við um fötluð börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, 

börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr 

hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. Grunnskólum er skylt að mennta öll 

börn á árangursríkan hátt.Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við 

hæfi í grunnskólum og sveitarfélögum er skylt að sjá öllum nemendum fyrir 

viðeigandi námstækifærum.  

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999:14). 
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Einnig kemur fram í Aðalnámskránni (1999) að jafnrétti til náms er grundvallaratriði í 

skólastarfi og er það fólgið í því að bjóða öllum nemendum kennslu við hæfi og einnig að 

gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Sömu úrræði fyrir 

alla ganga ekki endilega heldur verða tækifærin að vera sambærileg og jafngild.  

 

Val á kennsluaðferðum og skipulag skólastarfs verður að miðast við þá skyldu 

grunnskóla að sjá hverjum nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og þroska. 

Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla 

með nemendum námfýsi og vinnugleði. Kennsluaðferðir mega ekki mismuna 

nemendum eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum eða 

félagslegri stöðu. Einnig er mikilvægt að nemendum lærist að þekkja og tjá eigin 

tilfinningar og kunni jafnframt að virða tilfinningar annarra og tjáningu þeirra, 

óháð uppruna, kyni, búsetu, trú eða fötlun. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:17-32). 

Ef grunnskólar fara markvisst eftir því sem segir í aðalnámskránni (1999) ætti nemendum 

sem stama að vera allir vegir færir í raun. Fram kemur að grunnskólinn eigi að taka á 

móti öllum nemendum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra sem segir okkur það að 

skólinn verður að geta veitt hverjum þeim nemanda sem er í skólanum kennslu við hæfi. 

Einnig kemur fram að sömu úrræði ganga ekki fyrir alla, heldur verða tækifærin að vera 

sambærileg og jafngild. 
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7. Hvernig getur kennari brugðist við 

Fyrir kennara er nauðsynlegt að vita hvernig á að bregðast við ef að í bekknum er 

nemandi sem stamar. Að sjálfsögðu fer þjálfun barns sem stamar fram í talþjálfun en hinn 

almenni bekkjarkennari getur sett sitt á vogarskálarnar til að auðvelda nemanda sem 

stamar nám sitt og samskipti við samnemendur sína og aðra. Samanber viðtal við Auði 

Hrólfsdóttur (2007) skólastjóra getur skólinn fengið til liðs við sig talmeinafræðing sem 

getur veitt kennurum ráðgjöf um hvernig ber að bregðast við (Auður Hrólfsdóttir 2007). 

Kennari sem er með nemanda sem stamar í sínum bekk ætti að mínu mati að vera gert 

kleift eða styrktur til að sækja námskeið sem gerir hann betur í stakk búinn til að kenna 

nemanda sínum. Í grunnmenntun kennara er farið lítillega í það hvernig má bregðast við 

nemendum með sérþarfir en ekkert er minnst á þau úrræði sem henta nemanda sem 

stamar.  

Lykilatriði við kennslu nemenda sem stama, til að ná fram sem bestum árangri er að beita 

aðferðum sem eru byggðar á skynsemi, tillitsemi, þolinmæði og hreinskilni (Glæður 

1998:31). Á vörum kennara brenna e.t.v. margar spurningar eins og: Get ég hjálpað 

eitthvað? Ætti ég að láta nemandann lesa upphátt? Ætti ég að ræða stamið við hann? Ætti 

ég að ræða þetta við allan bekkinn? Og svo mætti lengi telja. Stam getur verið erfitt að 

eiga við því það breytist ört og er ólíkt með hverju barni. Stamið er alveg jafn erfitt fyrir 

barnið og það er fyrir kennarann og eflaust mun erfiðara, því er nauðsynlegt að bregðast 

við með varkárni og að vel athuguðu máli (Stuttering Foundation of America 2007). Hér 

á eftir verður stiklað á stóru varðandi leiðbeiningar sem gætu nýst kennara og lúta að 

barninu og kennslustofunni.  

 
7.1. Nemandinn og kennslustofan 

Eins og fram kom í viðtalinu hér að ofan var aldrei rætt um stam viðmælanda míns, 

hvorki heima fyrir né í skólanum. Ekki var heldur boðið upp á nein úrræði fyrir hana til 

þess að auðvelda henni skólagönguna. Þó nokkuð er til af leiðbeiningum sem hinir ýmsu 

fræðimenn hafa bent á til hjálpar börnum sem stama og gerir þeim kleift að taka þátt í 

verkefnum sem reyna á tal.   

Að taka ákvarðanir án þess að hafa nemandann með í ráðum kann ekki góðri lukku að 

stýra. Besta ráðið fyrir kennara er að setjast niður með nemandanum og ræða stamið 



23 

opinskátt til að finna leiðir sem henta, því að sjálfsögðu er nemandinn sérfræðingur í sínu 

eigin stami og þar að leiðandi fær um að segja hvað hentar honum best (Larson, 1987:16). 

Kennari má ekki gera of mikið úr staminu en hins vegar að viðurkenna það af hreinskilni 

og tillitsemi. Nauðsynlegt er að spyrja nemandann og þá helst í einrúmi hvort hann ráði 

við tilsett verkefni vegna stamsins. Haga ber spurningum til nemandans þannig að þær 

séu einfaldar til þess að hægt sé að svara þeim með fáum orðum en gefa hins vegar 

nemandanum færi á að bæta við ef hann treystir sér til. Best er að útbúa verkefni eða haga 

kennslu þannig að hægt sé að lesa í pörum eða nota kórlestur til að ýta undir 

reiðbrennandi tal. Einnig eiga nemendur sem stama, ekki að þurfa að bíða lengi eftir því 

að fá að lesa eða svara þar sem það eykur spennu sem ýtir undir stamið.  

Þegar vel gengur hjá nemanda á að hvetja hann til virkari þátttöku í munnlegum 

verkefnum og umræðum. Hvatning er af hinu góða og má hvetja nemanda til að æfa sig 

heima áður en hann flytur verkefni munnlega í tíma. Nauðsynlegt er að kennari temji sér 

það að vera sanngjarn og réttlátur því nemandi sem stamar á að ljúka verkefnum eins og 

aðrir. Spennu og ringulreið í umhverfinu þarf að minnka og má gera það með því að flýta 

sér ekki um of, vera skipulagður og grípa ekki fram í fyrir nemendum (Glæður 1998:31, 

Heward 1996:316). Þetta eru allt góð ráð sem hver kennari ætti að temja sér við kennslu 

nemenda sem stama til að stuðla að farsælu og árangursríku námi.  
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8. Niðurstöður 

Þegar niðurstöður úr köflunum hér að ofan eru dregnar saman er ljóst að stam getur háð 

einstaklingi afar mikið. Það getur jafnvel leitt til þess að viðkomandi haldi sig til baka og 

einangrist (Heite, Louise 1998). Stam virðist vera mun algengara hjá drengjum, helmingi 

algengara hjá börnum og enn meiri munur er á fjölda kvenna og karla sem stama 

(Málbjörg [Án árs.]). Engum hefur tekist að útskýra hvað veldur þessum mikla mun. Í 

gegnum tíðina hafa margir fræðimenn reynt að varpa ljósi á hvað er stam og komið fram 

með hinar ýmsu kenningar. Nú í seinni tíð hefur verið einblínt mest á að orsakir stams séu 

taugafræðilegar, annað hvort tengdar erfðum eða áunnar (Jóhanna Einarsdóttir 2001). 

Stamið getur birst okkur í svo mörgum myndum og er þar af leiðandi jafn misjafnt og við 

erum mörg. Þegar talað er um áunnið stam er átt við taugafræðilega þætti sem orsakast af 

áverkum að einhverju tagi eins og höfuðáverkum, heilablóðfalli eða öðru sambærilegu 

(National Institute on Deafness and Other Communication Disorders 2002). Aftur á móti 

er stam tengt erfðum af öðru tagi og hefur það mikið verið rannsakað til að komast að því 

hvort stam liggi í ættum. Talið er að allmargir sem stama eigi nákominn ættingja sem 

stamar einnig en stamið getur þó reynst ólíkt þeirra á milli (Björn Tryggvason [Án árs.], 

Jóhanna Einarsdóttir 2001, Elmar Þórðarson 1991).  

Bloodstein (1995) setti fram kenningu um þróunarstig stams út frá viðamikilli rannsókn 

sem hann gerði. Stigin eru tilraun til að útskýra hvernig stamið þróast hjá einstaklingum 

þó svo að vitað sé að þeir geti færst bæði afturábak og áfram á milli stiga. Samkvæmt 

rannsókninni er það í raun á síðasta stigi stamsins eða fyrst þegar unglingsárum er náð að 

nemendur fara að forðast erfiðar aðstæður og draga sig í hlé þegar umræður eiga sér stað. 

Fram að því veldur stamið viðkomandi litlum sem engum óþægindum (Bloodstein 

1995:53- 56).  

Viðtal (2007) sem tekið var við unga konu sem stamaði mjög mikið sem barn gefur góða 

sýn á hvernig nemendur sem stömuðu hér á árum áður höfðu það í grunnskólum landsins, 

þó ekki sé hægt að alhæfa fyrir alla. Þar kemur einnig í ljós samanber þróunarstig 

Bloodstein (1995) að viðmælandi minn dró sig í hlé fremur en að taka mikið þátt í 

samræðum vegna erfiðleika sinna. Erfitt er að hugsa til þess að lítið sem ekkert hafi verið 

gert fyrir hana á grunnskólaaldri því ég er næsta viss um að ef markvisst hefði verið 

unnið með henni væri hún í mun betri málum í dag, þó svo að hún hafi verið dugleg að 
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vinna í sínu stami upp á eigin spýtur. Ljóst er að í dag er þessum málum öðruvísi háttað 

en lengi má gott bæta. Grunnskólar Reykjavíkurborgar eru margir hverjir að vinna gott 

starf og hafa á sínum snærum talkennara sem ásamt öðrum skipta á milli sín nokkrum 

grunnskólum (Bergþóra Þorsteinsdóttir 2007). Svona er þessu háttað hjá grunnskólum 

Reykjavíkurborgar en annað kemur í ljós hjá nágrannasveitarfélagi Reykjarvíkur nánar 

tiltekið Hafnarfjarðarbæ. Þar er ekki um talkennslu að ræða í grunnskólum bæjarins nema 

hjá einum skóla samanber viðtal við Valdísi B. Guðjónsdóttur (2007). Ástæða þessa er að 

ekki er nægt fjármagn sett í sérkennslu í skólunum og ef ætti að bjóða upp á talkennslu 

þyrfti að taka það af sérkennslukvóta skólanna og ljóst er að enginn vill skerða hann 

(Valdís B Guðjónsdóttir 2007). Eftirgrennslan mín leiddi í ljós að eini grunnskólinn í 

Hafnarfirði sem býður upp á sérúrræði fyrir börn sem stama er einmitt sá hinn sami og 

viðmælandi minn gekk í á sínum tíma, þar sem ekkert var gert fyrir hana. Í dag er þessi 

grunnskóli að vinna að góðum hlutum og er svo sannarlega búinn að breyta um stefnu og 

lætur sig greinilega hafa það að skerða sérkennslukvóta sinn. 

Draga má þær ályktanir af þessari vinnu minni að stórlega má bæta hag nemenda sem 

stama. Nauðsynlegt er að vera vel á varðbergi og bregðast skjótt við ef vart verður stams 

hjá nemanda. Ljóst er að nemendur sem stama halda sig mikið til baka og fá þar af 

leiðandi ekki þá málörvun sem þeim er nauðsynleg til að yfirstíga eða takast á við vanda 

sinn. Kennarinn getur hjálpað mikið til og þá með aðferðum sem ekki ættu að reynast 

honum erfiðar eða taka dýrmætan tíma á kostnað hinna nemendanna. Hann getur í fyrsta 

lagi rætt við nemanda sinn og haft hann með í ráðum við að velja þær leiðir sem henta 

honum best. Þó er nauðsynlegt að gera ekki of mikið úr staminu til þess að nemandinn 

upplifi sig ekki öðruvísi, og alls ekki grípa fram í fyrir honum eða vera að benda á 

hvernig betra væri að orða setningar. Nauðsynlegt er að temja sér að tala rólega, skýrt og 

skorinort og að passa upp á að umhverfið sé róglegt og notalegt (Glæður 1998, Larson, 

1987, Heward 1996).  

Þessar fáu en góðu aðferðir eru aðeins brot af því sem kennarinn getur gert og ættu að 

verða nemanda sem stamar til hagsbóta.  
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9. Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á það hvað stam er og hvernig skólinn kemur 

til móts við nemendur sem stama. Stam er fötlun sem er okkur ef til vill ekki sýnileg en 

reynist þó undir niðri afar flókið fyrirbæri. Ekkert er vitað fyrir víst um stam en kenningar 

sem fræðimenn hafa sett fram í gegnum tíðina eru afar margar og vægast sagt 

sérkennilegar margar hverjar. Þær nýjustu fela í sér þær hugmyndir að um einhverskonar 

truflun í þeirri starfsemi heilans sem stjórnar talfærunum sé að ræða. Einnig hafa 

fræðimenn komist að þeirri niðurstöðu að orsakir stams séu taugafræðilegs eðlis og 

tengdar erfðum og komi einna helst fram við ákveðnar umhverfisaðstæður.  

Eftirgrennslan mín hefur leitt það í ljós að grunnskólar í dag koma mun meira til móts við 

nemendur sem stama en var gert á áttunda áratugnum. Ljóst er að grunnskólar 

Reykjavíkur eru með talkennara á sínum snærum sem veita nemendum aðstoð ef þörf er 

á. Nemendur sem þurfa á aðstoð að halda fá úthlutað 2-3 tímum í talþjálfun á viku. Sem 

er að mínu mati nokkuð gott ef litið er til þess hvernig þessu var háttað hér áður fyrr. 

Spurning er hvort nágrannsveitafélög Reykjavíkur séu að vinna að sömu markmiðum. 

Það sveitarfélag sem um ræðir hér að ofan gerir það í raun ekki ef umræddur grunnskóli 

er ekki tekinn með inn í dæmið. Hvort sveitarfélög yfir höfuð á landinu séu að sinna 

þessu sem skildi væri fróðlegt að vita en ljóst er að ekki er hægt að skoða það nánar í 

þessari ritgerð en væri svo sannarlega tilefni í aðra.  

Eftir vinnu mína við þetta verkefni er ég margs vísari um stam og þá erfiðleika sem það 

getur valdið einstaklingnum. Ég hef öðlast innsýn í það til hvaða úrræða má grípa þegar 

einstaklingur sem stamar er hluti af bekkjarheild þannig að skólaganga hans og 

námsárangur verði fyrir sem minnstum neikvæðum áhrifum af talörðuleikunum.  

Að mínu mati þyrfti að vera teymi í hverjum skóla sem vinnur saman að markmiðum sem 

lúta að nemanda sem stamar og þarf á aðstoð að halda. Allir séu að beita sömu aðferðum 

sem gerir það að verkum að nemandi sem stamar sé stöðugt að fá það sem honum ber. 

Teymið gæti saman staðið af foreldrum, talkennara, sérkennslukennara, 

sérgreinakennurum, bekkjarkennara og í raun öllum sem á einhvern hátt eru í samskiptum 

við nemandann. Bekkjarkennarinn þarf að fá þjálfun og þá til dæmis hjá talkennara til 

þess að geta brugðist rétt við þörfum nemanda sem stamar.  



27 

Ég tel mig hafa öðlast góða innsýn í hugarheim og líðan þess sem stamar og vera þar af 

leiðandi betur í stakk búna eftir vinnu mína við þessa ritgerð til þess að takast á við þau 

verkefni sem bíða mín sem kennari, og mun ég svo sannarlega taka vel á móti nemendum 

sem stama og veita þeim alla þá aðstoð sem ég mögulega get. 
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