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Ágrip 

Stríðni og/eða einelti getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir þann sem fyrir 

því verður. Fyrir einstakling sem stamar geta þessar afleiðingar verið enn 

alvarlegri. Auk áhrifa á vanlíðan og kvíða getur stríðnin og/eða einelti aukið 

stamið og aðrar neikvæðar tilfinningar sem stundum fylgja því. Það getur jafnvel 

orðið til þess að barnið dragi sig í hlé og neiti að tala. Þá missir barnið af 

mikilvægum tækifærum til félagslegra samskipta sem hefur svo áhrif á alhliða 

þroska þess. 

Erlendar rannsóknir benda til þess að börn sem stama séu líklegri til þess að verða 

fyrir einelti en önnur börn. Hér eftir verður vísað í barn og börn sem stama sem 

BSS. Sökum þess hve afleiðingar eineltis geta verið alvarlegar var ákveðið að 

skoða hvort þetta ætti við um Ísland. Var lögð spurningakönnun fyrir sjö 

grunnskólanemendur víðsvegar um landið. Þessir sjö nemendur áttu það 

sameiginlegt að stama og hafa leitað til talmeinafræðings. Erfitt reyndist að 

nálgast þátttakendur  þar sem viðfangsefnið er mjög viðkvæmt og því er úrtakið 

lítið. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að einelti í garð BSS eigi sér 

stað hér á landi líkt og erlendis, en þó ekki í jafn miklu mæli. Niðurstöður benda 

til þess að flestir hafi þó orðið fyrir einhverri stríðni vegna stamsins en fimm af 

sjö segja að skólafélagar hafi hermt eftir staminu. Einnig virðist skólakerfið taka á 

málunum þar sem einelti átti sér stað því kennarinn hafði í þessum tilvikum talað 

við bekkinn um stam. Á Íslandi er í mörgum tilvikum unnið með einelti út frá 

Olweusaráætluninni en hún hefur borið mikinn árangur hérlendis.  

Til er eineltisáætlun sem hefur verið þróuð sérstaklega fyrir BSS og kallast TAB-

áætlunin. Áætlunin snýst um að breyta viðhorfum barna til eineltis og BSS og 

koma þannig á andrúmslofti sem einkennist af virðingu fyrir náunganum og 

sjálfum sér. Þessi áætlun á margt sameiginlegt með Olweusar-áætluninni og því 

má ætla að hún geti einnig borið árangur hér á landi. Hún snýr sérstaklega að BSS 

og því leggja höfundar  til að kennarar kynni sér hana ef þeir eru með BSS í 

bekknum en gott gæti verið að nota þessar áætlanir saman. 
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Words 

 

 

Words smoothly spoken like the wind. 

 

Suddenly hit a wall, 

 

no way round. 

 

Block 

 

 

Words flowing like the gently rippling seas are, 

 

Suddenly uneven and jerky, 

 

as waves ever repeating. 

 

Repetition 

 

 

Words normal like a limp elastic band. 

 

Suddenly get stretched until, 

 

it twangs back to shape. 

 

Prolongation 

 

 

The silent wall. 

 

The endless waves. 

 

The tightening band. 

 

All come together to form the unspeakable 

 

STAMMER. 

 Naomi Lewis, 12 ára 

frá Bradford 
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Formáli 

Ljóðið hér að framan, Words, á íslensku Orð, eftir hina tólf ára gömlu Naomi 

Lewis, lýsir upplifun barns, sem stamar, á eigin stami á mjög áhrifamikinn hátt. 

Út frá ljóðinu má túlka þá erfiðleika, togstreitu og þær tilfinningar sem barnið 

upplifir auk þess sem ljóðið er mjög lýsandi fyrir einkenni stams. 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum við 

Háskóla Íslands, Menntavísindasvið. Stam hefur ekki verið mikið rannsakað á 

Íslandi og engar rannsóknir hafa verið gerðar á félagslegri stöðu þeirra sem stama 

og hvort þeir verði fyrir einelti og/eða stríðni vegna stamsins. Vegna þess hve 

rannsóknir af þessu tagi eru mikilvægar til þess að fyrirbyggja alvarlegar 

afleiðingar stríðni og eineltis ákváðu höfundar að kynna sér málið enn frekar með 

eigin rannsóknarvinnu. 

Við upplýsingaöflun urðu höfundar varir við að Marilyn Langevin er sá 

fræðimaður sem birt hefur flestar greinar og rannsóknarniðurstöður um 

viðfangsefnið. Flestar greinarnar og aðrar upplýsingar voru þó að mestu 

óaðgengilegar á veraldarvefnum. Því settu höfundar sig í samband við Langevin 

með tölvupósti. Langevin sýndi verkefninu mikinn áhuga og sendi höfundum um 

hæl greinar og aðrar upplýsingar. Einnig var hún svo elskuleg að senda TAB-

áætlunina, sem er aðgerðaráætlun gegn einelti, en hana hefur hún þróað 

sérstaklega með BSS í huga. Langevin á skilið sérstakar þakkir fyrir þessa 

ómetanlegu aðstoð. 

Einnig ber að þakka Jóhönnu Einarsdóttur fyrir frábæra aðstoð og einstaklega 

ánægjulegt samstarf sem leiðbeinandi rannsóknarritgerðarinnar. Síðast en ekki síst 

fá þátttakendur rannsóknarinnar kærar þakkir fyrir sinn þátt í henni.  

 

Reykjavík, apríl 2010. 

Andrea Stefánsdóttir 

Sigrún Erla Ólafsdóttir   
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1   Inngangur 

Í íslensku nútímasamfélagi verður sífellt mikilvægara að einstaklingar eigi í 

góðum og árangursríkum félagslegum samskiptum hver við annan. Æ oftar eru 

gerðar kröfur um félagslega færni og samskiptahæfileika í atvinnuauglýsingum 

auk þess sem skólar leggja sífellt meiri áherslu á að nemendur geti tjáð sig í 

orðum og tekið virkan þátt í umræðum af ýmsu tagi. Brýnt er að geta tjáð skoðanir 

sínar í félagslífi, einkalífi, námi og starfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007).  

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

að tjá sig í mæltu máli. Stam er það talmein sem margir þekkja eða kannast við. 

Hugsanlegt er að íslensk skólabörn sem stama verði fyrir stríðni og/eða einelti 

sökum erfiðleika með mál og hvernig þau tjá sig. Afleiðingar eineltis gagnvart 

BSS geta í sumum tilfellum verið mjög afdrifaríkar og alvarlegar. Eineltið og/eða 

stríðnin getur sem dæmi valdið því að stamið versnar og barnið forðast aðstæður 

sem krefjast talaðs máls. Í alvarlegustu tilfellunum gæti barn, sem er lagt í einelti 

vegna stams, jafnvel dregið sig algjörlega í hlé og þar með misst af 

bráðnauðsynlegri þjálfun í félagslegri færni í bernsku. Félagsleg færni skiptir 

sköpum í samskiptum við aðra, jafnt í leik sem og starfi. Sökum þess hve þessi 

færni er mikils metin í nútímasamfélagi hafa vandkvæði á þessu sviði áhrif á 

velgengni einstaklingsins, ekki aðeins í námi og starfi, heldur í lífinu yfir höfuð. 

Þau sambönd og samskipti sem við eigum við aðra gefa lífinu ákveðinn tilgang. 

Vegna þess hve afleiðingar eineltis geta verið alvarlegar fyrir BSS er nauðsynlegt 

að skoða hvort einelti og/eða stríðni af þessu tagi eigi sér stað í grunnskólum 

landsins. Einnig er mikilvægt að huga að því hvernig skólakerfið getur brugðist 

við og komið í veg fyrir að tilfelli sem þessi eigi sér stað.  

Rannsókn þessi var unnin til þess að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Eru íslensk börn á aldrinum sex til tólf ára lögð í einelti 

eða strítt vegna þess að þau stama? Lagður var spurningalisti fyrir 

grunnskólanemendur á þessum aldri sem eiga það allir sameiginlegt að stama og 

hafa viðurkennt stamið, þ.e. leitað sér hjálpar hjá talmeinafræðingi. 

Rannsóknarskýrslan skiptist í níu kafla auk heimildaskrár og viðauka og er þessi 

inngangur fyrsti kafli skýrslunnar. Í öðrum kafla er fjallað um stam almennt.  
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Fjallað er um einkenni stams og hvernig má greina það í tali, tíðni þess og hvað 

orsakar stam. Í þriðja kafla eru algengum persónueinkennum þeirra sem stama lýst 

auk þess sem fjallað er um sýn þeirra sem stama á sjálfa sig, algenga hegðun 

þeirra og tilfinningar. Í fjórða kafla er fjallað um stam í skólastarfi og hvernig 

skólafélagar og kennari bregðast við staminu. Í fimmti kafla er litið til eineltis 

almennt, hvernig það lýsir sér og hverjar afleiðingar þess eru. Sjötti kafli fjallar 

síðan um einelti og stríðni sem snýr að BSS. Þar er einnig fjallað um svokallaða 

TAB-áætlun en það er aðgerðaráætlun um það hvernig bregðast skal við og koma 

í veg fyrir einelti og stríðni í garð BSS. Lýst er hvernig áætlunin var þróuð og 

hvernig meta má árangur hennar með svokölluðum PATCS-mælikvarða. Í lok 

kaflans er fjallað um mikilvægi þess að fræða börn um stam og hversu mikil áhrif 

þau geta haft á viðhorf hvert hjá öðru. Í sjöunda kafla er fjallað um 

rannsóknarsnið, gerð spurningalistans og framkvæmd rannsóknarinnar auk þess 

sem þátttakendum eru gerð skil. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru síðan 

kynntar í áttunda kafla í máli og myndum sem og aðrar áhugaverðar niðurstöður. 

Að lokum má í níunda kafla finna umræður og túlkun á niðurstöðum. Í viðaukum 

má sjá spurningalistann sem lagður var fyrir og nokkrar ábendingar til kennara 

sem hafa BSS í bekknum. 
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2   Stam 

Flestir hafa einhvern tímann haft kynni af einstaklingi sem stamar og geta því 

borið kennsl á þennan talgalla þegar þeir heyra hann. Erfitt er þó að skilgreina 

stam í fáum orðum því það er ólíkt eftir einstaklingum. Stam birtist í tali og 

flokkast því sem talgalli. Stam má skilgreina sem tal er einkennist af 

endurtekningu eða lengingu hljóða, atkvæða og/eða orða, tíðum hikum eða 

þögnum sem trufla taktvíst flæði máls. Ekki er um stam að ræða nema alvarleiki 

þess sé svo mikill að það trufli greinilega flæði máls (ICD-10, 2007).  

Flestir byrja að stama á aldrinum tveggja til fimm ára. Sumir byrja þó fyrr og aðrir 

síðar en sjaldgæft er að þeir byrji eftir tíu ára aldur (Bloodstein, 1995). Erfitt getur 

verið að greina á milli eðlilegra endurtekninga í tali og raunverulegs stams þegar 

börn eru enn á unga aldri. Flest börn sem eru að tileinka sér málið eiga til að 

endurtaka hluta úr orðum og jafnvel heil orð (Larson og Svanholm, 1987). 

Ekki er vitað nákvæmlega hversu mörg íslensk skólabörn stama en miðað við 

tíðni í heiminum er ekki ólíklegt að 500 til 1000 börn stami hér á landi, þ.e. eitt til 

tvö prósent barna. Stam virðist vera algengara meðal karla en kvenna. Auk þessa 

virðast konur frekar eldast upp úr staminu en karlar. Þennan kynbundna mun má 

hugsanlega rekja til mismunandi upplags (e. constitution) kynjanna, auk ólíkra 

væntinga og viðhorfa foreldra hvað varðar stelpur og stráka (Bloodstein, 1995). 

 

2.1   Hvað orsakar stam? 

Ákveðnir þættir stams benda sterklega til þess að erfðir hafi mikið að segja 

varðandi  stam. Tilfelli um stam er að finna meðal ættingja rúmlega 50 prósent 

þeirra sem stama. Þetta bendir til þess að stam liggi í ættum en ekki er vitað 

hvernig það berst milli kynslóða. Þrátt fyrir þetta staðfesta þessar niðurstöður ekki 

fullkomlega að talgallinn sé arfgengur og ýmsir þættir benda til þess að áhrif 

umhverfisins skipti einnig miklu máli varðandi stam. Til að mynda telur 

Bloodstein að stam geti hugsanlega verið breytilegt í ólíkum menningarheimum, 

eitt og annað bendi til þess að fleiri einstaklingar stami í hinum vestræna heimi 

sem einkennist af mikilli áherslu á samkeppni. Nákvæm orsök stamsins hefur enn 
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ekki fundist en þó er talið að samspil erfða og umhverfis hafi eitthvað með það að 

gera (Bloodstein, 1995). 

Nýjustu kenningar um orsakir stams fela í sér hugmyndir um nokkurs konar 

truflanir í starfsemi heilans sem stjórnar talfærunum. Ef teknar eru 

heilasneiðmyndir af einstaklingi sem stamar á meðan á staminu stendur er ljóst að 

um óvenjulega heilastarfsemi er að ræða (Ingham o.fl., 2004). 
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3   Persónuleg einkenni þeirra sem stama 

Hægt er að líkja stami við ísjaka. Talað er um ytri einkenni stams, sem við 

heyrum og sjáum, og innri einkenni stams, sem ekki sjást en skipta miklu máli. 

Undir yfirborði ísjakans er að finna ótta við að tala, undanbrögð, sektarkennd, lítið 

sjálfstraust og samskiptaerfiðleika. Yfirborð ísjakans er þá stamið sjálft sem 

heyrist og sést auk annarra svipbrigða og hreyfinga. Erfiðasti hluti vandans er sá 

sem má líkja við ósýnilega hluta ísjakans (Larson og Svanholm, 1987). 

Með aldrinum dregur oftast úr staminu og í sumum tilfellum hverfur það með 

öllu. Ef það hverfur ekki haldast einkennin samt sem áður sjaldnast óbreytt. Mikil 

hætta er á að ísjakinn stækki og stamið verði æ meðvitaðara og þyngri byrgði á 

þeim sem stamar. Þegar barn byrjar að stama virðast ekki vera neinar neikvæðar 

tilfinningar tengdar stami til staðar. Í upphafi er stamið eingöngu talgalli en hætt 

er við að það fari fljótt að hafa áhrif á tilfinningalífið. Vandamálin innra með þeim 

sem stama, verða þeim í flestum tilfellum mun þungbærari en ytri einkenni 

stamsins (Larson og Svanholm, 1987). 

 

3.1   Sýn stamarans á sjálfan sig 

Stam getur haft skaðleg áhrif á sjálfsálit og sjálfsöryggi. Ákveðin viðhorf, 

hugmyndir og vanabundnar aðferðir til þess að fást við stam virðast einkenna 

talgallann. Í flestum tilfellum er það ríkjandi viðhorf meðal þeirra sem stama að 

stam sé skammarlegt, að tala sé óþægilegt og ógnvekjandi og þeir sem stama séu 

af óútskýranlegri ástæðu gjörsamlega ófærir um að tala á eðlilegan hátt. Ákveðin 

orð, hljóð og aðstæður geta valdið erfiðleikum og verða um síðir eitthvað til að 

óttast. Sá sem stamar telur að þeir sem hlusta á hann vorkenni og hlægi að honum 

auk þess sem þeir séu gagnrýnir, óþolinmóðir og vandræðalegir í hans garð. Oft 

eru þessar ályktanir þess sem stamar fjarri raunveruleikanum. Hann hefur einnig 

óraunhæfa sýn á þá sem stama ekki og telur að þeir séu algjörlega án hiks og 

kvíða varðandi talað mál. Þetta ýtir undir þá hörðu sýn hans á sjálfan sig, að hann 

sé fyrst og fremst einhver sem stamar og muni stama að eilífu (Bloodstein, 1995). 
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3.2   Tilraunir til að flýja stamið 

Framangreind viðhorf valda því að BSS á það til að tileinka sér ýmsar ýktar og 

árangurslitlar lausnir á vandamáli sínu. BSS er líklegt til þess að leggja það í vana 

sinn að forðast erfið orð með því að nota samheiti þeirra eða umorða þau. Einnig 

gæti barnið forðast aðstæður sem valda því kvíða og almennt takmarkar það 

orðaforða sinn og félagsleg samskipti. Sumir reyna að forðast stam með einhvers 

konar trúðslátum. Enn aðrir reyna að forðast augnsamband við áheyrendur, forðast 

að nefna stamið eða ræða það við aðra (Bloodstein, 1995). 

Stami fylgja oft einkennilegir kækir. Þessir kækir trufla í flestum tilvikum tal þess 

sem stamar mun meira en stamið sjálft og geta leitt til glundroða og félagslegrar 

einangrunar (Heite, 1998). Í augum þess sem stamar ekki geta þessir kækir virst 

mjög einkennileg hegðun. Oft reynir sá sem stamar að ljúka við orð með 

krampakenndum endurtekningum og stundum fylgir þessu ástandi skjálfti eða 

titringur í talfærunum. Öndunin verður oft óeðlileg og veldur því að talið verður 

þvingað. BSS reynir að ýta orðunum út í lok útöndunarinnar í stað þess að anda að 

sér nýju lofti. Stami fylgja gjarnan margskonar hreyfingar eins og að depla 

augunum eða stappa niður fótunum. Með athöfnum sem þessum reynir sá sem 

stamar að komast fram úr erfiðum orðum eða koma talinu af stað aftur. Vegna 

þessa er hætta á að einstaklingur sem stamar skeri sig út úr hópnum að vissu leyti 

(Larson og Svanholm, 1987). 

Reglulega eru lagðar fyrir rannsóknir á vegum Health Behavior in School-aged 

Children (HBSC) í 41 landi í Evrópu og Norður Ameríku. Niðurstöður HBSC 

könnunarinnar frá árunum 2001 til 2002 í Bretlandi benda til þess að stuðningur 

frá foreldrum og kennurum, auk þess að  falla inn í nemendahópinn að eigin mati 

(e. belong) hafi mikil áhrif á vellíðan barna og unglinga. Þeir nemendur sem töldu 

sig ekki eiga heima innan jafningahópsins voru tæplega þrisvar sinnum líklegri til 

þess að verða fyrir einelti en þeir nemendur sem töldu sig falla vel inn í hópinn 

(Morgan, Malam, Muri og Barker, 2006). Því er mikilvægt að BSS, sem og önnur 

börn, upplifi ekki að þau sé öðruvísi en hinir og falli því ekki inn í hópinn. 

Viðbrögð skólafélagana við staminu skipta miklu máli hvað varðar þessa 

upplifun. 
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3.3   Blygðunar- og sektarkennd 

Algengar tilfinningar sem eru samhliða stami eru kvíði, ótti og stundum reiði. Á 

bak við þessar tilfinningar eru svo undirliggjandi tilfinningar, blygðunarkennd og 

sekt. Þegar barn finnur til sektar er átt við óþægilega og sársaukafulla tilfinningu 

sem kemur í kjölfar þess að hafa gert eitthvað sem er talið rangt. Þegar barn finnur 

til blygðunar er átt við óþægilega eða sársaukafulla tilfinningu sem kemur í kjölfar 

þess að barnið áttar sig á að það sé á einhvern hátt öðruvísi og telur sig vera gallað 

eða misheppnað. Það skammast sín einfaldlega fyrir að vera eins og það er en ekki 

fyrir hegðun sína. Blygðunarkennd og sekt gætu verið grundvöllur fyrir því að 

aðrar tilfinningar, sem tengjast stami, geri vart við sig, eins og kvíði og fleira. 

Þessar tilfinningar geta svo aukið álagið á talhreyfikerfið sem eykur svo á 

stamhegðun og getur haft áhrif á árangur (Murphy, 1996). 

Ef einungis er lögð áhersla á að BSS þurfi að gera betur og að mistök séu ekki 

liðin þá eykst blygðunar- og sektarkenndin hjá barninu. Þess í stað ætti að leggja 

áherslu á að draga úr og koma í veg fyrir þessar tilfinningar með því að styðja við 

barnið á nærgætinn hátt. Það þarft að vera skýrt að stam er eðlilegt og það er 

eðlilegt að mistakast. Einnig verður að gera barninu ljóst að stam er ekki eins 

hryllilegt og margir telja. Stam er engum að kenna. Stundum getum við talað rétt 

og vel en stundum getum við það ekki. Viðeigandi umræður og viðurkenning á 

stami kemur kvillanum út í dagsljósið. Það varpar ljósi á leyndarmál sem allir 

vita, en enginn talar um (Murphy, 1996). 

Jafnvel vægt stam getur orðið til þess að gripið er fram í fyrir BSS, þeim sýnd 

lítilsvirðing, óþolinmæði og dónaskapur. Vangeta til þess að taka þátt í samtali 

eða umræðum á jafnréttisgrundvelli getur valdið reiði og leitt til þess að BSS 

finnst þau vera yfirgefin og lítilsvirt. Því er ekki erfitt að ímynda sér þær 

tilfinningalegu flækjur sem BSS upplifa og skilja að vonbrigði og blygðun eru 

gjarnan fylgifiskar stams (Heite, 1998). 

Þó rannsóknir bendi til þess að vandmál sökum stams og vanlíðan BSS geti verið 

alvarleg er það alls ekki raunin varðandi öll börn. Mörg þeirra virðast ekki hafa 

miklar áhyggjur af talgallanum og telja að þetta hafi ekki mikil áhrif á félagslega 

stöðu þeirra meðal jafningja. Aðrar rannsóknir hafa svo bent til þess að ákveðnir 
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þættir stams séu hverfandi með aldri svo sem, umorðun, að forðast að tala, að 

stimpla sig sem stamara og félagsfælni (Bloodstein, 1995). 
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4   Stam í skólastarfi 

Að geta átt í samskiptum við aðra á eðlilegan og skiljanlegan máta er hverjum 

manni mikilvægt. Fyrir einstakling sem stamar geta einföldustu tjáskipti reynst 

mjög erfið. Samskiptaerfiðleikar í nútímasamfélagi, sem leggur mikla áherslu á 

samskiptahæfni, geta haft afgerandi áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins (Bennet, 

1995). 

Fjölmargir þættir skólastarfsins byggja á hinu talaða orði og er afar mikilvægt að 

nemendur séu reiðubúnir til þess að taka þátt í umræðum. Umræður eru snar 

þáttur í starfi skólans en þær geta sett nemendur sem stama í ákveðin vandræði 

(Larson og Svanholm, 1987). Þeir nemendur sem eiga auðvelt með að tjá sig 

munnlega fá oft mikinn tíma og góða athygli frá kennaranum. Kennarinn reynir 

þó oft að draga þá nemendur inn í umræðuna sem eru hlédrægir og taka lítinn þátt 

og gera þá virka. Nemendur sem stama eru oftast í þeim hópi og þessum 

nemendum líður í mörgum tilfellum illa, sérstaklega þegar þeir vita að þeir eiga að 

segja eitthvað og að senn komi röðin að þeim (Elmar Þórðarson, 1991). 

 

4.1   Stam í kennslustofunni 

Bekkjarandinn er mikilvægur í ljósi þess að stam er háð þeim aðstæðum sem BSS 

er í. Ef mikil spenna er á milli nemenda og kennara er líklegt að hún hafi neikvæð 

áhrif á þá sem stama en ef gott samband og gagnkvæm virðing er á milli kennara 

og nemenda hefur það góð áhrif á stamið (Elmar Þórðarson, 1991).  

Félagarnir eiga það til að bregðast við staminu með því að hlæja, gefa hornauga 

eða snúa sér við. Umræður innan bekkjarins um eðli stams getur dýpkað skilning 

félaganna á þeim vandamálum sem fylgja því að stama. Mikilvægt er að 

nemendur fái hreinskilningslegar upplýsingar og að hlutirnir séu kallaðir réttum 

nöfnum. Þá gefst einnig tækifæri til þess að útskýra hvaða afleiðingar röng 

framkoma getur haft fyrir einstakling sem stamar. Stríðni/einelti vegna stams 

getur haft sérstaklega alvarlegar afleiðingar. Nemanda sem er strítt vegna rauða 

hársins verður ekki rauðhærðari fyrir vikið. Ef nemanda er hins vegar strítt vegna 

stams getur stríðnin orðið til þess að stamið eykst og jafnvel valdið því að 

viðkomandi dregur sig í hlé og hættir að tala (Larson og Svanholm, 1987; Elmar 

Þórðarson, 1991).  
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Góður skilningur kennara á vanda nemanda sem stamar er nauðsynlegur til þess 

að honum geti liðið vel (Elmar Þórðarson, 1991). Kennarar verða að hafa í huga 

að þó til sé sérmenntað fólk í meðferð á stami er nemandinn sem stamar 

sérfræðingur í sínu stami (Larson og Svanholm, 1987). Kennarinn þarf að tala við 

nemandann um stamið, þ.e. ef nemandinn hefur yfir höfuð áhuga á að ræða það. 

Sumir nemendur eru opnari fyrir þessum umræðum en aðrir. Einnig er mikilvægt 

að hlusta af eftirtekt á nemandann, halda augnsambandi og slakri líkamstjáningu. 

Með því að einblína á það sem barnið segir frekar en hvernig það er sagt má 

minnka líkurnar á að barnið öðlist neikvæðar minningar um stamið. Forðast skal 

að klára setningar barnsins eða gefa því ráð um hvernig það á að tala. Auk þess 

ætti kennari i ekki að stinga upp á að barnið noti önnur auðveldari orð í stað þeirra 

erfiðu því það getur leitt til minna sjálfstraust og aukið á vandamál stamsins 

(Langevin, 2000).  
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5   Einelti 

BSS verður stundum fyrir einelti og/eða stríðni vegna stamsins. Þegar unnið er 

gegn einelti og stríðni í garð BSS er mikilvægt að hafa í huga að börn geta 

umborið jafnvel mjög truflandi hegðun ef þau skilja orsakir, eðli og afleiðingar 

þessarar hegðunar (Heite, 1998). 

Til eru margar skilgreiningar á einelti en algengast er að stuðst sé við 

skilgreiningu Dan Olweusar á hugtakinu. Samkvæmt honum er einstaklingur 

lagður í einelti ef hann er tekinn fyrir af einum eða fleirum með síendurteknum 

neikvæðum verknaði yfir ákveðið tímabil. Með neikvæðum verknaði er átt við 

stríðni, látbragð, niðrandi ummæli og sögusagnir, andlega kúgun, hótanir af ýmsu 

tagi, líkamlega misbeitingu, félagslega höfnun eða markviss einangrun og 

útskúfun. Oftast stendur þolandinn höllum fæti gegn gerandanum (Olweues, 

2005). Einelti getur verið bæði líkamlegt og/eða andlegt. Í líkamlegu einelti felst 

hvers konar líkamlegt áreiti en í andlegu einelti felst stríðni, höfnun, svipbrigði 

o.fl. (Roland og Vaaland, 2001). Rigby gerði rannsókn sem gaf til kynna að 

andlegt ofbeldi með orðum sé lang algengasta birtingamynd eineltis en líkamleg 

misbeiting sé óalgengust (Rigby, 1996). 

Meginatriðið varðandi hugtakið einelti er valdaójafnvægið milli þess sem leggur í 

einelti og þess sem verður fyrir eineltinu.  Þolandinn á gjarnan erfitt með að verja 

sig og er á vissan hátt hjálparlaus gagnvart þeim sem veldur áreitinu. Þolendur eru 

oft óviljugir til þess að ræða eineltið og stríðnina af mörgum ástæðum. Sem dæmi 

má nefna ótta við viðbrögð fullorðinna eða hefnd gerenda. Sektarkennd eða 

skömm, vegna þess að þeir kenna sjálfum sér um eineltið og telja að enginn geti 

hjálpað þeim (Langevin, 2000).  

Þolendur eineltis finna oftar en ekki til mikillar vanlíðunar. Barn sem verður fyrir 

einelti er hrætt, öryggislaust, einmanna og tortryggið gagnvart félögunum. Smám 

saman fer því að finnast eitthvað vera að sér. Í kjölfar þess hverfur sjálfstraustið 

og barnið einangrar sig. Einnig getur það verið spennt og utangátta í skólanum og 

hefur jafnvel engan áhuga á að mæta í skólann. Þetta hefur áhrif á námsárangur og 

í sumum tilfellum gerir skólaleiði vart við sig. Ef einelti verður langvarandi veldur 

það streitu sem getur svo leitt til alvarlegri vandamála eins og mikillar neikvæðrar 

hegðunar, lystarleysis og þunglyndis (Arthur Morthens, Guðmundur Sighvatsson, 
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Jóhann Thoroddsen, Sesselja Snævarr, Unnur Kristjánsdóttir og Þorlákur H. 

Helgason, 2001). 

Neikvæð áhrif eineltis á geðheilsu nemenda eru augljós og afdráttarlaus. 

Þátttakendur í könnun sem gerð var í Bretlandi árið 2002 á skoðun barna og 

unglinga varðandi hegðun í skóla, töldu að einelti væri megin orsök óánægju, 

lélegs námsárangurs og óhamingju fjölda nemenda (Children´s Society, 2002). 

Nansel, Craig, Overpeck, Saluja og Ruan unnu alþjóðlega rannsókn á tengslum 

milli eineltis og félagslegrar aðlögunar (e. psychosocial adjustment). Niðurstöður 

gáfu til kynna, að þrátt fyrir að tilfelli eineltis væru misjafnlega mörg eftir 

heimshlutum, þá voru í öllum tilfellum sterk tengsl á milli eineltis og félagslegrar 

aðlögunar. Gerendur og þolendur eineltis greindu frá heilsufars vandamálum, 

tilfinningalegum erfiðleikum og vandræðum við aðlagast skólaumhverfinu 

(Nansel, Craig, Overpeck, Saluja og Ruan, 2004).  

 

Einelti getur haft áhrif á fleiri en þolendendur og gerendur þess. Börn sem eru 

vitni að einelti geta fundið til óþæginda og kvíða. Þau gætu einnig tekið þátt í 

eineltinu af ótta við að verða næsta fórnalamb. Þeir sem standa með þolandanum 

eiga það einmitt á hættu að verða teknir fyrir næst. Kjarninn í þessu er að 

jafningjar eru oft fórnarlömb rétt eins og þolendur og er þeim stjórnað af valdi 

gerendanna (Langevin, 2000).  

Börn sem leggja í einelti eru í áhættuhópi hvað varðar slæman námsárangur, 

vanrækslu, hegðunarvandamál og mistnotkun vímuefna. Einnig eru þau líklegri til 

að sýna árásarhneigð og tilhneigingu til glæpa. Þessir þættir gætu enn verið til 

staðar fram á fullorðinsár. Skólafélagar og jafningjar segja oft ekki frá því sem á 

sér stað af ótta við að gerendur hefni sín eða eins og fyrr segir, að þeir lendi sjálfir 

í einelti. Þeir telja því oft öruggara að skipta sér ekki að eineltinu. Ef nemendur 

telja öruggt að segja starfsfólki eða öðrum frá því þegar þeir verða vitni af einelti, 

þ.e. ef þeir sýna ábyrgð, gæti það verið áhrifamesta forvörnin gegn einelti. Ef 

nemendur eru meðvitaðir um að einelti snýst um valdbeitingu og þeir átta sig á að 

með breyttu viðhorfi geti þeir haft áhrif á þessi völd, getur það komið í veg fyrir 

eða stöðvað einelti. Völd gerandans felast að miklu leyti í félagahópnum sem 

styður hann í eineltinu. Þau felast í áheyrendunum og viðhlæjendunum. Ef 
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jafningjar láta einelti og stríðni ekki viðgangast þegar þeir verða vitni að því 

stöðvast eineltið í helmingi tilfella. Styðja verður við jafningjana eða 

nemendahópinn og kenna viðeigandi leiðir til þess að bregðast við einelti 

(Langevin, 2000). 

Einelti er nátengt skólabrag hvers skóla og því hegðunar- og samskiptamynstri 

sem viðgengst í skólanum. Þess vegna er mjög mikilvægt að stefnumótun í 

eineltismálum sé tengd heildarumhverfi skólans og hafi það að markmiði að 

tryggja skólaumhverfi þar sem nemendum líður vel og búa við öryggi. Góður 

bekkjarandi er grundvöllur þess að byggja upp jákvæðan skólabrag. Til þess að 

nemendum líði vel í skólanum verða þeir að geta tjáð sig óhikað og óttalaust. Þeir 

þurfa að vita að einelti er ekki liðið. Einnig líður nemendum betur ef samskipti 

skóla og heimilis eru góð og skólareglur eru sanngjarnar. Vellíðan nemenda 

byggist þar að auki á því að í skólanum ríki gagnkvæm virðing og hver og einn 

fær að vera á eigin forsendum. Vellíðan í skóla eykur námsárangur, styrkir 

sjálfsmynd nemandans og eflir félagsþroska hans (Arthur Morthens o.fl., 2001). 
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6   Einelti og stríðni vegna stams 

Talið er að einelti í garð BSS geti haft margháttuð áhrif á stamið og aukið á 

talerfiðleika þeirra vegna þess að neikvæðar tilfinningar verða algengari og 

tilhneiging til þess að forðast aðstæður þar sem börnin þurfa að tala verður meiri. 

Enn fremur eykur eineltið líkurnar á því að barnið forðist að nota þau orð sem það 

gæti átt í erfiðleikum með að segja upphátt og takmarki þannig orðaforða sinn 

(Langevin, 2000).  

Árið 1998 unnu Langevin, Bortnick, Hammer og Wiebe rannsókn á BSS. 

Þátttakendurnir, sem voru 28, komu víðsvegar að úr heiminum og var um að ræða 

börn á aldrinum sjö til fimmtán ára. Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka 

tíðni og eðli stríðni og/eða eineltis í garð BSS. Samkvæmt niðurstöðunum höfðu 

59 prósent þátttakenda orðið fyrir einelti eða stríðni vegna stamsins og þar af 

sögðust 56 prósent þeirra hafa orðið fyrir einelti og/eða stríðni einu sinni í viku 

eða oftar. Þessar tölur eru hærri en þær sem skýra frá einelti á skólabörnum 

almennt og voru börnin í meira uppnámi vegna stríðni eða eineltis sökum stamsins 

heldur en sökum þyngdar eða háralitar. Stór hluti barnanna sem var strítt vegna 

stamsins, eða 81 prósent, tóku stríðnina mikið inn á sig og/eða voru í miklu 

uppnámi í kjölfar hennar. Þar af voru 31 prósent alltaf í miklu uppnámi vegna 

stríðninnar. Öll börnin sem urðu fyrir stríðni eða einelti kvörtuðu undan því að 

gerandinn hermdi eftir staminu og flest kvörtuðu undan því að gerandinn gerði 

grín að þeim. Fá kvörtuðu undan líkamlegu áreiti. Þeir þátttakendur sem stömuðu 

mjög mikið voru í fleiri tilvikum lagðir í einelti en þeir sem stömuðu minna. Þessi 

munur var þó ekki mikill, en samt sem áður til staðar. Langevin, Bortnick, 

Hammer og Wiebe, 1998). 

Algengast var að stríðnin eða eineltið ætti sér stað á skólalóðinni eða í 

skólastofunni. Algengasta birtingarmynd stríðninnar og/eða eineltisins var 

uppnefni og að herma eftir eða gera grín að staminu. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að ytri mismunur (e. external differences) auki líkur á að börn verði fyrir 

stríðni eða einelti (Langevin o.fl., 1998). Fyrri rannsóknir Frewer (1993) greindu 

frá svipuðum niðurstöðum, þ.e. meirihluti þátttakenda, ellefu af tólf, greindu frá 

því að hermt hafði verið eftir eða gert grín að staminu (Frewer, 1993). 



Háskóli Íslands  Menntavísindasvið  

22 
 

Þátttakendur rannsóknarinnar sögðu frá því að þeir forðuðust ákveðnar 

talaðstæður (e. speaking situation) í bekknum vegna þess að stamið hamlaði þeim 

þegar þeir lásu, töluðu, svöruðu spurningum, spurðu spurninga og óskuðu eftir 

hjálp frá kennaranum. Stamið hafði einnig áhrif á einbeitingu þeirra í 

kennslustundum. Félagsleg staða þátttakenda og barna sem áttu við aðra 

talerfiðleika að stríða var lakari en hjá öðrum börnum sem ekki áttu við neina 

slíka erfiðleika að stríða (Langevin o.fl., 1998). Niðurstöður Langevin og félaga 

eru í samræmi við niðurstöður Frewer en þátttakendur í þeirri rannsókn greindu 

einnig frá því að þeir forðuðust ákveðnar talaðstæður vegna þess að stamið hafði 

áhrif á tjáningu þeirra og einbeitingu (Frewer, 1993).  

Samkvæmt breskri rannsókn sem unnin var af Monney og Smith árið 1995, hafa 

um 83 prósent fullorðinna sem stama orðið fyrir einelti í skóla. Tæplega einn af 

hverjum fimm hafa orðið fyrir einelti á hverjum degi og 71 prósent segja að það 

hafi átt sér stað að minnsta kosti einu sinni í viku. Tveir af hverjum þremur 

þolendum segja að eineltið hafi haft áhrif á námið í skólanum og næstum því 

helmingur telur að það hafi haft langtímaáhrif á borð við lágt sjálfsmat, kvíða, 

martraðir, hatur í garð kennara og ofsóknarkennd (Mooney og Smith, 1995). 

 

6.1   Félagsleg staða þeirra sem stama 

Stam getur haft alvarlegar afleiðingar á velferð skólabarna og neikvæð áhrif stams 

á félagslega stöðu BSS eru skýr. Viðhorf barna á grunnskólaaldri til samnemenda 

sinna sem stama eru oftast neikvæð og er þeim  gjarnan strítt sökum stamsins. 

Einnig eru minni líkur á að BSS séu taldir leiðtogar og oftast líta samnemendur á 

þá sem eineltisþolendur í stað jafningja sem stama ekki. Þrátt fyrir að barn sem 

stamar verði ekki endilega oft fyrir einelti og stríðni en er aðeins strítt einstaka 

sinnum geta afleiðingarnar samt sem áður verið mjög alvarlegar (Langevin, 

Packman og Onslow, 2009; Langevin, 2009). 

Í kjölfar þessara neikvæðu áhrifa stams á félagslega stöðu BSS er brýn þörf á 

kennslu- eða fræðsluefni sem skýrir stam fyrir nemendum. Langevin, Kully og 

Boberg hófust handa við að þróa fræðsluefni sem mætti notast við til þess að 

breyta viðhorfum gagnvart BSS og þar með bæta bekkjarumhverfið (e. classroom 

environment). Einnig mætti nota efnið í þeim tilgangi að draga úr tíðni þess að 
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börnum sé strítt og þau lögð í einelti vegna þess að þau stama. Það lá í augum 

uppi að til þess að bæta bekkjarandann og draga úr stríðni og einelti væri 

nauðsynlegt að vinna með öllum þeim einstaklingum sem koma að stríðninni og 

eineltinu, þolendunum, gerendunum og jafningjum. Í kjölfarið varð til áætlunin, 

Teasing and Bullying: Unacceptable Behavior (TAB-áætlunin), á íslensku: Stríðni 

og einelti: Óásættanleg hegðun. Áætlunin hefur tvö markmið að leiðarljósi. 

Annars vegar að útvega fræðsluefni til þess að breyta viðhorfum varðandi einelti 

og hvernig má bregðast við því og hins vegar að breyta viðhorfum gagnvart BSS 

(Langevin, 2000). Héðan í frá verður vísað í þessa áætlun sem TAB-áætlunina. 

6.2   TAB- áætlunin 

TAB-áætlunin getur spornað gegn einelti með því að breyta viðhorfum til stríðni 

og eineltis og með því að breyta viðhorfum gangvart börnum sem eru á einhvern 

hátt frábrugðin, þá sérstaklega gagnvart BSS. Viðhorf einstaklingsins hefur áhrif á 

hvernig hann hugsar, hvernig honum líður og hvernig hann hagar sér. 

Viðhorfsbreyting er því forsenda þess að breyting verði á hegðun, hugsun og 

líðan. Í áætluninni er lögð áhersla á að börn segi fullorðnum frá ef einelti á sér 

stað. Ekki er tekið til þeirra ráða að refsa börnum sem leggja í einelti í þessari 

áætlun. Þess í stað vinna börnin að því að leysa vandann í sameiningu og eru þau 

gerð meðvituð um að þau þurfa að hjálpa börnum sem leggja í einelti að breyta 

hegðun sinni (Langevin, 2000). 

Upphaflega var TAB-áætlunin aðeins ætluð fjórða til sjötta bekk grunnskólans en 

hún var einnig notuð í þriðja bekk án vandkvæða. Viðhorf nemenda breyttust til 

hins betra í öllum árgöngum en breytingarnar voru mestar í fjórða bekk. Því má 

ætla að ef taka á áætlunin fyrir í einum árangi væri tilvalið að gera það í fjórða 

bekk. Áætlunin hefur verið aðlöguð að fyrsta og öðrum bekk sem og sérdeildum á 

unglingastigi en árangur hennar hefur enn ekki verið rannsakaður til fulls á 

þessum skólastigum (Langevin, 2000). 

TAB-áætlunin samanstendur af kennsluleiðbeiningum, endurnýtanlegum 

verkefnablöðum til notkunar í umfjöllunum heima og í skólanum, dreifiriti fyrir 

foreldra og myndband. Myndbandið styður við innihald kennsluleiðbeininganna 

en einnig er hægt að nota það sjálfstætt til þess að kveikja umræður eða umfjöllun 

um stam. Í áætluninni eru kaflar tileinkaðir einelti og fela í sér umfjöllun um 
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ólíkar birtingar eineltis, hvers vegna börn leggja í einelti, hvernig má bregðast við 

því og líðan þolandans. Einnig er umfjöllun um muninn á góðlátlegri stríðni og á  

stríðni sem fellur undir einelti. Þá er fjallað um hvernig byggja skal upp jákvæð 

samskipti. Í því felst að ræða um hvernig bera eigi virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum. Kaflarnir sem eru tileinkaðir stami fela í sér umfjöllun um hvað er líkt og 

hvað er ólíkt með börnum, orsakir stams, algengar og óraunhæfar staðhæfingar 

um stam og aðferðir til að vera tillitssamur viðmælandi (Langevin, 2009). 

Þegar stamið er rætt við börnin telur Langevin að það sé árangursríkara að 

einblína á hvers vegna við heyrum stamið heldur en að fara í flóknar umræður um 

hvers vegna það er til staðar yfir höfuð. Í TAB-áætluninni má finna verkefni fyrir 

ung börn sem fjalla um hvaða vöðvar eru notaðir við talað mál og hvernig stam 

truflar fína samhæfingu talfæranna. Þessi umfjöllun er víðari hjá eldri börnunum 

og vísar í mið- og úttaugakerfið (e. central and peripheral nervous systems) sem er 

viðriðið talað mál (Langevin, 2009). 

 

6.2.1  Þróun áætlunarinnar 

TAB-áætlunin var unnin í samráði við BSS og börn sem stama ekki, ráðgjafa 

innan og utan skólakerfisins, kennara, sérfræðinga í eineltismálum og 

talmeinafræðinga. Áætlunin var þróuð til þess að kennarar, talmeinafræðingar, 

ráðgjafar og aðrir sem vinna með börnum í fjórða til sjötta bekk geti notað hana 

og hægt er að aðlaga hana að öllum skólum og öllum árgöngum um allan heim. 

(Langevin, 2009). 

Árangur TAB-áætlunarinnar hefur verið rannsakaður rækilega með 

viðhorfskönnunum og hafa niðurstöður gefið til kynna að TAB-áætlunin sé 

árangursrík við að breyta viðhorfum gagnvart þolendum eineltis, einelti og BSS, 

til hins betra. Notkun TAB-áætlunarinnar er mismunandi eftir því hver markmið 

íhlutunar eru og hversu mikill tími er áætlaður í notkun hennar. Notast má við 

áætlunina eina og sér sem bekkjarmiðaða íhlutun, sem skólastefnu eða hluta af 

eineltisáætlun skólans, sem úrræði í heilbrigðisáætlun (e. health curriculum) og í 

einstaklings- og hópráðgjöf (Langevin, 2000). 
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6.2.2  PATCS-mælikvarðinn 

Til þess að meta árangur TAB-áætlunarinnar þróuðu Langevin og Hagler (2004) 

PATCS-mælikvarðann, Peer Attitudes Toward Children who Stutter scale, á 

íslensku: Mælikvarði á viiðhorfum jafningja gagnvart börnum sem stama. 

PATCS-mælikvarðinn var gerður til þess að skoða viðhorf grunnskólanema og 

hversu algengt er að þessi viðhorf séu neikvæð. Seinna meir var markmiðið að 

afla upplýsinga sem gætu nýst til þess að þróa frekari fræðsluáætlanir (e. 

education programs) (Langevin, 2009). 

PATCS-mælikvarðinn skiptist í þrjá undirmælikvarða; Jákvæð félagsleg hegðun 

(e. Positive Social Distance, PSD), Félagslegur þrýstingur (e. Social Pressure, SP) 

og Orðaskipti (e. Verbal Interaction, VI). Notast er við Likert-kvarða, þ.e. 

svarendur merkja við á kvarða með jákvæða og neikvæða stefnu, t.d. „Mjög 

sammála“ til „Mjög ósammála“ (Langevin, 2009; Þorlákur Karlsson, 2003). PSD-

mælikvarðinn endurspeglar hversu þægilegt (e. comfortable) það er almennt að 

umgangast BSS, t.d. „Ég myndi leyfa einhverjum sem stamar að vera með okkur“. 

SP-mælikvarðinn endurspeglar áhyggjur af því hvað öðrum finnst um BSS, t.d. 

„Ég myndi skammast mín fyrir að sjást með einhverjum sem stamar“. VI-

mælikvarðinn einkennist af gremju, t.d. „Það færi í taugarnar á mér að tala við 

einhvern sem stamar“ (Langevin, 2009). 

Undirmælikvarðarnir þrír, PSD, SP og VI, veita upplýsingar sem hægt er að nota 

þegar fræðsluáætlanir eru þróaðar. Umfjöllunin gæti þá tengst viðurkenningu á 

BSS þar sem börn tala um hvað er líkt og ólíkt með einstaklingum, að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir varðandi samskipti við BSS og hvernig má bregðast við 

þrýstingi frá félögum. Einnig gætu verið umræður um aðferðir til að gera 

viðmælanda tillitssaman og kurteisan og hvernig má takast á við gremju sem bæði 

viðmælandi og BSS finna fyrir þegar stamið truflar samskipti. Dæmi um aðstæður 

þar sem stam truflar samskipti á þennan hátt gæti verið þegar BSS talar við 

samnemenda sinn og stamar eða hikar mikið. Viðmælandinn gæti orðið pirraður 

og óþolinmóður og jafnvel gripið fram í fyrir þeim sem talar. Þetta gæti truflað 

þann sem stamar, aukið stamið, valdið óöryggi og gremju og gæti hann átt enn 

erfiðara með að koma efninu frá sér. Í TAB-áætluninni er að finna umfjöllun um 

góða viðmælendur og hvernig einstaklingar eru líkir og ólíkir en enn vantar þó að 
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þróa frekar hvernig má fjalla um að taka sjálfstæðar ákvarðanir um samskipti við 

BSS. Að taka sjálfstæðar ákvarðanir þrátt fyrir þrýsting frá félögum er áskorun 

fyrir öll börn (Langevin, 2009). 

 

6.3   Mikilvægi þess að kynnast BSS 

Rannsóknir sýna að nemendur sem hafa átt í samskiptum við einstaklinga sem 

stama eru með jákvæðara viðhorf gagnvart þeim en ella. Hugsanlega gæti verið 

árangursríkt að nemendur fái kynni af einhverjum sem stamar þegar stamfræðsla 

líkt og í TAB-áætluninni stendur yfir. Í þeim bekkjum þar sem ekki er BSS, og 

nemendur fá þar af leiðandi ekki tækifæri til að hitta einstakling sem stamar í 

eigin persónu er tilvalið að nota myndbandið sem fylgir TAB-áætluninni. Talið er 

að mynddiskurinn hafi jákvæð áhrif á viðhorf grunnskólanemenda til BSS. Í 

myndbandinu eru meðal annars upptökur af BSS og eru opinská varðandi stamið 

(Langevin, 2009). Mynddiskurinn er fjórtán mínútur og skiptist í tvo kafla. Lagt er 

til að myndbandið sé sýnt í heild sinni þegar vinna með áætlunina hefst eða í 

hlutum meðfram hliðstæðri umfjöllun. Einnig má nota myndbandið eitt og sér sem 

kveikju að umræðum í bekknum, eins og fyrr segir. Ef það er BSS í bekknum er 

mikilvægt að ræða við barnið og foreldra þess um sýningu á mynddisknum. 

Hugsanlega vill barnið ekki vera á staðnum þegar myndbandið er sýnt og þá þarf 

að taka ákvörðun um það (Langevin, 2000). 

 

6.4   Áhrif nemenda hver á annan 

Rannsóknir benda til þess að tuttugu prósent nemenda hafi neikvætt viðhorf 

gagnvart BSS. Gera má ráð fyrir að tilfinningar og hegðun barna sem stama ekki 

geti verið undir miklum áhrifum frá öðrum nemendum sem ekki stama. 

Niðurstöður gera ráð fyrir að stór hluti þeirra sem ekki stama sé líklegur til þess 

að hafa neikvæð áhrif á tilfinningar og hegðun félaga sinna gagnvart BSS. Þessar 

niðurstöður eru mikilvægar í ljósi þess að talið er að rúmlega einn af hverjum 

fjórum nemendum sé meðvirkur í einelti, þ.e. hlær eða flissar að stríðninni, horfir 

á eða hvetur gerandann, eða tekur beinan þátt í eineltinu. Ofangreind atriði ýta enn 

frekar undir nauðsyn skólamiðaðra fræðsluáætlana um stam  (Langevin, 2009). 
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6.5   Samantekt og rannsóknarspurning 
Samkvæmt fyrrnefndum erlendum rannsóknum verður stór hluti BSS fyrir einelti 

og/eða stríðni vegna stamsins (Langevin o.fl. 1998; Mooney og Smith, 1995; 

Frewer, 1993).  TAB-áætlunin, eineltisáætlun sem var þróuð sérstaklega með BSS 

í huga, hefur, eins og fyrr segir, verið árangursrík í baráttunni við einelti og breytt 

viðhorfum nemenda til BSS og eineltis til hins betra (Langevin, 2000). Í ljósi 

þessa niðurstaðna vaknar upp sú spurning hvort þetta eigi einnig við um Ísland en 

einelti og/eða stríðni vegna stams hefur ekki verið rannsakað hérlendis. Markmið 

rannsóknarinnar er að rannsaka hvort grunnskólabörn á Íslandi sem stama verði 

fyrir stríðni og/eða einelti vegna stamsins. Rannsóknarspurningin er því 

eftirfarandi: Eru íslensk börn á aldrinum sex til tólf ára lögð í einelti og/eða strítt 

vegna þess að þau stama? Einnig er hugað að því hvernig mætti bregðast við eða 

fyrirbyggja einelti og/eða stríðni vegna stams, t.d. með notkun TAB-

áætlunarinnar. Út frá umfjölluninni hér að framan má leggja fram þá tilgátu að 

börn á Íslandi sem stama verði að einhverju leyti fyrir einelti og/eða stríðni vegna 

stams líkt og börn erlendis og að TAB-áætlunin gæti borið sama árangur hér á 

landi og hún hefur gert erlendis (Langevin, 2000).  
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7   Aðferð 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni hér að framan, var ákveðið að 

leggja spurningalista fyrir grunnskólanemendur sem stama. Hér á eftir er gerð og 

framkvæmd rannsóknarinnar lýst, hverjir tóku þátt í henni og hvernig 

spurningalistinn var hannaður.  

 

7.1.   Rannsóknarsnið og mælitæki 

Rannsóknarefnið er mjög viðkvæmt, erfitt er að nálgast þátttakendur og eru þeir 

búsettir víðsvegar um landið. Því þótti hentugast og árangursríkast að notast við 

spurningalista sem telst til megindlegrar aðferðafræði (McMillian, 2004). 

Höfundar höfðu samband við Árna Þór Birgisson hjá Málbjörgu í von um að hann 

gæti bent á einstaklinga til þess að taka þátt í rannsókninni. Hann var allur að vilja 

gerður, en því miður gat hann ekki aðstoðað höfunda að þessu sinni þar sem hann 

gat aðeins bent á einstaklinga á unglings- og fullorðinsaldri, en það átti ekki við í 

þessari rannsókn. Því ákváðu höfundar að leita til leiðbeinanda, Jóhönnu 

Einarsdóttur, en hún starfar m.a. sem talmeinafræðingur með BSS. Jóhanna gat 

lagt fram hjálparhönd og útvegað þátttakendur fyrir rannsóknina. Hún afhenti 

þeim spurningalistann sem hafa leitað til hennar vegna stams og voru viljugir til 

þess að taka þátt í rannsókninni. Þegar þátttakendur höfðu svarað 

spurningalistunum kom hún þeim aftur í hendur höfunda, sem unnu úr svörunum. 

Hlutverk spurningalista er að yfirfæra markmið rannsóknar yfir í spurningar. 

Notast var við lokaðar spurningar í rannsókninni vegna þess að þá er auðveldara 

að svara og greina svörin, auk þess að minna er af skekkjum sem tengjast því 

hvernig spurt er (Aaker, Kumar og Day 2000). Með spurningakönnunum má safna 

fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Rannsakendur vilja að allir þátttakendur 

svari öllum spurningum og að þeir skilji spurningarnar á sama hátt og 

rannsakendur. Því þarf að huga að orðalagi spurninga og svarkosta. Einnig skiptir 

miklu máli að hyggja að röð spurninga í lista vegna þess að röðin getur haft áhrif á 

nákvæmni svara við spurningum (Þorlákur Karlsson, 2003).   

Mikilvægt er að spurningalistinn sé áreiðanlegur og réttmætur. Með áreiðanleika 

er átt við að ef rannsóknin yrði endurtekin myndu fást svipaðar niðurstöður. 
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Réttmæti felst í spurningalistanum sjálfum, að hann endurvarpi 

rannsóknarspurninguna. Það hefur styrkt spurningakannanir að þær eru réttmætar í 

þeim skilningi að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og þess sem 

það gerir (Þorlákur Karlsson, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í 

spurningalistanum sem notast var við í rannsókninni var áreiðanleiki tryggður 

með því að foreldrar og þátttakendur svöruðu spurningalistanum saman og ræddu 

hann. Réttmæti spurningalistans var tryggt með því að leggja áherslu á að 

spurningarnar sem notaðar voru í listanum svöruðu rannsóknarspurningunni og 

því sem vert var að skoða í tengslum við hana. 

Ákveðið var að notast að mestu við Likert-kvarða í rannsókninni, þ.e. fimmtán af 

nítján spurningum á listanum höfðu valkostina: mjög sammála, frekar sammála, 

hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála og mjög ósammála, þar sem 

svarendur merktu við þann valkost sem átti best við hverju sinni. Af síðustu 

fjórum spurningunum voru tvær þar sem svarendur gátu merkt við alla þá valkosti 

sem áttu við og tvær sem vísuðu til kyns og aldurs.  

Spurningalistinn mótaðist á meðan á gagnaöflun stóð. Eins og fyrr segir er 

rannsóknarefnið í heild sinni mjög viðkvæmt og ef til vill erfitt að fá þátttakendur 

til þess að fjalla um það. Þess vegna var reynt eftir bestu getu að hafa fyrstu 

spurningarnar heldur almennar. Með því móti var reynt að fá þátttakendur til þess 

að nálgast eigið stam og hugsa um það. Því næst komu spurningar um hversu 

auðvelt eða erfitt þátttakendur áttu með að ræða stamið við aðra og hvort þeir 

vildu að það væri rætt. Þá komu viðkvæmar spurningar sem varða tilfinningar og 

hegðun þátttakenda. Í kjölfar þeirra komu mikilvægar spurningar um stríðni og 

einelti. Að lokum var spurt um almennar upplýsingar eins og kyn og aldur. 

Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka 1.  

 

7.2   Þátttakendur og framkvæmd 

Notast var við markmiðsúrtak, en því er beitt í sérstökum aðstæðum þar sem 

rannsakendur þurfa að beita dómgreind sinni til að velja úrtak sem hæfir markmiði 

rannsóknarinnar. Úrtakið er þá valið með tilliti til þess sem á að rannsaka, í þessu 

tilfelli einelti og stam (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlson, 2003). Eins og 

áður hefur komið fram er verið að skoða tiltekinn hóp barna sem ekki er hægt að 
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ná til með hefðbundnu úrtaki. Ekki er auðvelt að nálgast hópinn sem hæfir 

markmiði rannsóknarinnar og þess vegna voru þátttakendur valdir eftir 

hentugleika. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru grunnskólanemendur víðsvegar að af landinu á 

aldrinum sjö til tólf ára sem rannsakendur höfðu tækifæri á að nálgast. Allir þessir 

nemendur voru í tengslum við Jóhönnu Einarsdóttur, talmeinafræðing, vegna 

stams á tímabilinu febrúar til mars 2010. Úrtakið er því miðað við nemendur sem 

hafa leitað sér hjálpar við staminu, unnið með það og hafa ef til vill að hluta til 

sætt sig við að þeir stami og þurfi hjálp. Hafa ber í huga að líklegt er að mun fleiri 

nemendur stami en þeir sem hafa leitað til talmeinafræðings. Einhverjum þeirra 

gæti þó þótt stamið of viðkvæmt til þess að fást við það, viðurkenna vandamálið 

og leita sér hjálpar eða taka þátt í rannsókn sem þessari. 

Þátttakendur og foreldrar fengu spurningalistann og svöruðu honum í sameiningu. 

Þannig gafst þeim færi á að ræða saman um spurningarnar. Svör bárust frá sjö 

einstaklingum, tveimur stelpum og fimm strákum, ýmist í tölvuformi eða 

útprentuð. Aldursdreifing svarenda dreifist þannig að tveir nemendur voru í 

öðrum bekk, tveir í þriðja, einn í fjórða, einn í fimmta og einn í sjötta bekk. 

Skiptinguna má sjá myndrænt á mynd 7-1. 

  

Mynd 7-1 – Spurning 19 

Þegar öll svör höfðu borist unnu rannsakendur úr spurningalistunum. Niðurstöður 

voru settar fram skriflega og studdar með myndritum, þ.e. súluritum og 

1. bekk; 0

2. bekk; 2

3. bekk; 2

4. bekk; 1

5. bekk; 1

6. bekk; 1

7. bekk; 0

Ég er í... 
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skífuritum. Á myndritunum var notast við tíðni til viðmiðunar. Vísað er til tíðni 

vegna þess hve úrtakið er lítið og prósentuhlutföll geta því verið villandi. Í 

kaflanum hér á eftir eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar sem og aðrar 

áhugaverðar niðurstöður.  
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8  Helstu niðurstöður 

Svörin sem bárust voru nokkuð dreifð og ekki var að sjá neinn kynbundin mun í 

svörunum. Þrír svarendur af sjö svöruðu spurningunum sem sneru beint að einelti 

og stríðni, en þeim átti aðeins að svara ef viðkomandi hafði orðið fyrir stríðni. Um 

er að ræða eina stelpu og einn strák í öðrum bekk og einn strák í þriðja bekk eða 

42,86 prósent þátttakenda. Á mynd 8-1 má sjá að fjórir af sjö þáttakendum verða 

ekki fyrir stríðni vegna stams. 

 

Mynd 8-1 – Spurning 13 

Einn þátttakandi sagðist hvorki sammála né ósammála því að honum væri strítt 

vegna þess að hann stami. Í ljósi þess að hann ákvað að svara næstu spurningum á 

eftir má telja að honum sé ekki aðeins strítt vegna stamsins heldur einnig strítt 

vegna einhvers annars. Skólafélagar herma eftir því hvernig hann talar og bendir 

það til þess að stríðnin beinist að einhverju marki að staminu. Þessi svarandi er 

jafnframt sá eini sem þykir ekki gaman að tala auk þess sem hann forðast 

aðstæður þar sem hann gæti stamað og skammast sín fyrir að stama.  

Hinir tveir þáttakendurnir sem svöruðu spurningum um stríðni eru jafnframt þeir 

einu sem vilja að kennarinn tali um stamið við bekkjarfélaga þeirra og hefur 

kennarinn í báðum tilfellum gert það. Einnig eru þessir svarendur þeir einu sem 

verða fyrir því að skólafélagar grípa fram í fyrir þeim. Annar þessara þátttakenda 

er sá eini sem vill ekki láta hjálpa sér þegar hann á í erfiðleikum með að tala og er 

hann sammála því að skólafélagar hafi hermt eftir því hvernig hann talar. Hinn 
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þátttakandinn er sá eini sem hefur orðið fyrir stríðni og hefur rætt við kennarann 

um stamið. Báðir þessir þátttakendur telja sig geta leitað til kennarans og að 

kennarinn hjálpi til við að minnka stríðnina. Á mynd 8-2 og 8-3 má sjá að þriðji 

svarandinn sem svarar spurningunum um stríðni er þessu ósammála. 

 

Mynd 8-2 – Spurning 14 

 

Mynd 8-3 – Spurning 15 

  

0

1

0 0

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Mjög 
ósammála

Frekar 
ósammála

Hvorki 
sammála né 
ósammála

Frekar 
sammála

Mjög sammála

Ég get leitað til kennarans ef mér er strítt

1

0 0 0

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Mjög 
ósammála

Frekar 
ósammála

Hvorki 
sammála né 
ósammála

Frekar 
sammála

Mjög sammála

Mér finnst kennarinn hjálpa til við að minnka stríðnina



Háskóli Íslands  Menntavísindasvið  

34 
 

Á mynd 8-4 má sjá að tveimur nemendum er strítt af bekkjarfélögum og öllum 

þremur er strítt af öðrum nemendum skólans sem og einstaklingum utan skólans. 

Engum þeirra er strítt af þeim sem standa þeim næst, fjölskyldu og vinum.  

 

 

Mynd 8-4 – Spurning 16 

 

Á mynd 8-5 má sjá að stríðnin á sér í fleiri tilvikum stað utan skóla en innan, þ.e. 

þegar kennarinn er ekki á staðnum. Eftirtektarvert er að nemandinn sem taldi sig 

ekki geta leitað til kennarans og taldi kennarann ekki hjálpa til við að minnka 

stríðnina verður aðeins fyrir stríðni utan skólatíma þegar kennarinn er ekki til 

staðar. Hugsanlegt er að kennarinn viti ekki af stríðninni og hafi þess vegna ekki 

gert neitt í málunum.  
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Mynd 8-5 – Spurning 17 

 

Þrátt fyrir að aðeins þrír þátttakendur svari spurningum um stríðni þá segja fimm 

nemendur að skólafélagar hafi hermt eftir því hvernig þeir tala og einn segist 

hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni, eins og sjá má á mynd 8-6. Ljóst er 

að eftirhermur af þessu tagi eru ákveðin birting stríðni en hugsanlega þykir 

nemendunum sú stríðini ekki svo alvarleg eða þá að hún á sér ekki stað í dag. 

 

 

Mynd 8-6 – Spurning 12 
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Á myndum 8-7 og 8-8 má sjá að allir svarendur nema einn, eða 85,71 prósent telja 

sig geta talað um stam við aðra eða hvernig þeir tala og hafa fjórir af sjö rætt það 

við kennarann sinn. 

 

 

Mynd 8-7 – Spurning 3 

 

 

Mynd 8-8 – Spurning 4 
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Sjá má á myndum 8-9 og 8-10 að kennarinn hefur talað við bekkinn um stamið í 

þremur tilvikum af sjö. Hins vegar eru aðeins tveir nemendur sem vilja að hann 

geri það og því er meirihlutinn mótfallinn því. Kennarinn hefur aðeins talað við 

bekkinn um stamið í bekkjum þeirra nemenda sem verða fyrir stríðni og velta má 

fyrir sér hvort það sé ástæðan fyrir því að það var rætt.  

 

 

Mynd 8-9 – Spurning 5 

 

 

Mynd 8-10– Spurning 6 
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8.1   Aðrar niðurstöður 

Á mynd 8-11 má sjá hvernig svör við fullyrðingunni „Mér finnst gaman að tala“ 

dreifðust. Gaman er að sjá að meirihluti svarenda er sammála því að þeim þyki 

gaman að tala, eða sex af sjö. Eini svarandinn sem hefur ekki gaman af því að tala 

verður fyrir stríðni vegna stamsins. Velta má fyrir sér hvort það sé ástæða þess að 

hann sé frekar ósammála fullyrðingunni. 

 

 

Mynd 8-11 – Spurning 1 

 

Einn svarendanna telur sig ekki hökta eða hika á sumum orðum og einn segist 

hvorki sammála né ósammála því að hann geri það, eins og sjá má á mynd 8-12. 

Þetta er áhugavert í ljósi þess að allir svarendurnir eru í talþjálfun vegna stams. 

Hugsanlegt er að svarandinn, sem svarar að hann sé ósammála fullyrðingunni, 

skilji spurninguna á annan hátt, að hann viðurkenni ekki eigið stam eða 

einfaldlega að hann hafi náð miklum framförum og sé hættur að stama. Þessi sami 

svarandi talar samt sem áður um að hann stami í öðrum spurningum, t.d. þegar 

hann segist frekar sammála því að hafa talað við kennarann sinn um stamið. Þetta 

bendir til þess hann hafi allavega einhvern tímann talið sig stama. Svarandinn sem 

segist hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni talar einnig um stamið sitt 
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Mynd 8-12 – Spurning 2 

 

Þegar myndir 8-13 og 8-14 eru skoðaðar má sjá að tveir þátttakendur forðast 

aðstæður þar sem þeir gætu stamað og skammast sín fyrir að stama.  Vert er að 

segja frá því að um tvo sömu einstaklingana er að ræða í báðum tilfellum en 

öðrum þeirra er strítt vegna stamsins. Meira en helmingur svarenda skammast sín 

ekki fyrir að stama og fimm sjöundu, eða 57,14 prósent, forðast ekki aðstæður þar 

sem þeir gætu stamað. 

 

 

Mynd 8-13 – Spurning 7 
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Mynd 8-14 – Spurning 8 

 

Allir svarendur eru sammála um að þeim finnist óþægilegt ef gripið er fram í fyrir 

þeim. Tveir svarendur segja að skólafélagar þeirra grípi fram í fyrir þeim og tveir 

svarendur verða ekki fyrir því. Þetta má sjá á myndum 8-15 og 8-16. 

 

 

Mynd 8-15 – Spurning 9 
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Mynd 8-16 – Spurning 10 

 

Flestum svarendum, eða fimm af sjö, finnst gott ef þeim er hjálpað þegar þeir eiga 

í erfiðleikum með að tala eins og sjá má á mynd 8-17. Þessi eini sem er mjög 

ósammála fullyrðingunni verður fyrir stríðni vegna stams. Þessar niðurstöður 

komu nokkuð á óvart í ljósi þess að allir þátttakendur eru mótfallnir því að gripið 

sé fram í fyrir þeim. Velta má fyrir sér hvort spurningin sé nógu vel orðuð, hvort 

hana megi misskilja eða hvort að jákvætt orðalag hennar kalli fram jákvætt svar. 

Einnig má velta fyrir sér hvort það hefði þurft að hafa fleiri spurningar til að 

kveða nánar um þennan mun. 

 

Mynd 8-17- Spurning 11 
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9   Umræður og lokaorð 

Allar líkur eru á því að einelti og stríðni í garð BSS eigi sér stað á Íslandi sem og 

annars staðar í heiminum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stríðni 

og einelti vegna stams sé ekki eins algengt hér á landi og erlendar rannsóknir gefa 

til kynna eða 43 prósent þeirra sem stama á Íslandi á móti 59 prósentum víðsvegar 

um heiminn og 83 prósentum í Bretlandi (Langevin o.fl., 1998; Mooney og Smith, 

1995). Þó tilfellin séu ekki eins mörg og erlendis þá eru þau til staðar og 

skólakerfið verður að bregðast við þessum tilfellum á viðeigandi hátt. Í þessari 

rannsókn voru tilfellin einungis þrjú en það var þó þremur tilfellum of mikið.  

Hafa ber í huga að úrtakið var ekki stórt, aðeins sjö nemendur, og voru allir 

þátttakendurnir búnir að viðurkenna stamið og leita sér hjálpar. Þátttakendurnir 

eru í talþjálfun og hafa unnið með stamið í samvinnu við bæði foreldra og skóla. 

Hugsanlegt er að þeir hafi því þegar verið búnir að takast á við vandamálið upp að 

vissu marki, að hluta búnir að sætta sig við stamið og jafnvel vinna með einelti 

og/eða stríðni og vegna stamsins. Þetta gæti hafa leitt til þess að eineltistilfellin í 

þessari rannsókn séu færri en raun ber vitni. Mörg BSS hafa ekki viðurkennt 

stamið né leitað til talmeinafræðings. Hugsanlega þykir þeim stamið of viðkvæmt 

til þess að takast á við það og hvað þá taka þátt í rannsókn sem þessari.  

Varast ber að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á öll BSS. Börnin sem 

svöruðu listanum vissu að þau væru að taka þátt í rannsókn og það getur haft áhrif 

á svör þeirra. Þrátt fyrir að líklegra sé að börnin geri minna úr þeirri stríðni og/eða 

einelti sem þau verða fyrir, er mögulegt að einhverjir þátttakendur hafi gert meira 

úr eineltinu og/eða stríðninni. Hugsanlega var samt sem áður dregið úr líkunum á 

að þátttakendur gerðu meira úr þessu með því að taka ekki sérstaklega fram að 

rannsóknin varðaði einelti. 

Með tilliti til niðurstaðna úr rannsókn O´Moore og Hillary ber að hafa í huga að 

mörg börn vilja helst ekki viðurkenna að þau séu á einhvern hátt fórnalömb og 

gæti því verið að niðurstöður þessarar rannsóknar vanmeti fjölda eineltistilfella 

(O´Moore og Hillary, 1989). Hugsanlegt er að fleiri þátttakendur verði fyrir einelti 

en þeir sem voru viljugir til þess að viðurkenna það. 
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Eftirtektarvert er að flestir svarendur, eða fimm af sjö, sögðu að skólafélagar 

hermdu eftir staminu eða hvernig þeir töluðu, þrátt fyrir að aðeins þrír svöruðu 

spurningunum sem vörðuðu stríðni. Samkvæmt rannsókn Langevin, Bortnick, 

Hammer og Wiebe kvörtuðu öll börn sem urðu fyrir stríðni eða einelti vegna 

stams undan því að gerandinn hermdi eftir staminu en það var einnig ein 

algengasta birtingarmynd stríðninnar (Langevin o.fl., 1998). Áður hafði Frewer 

komist að svipaðri niðurstöðu í rannsókn sinni á BSS, en meirihluti þátttakenda í 

rannsókn hennar, eða ellefu af tólf, greindu frá því að hermt hafði verið eftir stami 

þeirra (Frewer, 1993). Áhugavert væri að skoða hversu oft börnin verða fyrir 

þessum eftirhermum og hversu mikið þau taka þetta inn á sig. Einnig er spurning 

hvort þau líti á það sem stríðni að hermt sé eftir staminu þeirra. Áhugavert væri að 

skoða hver skilgreining þeirra á stríðni er. Út frá þessu má telja að ef til vill hefði 

verið ráðlegt að útskýra hugtakið stríðni og í hverju hún felst áður en spurningin 

um stríðnina var lögð fyrir. 

Tveir þátttakendur af sjö skömmuðust sín fyrir að tala og forðuðust ákveðnar 

talaðstæður. Þetta er í samræmi við niðurstöður Langevin, Bortnick, Hammer og 

Wiebe og niðurstöður Frewer en þátttakendur í þessum rannsóknum greindu frá 

því að þeir forðuðst þessar aðstæður vegna þess að þeir töldu að stamið hamlaði 

þeim við tjáningu (Langevin o.fl., 1998; Frewer, 1993). Hugsanlega forðast þessir 

nemendur talaðstæður vegna þess að þeir skammast sín fyrir að stama. Þegar 

nemendur tala um að stamið hamli þeim við tjáningu og forðast það frekar að tala 

en að finna fyrir þessari hömlun, má leiða hugann að því hvort þeir skammist sín 

fyrir að geta ekki tjáð sig og vilji þess vegna ekki reyna það. 

Meirihluti þátttakenda eru drengir, enda er stam algengara meðal drengja en 

stúlkna. Kynjahlutfall er einnig ójafnt þegar kemur að einelti ef marka má 

niðurstöður HBSC frá árunum 2005 til 2006, en þær niðurstöður gefa til kynna að 

eineltistilfelli séu algengari meðal drengja og eru bæði gerendur og þolendur oftar 

karlkyns en kvenkyns (Currie o.fl., 2008). Í rannsókn höfunda voru meirihluti 

þeirra sem urðu fyrir einelti vegna stams, eða tveir af þremur, strákar. Því má 

velta því fyrir sér hvort ofangreindar niðurstöður setji drengi sem stama í enn 

meiri hættu á að verða fyrir einelti en drengir sem ekki stama eða stúlkur sem 

ýmist stama eða stama ekki. Hafa ber þó í huga að aðeins tvær stelpur tóku þátt í 

rannsókninni. 
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Það kom höfundum rannsóknarinnar á óvart að þátttakendurnir vildu fæstir að 

kennarinn talaði um stamið við bekkinn en ýmislegt bendir til þess að það sé 

einmitt gagnlegt að ræða stamið í bekknum. Velta má fyrir sér ástæðum þessa. Er 

hugsanlegt að þó börnin segi flest að þau skammist sín ekki fyrir stamið að þeim 

finnist umræðuefnið samt það viðkvæmt að þau vilji ekki að það sé rætt við 

hópinn? Þetta gæti bent til þess að einhvers konar minnimáttarkennd sé til staðar, 

blygðunar- eða sektarkennd.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að stríðni og/eða einelti eigi sér í 

flestum tilvikum stað utan skóla en aðeins einn nemandi af þremur varð fyrir 

stríðni á skólatíma. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður norskrar 

rannsóknar en samkvæmt henni er einelti algengast utan skólastofunnar og 60 til 

70 prósent nemenda segja að það hafi átt sér stað í frímínútum (Olweus, 2005). Ef 

marka má þessar niðurstöður er ljóst að kennarinn, foreldrar og nemendur verða 

að taka höndum saman og fylgjast vel með hvað á sér stað í umhverfinu. Einelti á 

sér ekki aðeins stað á skólatíma eða á skólalóðinni og kennarinn verður að vera 

meðvitaður um að þó hann verði ekki sjálfur vitni af einelti er það ekki staðfesting 

á því að það sé ekki til staðar.  

Eftirtektarvert var í niðurstöðunum að yngri nemendum virtist frekar vera strítt en 

þeim eldri. Yngstu þátttakendurnir, í öðrum og þriðja bekk, voru einu 

þátttakendurnir sem urðu fyrir stríðni. Eldri þátttakendur voru í þriðja og upp í 

sjötta bekk og var ekki strítt. Vekur þetta margar spurningar og áhugavert væri 

kanna þetta til hlítar. Gæti verið að bekkjarfélagar eldri þátttakendanna séu búnir 

að venjast staminu og stríði þeim því ekki á því? Gæti verið að búið sé að takast á 

við stríðnina þegar nemendurnir voru yngri? Viðurkenna eldri nemendur síður að 

þeim sé strítt? Er aðeins um tilviljun að ræða? 

Þeir svarendur sem urðu fyrir stríðni töluðu um að kennarinn talað um stamið við 

bekkinn. Þetta bendir til þess að verið sé að vinna með einelti eða alvarlega stríðni 

sem þessa á svipaðan máta og Langevin leggur mikla áherslu á, það er að tala um 

stamið.  

Á Íslandi er unnið með einelti á marga vegu og eru ýmsar eineltisáætlanir notaðar 

í grunnskólum landsins. Sú eineltisáætlun sem er hvað mest notuð á Íslandi í dag 

nefnist Olweusar-áætlunin og nær hún til þriðjungs grunnskólanemenda landsins í 
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43 skólum (Menntamálaráðuneyti, 2010). Olweusar-áætlunin hefur skilað miklum 

árangri hérlendis. Nemendakönnun var lögð fyrir 8200 grunnskólanemendur á 

Íslandi árið 2002 og 2003. Fyrra árið leiddu niðurstöður í ljós að 11,5 prósent 

nemenda í fjórða til sjöunda bekk vorðu lagðir í einelti tvisvar til þrisvar í mánuði 

eða oftar. Ef þessar tölur eru yfirfærðar yfir á alla grunnskólanemendur á Íslandi 

má ætla að um fimm þúsund nemendur hafi orðið fyrir einelti umrætt skólaár. 

Niðurstöður seinni fyrirlagnarinnar leiddu í ljós að einelti hafði að jafnaði 

minnkað um 30 til 40 prósent einu ári eftir að skólarnir hófu að vinna samkvæmt 

Olweusar-áætluninni. Í áætluninni er lögð mikil áhersla á góða bekkjarstjórn og 

hlutverk kennarans sem og allra annarra starfsmanna skólans sem eru í 

samskiptum við nemendur. Einnig er áhersla á að skapa umhverfi og starfshætti 

þar sem einelti þrífst ekki (Olweus, 2005). 

Eitt af hlutverkum kennarans er að hafa góða bekkjarstjórn en allt bendir til þess 

að góð bekkjarstjórn dragi úr truflandi atferli. Í bekkjarstjórn felst að kennarinn 

bregðist við á einn eða annan hátt og grípi til viðeigandi aðgerða þegar nemendur 

hegða sér óæskilega. Miklu skiptir að kennari sýni nemendum ósvikinn áhuga, 

virðingu, hjálpsemi, umhyggju og hafi jákvæðar væntingar til nemenda. Margt 

bendir til þess að væntingar kennara til nemenda hafi áhrif á frammstöðu og 

hegðun nemandans, bæði jákvæð og neikvæð. Kennarinn á að skapa gott 

námsumhverfi sem einkennist af samstarfi og samhjálp. Allir nemendur eiga að fá 

tækifæri til að bæta við sig og ná góðum árangri miðað við sínar forsendur. Einnig 

vinnur kennarinn skipulega að því að móta jákvæða samkennd í bekknum. Til 

þess að þetta beri árangur er mikilvægt að kennarinn kynnist öllum nemendum 

sínum og þeir fái tækifæri til þess að kynnast innbyrðis (Olweus, 2005).  

Það er mikilvægt fyrir kennarann og bekkjarandann að koma upp ákveðnum 

bekkjarreglum, góðum og fastmótuðum hegðunarreglum og starfsháttum. Þetta er 

gott að gera í samráði við nemendur auk þess sem bekkjarreglurnar ættu alltaf að 

vera sýnilegar í kennslustofunni. Með bekkjarreglum er ekki einungis átt við 

hegðunarreglur einar og sér, heldur miklu fremur grundvallargildi og samskipi 

innan bekkjarins. Eitt þeirra sviða sem nauðsynlegt er að halda utan um með 

bekkjarreglum er réttur nemenda til öruggs og jákvæðs skólaumhverfis án eineltis. 

Það að kennarinn sé samkvæmur sjálfum sér og að eftirfylgni sé með því að 
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bekkjarreglunum sé framfylgt, hefur úrslitaáhrif á hvort reglurnar virki eins og til 

er ætlast (Olweus, 2005). 

Vel skipulögð kennsla er einn af lykilþáttunum í bekkjarstjórn kennarans. 

Kennarinn þarf að vera vel undirbúinn fyrir kennslustundina, faglega sem og 

andlega. Gott skipulag getur dregið úr óróa, einbeitingarskorti, óvirkni og 

agavandamálum. Til þess að vita hvað á sér stað í bekknum verður kennarinn að 

hafa góða yfirsýn og vera stöðugt meðvitaður. Einnig þarf hann að geta skipt á 

milli yfirsýnar yfir bekkinn sem heild og þess að einbeita sér að einstökum 

nemendum. Kennarinn er ekki yfirmaður bekkjarins heldur eins konar leiðtogi, 

hann þarf að sýna myndugleika. Að öllum sé ljóst að kennarinn sé leiðtoginn í 

bekknum er forsenda þess að gott námsumhverfi skapist og góð samvinna takist 

innan bekkjarins. Kennarinn hefur ákveðið vald og á að forðast að beita því 

tilviljanakennt eða til sýnis. Honum verður að vera ljóst að nemendur þarfnast 

ákveðins valds og að hafa stjórn á aðstæðum. Kennarinn þarf að gefa nemendum 

tilfinningu fyrir því að þeir hafi áhrif og séu raunverulegir þátttakendur í 

skólastarfinu (Olweus, 2005). 

Einelti á sér í flestum tilvikum stað utan skóla og þess vegna er ekki gefið að 

kennarinn verði var við einelti og stríðni ef slíkt á sér stað utan kennslustunda. Ef 

kennari grípur ekki til sérstakra ráðstafana til þess að fá betri innsýn í innbyrðis 

samskipti nemendanna er alls ekki sennilegt að hann muni skilja eða koma auga á 

stöðu mála eins og hún er í raun og veru. Flest það sem einkennir góða 

bekkjarstjórn getur komið að miklu gagni við að hrinda aðgerðaráætlun Olweusar 

í framkvæmd (Olweus, 2005). 

Olweusar-áætlunin hefur sannað að hún ber mikinn árangur, ekki aðeins hvað 

varðar eineltisvanda og andfélagslegt atferli heldur einnig hvað varðar ýmsar 

hliðar á félagslegu andrúmslofti skólans. Olewusar-áætlunin byggist á fáeinum 

lykilatriðum sem einkennast af hlýlegum og einlægum áhuga og alúð hinna 

fullorðnu og ákveðnum reglum gegn óviðunandi atferli. Neikvæð viðurlög sem 

eru hvorki líkamleg né niðurlægandi, liggja við brotum á reglum. Fullorðnir 

einstaklingar heima og í skólanum koma fram af myndugleik sem yfirboðarar. Í 

hnotskurn fjallar aðgerðaráætlun Olweusar um að endurskipuleggja umhverfið 

þannig að komið sé í veg fyrir og unnið gegn einelti (Olweus, 2005). 
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TAB-áætlunin og Olweusar-áætlunin eru ef til vill ekki svo ólíkar og vitnar 

Langevin, höfundur TAB-áætluninarinnar, sem dæmi í Olweus í umfjöllun sinni í 

TAB-áætluninni. Bæði TAB-áætlunin og Olweus-áætlunin eiga það sameiginlegt 

að þær leggja áherslu á það sem á sér stað inni í bekknum og fela í sér nákvæmar 

leiðbeiningar fyrir kennara. Báðar áætlanirnar leggja áherslu á að kennarinn reyni 

að bæta bekkjarumhverfið og andrúmsloftið inni í bekknum með góðri 

bekkjarstjórn. Einnig fela þær báðar í sér leiðir til þess að virkja jafningjahópinn, 

þá nemendur sem hvorki eru gerendur né þolendur í einelti. Reynt er að fá þá til 

að gera sér grein fyrir því hvað er um að vera þegar einelti á sér stað, hvar þeir 

standa varðandi eineltið og hvernig má bregðast við því. Báðar áætlanirnar leggja 

áherslu á að börnin geti leitað til fullorðinna og sagt frá því ef þau eru vitni að eða 

verða fyrir einelti. Aðferðirnar við þetta eru ef til vill ekki nákvæmlega þær sömu 

en áherslurnar eru mjög svipaðar. Með Olweusar-áætluninni er myndband líkt og 

með TAB-áætluninni sem lagt er til að bekknum sé sýnt. Í báðum myndböndunum 

er sýnt einelti í einhverri mynd og nemendum gerð grein fyrir afleiðingum þess 

(Langevin, 2000; Olweus, 2005). 

Helsti munur áætlananna er sá að í Olweusar-áætluninni er refsað fyrir óviðunandi 

hegðun og ekki er lögð eins skýr áhersla á viðhorfsbreytingar líkt og í TAB-

áætluninni. Í TAB-áæltuninni er sérstaklega talað um að ekki eigi að refsa 

nemendum sem leggja í einelti á neinn hátt heldur beri að hjálpa þessum 

nemendum að takast á við sín vandamál og hætta að leggja í einelti. TAB-

áæltunin leggur mesta áherslu á að breyta viðhorfum og misnotkun á valdi sem á 

sér stað þegar einelti er. Þar er talið mikilvægast að gera nemendur meðvitaða um 

að það er í þeirra höndum að stöðva einelti og svipta gerandann því valdi sem 

hann hefur yfir þeim og þolandanum. Einelti snýst um valdabaráttu (Olweus, 

2005; Langevin, 2000). 

Munur áætlananna felst einnig í því að meginmarkmið Olweusar er að gera 

skólana að stað þar sem einelti þrífst ekki en í TAB að breyta viðhorfum nemenda 

til eineltis og stams. Þessi markmið eru ekki svo ólík þar sem þau fela bæði í sér 

að taka á einelti og áætlanirnar hafa á margan hátt svipaðar áherslur í 

kennsluleiðbeiningum og forvarnarstarfi. TAB-áætlunin tekur sérstaklega á einelti 

vegna mismununar en það gerir Olweusar-áætlunin í raun ekki. Þess vegna er 

líklegt að TAB-áætlunin henti betur þar sem einelti á sér stað vegna mismununar 
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t.d. vegna stams. Gagnlegt væri nota þessar áætlanir saman og nýta það besta sem 

báðar hafa fram að færa (Langevin, 2000; Olweus, 2002). 

Ef einelti eða stríðni á sér stað gagnvart BSS er mjög sennilegt að TAB-áætlunin 

eigi við á Íslandi eins og annars staðar og að hún komi til með að bera árangur hér 

líkt og erlendis. Sérstaklega í ljósi þess hve hún á margt sameiginlegt með 

Olweusar-áæltuninni sem hefur eins og fyrr segir borið mikinn árangur hér á landi 

(Olweus, 2005). Allur er varinn góður og þótt börnin verði ekki fyrir stríðni eða 

einelti af neinu tagi enn sem komið er, þá er ekkert sem stendur í vegi þess að 

notfæra sér fyrirbyggjandi aðgerðir TAB-áætlunarinnar. Þó ekki nema til þess að 

börnin verði sterkari einstaklingar fyrir vikið sem láta ekki einelti af neinu tagi 

viðgangast, hvort sem það tengist stami eður ei. 

Gaman væri að sjá hvort TAB-áætlunin virkar á Íslandi og rannsaka þá viðhorf 

nemenda til BSS og til eineltis fyrir og eftir TAB-innlögnina. Til þess að skoða 

þetta væri tilvalið að nýta sér PATCS-mælikvarðann sem Langevin og Hagler 

(2004) þróuðu til þess að meta árangur áætlunarinnar. Mælikvarðinn er 

sérstaklega ætlaður til þess að mæla viðhorf barna til BSS fyrir og eftir TAB-

innlögn og ætti því vel að eiga við hér eins og annars staðar ef TAB-áætlunin á í 

hlut (Langevin, 2009). 

Við rannsóknarvinnu fengu höfundar spurningar frá almennum 

grunnskólakennara um hvað hann gæti gert ef hann væri  með BSS í bekknum til 

þess að hjálpa viðkomandi. Kennarinn hafði orð á því að þrátt fyrir alla menntun 

sína og reynslu þá hafði hann enga þekkingu né tilfinningu fyrir því hvernig bæri 

að taka á málunum. Því hafa höfundar tekið saman nokkrar ábendingar út frá 

TAB-áætluninni sem hinn almenni kennari gæti nýtt sér til þess að hjálpa BSS. 

Þessar ábendingar er að finna í viðauka 2 (Langevin, 2000; Dóra Soffía 

Þorláksdóttir, 2010). 

Höfundar leggja einnig til að kennarar sem hafa BSS í bekknum hjá sér reyni að 

nálgast TAB-áætlunina, kynna sér hana og þær kennsluleiðbeiningar, verkefni og 

upplýsingar sem hún hefur að geyma. 

Rannsóknir á þessu sviði eru ekki langt á veg komnar og þessi rannsókn markar 

vonandi upphafið á frekari rannsóknum síðar meir. Margt mætti gera betur. Þegar 
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rýnt var í niðurstöður spurningalistans kom ýmislegt fram sem mætti bæta og 

breyta. Gaman væri að endurskoða spurningalistann eftir þessa fyrstu fyrirlögn og 

leggja hann endurbættan fyrir aftur. Þá væri hægt að spyrja til viðbótar hversu oft 

barnið yrði fyrir stríðni, hversu lengi hún hefði staðið yfir og hvenær hún átti sér  

síðast stað. Gagnlegt væri til viðbótar við spurningalista að taka viðtöl við BSS og 

væri þá viðmælandinn einhver sem barnið þekkir vel og/eða treystir. Einnig væri 

áhugavert að kanna hvað fullorðnir einstaklingar sem stama eða stömuðu sem 

börn hefðu að segja um rannsóknarefnið. Bæði væri hægt að leggja fyrir þá 

spurningalista og taka viðtöl. 

Hafa ber í huga að þátttakendur rannsóknarinnar eru börn og rannsóknir með eða 

á börnum eru alltaf mjög viðkvæmar og erfiðar. Börn eiga það til að leitast eftir 

því að þóknast hinum fullorðna og getur það haft bein áhrif á það hvernig þau 

svara spurningum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  Í rannsókninni unnu þátttakendur 

spurningalistann í samstarfi við foreldra. Þetta gæti auðvitað haft áhrif á hvernig 

börnin svöruðu.  

Spennandi væri að fylgjast með börnunum á heimavelli með þátttökuathugun og 

þá væri einfaldlega hægt að sjá og heyra hvort stríðni og einelti ætti sér stað. Með 

þátttökuathugun er átt við að rannsakendur fylgjast með þátttakendum á 

heimavelli, í þeirra eðlilega umhverfi. Þeir eru á staðnum í töluverðan tíma og 

reyna að staðsetja sig í barnahópnum án þess að hafa bein áhrif á hann (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). Sem dæmi væri hægt að koma fyrir myndbandsupptökuvél 

sem rannsakendur myndu skoða seinna meir. Craig og Pepler unnu rannsókn af 

þessu tagi þar sem földum myndbandsupptökuvélum var komið fyrir á leiksvæði 

barnanna við tvo grunnskóla í Kanada. Myndböndin sem Craig og Pepler unnu 

með sýndu að 48 prósent nemenda taka þátt í einelti með líkamlegu og/eða 

andlegu ofbeldi, 38 prósent fylgdust með og 13 prósent gengu á milli (Craig og 

Pepler, 1996). Gagnlegt væri að líkja eftir starfsháttum þeirra. Koma mætti fyrir 

myndbandsupptökuvélum á leiksvæði grunnskólanemenda á höfuðborgarsvæðinu. 

Myndbandsupptökuvélarnar væru í gangi allan daginn í eins langan tíma og þætti 

heppilegast hverju sinni, t.d. í eina viku. Rannsakendur myndu svo skoða 

upptökurnar og fylgjast með hegðun nemenda hvað varðar stríðni og einelti, með 

áherslu á einelti í garð BSS.  



Háskóli Íslands  Menntavísindasvið  

50 
 

Úrtakið er ekki stórt og ákjósanlegra hefði verið að þátttakendur væri fleiri. Hafa 

ber þó í huga að þýðið sjálft er ef til vill ekki svo stórt. Þýðið samanstendur af 

börnum á grunnskólaaldri sem stama og hafa leitað til talmeinafræðings vegna 

stamsins. Eins og áður hefur komið fram stama eitt til tvö prósent barna á Íslandi 

og er þýði rannsóknarinnar aðeins brot af þeim hópi. (Bloodstein, 1995). Ef litið 

er til erlendra rannsókna á þessu sviði er úrtakið ekki svo lítið. Í fyrrnefndri 

rannsókn Langevin, Bornick, Hammer og Wiebe (1998) voru þátttakendur til að 

mynda 28 grunnskólanemendur og voru þeir víðsvegar að úr heiminum. Út frá 

þessu má sjá að viðfangsefnið er mjög viðkvæmt og erfitt reynist að finna 

þátttakendur, hvort sem það er á Íslandi eða annars staðar í heiminum. 

Eins og sýnt hefur verið fram á geta neikvæðar afleiðingar eineltis verið það 

alvarlegar og áhrifamiklar fyrir líf þeirra sem fyrir því verða að ekki á að láta það 

viðgangast. Sama hversu fá eða mörg tilfellin eru. Sem fagstétt ber okkur 

kennurum að gera það sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir að nokkurt 

barn þurfi að upplifa þær þjáningar og sálarkvalir sem einelti og stríðni getur 

valdið. Fyrir BSS geta, eins og fyrr segir, afleiðingarnar verið enn alvarlegri og 

því enn brýnna að stöðva eineltið í fæðingu og helst koma í veg fyrir að það eigi 

sér nokkurn tíma stað. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 – Spurningakönnun 
 

Við heitum Andrea Stefánsdóttir og Sigrún Erla Ólafsdóttir og erum 

kennaranemar á grunnskólabraut í Háskóla Íslands. Við erum að vinna að 

lokaverkefninu okkar til B.ed. gráðu sem fjallar meðal annars um stam 

íslenskra skólabarna. Leiðbeinandi okkar í þessu verkefni er Jóhanna 

Einarsdóttir, talmeinafræðingur. Okkur þætti vænt um ef þú gætir aðstoðað 

okkur við rannsóknina með því að svara eftirfarandi spurningalista. 

Athugið að könnunin er nafnlaus og ekki er um neitt eitt rétt svar að ræða 

heldur er verið að leita eftir því sem þér finnst. Þér ber ekki skylda til að 

svara spurningalistanum í heild né einstökum spurningum.  

Bestu þakkir fyrir þátttökuna. 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  

Dragðu hring utan um eða merktu við það svar sem þér finnst helst eiga við. 

1. Mér finnst gaman að tala. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

2. Ég hika eða hökti á sumum orðum. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 
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3. Ég get talað við aðra um stam eða hvernig ég tala. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

4. Kennarinn hefur talað við mig um stamið. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

5. Kennarinn hefur talað við bekkinn um stamið. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

6. Ég vil að kennarinn tali um stamið við bekkjarfélaga mína. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 
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7. Ég forðast aðstæður þar sem ég gæti hugsanlega stamað.  

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

8. Ég skammast mín fyrir að stama. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

9. Skólafélagar mínir grípa fram í þegar ég er að tala og leyfa mér ekki 

að klára. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

10. Mér finnst óþægilegt þegar það er gripið fram í fyrir mér. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 
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11. Mér finnst gott ef mér er hjálpað þegar ég á í erfiðleikum með að tala 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

12. Skólafélagar mínir hafa hermt eftir því hvernig ég tala. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

13. Mér er strítt vegna þess að ég stama. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

Næstu fjórar spurningar eiga aðeins við þá sem verða fyrir stríðni. Ef það á ekki 

við um þig skaltu sleppa næstu fjórum spurningum og fara beint í spurningu 

númer 18. 

14. Ég get leitað til kennarans ef mér er strítt. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 
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15. Mér finnst kennarinn hjálpa til við að minnka stríðnina. 

a) Mjög ósammála 

b) Frekar ósammála 

c) Hvorki sammála né ósammála 

d) Frekar sammála 

e) Mjög sammála 

 

Í næstu tveimur spurningum skaltu merkja við alla þá möguleika sem eiga við þig. 

16. Hver stríðir þér? 

a) Bekkjarfélagarnir  

b) Vinirnir 

c) Aðrir nemendur skólans 

d) Fjölskyldan 

e) Aðrir utan skólans 

 

17. Hvar verður þú helst fyrir stríðni? 

a) Í kennslustundum 

b) Í frímínútum 

c) Í tómstundum (t.d. fótboltaæfingu, danstíma ofl.) 

d) Í gæslu eftir skóla 

e) Utan skóla, tómstunda eða gæslu 

 

18. Ég er... 

a) Strákur 

b) Stelpa 
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19. Ég er í... 

a) 1. bekk 

b) 2. bekk 

c) 3. bekk 

d) 4. bekk 

e) 5. bekk 

f) 6. bekk 

g) 7. bekk 

 

Þá er spurningakönnuninni lokið. Við þökkum enn og aftur fyrir þátttökuna.  
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Viðauki 2 – Ábendingar til kennara 

Eftirfarandi ábendingar voru unnar út frá aðgerðaráætlun gegn einelti sem þróuð 

var af dr. Marilyn Langevin talmeinafræðingi hjá ISTAR-stofnuninni og 

aðstoðarprófessor í University of Alberta, Kanada. Teasing and Bullying: 

Unacceptable Behavior, eða TAB-áætlunin, er eineltisáætlun sem snýr sérstaklega 

að börnum sem stama og spornar gegn einelti í garð þeirra með því að breyta 

viðhorfum til eineltis og til barna sem stama.  

 

Hvernig getur kennari hjálpað barni sem stamar? 

Þrátt fyrir að börn sem stama eigi margt sameiginlegt þá er samt um ólíka 

einstaklinga að ræða. Talerfiðleikar barnanna birtast á mismunandi hátt auk þess 

sem þau bregðast við eigin stami á ólíkan hátt. Eftirfarandi ábendingar gagnast 

flestum börnum sem stama. Hins vegar er mikilvægt að ræða við foreldra barnsins 

sem og talmeinafræðing um hvernig best sé að aðstoða barnið í skólastofunni og 

styðja við þau markmið sem sett hafa verið í meðferðinni. 

 

 Leggið áherslu á að bekkjarfélagarnir og barnið sjálft hafi ekki 

neikvæð viðhorf til stamsins og að stamið sé viðurkennt innan 

bekkjarins. 

o Kennari á að tala hlutlaust við nemendur um stamið, en aðeins ef 

nemandinn hefur áhuga á að tala um það. Sumir nemendur eru 

opnari fyrir því að tala um stamið en aðrir. 

o Gott er að fá hugmyndir frá barninu hvernig hægt sé að hjálpa því 

að ná tökum á því að tala inni í bekknum. Gerið breytingar eftir 

þörfum en ekki afsaka nemandann frá þátttöku í verkefninu. 

o Ýtið undir að barnið sé samþykkt af samnemendum til að koma í 

veg fyrir stríðni. Gott er að gera þetta með því að leggja áherslu á 

margbreytileika mannanna. Einnig er gott að bjóða barninu að 

kynna fyrir samnemendum talerfiðleika sína og reynslu þess af 

meðferð við erfiðleikunum. Líklegt er að barnið hafi gagn af 

kynningu sem þessari hvort sem barnið sjálft er með hana eða 

einhver annar. 
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 Dragið úr álagi og streitu eins og mögulegt er. 

o Talið hægt og gefið þannig þau skilaboð að það sé nægur tími til 

stefnu og leggið áherslu á afslappað andrúmsloft.  

o Hlustið af eftirtekt. Viðhaldið augnsambandi og afslappaðri 

líkamstjáningu. Þegar tilefni er til, umorðið  það sem barnið segir, 

sérstaklega ef erfitt er að skilja það. Þetta hjálpar til við að einblína 

á það sem barnið segir frekar en hvernig það segir það og getur 

komið í veg fyrir neikvæðar minningar barnsins um stamið. 

o Forðist að klára setningar barnsins eða að gefa því ráð um hvernig 

á að tala. Ekki stinga upp á að barnið noti önnur auðveldari orð í 

stað þeirra erfiðu því það dregur úr sjálfstrausti og eykur vandamál 

stamsins. 

o Þegar allur bekkurinn á að skiptast á að tala er oftast best að biðja 

þá sem stama að byrja eða vera framarlega. Með því móti má koma 

í veg fyrir að barnið nái að byggja upp ótta á meðan það bíður eftir 

því að röðin komi að því. 

o Hvetjið alla nemendur til þess að skiptast á að tala og koma þannig 

í veg fyrir að nemendur grípi fram í hver fyrir öðrum. Leggið 

áherslu á að nemendur haldi augnsambandi, noti virka hlustun, 

grípi ekki fram í fyrir öðrum, fylli ekki upp í hik eða þagnir í tali 

annarra og að þeir skiptist á að tala.  

 

 Hafið verkefni þannig að allir eigi auðvelt með að taka þátt í þeim. 

o Spyrjið barnið í einrúmi hvers konar verkefni því finnist erfuðust. 

o Komið því í kring að barnið fái tækifæri til þess að æfa sig í að 

tala. Fyrst í stað með frekar auðveldum aðstæðum sem þróast svo 

seinna meir í erfiðari. Sem dæmi gæti barnið fyrst haldið fyrirlestur 

eða kynningu fyrir foreldra sína heima fyrir, svo fyrir einn eða tvo 

nána vini, því næst vini og kennarann, þá lítinn hóp samnemenda 

og að lokum fyrir allan bekkinn.  
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o Ef barnið er mjög kvíðið og hrætt við að tala fyrir framan allan 

bekkinn gæti í sumum tilfellum verið betra að leyfa því að tala í 

litlum hópi vina í staðinn. 

 

 Hjálpið barninu að komast í gegnum erfiðleika. 

o Ef barnið á erfiðan dag er gott að: 

 Leggja sérstaka áherslu á að barnið hefur nægan tíma og 

þarf ekki að vera stressað og flýta sér.  

 Reyna að komast hjá aðstæðum þar sem barnið þarf að tala 

eða lesa upphátt, nema barnið bjóðist sjálft til þess. Að 

sama skapi ætti að nýta góða daga vel og fjölga tækifærum 

til þess að tala eða lesa upphátt þá daga. 

o Fyrir yngstu börnin er gott að skipuleggja verkefni sem fela í sér 

kórlestur og tal, að endurtaka rím í kór og notkun handbrúða. Með 

slíkum verkefnum er líklegt að barnið fái jákvæða reynslu og 

upplifi velgengni. 

 

 Verið í reglulegum samskiptum við foreldra og talmeinafræðing 

barnsins. 

o Talmynstur barnsins gæti verið öðruvísi heima en í skólanum, á 

skólalóðinni eða inni hjá talmeinafræðingi. Því er mikilvægt að a 

foreldrar og talmeinafræðingur viti hvernig barnið virkar í 

skólastofunni.  

o Ræðið allar breytingar sem verða á talmynstri eða hegðun sem 

varðar stamið. 

 

 Snemmtæk íhlutun. 

o Snemmbúið mat og meðferð getur orðið til þess að koma í veg fyrir 

að stam verði varanlegt og/eða trufli félags- og tilfinningalegan 

þroska barnsins. 
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o Ef grunur er um að barnið eigi við einhverja talerfiðleika að stríða 

er mikilvægt að hvetja foreldra til þess að hafa samband við 

talmeinafræðing sem ákvarðar svo hvort þörf sé á frekara mati á 

tali barnsins. 
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