
INFORMASJON TIL LÆRERE 

 

• Stamming har høy arvelighet og det er gjerne flere i en familie som 

stammer. 

 

• Stamming skyldes hvordan hjernen og musklene i munnen og halsen 

kommuniserer. Man har sett avvik i hjernens oppbygning og 

aktivitet helt ned i barnehagealder. I voksen alder blir de 

nevrologiske funnene mer og mer varierende, hvilket tyder på at de 

som stammer på ulike måter kompenserer for det nevrologisk. 

 

• Man har sett at personer som stammer i høyere grad enn andre 

utvikler sosial angst. Det betyr ikke at barn som stammer generelt 

er mer sosialt engstelige, men stammingen kan muligens disponere 

for en slik utvikling. Det er derfor viktig med tidlige tiltak spesifikt 

rettet mot ufarliggjøring av stamming og forebygging av sosial 

angst. 

 

• Det er viktig å vite at stamming i høy grad er en vanske som 

utvikler seg etter noen bestemte læringsprinsipper: 

 

\\barnet sitter fast i en lyd og benytter muskulært strev for å få ut ordet. Å få 

ut ordet etter å ha brukt muskulært strev fungerer som en belønning og øker 

sannsynligheten for at barnet fortsatt kommer til å gjøre dette. Etter hvert som 

barnet gjør dette mer og mer blir atferden automatisk og en del av 

stammingen\\ 

 

``Barnet begynner å assosiere en nøytral situasjon (f.eks høytlesing), med 

stamming, hvilket medfører en generell frykt for denne type situasjoner`` 



• Barn som stammer kan, når stammingen har utviklet seg langt 

nok, oppleve en forventningsangst i forkant av situasjoner som de 

assosierer med stamming. Dette kan gjøre skolehverdagen slitsom. 

Mange barn kan for eksempel grue seg i timer der de vet de kan bli 

plukket ut til for eksempel høytlesing. At «angstprogrammet» deres 

er aktivert tar mye energi og konsentrasjon og vil etter alt å 

dømme også påvirke læringsutbyttet.  

 

Noen råd 

Ha en åpen dialog med eleven og logopeden om hvordan du best mulig 

kan legge til rette for læring i klasserommet. Det beste er å bli enige om 

hvilke tilpasninger som gjøres og hvor lenge disse tilpasningene skal vare 

ut fra logopedbehandlingen. 

 

Ha en dialog med logopeden og eleven rundt barnets behandlingsplan. 

Stamming skjer ofte i sosiale situasjoner og klasseromssituasjonen bør 

derfor være med i behandlingsopplegget.   

 

Vær tidlig åpen om at alle barn er forskjellige. Snakk med eleven om 

hvordan dere sammen kan være åpen om stamming i klassen (gjør dette 

så tidlig som mulig!). Kanskje dere kan vise noen filmer, gi quiz eller 

liknende. Logopeden kan ha forslag til opplegg for klassen. 

 

Ikke vær redd for å snakke med eleven om stamming! De fleste barn vil 

sette pris på en åpen dialog. 

 


