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LÆRINGSPROSESSER  
 

 

Vi har i stor grad lært å stamme 
Og det er bra – for det betyr at vi også kan forandre den 

Stamming er, som vist, en nevrologisk vanske og har ikke opphav i psykologien. Allikevel er 

vansken såpass sammensatt at den nevrologiske tilstanden påvirkes av flere forhold. Et av 

disse forholdene er læringsteori. 

Som barn stammet du trolig ikke på samme måte som du gjør i dag. Her kan du lese om 

årsaken til dette.  

Klassisk betinging 

Klassisk betinging er et konsept funnet av forskeren Pavlov. Pavlov fant at når han gav 

hundene sine snacks samtidig som han ringte i en klokke, begynte hundene etter hvert å sikle 

bare de hørte lyden av klokken. Dette kalles klassisk betinging. Ved klassisk betinging 

begynner man å assosiere en nøytral stimuli med en positiv eller negativ assosiasjon. Dette 

går høyst på automatikk og ofte er vi ikke klar over dette selv. Det er nok mange eksempler på 

dette i hverdagen din.  

For personer som stammer er frykten for telefon et godt eksempel. Etter å flere ganger ha 

stammet på telefon begynner vedkommende å assosiere telefonen (nøytral stimuli) med 

stamming. En rekke unngåelse av stamming er utviklet av denne typen læringsteori.  

Operant betinging 

Operant betinging handler om at atferd som belønnes har større sannsynlighet for å gjentas, 

men atferd som straffes har lavere sannsynlighet for å gjentas. Hver gang du stammer med 

kamp, strev eller sikkerhetsatferd, belønner du faktisk stammingen din ved at du får ut ordet 

eller reduserer angsten. Rent stammemessig øker dette sannsynligheten for at du vil bruke 

kamp og strev ved neste stammeøyeblikk, mens det i et angstperspektiv vedlikeholder 

angsten for å stamme. Disse prosessene startet tidlig i din stammehistorie. 

Her er noen eksempler: 

Strategier for å løsrive seg fra stamming  

Personen stammer på ordet «pappa”. Han opplever at P repeteres og er vanskelig å få ut. For 

å få ordet ut raskt presser han leppene hardt sammen, stopper luftstrømmen for så å raskt 

åpne leppene. Dette gjør at han får ordet ut (belønningen). Strategien gjentas og har etter 

hvert blitt vanemessig og nærmest en nevrologisk motorisk plan.  
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Unngåelse 

Personen frykter han skal stamme på navnet sitt når han skal håndhilse på en ny nabo. 

Angstnivået øker. For å minske angsten for å stamme velger vedkommende å si «jeg heter 

xxxx» fremfor bare navnet sitt. Da har han flyt og unngår stammingen. Angsten synker, men 

situasjonen oppleves som like vanskelig eller til og med vanskeligere neste gang den inntreffer. 

Sikkerhetsatferd drives også av operante prinsipper. Strategien ble imidlertid belønnet ved at 

situasjonsangsten gikk ned. Dette øker sannsynligheten for at strategien gjentar seg. 
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