S TA M M E N Y T T !
Avis om skolebarn med stamming

Hvorfor stammer
noen?
Hva er
stamming?
Hva hjelper?

Hva gjør
en logoped?

Myte eller
fakta?

Kjendiser som
stammer!

Quiz

Nasjonalt
taleflytforum

Gode råd!

Hva er stamming?
Hva betyr stamming?
Stamming vil si at snakkingen er litt annerledes. Noen ganger kommer
ord eller lyder flere ganger, og noen ganger stopper det helt opp. Da
er det akkurat som at lyden setter seg fast i halsen.
Stamming kan både oppleves og høres forskjellig ut fra person til
person.

Hvorfor stammer noen?
Stamming er for veldig mange noe Kanskje har du arvet moren din
man er født med. Ofte har man
sine blå øyne? Eller faren din sin
arvet det fra foreldrene sine, som hårfarge?
igjen har arvet det fra sine
foreldre.
Å arve noe betyr at vi har fått noe
fra noen. For mennesker og dyr er
det sånn at vi arver ting med
utseende vårt og personligheten
vår fra foreldrene våre.

Ps! Det er ikke sånn at alle
som «arver» stamming,
begynner å stamme!

Hva skjer i hjernen?
I hjernen er det mange tusen forskjellige hjerneveier som
sender beskjeder mellom ulike områder i hjernen.
Forskerne har funnet ut at mange som stammer har noen
veier som svinger steder de ikke skal, eller som har noen
hull i seg som gjør at hjernebeskjedene kan stoppe litt opp.

Visste
du?

Noen begynner å gjemme bort stamming sin ved
å bytte ut ord de tror de kommer til å stamme på.

Hei, jeg
er Aron!

Jeg bor på Borkenes i Kvæfjord kommune. Jeg trives på skolen og har
det bra i klassen min.
På fritida spiller jeg saksofon, driver med en japansk kampkunst som
heter Aikido og er sammen med venner.

Jeg har stammet siden jeg begynte å snakke.
Stammingen varierer
Jeg
synes
at
stammingen min varierer
ganske
mye.
Noen
ganger
stammer
jeg
veldig lite, det er kanskje
spesielt sammen med
mine
beste
venner.
Andre ganger klarer jeg
så vidt å si forskjellige
ord. Dette kan gjøre meg
frustrert og da kan jeg
noen ganger få andre til å
snakke for meg. Jeg kan
ofte grue meg til å si
navnet mitt. Det gjør det
også
noen
ganger
vanskelig å ta kontakt
med folk jeg ikke kjenner.

Utfordringer i
skolehverdagen

- Utfordringer på grunn av
stamming er å lese høyt
eller snakke
når jeg
stammer. Da går jeg tom
for luft og presser enda
mere på og tømmer meg
fullstendig for luft.

Det er også vanskelig å
si navnet mitt og det
merker jeg spesielt hvis
det er nye lærere eller
vikarer.

Lærerne som kjenner
meg skjønner når jeg
strever og da sier de
navnet mitt for meg.

Navn: Aron Johan Engheim
Alder: 10 år
Skole: Borkenes skole
Trinn: 4.trinn

Er det noen fordeler
med å stamme?

Informasjon til
medelever

Nei
ingen!
Jo
forresten, at jeg får
komme ut av timene
og gjøre forskjellige
ting
sammen med
logopeden.

I høst hadde Aron
sammen med en logoped
et innlegg til klassen sin
om hva stamming er og
hvordan
det
kan
oppleves.

Lærere må ha kunnskap
- De bør vite noe om
stamming slik at de
skjønner hva som kan
være vanskelig for en
som stammer og hva
som kan hjelpe.

- Det var fint å fortelle til
klassen om stamming, for
da vet de mer om hva
stamming er, og at det
ikke alltid er så lett å
prate
for
en
som
stammer.

Tilrettelegging i skolen
Aron
opplever
at
tilpasning
i
skolehverdagen
hjelper
han og gir anbefalinger til
andre.
- De bør prate rolig, for da
prater jeg også rolig og da
blir det som regel mindre
stamming. Det er også
fint at jeg slipper så mye
høytlesing når jeg strever
ekstra mye. De bør også
passe på slik at man ikke
blir plaget av andre.

Lærere bør vite noe om stamming slik at de skjønner
hva som kan være vanskelig og hva som kan hjelpe.

Hva hjelper?
- Det hjelper meg å
stoppe opp og starte på
nytt når jeg stammer.
Det hjelper jo også hvis
noen sier navnet mitt
for meg hvis jeg strever
ekstra mye, eller at de
snakker rolig slik at jeg
også snakker rolig. Jeg
blir tryggere og rolig om

Visste
du?

de jeg snakker med
puster inn sammen med
meg når jeg må stoppe
opp for å trekke pusten.

Her bor
jeg!

Hva hjelper ikke?

Det hjelper ikke å prøve
hardt og presse på, eller
at de jeg snakker med
stresser meg.

Det er vanlig å stamme mer på noen ord enn andre, f.eks. navnet sitt.

Fakta
Det er cirka 70 millioner mennesker
som stammer. Det tilsvarer 1 % av
alle i hele verden.

50 tusen!

1%

I Norge er det om lag 50 000 mennesker
som stammer.

For hver jente som stammer, er det
fire gutter som gjør det samme. Det
betyr at det er ganske mange
flere gutter enn jenter som stammer.

De fleste som stammer begynner å
stamme når de går i barnehagen.
Noen få begynner å stamme når de
er voksne.

Det er mange kjente personer som
har stammet eller som fortsatt
stammer. Et kjent eksempel er USAs
president Joe Biden.

Visste
du?

Det er ganske vanlig at man ikke stammer når man synger.

Vi knuser myter!

1

De som stammer er nervøse. De
hadde ikke stammet om de ikke var
nervøse.

FEIL!

De som stammer gjør ikke det fordi de er nervøse eller
mer nervøse enn andre. Men det kan hende at man blir
nervøs i noen situasjoner på grunn av stammingen. Da er
det ganske vanlig at man begynner å stamme litt mer.

2

De som stammer kan slutte å stamme
om de bare snakker litt saktere.

FEIL!

At man snakker fort er ikke grunnen til at man
stammer. Det kan hjelpe å snakke saktere, men
det er faktisk ganske vanskelig.

3

Det er noe galt med munnen eller
halsen til de som stammer.

FEIL!
Alt funker som det skal ☺

4

De som stammer har falt og slått hodet.

Nja…

Det kan faktisk skje, men det er ikke så vanlig for
barn. De fleste har arvet det fra noen i familien.
Kanskje bestemor sin bestemor stammet?

Emily Blunt

Kong Georg VI

skuespiller

tidligere konge av Storbritania

Tiger Woods
golfspiller

Det er mange kjendiser og
kjente personer som
stammer eller har stammet.
Samuel L. Jackson
skuespiller

Elon Musk

Ed Sheeran

Aurora

Tesla-gründer

artist

artist

Kjendiser!
Jens Stoltenberg
NATO-sjef og tidl. statsminister

Kendrick Lamar

James Rodriguez

rapper

fotballspiller

Elvis
artist

Hva gjør en logoped?
Vansker
med uttale

Stamming

Vansker med
stemmen

En logoped hjelper barn
og voksne med mange
forskjellige ting.

Vansker med å snakke
etter å ha skadet hodet

Løpsk tale

Vansker med å svelge

Hva skjer i en logopedtime?
Mange måter å trives med stamming

Hva tenker de andre om stamming min?

I en logopedtime jobber logopeden
sammen med eleven som stammer.
Sammen prøver man å finne måter å
trives bedre med stammingen på. Det
kan bety mange forskjellige ting.

Noen kan være litt engstelige for hva
andre tenker om dem på grunn av
stammingen. Da kan det også være noe
man jobber med. For eksempel hender
det at man lager noen eksperimenter for
å finne ut mer om ting man lurer på.

For noen betyr det å stamme mye
mindre, mens det for andre betyr å
stamme litt mindre eller på en litt lettere
måte. For noen betyr det å kunne
være fornøyd med selv og ikke være
«uvenn» med stammingen sin.

Noen logopeder stammer også selv!

Visste
du?

Tegneserie!

Gode råd!
Her er noen gode råd som kommer fra barn som stammer. Men husk,
det som hjelper for én trenger ikke å hjelpe for andre. Derfor er det
viktig at du spør hva som hjelper for akkurat den du kjenner!

Jeg trenger en lærer som
tør å snakke med meg om
hva som hjelper og ikke
hjelper.

Det hjelper ikke å be meg om å huske
å puste eller snakke sakte. Det kan
egentlig være litt irriterende…

La meg
snakke ferdig!

Det er viktigere å høre
på hva jeg sier enn
hvordan jeg sier det.
Jeg liker ikke når
noen hermer etter
meg. Da blir jeg lei
meg.

Noen ganger synes jeg
det er vanskelig å rekke å
svare. Gi meg tid til å
svare!
Ikke fullfør setningene
mine. Du mener godt,
men spør meg gjerne om
jeg synes det er greit.
Når jeg skal fremføre hender det at jeg
gruer meg veldig til det bli min tur. Det kan
hende det hjelper om jeg får lov til å være
først eller får gjøre det foran en mindre
gruppe.

Kan du gjette hvem dette er?

I don’t drink.
I don’t smoke.
But I eat a lot of ice
cream.

Han har to
hunder.

Han elsker is!

Han har syv
barnebarn.
Han kommer fra
Scranton, USA

Han har en partner
som heter Jill.

Han er nummer 46. i
rekken som har den
sammen jobben som han.

Prøv å stamme!
Det kan kanskje høres ut som en god idé å finne andre ord i
stedet for de man stammer på, men er det egentlig det?
Prøv selv, da vel!

Se for deg at du er ute i skogen helt alene. Det er kaldt og is på
vannet. Plutselig ser du en elg som har gått gjennom isen i et vann
som heter Svartmyra. Den klarer ikke å komme seg opp, så da løper
du ned til vannkanten, tar opp telefonen og ringer brannvesenet.
Problemet nå er at du stammer. Og du VET at du kommer til å
stamme når du skal si ordene elg, is, vann og svartmyra.
-

110, det er brannvesenet. Hva er nødsituasjonen?

Hva sier du?!
Det kan være ganske stressene og vanskelig å skulle finne nye
ord eller andre måter å si ting på. Hva hadde egentlig skjedd om
du heller hadde valgt å stamme?

Visste
du?

Man stammer mindre om man snakker med en annen stemme
eller dialekt enn sin egen. Og når hjernen blir vant med den nye
stemmen eller dialekten, begynner man å stamme igjen.

Stammequiz!
1

5 Hvor mange stammer i Norge?

Er det flest gutter eller jenter som
stammer?

A) 3 000
B) 7 000
C) 50 000

A) Jenter
B) Gutter
C) Like mange

6

2 Hvem av disse stammer?

stammer med å?

A) Den norske kongen
B) USAs president Joe Biden
C) Tysklands statsminister

4

A) Ha det bedre med stammingen sin
B) Slutte å stamme
C) Spille stigespillet

7 Alle som stammer tenker det samme
Hvor mange stammer i hele verden?

om stamming?

A) 70 millioner
B) 30 millioner
C) 1 million

A) Nei, de kan tenke ganske forskjellig
B) Ja
C) Alle som stammer er helt like

8 Det er noe galt med munnen og

Hvorfor stammer man?

halsen til de som stammer?

A) De fleste som stammer er bare født
sånn og har kanskje arvet det
B) De har sett for skumle ting på TV
C) De har hatt et virus

A) Ja
B) Nei
C) I alle fall med tungen

Svar!
1. B 2. B 3. A 4. A 5. C 6. A 7. A 8. B

3

En logoped hjelper barn som
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Om Stammenytt
Stammenytt er en del av ressurspakken Stamming i skolen. Den består av mange
nyttige ressurser som omhandler skolebarn med stamming.
For mer informasjon, se statped.no/stammingiskolen.
Utviklet av Statped i samarbeid med Nasjonalt taleflytforum.

