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«Som logopeder ønsker vi ikke å være med på å gjøre stammingen til et 
problem. Vi ønsker ikke å starte den negative sirkelen. Mange logopeder er 
så redde for dette at de nekter å erkjenne sin profesjonelle plikt til å hjelpe 
barnet ved å påvirke hans eller hennes taleflyt. De nøyer seg med 
overfladiske råd til foreldrene. Slik unngår de et uønsket ansvar. Om 
stammingen blir verre er det foreldrene som har skylden. Hvis den blir 
bedre, da tar logopeden æren»

- Charles Van Riper, 1973



Vente og se, eller?

 Foreldrebekymring er en så sterk indikator at dette alene er nok til at 

du bør lande på noe annet enn «vente og se»

 Barnet hopper mellom normal ikke-flyt og tidlig stamming

 Kartleggingen din bør ha avslørt eventuelle varsellamper

 Begrepet «stotring» 



Tre paradigmer

 Direkte

 Indirekte

 Integrert / hybrid

Ikke alltid så lett å benevne et program som direkte eller indirekte, da 

de kan være «fasebestemt»



Kartlegging



STAMMINGENS UTVIKLING



Stammingens utvikling
Bluemel og Froeschel

 Bluemel: from primary to secondary stuttering

Primary: uanstrengt stamming, gjerne hele ord og stavelser

Secondary: personen er bevisst stammingen og prøver å unngå eller skjule den

 Froeschel: fra klonisk til tonisk

Klonisk: lett, uanstrengt, ord og stavelser, jevnt tempo

Tonisk: mer tensjon, tempoøkning, uregelmessighet i tempo. Tensjonen vil så hemme 
de raske bevegelsene og gjøre dem langsomme og krampeaktige



Stammingens utvikling
Bloodstein

 Bloodstein: 4 faser basert på stor studie (tversnitt)

«ikke alltid slik at stammingen starter uanstrengt og blir mer og mer anstrengt»

1. Episodisk stamming, særlig starten av setninger. Særlig stamming på stavelser. Skjer 
spesielt når barnet er oppspilt. Reagerer ikke emosjonelt på stammingen sin

2. Mer stabiltet i stammingen (ofte skolebarn). Øker ved rask tale eller oppspilt. Barnet 
begynner å anse seg som «en som stammer»

3. Begynner bli bevisst på vanskelige situasjoner og begynner å bytte ut ord, men har 
ikke begynt å unngå situasjoner

4. Store emosjonelle reaksjoner. Stammingen har blitt et sentralt personlig problem. 

Van Riper kritiserte dette grunnet fasene ikke er basert på lengdeundersøkelse. Van Riper 
opererte selv med faseinndeling, men gikk så bort fra dette da han anså det som 
meningsløst. 



Stammingens utvikling
Barry Guitar

 Borderline – lett stamming ifa repetisjoner, gjerne flere ganger enn 
to. Reagerer lite 

 Begynnende – mer muskulær tensjon og uregelmessig hastighet, mulig 
volumøkning, flere fikseringer, fluktatferd, mer følelser av frustrasjon 
i selve situasjonen

 Intermediate – flere blokkeringer og tilhørende fluktatferd, økning i 
unngåelsesatferd og stabile negative følelser

 Avansert stamming – identifiserer seg som «en som stammer». 



Stammingens utvikling  læringsteori

Operant betinging

En type atferd gir en «belønning»

En type atferd gir en «straff»

https://www.youtube.com/watch?

v=Mt4N9GSBoMI

Klassisk betinging

 Nøytral stimuli blir assosiert 

med en atferd

https://www.youtube.com/watch?v=Mt4N9GSBoMI


Operant betinging
Positiv forsterker 

fluktatferd
Positiv forsterker 

unngåelse

Æsj, ordet bruker 

lang tid på å 

komme ut. Jeg må 

si ordet fortere! 

Jeg prøver å 

presse det ut

Når jeg sa ordet 

hardt så fikk jeg 

det ut. Da kan jeg 

gjøre det neste 

gang også

Jeg klarer ikke å 

si mamma. Jeg 

hater å ikke 

kunne si 

mamma..

Om jeg lar være å 

si «mamma» så 

føler jeg meg ikke 

så lei meg. Jeg 

kan prøve å si 

«mor»
Jeg klarer å si 

«mor» så det er 

mye bedre



Klassisk betinging

 En nøytral stimuli blir

assosiert med negative 

konsekvenser



 Hvordan kan miljøet bidra til ulike læringsprosesser?



Temperament / inhibitory control

 Barn som stammer som gruppe har ikke et mer reaktivt temperament 

enn andre, men kan ha vansker med å regulere det (ic). Dette kan 

lede til økt emosjonell aktivering i stressfulle situasjoner og slik 

påvirke stamming

«hvordan reagerer barnet ditt når det er noe som er vanskelig eller noe 

som går galt?»

«hvordan reagerer barnet ditt når hun blir irettesatt?»

Temperament kan gjøre deg mer «sårbar» overfor nevnte 

læringsprosesser



BEHANDLING



Charles Van Ripers 

tilnærming, (1973)

 Skape et miljø som bidrar til mer flyt, da spesielt gjennom signifikante 
personer

 Direkte arbeid med barnet uten å jobbe med selve stammingen

1. Gjør snakking til noe positivt igjen

2. Vær en god modell. Ved imitasjon av logopedens modell blir barnet 
med flytende

3. Aktiviteter for å fasilitere «smooth flow of utterances»

4. Belønne taleflyt og slik forsterke dette

5. Desensitivisere barnet for aspekter som typisk forstyrrer taleflyten

6. Forebygge og forhindre stimuli som leder til kamp og unngåelse 

Starter med å gi foreldre informasjon om stamming og behandling. 
Logoped jobber alene med barnet først, for så senere å la foreldrene 
observere og delta. Man søker så å hjelpe familien med å problemløse. 
Foreldregrupper kan være nyttig her. Man ser også på familiens hverdag. 



Charles Van Ripers tilnærming, 

(1993)

 Forebygge negative følelser ved å..

1. Forebygge negative reaksjoner på stammingen

2. Redusere frustrerende opplevelser for barnet og øke hans eller hennes toleranse for stamming slik at de ikke blir 
så lett frustrerte

3. Redusere skyldfølelse, angst og fiendtlighet gjennom å redusere foreldrenes frustrasjon

4. Gi barnet mulighet til å utspille «forbudte følelser» gjennom lek (kun nødvendig dersom det er mange negative 
følelser)

5. Foreldreveiledning – utforske hele barnet og familien

6. Redusere kommunikativt stress, for eksempel gjennom å senke standardene til snakking

7. Redusere kravene til taleflyt

8. Fjerne negative reaksjoner som kan knyttes til stammingen og slik utløse læringsprosesser

9. Styrke barnets selvtillitt

10. Utnytte periodene med mye flyt. Oppmuntre til selvdirigerende snakking. Jobbe med flytskapende ferdigheter

11. Jobbe med å øke barnets toleranse for aspekter som typisk forstyrrer taleflyten



Carl W Dell

 Bygger videre på Van Riper, men der Van Riper ikke 
tar stammemodifikasjonen til barnet, gjør Dell det. 

 Målet er å avlære lært atferd

 «Grunnen til at noen fortsetter å stamme er at de blir 
negativt bevisst på det og begynner å snakke med mer 
strev»

 Barnets følelser er essensielt i behandlingen

1. Logoped er en god talemodell. Begynner så å legge 
inn lette repetisjoner. Observer barnets reaksjoner og 
tilpass. Om barnet tolererer kan man legge inn 
pseudo-stamming (mild) som likner barnets. Om 
barnet reagerer ok på dette 

2. Leke med stammingen og øke toleransen for dette. 
Lære mer om stamming. Begynne så å kommentere 
stamming. Barnet kan fange logopeden. Deretter 
nærme seg barnets stamming. Snakke objektivt om 
stammingen. Frivillig stamming er et mål 
desensitivisering. Bruk ord som er gode metaforer

3. Fokusere på følelsen av å ha kontroll

4. Stabilisere



Wendell Johnson

 Den diagnosogene teorien

«stamming oppstår når personer i 
miljøet rundt overreagerer på normale 
taleflytbrudd og definerer dette som 
unormalt»

Opptatt av barnets følelser og 
holdninger

 IKKE definer taleflytbrudd som 
stamming

 IKKE bevisstgjør barnet



 The Tudor Study  Monster-studien

Barnehjemsbarn

6 barn som ikke stammet fikk beskjed om at de stammet og at de måtte slutte med det

Personalet fikk samme beskjed, hjelp barna med å slutte å stamme, påminn dem så ofte 
dere kan!

Hva skjedde? Begynte de å stamme?

Nei, selv om det ble rapportert. Barna begynte å snakke mindre og i kortere setninger og 
overveide nøye det de sa. Som voksne utviklet de svært dårlige holdninger til egen 
snakking og utviklet en slags vegring. Det hele endte med søksmål mot universitetet i Iowa.

Studien viste imidlertid at negative merkelapper kan være en negativ pådriver! 



Starkweather, Gottwald & Halfond

«In the past, our profession has not been eager to treat the very
young stutterer, or the child at risk for stuttering. There are a number
of reasons for this. One reason probably is the early theory of Wendell
Johnson that stuttering developed because of parental reactions to 
normal nonfluency in children. Because of this theory many clinicians
came to believe that any nonfluency in young children was normal 
behavior. As a result, the only treatment offered for the very young
child was counseling the parents to accept the nonfluency in their
child´s speech and to understand that it was a normal part of
development. We believe that certain aspects of this idea is partially
true. Certainly children tend to be less fluent speakers than adults, 
but we think it goes too far to conclude that all nonfluency in very
young children is normal»

1990



Starkweather, Gottwald & Halfond

Kapasitet
 Talemotorisk kontroll

- Reagere raskt på intern og ekstern stimuli

- Motorisk utføring / kraft og koordinasjon

- Koartikulasjon

 Språklig formulering

- Ordleting

- Grammatik og syntakts

- Pragmatikk

 Sosio-emosjonell modenhet

 Kognitive ferdigheter

Krav
Handler om krav som stilles til taleflyt, 
av barnet selv eller omgivelsene

 Tidspress

- Oppspilthet (rask tale) (mye 
emosjonelt innhold) (legger beslag på 
store kognitive ressurser)

 Usikkerhet

 Unngåelse av stamming



Barry Guitar

 Borderline

Indirekte tilnærming i

kombinasjon med SR

Direkte tilnærming ved mer

alvorlig stamming –

pseudostamming, positive 

bevisstgjøring  modifikasjon

 Beginning

Lidcombe-programmet



David A Shapiro

Indirekte

Parent-Child Interaction

Ikke unødvendig oppmerksomhet på stammingen

Redusert, jevn og rolig taletempo med normal 

prosodi

Ta hensyn til overstimulering

Vær en god lytter, unngå negative reaksjoner

Vær åpen om stammingen

Identifiser og redusert fluency disruptors

Addresser foreldrenes følelser og holdninger

Direkte

etabler flytende tale og job mot overføring

gjennom lek og modellering  treg, forlenget

tale (stretched)

øke barnets toleranse for fluency disrutpors



BEHANDLING UTLEDET AV KAPASITET-

OG KRAV TANKEGANGEN



Kapasitet & krav-modellen

 Opprinnelig utviklet av Starkweather

 Stamming oppstår når kravene til taleflyt overstiger barnets kapasitet for taleflyt

 Logoped veileder miljøet i å redusere kravene til taleflyt  indirekte behandling. 
Videoopptak kan brukes

 Det er varierende fokus på å jobbe med å øke barnets kapasitet, men det bør ikke 
utelukkes. Nevnes eksplitt i restartDCM og Stuttering Prevention and Early Intervention

 Stuttering Prevention and Early Intervention

 Palin Parent-Child Interaction Therapy (PCI) 

 RestartDCM

Har den klassiske DCM-

tankegangen vært så 

rådgivningspreget at den har 

blitt en del av en «vent og se-

kultur»?











Stuttering Prevention and Early

Intervention
 Behandlingsprogram utledet fra DCM (Starkweather & Gottwald). Ca. 2 timer per uke, en time til foreldre og 

en til barnet

 Indirekte arbeid med utgangspunkt i DCM. Direkte arbeid med barnet foregår ved siden av dette

(1) Gi foresatte informasjon om stamming 

(2) Holdningsendring

(3) Atferdsstrategier  talehastiget, språk, reaksjoner på stamming, turtaking, daily talking time, stimulere 
til mer selvdirigerende snakk, generelle fasiliterende strategier

(4) Se på generelt familieliv

➢ DIREKTE ARBEID:

➢ Jobbe med talehastighet om aktuelt

➢ For barn med mye strev kan man sette ord på stammingen på måter barnet forstår, for så å jobbe direkte 
med denne

➢ Også involvere barnehage eller relevante andre



Palin PCI

 Hovedsakelig indirekte, selv om det også er en direkte tiltak beskrevet (child

strategies)

 Mål: redusere foreldrebekymring og øke deres opplevelse av håndterbarhet. Redusere 

stamming

 6 uker i klinikk, 6 uker hjemmeperiode, begge foreldre må delta. En økt tar mellom 60 

– 90 minutter

 Bruk av video for at foreldrene selv skal identifisere hva som fremmer flyt for akkurat 

sitt barn

 Foreldrene velger interaksjonsstrategier de vil fokusere på. Logoped finner gjennom 

samtale aktuelle familiestrategier

 Åpenhet rundt stamming er en viktig familiestrategi. 

Mange foreldre er redde for 

å snakke om stammingen



Utvalgte 

interaksjonsstrategier
 Senke talehastighet

 Følge barnets initiativ

 Redusere egne språklige ytringers 
kompleksitet og lengde

 La barnet løse problemer selv (tenk 
temperament?) coping-strategies?

 Balansere spørsmål og kommentarer

 Type spørsmål (nevnes ikke spesifikt 
av MPC, men erfaringsmessig ofte 
relevant)

Utvalgte familiestrategier

 Åpenhet om stamming

 Ros

 Lekestund (eng.special time)

 Turtaking

 Håndtere flerspråklighet

 Barn med høye krav til seg selv 



 Organisering 

- I klinikk

- Lekestund (eng.special time)

- Hjemmeperiode

 Tilpasninger og troubleshooting

- Familieforhold

- Involvering av barnehage?

- Foreldre som stammer selv

- Når foreldre gjør det meste riktig

- Manglende oppmøte av en forelder

 Hva om barnet fortsatt stammer etter indirekte tiltaksdel?

Foreldrene skal selv finne 

det de allerede gjør, og 

gjøre mer av det



HVA SKJER I EN TYPISK BEHANDLINGSTIME?

 Går gjennom foregående uke med lekestunder og skjema

 Skjemaer for eventuelle familiestrategier

 Videoopptak av én forelder om gangen med barnet (ca 5 minutter). 
Deretter den andre forelderen. Ser og drøfter én forelders video om 
gangen

 Foreldre velger eventuelt nye interaksjonsmål og drøfter eventuell ny 
familiestrategi

Logoped har lite med barnet å gjøre





«(…) de här råden som vi alltid ger…PCI är jo 

verkligen en fördjupning av dem råden ved at 

man verkligen ser till…istället för att man ger ett 

papper och säger «gjör så här», så följer man och

ser att man verkligen gör på det här viset, och

det känns veldigt, veldigt bra, tyckar jag. 

Handfast»

«Jag hade jo läst om metoden så, tyckte att 

det verkade vara en veldigt smart sett att 

jobba på, liksom få mer struktur på dem här

råden som vi hade gett till föraldrar innan

också»

«altså alla föräldrar sku jag nästan säga, om man 

utvurderar efter behandlingens slut, så säger alla 

föräldrar att dem är…att dem kan mer om 

stamning, och nästan alla känner sig mindre 

oroliga för stamningen (…)»





RestartDCM

 Bygger på DCM, men har i likhet med PCI gjort store endringer innenfor 

veiledningsbiten

 Bruk av video, men ikke like «fast» som i PCI

 Behandlingsforløpet er ikke angitt, også i motsetning til PCI

 Jobbe med å øke barnets kapasiteter etter at man har redusert krav

- For eksempel hjelpe barnet håndtere følelser

- Er det språklyd- eller språkvansker i bildet?

Merk: skiller seg her fra Stuttering

Prevention and Early Intervention

ved å adressere kravene først



HVA SKJER I EN TYPISK BEHANDLINGSTIME?

 Logoped observerer forelder og barn i interaksjon. Vurderer barnets 
taleflyt og selve interaksjonen

 Logoped og foresatte går gjennom loggen (får i likhet med PCI 
hjemmeoppgaver som skal loggføres)

 Foreldrene demonstrer hvordan behandlingen ble implementert 
hjemme. Etterfølges av drøfting og eventuelle endringer for 
kommende uke

 Foreldrene demonstrerer. Logoped gir eventuell veiledning

 Oppsummering og spørsmål



Medvirkende faktorer

 Selv når vi tar ut de barna med størst artikulatoriske og språklige vansker, er pws mer 

belastet enn barn som ikke stammer, for eksempel fonologiske vansker (kan disse barna 

ha medfødt en midlertidig noe lavere kapasitet for taleflyt?)

 Stamming har onset gjerne når barnet utvikler syntaks. Økning i lengde og kompleksitet 

påvirker frekvens (Conture & Curlee, 2008)

 Stamming påvirkes også av tidspress, talehastighet og emosjoner (Conture & Curlee, 

2008). Ikke en del av etiologi, men kausale faktorer. Dette har gitt oss noen universale 

råd vi gir til foreldre, men er det slik at bare fordi disse faktorene påvirker stamming, 

at de har evidens som råd?



Hvilken evidens har vi egentlig for 

konkrete samspillstilpasninger? 

 Du bør snakke saktere

▪ - Begrenset støtte (lite utvalg) (Spephenson-
Opsal & Bernsein Ratner,1988) 

▪ Begrenset støtte (lite utvalg) (Guitar, 
Schaefer, Donahue-Kilburg & Bond, 1992)

▪ Støtte for rådet, men noen profitterer mer 
enn andre (lite utvalg, Guitar & 
Marchinkosky, 2001)

▪ Når foreldrenes tale er raskere enn barnets 
og preget av innskytelser og parallell-snakk, 
er taleflytbrudd statistisk sett hyppigere 
(Kelly & Conture, 1992; Ryan, 2000)

▪ Ingen støtte for rådet (Bernstein Ratner, 
1992)

Bernstein Ratner (2004): Veiledning på 
talehastighet har delvis støtte i forskning og kan 
derfor være indikert

 Du bør gjøre språket ditt lettere

▪ Ingen støtte (Bernstein Ratner, 1992)

Stort behov for forskning



Hvilken evidens har vi egentlig for 

konkrete samspillstilpasninger? 

 Du bør sørge for god turtaking

▪ Litt lengre varighet på turtakelse har vist 
seg å redusere ikke-flyt (Newman & Smit, 
1989). Virker til å skje automatisk når 
man gjør endringer i talehastighet

«Indirect interventions of this kind may not be effective

by themselves in eliminating the problem, but any change

to the environment that serves to lessen the intensity of

the stuttering probably helps in some measure to prevent

the development of negative attitudes toward speech and 

consequently contributes to the likelihood that the child

will in time «outgrow» the disorder. It is probable that

stuttering serves as its own stimulus in the development

of behavioral, cognitive, and affective responses to the

disorder, and any reductions in stuttering frequency are

probably valuable. However, it is unclear whether such

interventions can be consideres curative rather than

palliative» (Bloodstein & Barnstein Ratner, 2008)

Vær klar over begrensningene til slike 

råd



 Ved bruk av PCI skal foreldrene identifisere hva som virker for 

akkurat sitt barn, så dette må jo være en lur måte å forholde seg til 

de sprikende forskningsresultatene på?

 Det har blitt rettet kritikk mot PCI for at den i praksis er den ny 

behandling hver gang (man kan jo tenke seg at det da også er 

vanskelig å forske på den)

 Én endring drar gjerne flere med seg



UFARLIGGJØRING OG 

STAMMEMODIFIKASJON

Kinder dürfen stottern

- Barn har lov til å stamme



miniKIDS

 «Froskeord», «slangeord» og «Ole Brumm-ord»

 Man ønsker å forhindre utviklingen av dysfunksjonelle håndteringsstrategier. Disse utvikler seg 
fordi barnet begynner å kjempe mot stammingen ved å bruke mer kraft – sek.atferd

 Barnet får hjelp til å sette ord på stammingen og til å forholde seg til taleflytbruddene på en 
positiv og aksepterende måte. Kan si at vi styrker barnets kapasitet til å håndtere stammingen? 
(DCM)

 Få strategier for å håndtere stammingen

 Kun én foresatt trenger å møte i klinikk med barnet og gjøre hjemmeoppgaver, men ideelt bør 
begge da delta på en veiledningsgruppe med flere foreldre

 1 til 2 møter i klinikk per uke



FASER

 Desensitivisering og identifikasjon

Logoped pseudostammer med barnet. Ser hvordan barnet reagerer. Logoped 

begynner gradvis rette oppmerksomheten mot taleflytbruddene sine på en 

positivt kommenterende måte. Barnet får et begrepsapparat om stamming. 

Gradvis kan mer oppmerksomhet rettes mot barnets egen tale og barnet kan 

begynne pseuedostamme selv

 Modifikasjon

Barnet får verktøy til å håndtere blokkeringer ved å bruke liksom-stamme eller 

flytskapende teknikker. Løse og lette brudd oppmuntres. Blokkeringer møtes med 

modellering fra logoped

 Generalisering

Implementering i hverdagssituasjoner. Miljøet rundt involveres. Møter i klinikk 

reduseres





Temperament 

medfødt-basert reaktivitet og selv-regulering. Relativt stabil og vanskelig å endre. 

 REAKTIVITET – motorisk, emosjonelt, oppmerksomhet

 SELVREGULERING – hemmer eller fremmer reaktivitet

 Studier indikerer at barn som stammer har høyere reaktivitet og lavere selv-regulering.

 Kan påvirke stammingens fremtoning og barnets reaksjon på stammingen. Kan ha 
vanskelig for å respondere med for eksempel å senke taletempo etter et taleflytbrudd

 Mer impulsiv responsstil – Inhibitory control (viktig for selv-regulering). Kobles til 
eksekutive funksjoner og basal gangliene

 Dette bør adresseres i behandling. Hvordan skal foreldre forholde seg? 



Flerspråklighet
 Barnehager kan tilskrive stotring (som i realiteten er stamming) til flerspråkliglighet og mener 

derfor at logoped ikke trengs. Det går nok over bare gutten blir bedre i norsk

 Det er ikke mye forskning på området, men det vi vet:

▪ Ingenting tyder på at flerspråklighet øker risikoen for stamming

▪ Ingenting tyder på at flerspråklighet ikke øker risikoen for stamming

▪ Stamming har ikke høyere forekomst i land med høyere % flerspråklighet

▪ Forskning begyner å vise at barn som stammer har høyere forekomst av språkforsinkelse eller 
språklydvansker. Kan det tenkes at å lære flere språk og artikulatoriske mønstre kan belaste den 
nevrologiske prosessen knyttet til språk og uttale?

• Hvordan skal logopeden forholde seg til klienter som snakker flere språk? 

▪ Foreldre kan si at barnet stammer mer på et språk et det andre, men dette er nevrologisk 
usannsynlig. Utredning bør si noe om barnets ferdigheter innenfor språkene og deres 
bruksområder



BEHANDLING UTLEDET AV 

OPERANTE LÆRINGSPRINSIPPER



Lidcombe

 Mål: Eliminere stamming

 Metode: Taleflyt mottar positiv forsterkning og stamming mottar positiv «straff» 
verbale tilbakemeldninger

Verbale tilbakemeldinger på ikke-flyt skal gis på SLD´s som du er helt sikker på

Vær varsom så du ikke positivt forsterker SLD`s

Foresatt må sammen med logoped bli enige om hvordan måle stamming

Skal gjøres på kvelden hver dag. Subjektivt, men logoped og foresatt må ha felles 
forståelse

Krever sertifisering



 Hevder selv at de er ateoretiske, men kanskje har de mer til felles 

med DCM enn de selv tror?

 Operante behandlingers forhold til teori og evidensbasert behandling. 

Kan EBP eksistere uten teori?

 Vi vet ikke hvorfor de virker, men de har stor forskningsmessig støtte

 Hvordan stiller de seg til å kommunisere aksept for stamming? 



Eng: smooth talking

Verbale tilbakemeldinger på 

flyt, 5:1

ANNERKJENNELSE AV FLYT

«mykt sagt»

«ROSE» FLYT

«Det sa du veldig mykt»

BE OM SELVEVALUERING

«sa du det mykt?»

Verbale tilbakemeldninger

på SLD, 5:1
ANNERKJENNELSE AV STAMMING

«Der hoppa ordet litt, men det går bra»

BE OM SELVEVALUERING

«sa du det mykt?»

«hoppa det ordet litt?»

BE OM SELVKORRIGERING

«Det ordet hoppa litt, kan du prøve si 
det mykt?»



Fra strukturerte til ustrukturerte situasjoner

 SR bør ikke overstige 2 når man skal gjøre dette, husk 5:1

 I strukturerte aktiviteter leser kikker man for eksempel i en pekebok. 

Deretter blir det løsere struktur ettersom barnets flyt øker

 Etter hvert går man over til ustrukturerte situasjoner gjennom dagen

 Fase 1: redusere og stabilisere stamming

 Fase 2: vedlikeholde, overvåke. Redusere verbale tilbakemeldinger



EBP – er Lidcombe best?

 Lidcombe er det behandlingsprogrammet med mest forskning på sin effekt. 

➢ Betyr dette at Lidcombe er mer effektivt enn andre tilnærminger?

➢ Er Lidcombe lettere å forske på?

➢ Venter på uavhengig forskning

➢ Vi må vite hva vi ønsker å oppnå med behandlingen

➢ Lidombe sammenliknet med RESTART-DCM: 

Ingen signifikant forskjell i resultatet, men direkte behandling var kanskje noe «raskere». 

Follow-up 12 mnd, N=199    (Sonneville-Koedoot, Stolk, Rietveld & Franken, 2015)

Men hvem har sagt at 

målet er at barnet skal 

slutte å stamme?





Theory of change
Conture Curlee, 2008

 Få tak i foreldrenes «theory of change». Viktig for deg som logoped å 

vite

 Forberedelse til behandling har vist god effekt i å redusere 

sannsynlighet for at behandling termineres for tidlig av foreldrene



Bruk av grupper




