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TRYGGINGSATFERD 
 

 

AVLEDNING – HVORFOR DET FUNKER, 

men også er dysfunksjonelt. 
 

Tryggingsatferd 

Tryggingsatferd har som mål å skjerme oss fra det vi frykter. For personer som stammer kan 

denne frykten være relatert til å stå helt fast i et stammeøyeblikk og ubehaget knyttet til 

dette, eller det kan være relatert til tanken om at vi kan få negative reaksjoner om lyttere 

oppfatter stammingen vår. Fysisk tilleggsatferd, også kalt sekundæratferd / fluktatferd (fordi 

man flykter fra stammeøyeblikket, er en type tryggingsatferd. Den tjener den hensikt å raskt 

få oss ut av stammeøyeblikket for å forhindre hva enn som oppfattes som trusselen.  

Fysisk tilleggsatferd 

Fysisk tilleggsatferd er ulik atferd som tas i bruk for å komme seg raskest mulig ut av et 

stammeøyeblikk. Dette er ofte, men ikke alltid, atferd som trekker oppmerksomheten vekk fra 

snakking, hals og det artikulatoriske apparatet. Dette vil være medbevegelser med kroppen, 

for eksempel bevegelser med hode, arm, bein, fingre, øyne og likende.  

Forsterkes og blir vanemessig 

Se ark om læringsteori. Bruken av fysiske medbevegelser forsterkes av operant betinging og 

blir etter hvert vanemessig. Når en atferd blir vanemessig innebærer dette at den også krever 

mindre oppmerksomhet. Fokuset trekkes da vekk fra medbevegelsen og tilbake til 

snakkingen. På dette punktet er ikke medbevegelsen lenger effektiv, men vedvarer uten noen 

funksjon. Den fungerer ikke lenger som en avledning. Ofte kan en person ha en rekke slik 

atferd som ikke lenger tjener en hensikt.  

Eksempler på fysisk atferd som kan fungere avledende 

• Spesielle pustemønstre 

Pusten er noe av det første personer som stammer begynner å eksperimentere med for 

å løsrive seg fra stamming. På grunn av dette kan det etableres et misforhold mellom 

pust og tale, også kalt ablauf 

• Bevegelser med ekstremiteter  

• Bevegelser med hode, øyne 
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