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IDENTIFIKASJON 
For å forandre på stammingen må vi kjenne den 

Nettopp derfor vil disse timene handle om å identifisere, kartlegge og katalogisere 

stammingen din. Vi vil katalogisere selve stammingen, men også ulik tryggingsatferd du 

bruker for å unngå eller komme deg løs fra stammeøyeblikk. I denne fasen vil du typisk stoppe 

opp når du stammer, gi logopeden beskjed om stammingen og analysere den. Eventuelt vil 

logopeden stoppe deg og analysere stammeøyeblikket sammen med deg. De første gangene 

kan det være utfordrende for deg å analysere stammeøyeblikk på egenhånd, så ofte gjør man 

dette sammen. Etter hvert vil du gjøre dette uten logopedens hjelp, samt du vil være ganske 

rask til å gjøre det.  

For mange som stammer kan det være uvant å skulle stoppe opp og kjenne på stammingen. 

Mange har en tryggingsstrategi med å raskt gå videre og nærmest overse stammeøyeblikket. 

Vi kan måtte ty til ulike strategier for å hjelpe deg stoppe opp i stammingen.  

• Hvilket ord stammet du på? 

• Hvor var locus? (lyd/lydsammensetning) du stammet på? 

• Hva skjedde i taleapparatet som forhindret flyt i talen? Hvor stoppen luftstrømmen? 

Hvordan var artikulatorene posisjonert? Hvilke artikulatorer var involvert i 

stammingen? Hvordan var strupen innstilt?  

• Hvor stoppet luftstrømmen først? Når den stopper ett sted grunnet muskulære 

stillstander vil det også komme flere muskulære låsninger. Analyser rekkefølgen 

• Unngikk du stamming ved å bruke ulike former for tryggingsatferd? Unngikk du ord/en 

bestemt formulering eller en situasjon? Stammet du i det hele tatt før du skulle 

begynne å snakke? 

• Hvilken eventuell tryggingsatferd har du for å raskt løsrive deg fra stammeøyeblikket?  

Veiledet oppdagelse 

Logopeden vil som hovedregel ikke informere og belære deg i analyseringen av 

stammeøyeblikkene. Det er et poeng at du skal kunne gjøre dette selv og ha ditt eget 

ordforråd. Dette gir mye bedre læringseffekt enn å bli fortalt noe uten å virkelig kjenne og 

erfare det. Vi vil ikke begynne å modifisere stammeøyeblikkene i denne fasen. Det kommer 

senere.  

Typisk lengde på fase 

Identifikasjonsfasen er gjerne gjort på 3-5 timer, men det kan være nødvendig å forlenge 

fasen eller oppfriske den utover i behandlingen. 
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Tips til hjemmeoppgaver 

Prøv å legge merke til stammingen din utenfor logopedtimene. Analyser dem på samme måte 

som du har gjort ovenfor. Skriv ned noen kjerneerfaringer: 

 

Type stamming Forekomst – ofte, noen ganger, lite 
Noen erfaringer, viktige momenter? Hvordan 
skjer det/gjør du det? 

Stamming i artikulatorene   
 
 
 
 
 

Stamming i strupe  
 
 
 
 
 

Stamming før man i det hele tatt skal starte 
taleprosessen 

 
 
 
 
 
 

Tryggingsatferd  

Unngåelse av stamming  
 
 
 
 

Løsrivelse fra stamming  
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