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Helle Hardis, talepædagog Tale-Høre-Syn Vestsjællands Amt

Gruppeundervisning til
unge der stammer
- Teori, overvejelser, logopædisk indsats og vurdering
I de enkelte kommuner er der som regel kun få stammere blandt de
børn og unge, som de lokale talepædagoger betjener. Den enkelte
talepædagog kan derfor have svært ved at opsamle viden om og
erfaringer med disse børn og unge. På et møde for logopæder i
Vestsjællands Amt opstod der derfor et ønske om et tilbud til disse
unge mennesker.
Der blev etableret en gruppe, for unge der stammer i amtet. Ud
over at give de unge et reelt tilbud var der også et ønske om at få
nogle generelle erfaringer vedrørende teoretisk tilgang og metoder
overfor unge stammere. Artiklen beskriver den teoretiske og didak
tiske baggrund for arbejdet med de unge, samt de unges egne erfa
ringer med at deltage i gruppen.

Formålet med undervisningsforløbet
var at undersøge følgende:
1. H
 vilken betydning har gruppeundervisning for unge, der stammer?
2. Hvilken effekt har det på resultatet af undervisningen, at der er
arbejdet med både non-avoidance
og fluency-shaping for unge, der
stammer?
3. Kan et undervisningstilbud til-

rettelægges, så det matcher
”Retningslinjer for logopædisk
stammebehandling af unge og
voksne” fra Dansk Videnscenter
For Stammen (2005)?
Hvor man tidligere primært mente,
at årsagen til stammen skulle findes
et sted, enten i det omkringliggende
miljø, i en persons følelsesmæssige
sammensætning eller lignende, mener
forskere i dag, at mange faktorer har
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indflydelse på, om et individ begynder
at stamme og på hvordan stammen
eventuelt vil udvikle sig.
Faktorer som neurologi, nervebanernes motorkontrol af taleorganer, den
lingvistiske udvikling, arvemasse, det
miljø,
Mange faktorer har omgivende
følelsesmæssig konindflydelse på om stellation og faket individ begynder torernes indbyrdes
at stamme, og på indgriben i hinanden er alt sammen
hvordan stammen med til at afgøre, om
eventuelt vil et individ begynder
udvikle sig. at stamme.
I kommunerne op
træder behovet for stammeundervisning ofte periodevis, og da det kun
er 4-5 % af alle børn, der begynder at
stamme (Lundberg 2003), er det ikke
så ofte, logopæden har et barn, der
stammer i undervisning. Det kan derfor være svært dels at samle undervisningserfaring, dels at leve op til de retningslinjer for ”god praksis” inden for
logopædisk stammebehandling af unge
og voksne, som Dansk Videnscenter for
Stammen (2005) netop har udgivet og
sendt ud til samtlige PPR-kontorer og
Taleinstitutter.
Da stammen både er individuel fra
person til person og ofte er kompleks,
mener jeg der er behov for en bred
og fleksibel tilgang til den. Derfor var
målene for min undervisning både at
formidle viden om stammen, at arbejde med elevernes tanker og følelser
omkring stammen, at arbejde direkte
med den enkelte elevs stammen samt
at arbejde med kommunikative og
sociale kompetencer. Set i et ICF-perspektiv (International Classification
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of Function) svarer det til kropsniveau
(kroppen har et problem), aktivitet (de
ting der arbejdes med i undervisningen) og deltagelse (relationen til de
andre).
Disse faktorer stiller store krav til
logopæden, der underviser mennesker,
der stammer. Logopæden skal kunne
arbejde med mange begreber, metoder
og mål på samme tid både i forhold
til stammeproblematikken og i selve
undervisningssituationen.
Jeg valgte at tage udgangspunkt i
Barry Guitars (Guitar 1998) teori. Dette
valg er truffet på baggrund af Guitars
komplekse forståelse af stammens årsag
og behandling. Guitar arbejder individuelt med den enkelte elev og arbejder
ud fra en non-avoidance tankegang
samtidig med, han også inddrager elementer fra fluency-shaping. Det er min
erfaring, at der ofte er brug for en
alsidig værktøjskasse i praksis, der ud
over at arbejde med elevens forståelse
af og følelser omkring egen stammen,
også arbejder direkte med at modificere
stammen eller gøre elevens tale mere
flydende. Jeg møder ofte det ønske hos
eleven enten at slippe af med sin stammen eller at stamme mindre.
Da en del af undervisningen knyttede sig til sociale aspekter, fandt jeg
det var oplagt at vælge gruppeundervisning som læringsmiljø, og til det
knytter sig naturligt en relationsorienteret teori. Jeg har derfor i forhold til
mine didaktiske overvejelser valgt at
tage udgangspunkt i Hiim og Hippes
(Hiim og Hippe 1998) didaktiske relationsmodel (figur 1).
For at vurdere undervisningens
effekt valgte jeg at benytte en kvali-
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tativ og en kvantitativ undersøgelse
i form af et interview til de unge,
der stammer og spørgeskema til deres
forældre og sammenholde analysen af
undersøgelsen med min egen logopædiske vurdering.

ver og dels for at udnytte den lærende
effekt, der opnås ved en bevidst sammensætning af en gruppe.
Undervisningen strakte sig over seks
gange med en til fire ugers mellemrum.
Den foregik skiftevis to steder, fordi de
unge kom fra hele amtet. Forældrene
Elevgruppen
skulle selv sørge for transport til og fra
undervisningen. Undervisningen var
Ideen til gruppeundervisning for unge
gratis.
der stammer opstod på et fællesDe unge skulle være
møde for logopæLogopæden skal
undersøgt med S-20001
der på PPR kontorer og Taleinstitut i kunne arbejde med (Egebjerg 2000) af
Vestsjællands Amt.
deres logopæd inden
mange begreber,
Vi var enige om, det
opstart.
kunne være inspire- metoder og mål på
rende at lave undersamme tid både i Overordnede mål
for undervisningen
visning sammen og
forhold
til
stamme
Jeg valgte at tilrettemente, de unge kunne
have gavn af at møde problematikken og i lægge undervisningen,
hinanden.
selve undervisnings så den tog udgangspunkt i ”Retningslinjer
Vi spurgte rundt
situationen.
for logopædisk stamblandt de andre logomebehandling af unge og voksne”
pæder, om der var andre 15-årige i
fra Dansk Videnscenter For Stammen
amtet, og endte med en gruppe på
(2005) så
seks elever der stammede. Fire drenge
- De unge fik mulighed for at møde
og to piger i 14-15 års alderen. Deres
andre unge stammere
stammesymptomatologi vil senere blive
beskrevet (figur 2).
- De fik mulighed for gensidig
Halvdelen af eleverne havde løbende
udveksling af erfaringer
- De fik indsigt i og forståelse af
fået individuel undervisning af en
egen og andres stammen
logopæd. Den anden halvdel havde talt
- De fik arbejdet med teknikker for
med en logopæd en til tre gange i alt.
Ingen havde tidligere modtaget grupat mindske eller lette deres stampeundervisning med andre stammere.
men
- De kunne øve kommunikative
Undervisningens organisering
opgaver i en mindre gruppe.
Jeg syntes det var relevant at tilbyde
- Undervisningen skulle skabe nysgruppeundervisning til disse ung, dels
gerrighed og knytte an til deres
for, at de kunne møde andre ligestiltidligere erfaringer.
lede, dels for at bruge gruppen som et
trygt sted at øve kommunikative opgaI de følgende to afsnit vil jeg gen31
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nemgå dels den stammeteori, som
undervisningen tog sit afsæt i og dels
den læringsteori, som blev benyttet.

Stammeteori i følge Barry
Guitar
Stammens kompleksitet
Guitar (Guitar 1998) er af den overbevisning, at prædisponerede faktorer i
samspil med udviklingsmæssig og miljømæssig indflydelse, er afgørende for
,om en person kommer til at stamme,
om stammen vil udvikle sig, hvordan
den vil udvikle sig eller om den vil
afvikles.
Stammens udvikling
Guitar opererer med følgende fem
udviklingstrin inden for stammen:
Udviklingstrin
Typisk alderstrin
Normal ikke flydende tale 1,5-6 år
På grænsen til stammen 1,5-6 år
Begyndende stammen
2-8 år
Medium stammen		6-13 år
Avanceret stammen
14 år og
opefter.
Da eleverne i stammegruppen alle var
omkring 15 år, og deres stammesymptomatologi stort set befandt sig i det
sidste udviklingstrin (se figur 2), har
jeg valgt at koncentrere mig om avanceret stammen.
Avanceret stammen
Guitar mener, at primærstammen hos
en avanceret stammer ofte består af
hårde gentagelser, udtrækninger og
blokeringer med betydelig spænding
og sommetider med synlig tremor.
Sekundær stammen kan bestå af en
lang række undgåelse af ord og situationer samt forskellige flugtpåfund.
32

Personer med avanceret stammen
oplever frustration, flovhed og frygt
over deres stammen og har ofte et
meget lille selvværd.
Undervisningens indhold
I følge Guitar er det vigtigt at undervisningen til elever med avanceret
stammen indeholder følgende komponenter:
1. Forståelse og konfrontation af
egen stammen
2. Reducering af negative følelser
og adfærd og eliminering af undgåelse
3. Fluency-teknik og modifikation af
stammen
4. Opretholdelse af fremskridt. Disse
komponenter passer fint sammen
med mine mål for undervisningen
i gruppetilbudet til de unge.

Relationsorienteret læring
Jeg ser på læring gennem et kritisk
humanistisk videnskabssyn. Herudaf
ses en bred analytisk opfattelse af
didaktik, som jeg mener er nødvendig, når logopæden skal planlægge
et undervisningsforløb og analysere
forløbet, mens det foregår og efter, det
er afsluttet.
Samtidig mener jeg, der skal medtænkes deltagerstyring og medbestemmelse, som er med til at gøre undervisningen mere relevant og meningsfyldt
for eleven. Logopæden skal være en
kvalificeret vejleder frem for en tankpasser, der bare fylder viden på eleven
(Illeris 2000).
For at sikre en analytisk præget
didaktik har jeg valgt at tage udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske
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relationsmodel.(Hiim og Hippe 1998,
s. 73).
Modellen (figur 1) består af begreberne læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocesser
og vurdering, sat ind i en sekskant
med linjer trukket mellem hinanden,
for at illustrere, at disse begreber ikke
kan stå alene, men må kombineres med
hinanden; og de forandres og påvirkes
hele tiden i et indbyrdes samspil.
Læringsforudsætninger: Elevernes
læringsforudsætninger er de følelser,
holdninger, færdigheder og forståelse, de møder undervisningen med.
Læringsforudsætningerne skal ses
som værende i stadig forandring og
udvikling som et resultat af elevernes
læring.
Rammefaktorer: De givne forhold
der kan fremme eller hæmme læring
fx politiske, ressourcemæssige eller
samarbejdsmæssige rammer, lærerens
kompetencer osv.
Mål: Undervisningens hensigt.
Hvilket fagindhold og hvilke arbejdsformer står i forhold til, hvad eleverne
har mulighed og interesse for at lære,
for at sikre relevans og motivation?
Indhold: Det undervisningen handler om, og som har både kognitive,
handlingsmæssige og emotionelle sider
for at tilgodese den personlige udvikling. Medbestemmelse er en selvfølgelighed.
Læreprocesser: Fremgangsmåde for
hvordan selve læringen skal foregå.
Her indgår også begrebet medbestemmelse samt oplevelsesorientering og
opgaveorientering.
Vurdering: Den didaktiske relationstænkning indebærer en bred didak-

figur 1.
tikopfattelse og et tilsvarende bredt
vurderingsbegreb. Det er relevant at
vurdere både planer, gennemførelsesproces og resultater i forhold til elevens forudsætninger, rammebetingelser mål osv. Vurderingen foregår både
bagudrettet (hvad er opnået?) og fremadrettet (hvad er næste skridt?) (Hiim
og Hippe 1998, Fredens 2004).
Modellens begreber er vigtige at reflektere indenfor, når man skal planlægge,
gennemføre og evaluere hele undervisningsprocessen. Modellens styrkeside
er dynamikken mellem begreberne,
som hele tiden påvirker hinanden. Jeg
har forsøgt at implementere modellen i undervisningsforløbet, som bliver
beskrevet i de følgende afsnit.
Som tidligere beskrevet bestod den
udvalgte gruppe af seks elever med
stammen. To piger og fire drenge
i nogenlunde samme alder og med
nogenlunde samme stammesymptomatologi, som skitseret i figur 2:
Elevernes stammesymptomatologi dannede ramme for nogle af de læringsforudsætninger, eleverne mødte under33
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Figur 2
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Personer

Primærstammen

Sekundær
stammen

Følelser
og adfærd

Underliggende
processer

Case 1

Hurtige gentagelser af stavelser
først i ordet.
Fx ska- skal,
klo- klokken, tatante.

Bevæger hånden
eller nikker med
hovedet, ved
gentagelser.
Hurtigt taletempo.

Er irriteret over
sin stammen.
Hader at læse op
i engelsk.

Betragter sig
selv som
stammer, men
taler frit.

Case 2

Hurtige, hårde
gentagelser og
blokeringer først
i ordet. Fx sk..
sk..sk..skal, da..
da..da..damen.

Fyldeord: så, så,
så, så, mange
gange og steder
i en sætning.
Hurtigt taletempo.

Er irriteret og
flov over sin
stammen. Er
anspændt ved
tale/oplæsning.
Er bange for
at sige noget i
skolen.

Betragter sig
selv som
stammer og
betragter
stammen som
et alvorligt
problem.

Case 3

Hurtige, hårde
gentagelser og
blokeringer først
i ordet (lyder som
maskingevær) fx
o.o.o.o.og og tremor i mundvigen.

Nik med hovedet, uro i arme
og ben, vigende
øjenkontakt.

Er irriteret og
flov over sin
stammen. Er
anspændt ved
tale/oplæsning.
Er stille i skolen
og hader oplæsning.

Betragter sig
selv som stammer og betragter
stammen som et
alvorligt
problem.

Case 4

Lange intense
lydløse blokeringer.

Rømmer sig eller
hoster og rykker
med hovedet ved
blokering for at
sætte i gang.
Vigende
øjenkontakt.

Er meget flov
over sin stammen
og vil helst ikke
tale om den. Er
bange for at sige
noget i skolen.

Betragter sig
selv som stammer og betragter
stammen som et
alvorligt
problem.

Case 5

Siger første lyd
i ordet, har en
lang lydløs blokering og siger
resten af ordet
fx k…….arin,
s……nakke.

Vigende øjenkon- Er meget flov
takt. Taler meget over sin stammen. Er meget
lavt.
stille. Er bange
for at sige noget
i skolen.

Betragter sig
selv som stammer og betragter
stammen som et
alvorligt
problem.

Case 6

Ingen hørbar
stammen i gruppen, men har
blokeringer
hjemme.

Har mange fylde- Har ingen negative følelser
ord: øhmm.
omkring sin
stammen. Har
ingen undgåelsestendenser.

Betragter sig
selv som stammer, men taler
frit.
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visningen med. Fem af eleverne havde
negative følelser omkring deres stammen, fire havde undgåelsestendenser
og fire betragtede stammen som et
alvorligt problem. Derfor mente jeg det
var vigtigt, at emner som forståelse
og konfrontation af egen stammen og
reducering af negative følelser, adfærd
og undgåelse indgik i undervisningen
sammen med teknikker til enten at
gøre talen mere flydende eller modificere stammen.
I forhold til rammefaktorerne så
foregik undervisningen på Instituttet,
hvor der er adgang til små og store
undervisningsrum efter behov. Forløbet
strakte sig over seks gange a tre timer,
to gange ugentlig de første fire gange.
Derefter en måneds pause, så eleverne
kunne øve, stabilisere og vedligeholde
de lærte teknikker og så de sidste to
gange med henholdsvis besøg af to
studerende og elevernes forældre.

Undervisningens mål, indhold
og læreprocesser
Ud over mine overordnede mål for
undervisningen, skulle eleverne første
gang opstille egne mål for hvilke forventninger, de havde til undervisningen. Jeg havde en forventning om, de
alle ville sige ”at stamme mindre” men
det var der ingen, der nævnte. Alle
havde en positiv forventning til det
at møde andre i samme alder og med
de samme problemer. De skulle også
tegne en stammelinje fra 0 til 10 og
sætte tre krydser. Et for hvor flydende
de talte i dag, et for hvor flydende, de
gerne ville have, deres tale skulle ende
med at blive, og et for hvad der ville
være acceptabelt. Senere i forløbet,

når de havde fået en større forståelse
af og var blevet konfronteret med egen
stammen, valgte de hver en ting ved
deres stammen, de gerne vil arbejde
med.
Der er arbejdet med non-avoidance
og fluency-shaping.
Der er blevet talt generelt om stammen. Hvert emne startede med en
runde, hvor eleverne fortalte, hvad de
i forvejen vidste om dette, dels for at
trække på deres egne erfaringer og dels
for, at de kunne give hinanden indsigt,
derefter supplerede logopæden.
Der er arbejdet med identifikation
af egen stammen ud fra emner som
”tegn din egen stammen”, ”lav dit
eget isbjerg” og analyse af personlige
videooptagelser for at give eleverne en
større forståelse af deres egen stammen. Der er arbejdet med hærdning
ved, at eleverne efter hver øvelse,
fremlagde for hinanden med det formål
dels at dele erfaringer dels at fremme
deres kommunikative kompetence i en
tryg gruppe, da fem ud af de seks i
gruppen var bange for at sige noget i
deres klasse.
I modifikationsfasen er der er arbejdet med teknikker som frivillig stammen i fx små rollespil som hjælp til at
ændre elevernes indstilling og holdning til stammen og reducere negative
følelser som flovhed og frygt og som
en øvelse i at ”være på”. Der er arbejdet med fluency-shaping for at gøre
elevernes tale lidt mere flydende. Her
kom eleverne selv med oplysninger
om, hvad de i forvejen gjorde for at
afhjælpe deres stammen og forslag til,
hvad de kunne arbejde med for at gøre
talen mere flydende. Der blev arbejdet
35
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med vejrtræknings- og fonationsrytme
ved kun at tale på udånding og med
nedsat taletempo.
Eleverne valgte selv, hvad de hver
især ville arbejde med. De læste ting
op og kom med oplæg for hinanden,
hvor de øvede teknik. En enkelt gang
var der to studerende med. En lille
forandring der gav udfordring, fordi
eleverne blev lidt nervøse.
De gav hinanden feedback. Vi havde
på forhånd aftalt, at feedbacken skulvære positiv eller
Gennem hele leneutral.
Elever og
undervisningsfor logopæd lavede samløbet, efter hvert men planer for hjemmeopgaver.
emne eller øvelse, Den sidste gang
blev der talt om havde vi aftalt, at forfølelser ældrene var med den
sidste time. Eleverne
valgte et emne ud fra undervisningen,
de gerne ville fortælle om. De skulle
igen bruge den valgte teknik. De fremlagde først for hinanden, og senere for
forældrene, så de fik en indsigt i, hvad
der var arbejdet med. Eleverne fik øvet
teknik og kommunikativ kompetence,
og blev efterhånden mere og mere
modige.
Gennem hele undervisningsforløbet,
efter hvert emne eller øvelse blev der
talt om følelser som fx, ”hvordan synes
du det var at lave den her øvelse?”,
”hvad føler du når du stammer?”,
eller ”hvordan er det at se dig selv
på video?” osv. Med det formål at få
talt om – og få reduceret de negative
følelser.
På nær de to første gange, som logopæden havde planlagt, planlages undervisningen i fællesskab og programmet
36

var ikke mere stramt, end der kunne
ændres kurs, hvis eleverne pludselig
blev optaget af noget bestemt, dog
uden at miste fokus. En gang kom vi
fx til at tale om bladet ”Udtryk”, som
Foreningen For Stammere i Danmark
udgiver. Eleverne syntes det var lidt
kedeligt at læse i, fordi de syntes det
mest henvendte sig til voksne. Det
afstedkom en ideébank fra de unge
omkring layout og lign., som vi sendte
til redaktionen. En anden gang kom vi
til at tale en del om mobning ud fra
elevernes egne erfaringer.
Vurdering i forhold til undervisningsprocessen og elevernes læring
behandles i næste afsnit.

Vurdering af undervisningsprocessen og elevernes læring
Beskrivelse af undersøgelser
For at kunne vurdere undervisningsprocessen og elevernes læring valgte
jeg at bruge dels en kvalitativ undersøgelse i form af en semistruktureret
interviewguide til eleverne med åbne
spørgsmål for at få nogle nuancerede,
spontane og detaljerede vurderinger på
form, indhold og effekt af undervisningen og dels en kvantitativ undersøgelse i form af et spørgeskema til
elevernes forældre.
Analysen af disse undersøgelser
sammenholdt jeg med min egen logopædiske vurdering.
Interviewguiden var opdelt i tre
afsnit. Der var først spørgsmål omkring
praktiske ting vedrørende undervisningen, derefter spørgsmål der relaterede sig til elevens stammen. Disse
spørgsmål relaterede sig samtidig til
det overordnede mål og delmålene i
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lemrum mellem hver gang. Samtlige
”Retningslinjer for logopædisk stamsvarede, det havde været godt at møde
mebehandling af voksne og unge”. Til
andre stammere, og fire ud af fem ville
sidst var der spørgsmål om gode råd til
vælge gruppeundervisning igen frem
fremtidig undervisning.
for individuel undervisning.
Til hvert spørgsmål var der hjælBåde forældre og elever syntes, det
pespørgsmål, så materialet ikke blev
ville have været godt med et introfor stort. To logopæder foretog interduktionsmøde, hvor man kunne få
viewet. En interviewede, og en skrev
lidt at vide om forventninger og mål,
ned. Fem elever blev interviewet, en
samt hvad der skulle foregå i undervisudeblev.
ningen. Fire forældre og
Spørgeskemaet til
”det er godt at se fire elever syntes, forforældrene bestod af
spørgsmål med forskel- at der er andre der ældrene skulle med til
sådan et møde.
lige afkrydsningsmuligstammer”
Alle elever syntes, det
heder. Der var spørgshavde været godt at blive inddraget i
mål omkring det praktiske vedrørende
undervisningen. En sagde: ”det giver
undervisningen og spørgsmål omkring
mere, når logopæden kommer med et
registreret forandring i adfærd hos den
overemne, og vi bygger videre på det”
unge.
eller ”det kan ikke gøres anderledes,
Seks forældrepar fik skemaet tilfor så får vi ikke bearbejdet vores
sendt sammen med en svarkuvert, en
stammen” en anden sagde: ”så skal
forælder undlod at svare.
man ikke kun høre på læreren, men
kan også diskutere”.
Analyse af undersøgelser
I relation til elevernes stammen
Den ene af eleverne deltog i gruppeunoplevede tre elever, at deres tale var
dervisningen, mest fordi det var hans
blevet mere flydende, en at det var det
mors ønske. Han deltog kun halvdelen
samme som før og en, at talen var bleaf gangene. Han blev væk fra intervet mindre flydende. Alle fik indfriet
viewet, og moderen returnerede ikke
deres forventninger. En sagde fx: ”man
spørgeskemaet.
lærer noget af de andre” eller ”det er
Eleverne syntes, det var fint, at
godt at se at der er andre der stammer”
undervisningen foregik to forskellige
eller ”jeg var overrasket over den åbensteder. To forældre syntes, det skulle
hed der var når vi delte erfaringer”.
have været samme sted hver gang, og
I forhold til målet for hvad de ville
en nævnte det var et problem med de
arbejde præcist med ved deres stamstore afstande. Alle, både elever og formen, syntes fire, at de havde arbejdet
ældre syntes, seks gange undervisning
med det de havde målsat og var blevet
var for lidt tid. En sagde ”vi når lige
bedre til at bruge teknikken. En syntes
ind til kernen af problemet, så er det
der blev arbejdet for lidt med det. En
slut”, eller ”vi når kun lige at lære hinhavde ikke ændret opfattelse af sig
anden at kende”. Halvdelen ville gerne
selv og sin stammen, tre var blevet
have otte gange med en uges mel37
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mindre bange for at stamme og turde
sige mere.
Forældrene oplevede følgende forandringer hos deres unge: tre at de var
blevet mere glade, to at de var blevet
mere åbne, to at de turde sige mere og
to oplevede ingen forskel.
Ingen elever havde tidligere fået et
lignende tilbud om gruppeundervisning. Samtlige mente, der var behov
for lignende tilbud. En sagde: ”der er i
allerhøjeste grad behov for et lignende
tilbud”
Alle eleverne pegede på forskellige
ting, der betød noget for dem i undervisningen. Det understøtter min holdning om at det er nødvendigt at have
en stor og alsidig værktøjskasse.
Det er min logopædiske vurdering:
at det har været rigtig godt for eleverne at være i en gruppe og derved
mødes med ligestillede. De har udvekslet erfaringer, lært af hinanden, givet
hinanden feedback og øvet kommunikative opgaver. Ved at være i gruppe
har eleverne fået mulighed for at få
øje på ligheder og forskelle ved at sammenligne med de andres elevers erfaringer, måder at deltage på og deres
læring. At lære af forskelle og ligheder
er vigtigt for at kunne udvikle sin personlige opfattelse af sig selv.
Jeg er enig med forældre og elever
i, at det var for kort tid. Der har været
for lidt tid til at arbejde med diverse
teknikker, vi nåede kun at arbejde lidt
med fluency-shaping.
Det var en god sammensætning af
gruppen, hvor der ikke var for stor
aldersspredning, og hvor der både var
piger og drenge. Antal af personer var
passende. Jeg mener, en gruppestør38

relse på seks til otte personer er passende.
Det er min vurdering, at det var rigtig
godt at medinddrage eleverne i undervisningen og knytte an til deres egne
erfaringer. Det gjorde eleverne mere
nysgerrige og engagerede og dermed
undervisningssituationen mere spændende. Eleverne har gennem læring ved
at deltage i forskellige handlekontekster med andre elever sammensat hver
sit særlige forløb ved at anvende netop
sine særlige forudsætninger. Herved
har de ændret deres funktionsmåde,
herunder deres opfattelse (kognition)
og vurdering (emotion) af egen formåen og af egne muligheder.

Konklusion
På baggrund af analysen vil jeg vende
tilbage til de tre spørgsmål jeg gerne
ville undersøge og besvare dem et for
et.
1. Hvilken betydning har gruppeundervisning for unge der stammer?
Analysen viser at eleverne har haft
stort udbytte af gruppeundervisning.
Det er vigtigt at kunne tilbyde gruppeundervisning til unge og voksne, der
stammer, og ved en bevidst sammensætning af gruppen, i forhold til alder
og problemstilling, opstår der naturligt
et godt læringsmiljø.
Jeg mener dog også, at det er vigtigt at kunne supplere med individuel
undervisning, hvor der kan arbejdes
mere præcist med fx stamme-modifikation.
Det er vigtigt at tilrettelægge undervisningen med tilpas varighed for at
kunne nå rundt om det opstillede
indhold og de opstillede mål.
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2. Hvilken effekt har det på resultatet af undervisningen at arbejde med
både non-avoidance og fluency-shaping for unge, der stammer?
Analysen viser, det har god effekt på
elevernes stammen at der i undervisningen er arbejdet både med non-avoidance
og fluency-shaping. Nogle elever har
haft mest gavn af at arbejde med følelser, tanker og adfærd i forbindelse med
deres stammen, andre af at arbejde
direkte med deres tale eller stammen.
Det vil altid være individuelt.
3. Kan et undervisningstilbud tilrettelægges, så det matcher
”Retningslinjer for logopædisk stammebehandling af voksne og unge” fra
Dansk Videnscenter For Stammen?
Jeg har tilstræbt at tilrettelægge et
undervisningstilbud, der matcher retningslinjerne og mener, det er lykkedes. Eleverne fik mulighed for at møde
ligestillede og fik udvekslet erfaringer.
De fik indsigt i deres egen og andres
stammeproblematikker ,og de fik
arbejdet med teknikker, der mindskede
eller lettede deres stammen. Eleverne
fik øvet kommunikative opgaver i en
mindre gruppe.
Jeg mener, Guitars teori fint kan
lægges ned over retningslinjerne, og
retningslinjerne passer fint med, at
man arbejder relationsorienteret som
pædagogisk metode.
Jeg mener, det er muligt at gennemføre en undervisning, som retningslinjerne lægger op til.

Perspektivering
Analysen viste, at de unge mennesker
vurderede undervisning sammen med
ligestillede højt, og at undervisning

tilrettelagt som et kontinuerligt forløb
af en vis varighed giver gode betingelser for, at de unge kan arbejde med
deres stammen.
Det er imidlertid vilkår, der er svære
at matche for den enkelte kommune.
Dels er der ofte for få elever, og dels vil
aldersspredningen være for stor.
Disse forhold aktualiserer ideen om
netværksdannelse mellem logopæder
ansat i kommunen og logopæder ansat
i amtet.
Netværksgruppen kan i samarbejde tilbyde gruppeundervisning, der
opfylder de unges ønsker og fremmer
muligheden for at arbejde konstruktivt med stammen. Dette indebærer
imidlertid, at kommunerne er villige
til at indstille eleverne og betale for
undervisningen.
Analysen viste, at de fleste forældre
og elever ikke fandt den større afstand
til undervisning hæmmende for deltagelse.
Ønsker kommunerne at være med i
denne netværksdannelse, ser det således ud til, at vejen er banet for, at børn
og unge med stammen fremover vil
kunne få tilbud om undervisning, der
opfylder anbefalingerne for god praksis
indenfor stammeundervisning.

Noter

1 S-2000 er et vurderingsskema fra SpecialPædagogisk Forlag, der undersøger og vurderer den unges stammen ud fra helbredsorienteret synsvinkel.
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