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Abstract 

The Lidcombe-program (LP) is a empirically developed treatment program for stuttering based 

on behavioral therapy that adopts operant conditioning as methodology. The program is 

designed for children up to the age of six, and it is mainly conducted in the home environment by 

a parent under the supervision of a speech-language pathologist (Onslow, 2003a). In countries 

around the world, studies of outcome of the program have shown positive effects (Lincoln & 

Onslow, 1997). LP is conducted in Sweden, but no major long-term study has been performed. 

Criticism towards LP regards that the intervention would affect the relationship between the 

child and the parent in negative ways (Woods, Shearsby, Onslow & Burnham, 2002). 

The present study is a follow up of children and parents who have undergone treatment with LP. 

The aim was to investigate how childrens’ fluency of speech changed after treatment and to 

examine how parents' experiences of the program can be characterized. Ten parents were 

included in the study, and they all answered a questionnaire about the experiences of the 

treatment. Fluency of speech in eight children was documented and assessed. 

The results of the present study showed that all of the participating childrens’ stuttering was 

significantly reduced after treatment. A strong significant correlation between the time the child 

spent in treatment and the percentage of stuttered syllables at baseline was observed. The 

majority of the parents had positive experiences of the treatment, and would recommend the 

program to other families. However, parents also found it difficult to execute the therapy, mainly 

as regards finding the time in the everyday life of the family. In addition, four of the participating 

parents disregarded the treatment manual and shared the responsibility of implementing the 

treatment with their spouse, but this did not appear to influence the outcome of the treatment. 
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Sammanfattning 

Lidcombe-programmet (LP) är ett empiriskt framtaget behandlingsprogram som grundar sig i 

beteendeterapi och som antar operant betingning som metod. Behandlingen är utformad för barn 

upp till sex års ålder och bedrivs huvudsakligen i hemmet av en förälder under handledning av 

logoped (Onslow, 2003a). I flera länder runt om i världen har uppföljningsstudier visat positiva 

effekter av programmet (Lincoln & Onslow, 1997). Behandlingsprogrammet bedrivs i Sverige, 

men ingen större långtidsuppföljning har utförts. Kritik som riktats mot LP avser att 

interventionsformen påverkar relationen mellan barn och förälder negativt (Woods et al., 2002). 

Föreliggande studie är en uppföljning av barn och föräldrar som genomgått stamningsbehandling 

enligt LP. Syftet var att undersöka hur barns talflyt förändrats efter avslutad behandling samt att 

undersöka hur föräldrars upplevelser av programmet kan karaktäriseras. I studien ingick tio 

föräldrar, vilka besvarade en enkät kring upplevelser av behandlingen, samt åtta barn vars talflyt 

dokumenterades och bedömdes.  

Resultatet visade att samtliga av de deltagande barnens stamning minskade signifikant efter 

avslutad behandling. Ett starkt signifikant samband mellan tiden barnet spenderade i behandling 

och andelen stammade stavelser i procent vid behandlingsstart kunde påvisas. Majoriteten av 

föräldrarna hade positiva upplevelser av behandlingen och samtliga skulle rekommendera 

behandlingsprogrammet till andra familjer. Dock upplevde föräldrarna vissa svårigheter kring 

implementeringen av behandlingen, främst avseende att finna tid i vardagen. Fyra av de 

deltagande föräldrarna frångick behandlingens manual och delade på ansvaret för utförandet med 

make/maka eller motsvarande, men detta föreföll inte påverka utgången av behandlingen. 
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Förord 

 

Efter arbete med föreliggande studie vill vi rikta ett tack till följande personer: 

Stort tack till alla barn som deltagit samt alla föräldrar som lämnat sitt samtycke, besvarat enkäten 

och delat med sig av sina erfarenheter. Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. 

Stort tack till vår handledare Christina Samuelsson som bidragit med bra support och stort 

engagemang under arbetets gång. Med snabb återkoppling och uppmuntrande har du gett oss 

inspiration och motivation till fortsatt arbete under studiens gång. 

Varma tack till Anki Wennerström för att du möjliggjorde projektet. Tack för ditt engagemang 

och värdefull feedback. 

Vi vill även tacka Örjan Dahlström för god pedagogisk handledning och hjälp kring statistiska 

frågeställningar. 

Slutligen vill författarna även tacka varandra för många skratt och ett gott samarbete under 

arbetets gång.  

 

Linköping, maj 2012 

Helena Hurtig och Matilda Nordh 
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Inledning 

Stamning är en störning i talets flyt som karaktäriseras av repetitioner, förlängningar, blockeringar 

samt återkommande pauser som stör talströmmen. Stamning hos barn är vanligt under den 

språkliga utvecklingen och hos många barn går stamningen tillbaka (Månsson, 2000; Yairi & 

Ambrose, 1999). Det föreligger svårigheter att som logoped bedriva evidensbaserad intervention 

för de barn där stamningen inte går tillbaka då studier på effekter av behandling är knapphändiga. 

Lidcombe-programmet (LP) är dock ett undantag då det bedrivits intensiv forskning på 

effekterna av detta program. LP riktar sig till barn som stammar i förskoleålder och vilar 

teoretiskt på en behavioristisk grund där stamning ses som ett betingat beteende som genom 

förstärkning kan släckas ut. Programmet är en behandlingsmetod som huvudsakligen utförs av en 

förälder i barnets vardagliga miljö, under ledning av logoped. Genom positiv förstärkning av ett 

stamningsfritt tal och med lättare tillrättavisningar vid stamning kan barnet uppnå ett talflyt 

(Onslow, 2003a). Trots att flertalet studier visat positiva effekter efter behandling enligt LP, har 

programmet kritiserats då det anses påverka samspel och kommunikation mellan barn och 

förälder negativt samt att den verbala feedbacken som ges kan ge negativa psykologiska effekter 

på barnet (Woods et al., 2002). Föreliggande uppsats bidrar till nuvarande kunskapsläge och är 

intressant då forskningen kring föräldrars upplevelser och erfarenheter av LP är begränsad. I 

Sverige har en pilotstudie inför utvärdering av behandlingsprogrammet utförts (Åvall & Femrell, 

2006) men större uppföljningsstudier i Sverige saknas idag, vilket vidare motiverar föreliggande 

studie. 

Bakgrund 

Normalt icke-flyt 

Icke-flyt i vardagligt tal är vanligt och förekommer hos alla talande individer, men hos individer 

som stammar förekommer detta med en högre frekvens (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). 

För beskrivning och indelning av olika typer av icke-flyt används vanligen Johnsons kategorier. 

Till dessa räknas delordsrepetitioner, helordsrepetioner, frasrepetitioner, omformuleringar, 

oavslutade fraser, oavslutade ord och förlängda ljud (Johnson, 1961). Omfattningen av icke-flyt 

anges oftast i antalet upphakningar per 100 ord eller stavelser (Bloodstein & Bernstein Ratner, 

2008). Icke-stammande barn i förskoleåldern har omkring sju upphakningar på 100 talade ord. 

Barn i två till tre års ålder når i perioder under sin utveckling upp till dessa nivåer av icke-flyt, 

men detta behöver inte nödvändigtvis betraktas som stamning (Guitar, 2006).  
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Typen av icke-flyt skall relateras till barnets ålder. Hos barn mellan två till tre och ett halvt år ökar 

omtagningar och frasrepetitioner medan det sker en minskning av delordsrepetitioner och 

inskottsljud (Guitar, 2006). Till skillnad från ett barn som stammar bör inte ett barn med normalt 

talflyt visa tecken på sekundär stamning (Guitar, 2006). 

Stamning 

Stamning är en störning i talets flyt, men att närmare definiera stamning föreligger det vissa 

svårigheter kring. En definition av stamning som täcker in alla problemområden och samtidigt är 

allmänt accepterad av forskare och terapeuter saknas idag (Garsten & Lundström, 2008). I 

Sverige används ofta ICD-10:s (International Classification of Diseases) definition, som beskriver 

stamning som ”… återkommande repetitioner eller förlängningar av ljud, stavelser eller ord, eller 

av återkommande uppehåll eller pauser som avbryter den rytmiska talströmmen. Problemet bör 

klassificeras som störning bara när svårighetsgraden påverkar talfärdigheten” (Socialstyrelsen, 

2011, s. 208). 

Incidensen för stamning är fyra till fem procent och prevalensen är cirka en procent av världens 

befolkning (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008; Yairi & Ambrose, 2005). Stamning återfinns 

över hela världen, inom alla kulturer och är, hos små barn, lika vanligt hos pojkar som hos flickor. 

I vuxen ålder har förhållandet mellan vuxna män och kvinnor förändrats och är 3:1 (Bloodstein 

& Bernstein Ratner, 2008; Guitar, 2006). Stamning uppkommer och utvecklas efter en tid av 

normal tal- och språkutveckling (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008) och sammanfaller ofta 

med den kraftiga utveckling av språket som sker hos barnet (Guitar, 2006; Yairi & Ambrose, 

2005). Vanlig ålder för stamningsdebut är två till fem år (Guitar, 2006; Yairi & Ambrose, 1999).  

Cirka 60% av barn med diagnosticerad stamning har samverkande störningar, både språkliga och 

icke-språkliga. De vanligaste språkligt relaterade är artikulatoriska svårigheter och fonologiska 

störningar. Komorbiditet, av såväl språkliga som icke-språkliga svårigheter, med stamning är 

vanligare hos pojkar (Blood, Ridenour, Dean Qualls & Scheffner Hammer, 2003).  

Teoretiska förklaringsmodeller till stamning 

Teorier kring stamningens orsaker delas vanligen in i psykodynamiska-, inlärningsteoretiska-, 

konstitutionella- och multifaktoriella förklaringsmodeller. Många forskare har idag visat att stamning är 

alltför komplext för att förklaras med en enskild modell, varför de multifaktoriella 

förklaringsmodellerna är de dominerande (Botterill, 2011). Multifaktoriella förklaringsmodeller 

anger flera samverkande faktorer som stamningens orsak. Den primära stamningsproblematiken 

ses inte som en isolerad företeelse, utan snarare som en reflektion av underliggande, dolda 
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faktorer som kan vara av språklig, emotionell, motorisk eller kognitiv karaktär (Smith, Sadagopan, 

Walsh & Weber-Fox, 2010). 

Primär- och sekundärstamning 

Stamningssymtom delas upp i primär och sekundär stamningsproblematik. Primär 

stamningsproblematik beskriver hörbara talbeteenden där de vanligast förekommande är 

repetitioner, förlängningar och/eller blockeringar. Sekundär stamningsproblematik åsyftar känslor 

och inlärda reaktioner som utgörs av knep och undvikandebeteenden individen använder för att 

skydda sig mot de situationer där stamningen riskerar att uppkomma eller eskalera. Dessa typer 

av beteenden reducerar initialt stamningen, men risk finns att de till slut blir bestående och en del 

av stamningsproblematiken (Guitar, 2006). Majoriteten av alla individer som stammar svarar 

affektivt på sin stamning (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). 

Naturlig tillbakagång 

Hos ungefär 70-75% av individer med diagnosticerad stamning går stamningen tillbaka utan 

terapi eller behandling (Månsson, 2000; Yairi & Ambrose, 1999). Dickson (1971) fann i en 

longitudinell studie av barn som stammar att den vanligaste åldern för spontan tillbakagång är tre 

och ett halvt år och majoriteten av studiens deltagare uppnådde normalt talflyt utan terapi före 

sex års ålder.  

Resultat från studier med syfte att identifiera faktorer för att förutspå huruvida stamningen går 

tillbaka spontant eller ej har visat ett samband mellan en naturlig tillbakagång och kvinnligt kön, 

hereditet för naturlig tillbakagång, en minskning i icke-flyt under de första tolv månaderna efter 

debut av symptomen samt en god språk- och artikulationsförmåga (Yairi & Ambrose, 1992; Yairi, 

Ambrose, Paden, & Throneburg, 1996). Den naturliga tillbakagången visar inget samband med 

graden av stamning (Yairi et al., 1996) och den tenderar att minska i omfattning med stigande 

ålder, vilket kan sättas i samband med en minskad plasticitet i hjärnan (Lattermann, Euler & 

Neumann, 2008). Dock går det ej att förutspå vem som får en befäst stamning och vem som 

spontant kommer att förbättras avseende sitt icke-flyt (Saltuklaroglu & Kalinowski, 2005).  

Idag råder inte konsensus kring tidpunkt för introduktion av behandling hos barnet då synen på 

den optimala tidpunkten varierar beroende på olika synsätt på stamning och dess orsaker. 

Exempelvis föreslår Curlee och Yairi (1997) att barnets stamning aktivt bör övervakas under en 

period på två år efter stamningens debut snarare än aktiv intervention.  
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Stamningsbehandling 

Historiskt sett är stamning en välkänd störning i talets flyt och vad gäller behandling har denna 

varierat från absurda till mindre radikala metoder. Trots kunskap och forskning finns idag ingen 

enskild behandlingsmetod som visat sig bota stamning för alla individer. I enlighet med att 

stamning idag ses som resultat av multifaktoriella orsaker finns behandlingsmetoder som hjälper 

vissa men inte andra (Botterill, 2011).  

Inriktningar inom stamningsbehandling 

Sedan 1960-talet finns två huvudinriktningar inom stamningsterapi, icke-undvikande- och 

flytskapande terapi. Det terapeutiska målet med båda inriktningarna är att individen skall uppnå ett 

flytande tal (Lundberg, 2006). Inom den icke-undvikande inriktningen är fokus att arbeta med 

stamningen för att göra talmönstret mer flytande. Målsättningen är att minska talrelaterade 

undvikandebeteenden, rädslor och negativa känslor (Guitar, 2006). En förgrundsgestalt inom 

denna inriktning är Charles van Riper (1973) och grundprinciperna inom hans angreppssätt i 

terapi är att ta kontroll över och modifiera stamningen i de stunder då den uppstår (van Riper, 

1973). I den flytskapande terapin arbetar logopeden och patienten med att minska frekvensen av 

stamningsbeteenden istället för att modifiera stamningen (Manning & DiLollo, 2007). 

Inom dagens stamningsterapi är det vanligt att dessa två inriktningar interageras och anpassas 

efter individen. Utöver den direkta behandlingen arbetar logopeden och patienten med tankar 

och känslor relaterade till stamningsproblematiken. Vikten av tidig logopedkontakt för att 

förebygga inlärning av en påbyggd stamningsproblematik betonas (Prins & Ingham, 2009).  

Stamningsbehandling kan idag bedrivas både direkt och indirekt. Inom den direkta terapin läggs 

fokus på barnets individuella talbeteende och på att träna bort stamningen för att uppnå flytande 

tal. Direkt ansats i terapi används ofta då barnet är medvetet om- och frustrerad över sin 

stamning samt då barnet förvärvat sekundära beteenden. Exempel på tekniker som används är 

sänkt taltempo, förlängda pauser eller att öka barnets talmängd med syftet att motverka talrädsla 

för att minska risken att undvikandebeteenden utvecklas. Direkt terapi kan bedrivas av 

professionell kliniker eller av förälder under handledning (Saltuklaroglu & Kalinowski, 2005; Yairi 

& Ambrose, 2005). Indirekt ansats i terapi innebär att logopeden hjälper barnets utveckling av 

talflyt genom att främst fokusera på barnets miljö och kommunikativa vardag och används ofta 

då barnet inte är medvetet om eller frustrerat över sin stamning. Terapin fokuserar på att 

modifiera föräldrarnas talmönster och beteende i förhållande till stamningen för att underlätta 
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talflyt snarare än att rikta in sig direkt på barnet (Guitar, 2006; Saltuklaroglu & Kalinowski, 2005; 

Yairi & Ambrose, 2005).  

Behandling för barn som stammar i förskoleåldern 

För behandling av stamning hos barn i Sverige idag finns flertalet interventioner att tillgå. 

Förutom LP utövas även Palin Parent-Child Interaction och traditionell stamningsmodifierande 

behandling som bottnar i van Ripers teorier (personlig kommunikation med legitimerade 

logopederna T. Johannison, 19 mars 2012, M. Garsten, 17 april 2012 och A. Wennerström, 21 

mars 2012). 

Beteendeterapi 

Inom beteendeterapi, som grundar sig på inlärningsteori, ses beteenden som betingade. 

Intervention med beteendeterapi åsyftar behandling som använder operant betingning som 

metod för att få ett specifikt beteende att avta eller öka hos en individ. Behandlingen fokuserar 

strikt på yttre observerbara beteenden (Passer & Smith, 2007). Operant betingning är en typ av 

inlärning där beteenden hos individen influeras och modifieras av påföljande konsekvenser 

(Skinner, 1953). Beteenden förstärks eller försvagas genom förstärkning, bestraffning eller 

utsläckning och dessa betingningar kan vara positiva eller negativa till sin karaktär (Passer & 

Smith, 2007). 

En positiv förstärkning syftar till att öka frekvensen av ett önskat beteende genom att tillföra en 

positiv konsekvens. Vad som utgör en positiv förstärkning, och således blir något önskvärt, är 

individuellt, men kan exempelvis utgöras av verbalt beröm. Även en negativ förstärkning syftar 

till att öka frekvensen av ett önskat beteende men åstadkoms genom att negativa konsekvenser 

undviks, exempelvis ett negativt tonfall. Bestraffningar används för att minska frekvensen av ett 

oönskat beteende och åstadkoms genom att en negativ konsekvens följer på beteendet. 

Utsläckning innebär en försvagning och eventuell eliminering av ett beteende utan att respons 

behöver utfärdas (Passer & Smith, 2007). 

Stassi (1961) använde belöning och bestraffning för att modifiera deltagares uttal av nonsensord. 

Resultatet av detta visar att talare som blir bestraffade i signifikant högre utsträckning blir icke-

flytande. I efterföljande studier där deltagarna bestraffas med ordet ”fel” efter icke-flyt i 

spontantalet sker en signifikant minskning av icke-flyt då denna feedback ges konsekvent, men 

inte då den ges slumpmässigt (Siegel & Martin, 1965; Siegel & Martin, 1967).  
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Lidcombe-programmet 

Lidcombe-programmet (LP) är en empirisk behavioristisk behandling som grundar sig på 

beteendeterapi och fokuserar på att korrigera och minska stamningsbeteendet med målet att 

barnet ska uppnå flytande tal. Behandlingen är direkt och utformad för barn upp till sex års ålder 

då studier visat att behandlingen inte har samma effekt på äldre barn (Onslow, 2003a). På senare 

år har en studie presenterats som visar att behandling enligt LP har effekt på barn äldre än sex år 

(Koushik, Shenker & Onslow, 2009). Behandlingen bedrivs huvudsakligen av en förälder i 

barnets hemmiljö under handledning av logoped (Onslow, 2003a).  

Grundaren av LP är Mark Onslow och behandlingen har arbetats fram tillsammans med forskare 

och kliniker i Lidcombe, Australien. Behandlingsprogrammet har en empirisk bas och utgår inte 

från någon orsaksteori. LP har använts som intervention sedan slutet av 80-talet och bedrivs idag 

i flertalet länder världen över (Onslow, 2003b). 

Behandling 

För att erhålla tillstånd att administrera och handleda behandling enligt LP krävs en utbildning 

från Lidcombe Program Trainers Consortium (LPTC). LPTC bedriver utbildning i flertalet länder 

världen över, bland annat Danmark och Storbritannien och endast legitimerade logopeder kan gå 

utbildningen (Australian Stuttering Research Centre). Då LPTC inte finns i Sverige skall man som 

svensk logoped för att erhålla tillstånd att administrera och handleda behandling enligt LP 

genomgå denna utbildning i något av länderna utbildningen bedrivs eller hos representant från 

LPTC som kommer till Sverige. 

Behandlingsprogrammet är uppdelat i två steg där direkt behandling under första steget sker 

dagligen i barnets hemmiljö och utförs av en och samma förälder under handledning av logoped 

en gång i veckan. Under dessa möten med logopeden får föräldern handledning i hur 

behandlingen ska bedrivas samt att logopeden även instruerar förälder i hur skattning av barnets 

stamning ska utföras (Packman, Onslow, Webber, Harrison, Lees, Bridgman & Carey, 2011). 

Behandlingen är mycket strukturerad genom dagliga tillfällen kallade ”mjuka stunder” där barnets 

talflyt förstärks och stamningen korrigeras genom operant betingning. För att behandlingen skall 

bli en positiv upplevelse för barnet skall fem förstärkningar ges för varje korrigering (Onslow, 

2003c). 

Föräldern skattar dagligen barnets stamning på en skala, Severity Rating (SR), mellan 1 och 10, 

där 1 motsvarar ingen stamning och 10 extremt svår stamning. Logopeden gör veckovis en 

mätning av barnets stamning genom att beräkna andelen stammade stavelser i procent (%SS) 
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med hjälp av en räkneapparat med två knappar. Med den ena knappen registreras det totala 

antalet uttalade stavelser, och med den andra antalet stavelser där stamning bedöms förekomma. 

Räkneapparaten tar sedan fram andelen stammade stavelser i procent på det totala antalet uttalade 

stavelser. Beräkning utförs på 300 uttalade stavelser (Lincoln & Packman, 2003).  

I steg 1 är målet att uppnå talflyt, vilket motsvarar SR 1 eller 2 och att %SS mätt hos logopeden 

underskrider 1% under minst tre veckor. När barnet uppnått kriterierna för talflyt går 

behandlingen in i steg 2 där målet är att upprätthålla det uppnådda talflytet (Webber & Onslow, 

2003). Jones, Onslow, Harrison och Packman (2000) har visat att den genomsnittliga tiden barnet 

spenderar i första steget är elva veckor. Under behandlingens andra steg fasas logopedkontakten 

ut och behandlingen blir allt mindre strukturerad. Förstärkningar ges i detta steg i vardagliga 

situationer. Steg 2 kan fortlöpa i upp till ett år (Webber & Onslow, 2003). 

Antal stammade stavelser i procent (%SS) har visats vara en prediktor för tid spenderad i 

behandling. De barn med en %SS högre än fem vid första behandlingstillfället behöver längre tid 

i behandling för att uppnå flytande tal. Inget samband mellan tid i behandling och ålder eller tiden 

som passerat mellan stamningsdebut och behandlingsstart har kunnat påvisas (Jones et al., 2000; 

Kingston, Huber, Onslow, Jones & Packman, 2003). 

Studier av Lidcombe-programmet 

Trots kritik mot behandlingsprogrammet (Laulund, 2002; Onslow, O’Brian & Harrison, 1997) är 

LP det behandlingsprogram som har mest evidens vad gäller effekt av behandling av stamning 

hos barn i förskoleåldern (Lincoln & Onslow, 1997; Harris, Onslow, Packman, Harrison & 

Menzies, 2002; Jones, Onslow, Packman, Williams, Ormond, Schwartz & Gebski, 2005; 

Lattermann, Euler & Neumann, 2008; Lewis, Packman, Onslow, Simpson & Jones, 2008; Swift, 

O'Brian, Hewat, Onslow, Packman, & Menzies, 2011). Uppföljningsstudier av effekten av 

programmet har visat positiva resultat av behandlingen upp till sju år efter avslutad behandling 

(Lincoln & Onslow, 1997). LP består av flera steg och moment och det är idag okänt vad i 

programmet som ger denna effekt (Bonelli, Bernstein Ratner, Dixon & Onslow, 2000).  

Exempel på kritik som riktats mot LP är att behandlingsformen kan ge negativa psykologiska 

effekter på barnet. Den verbala feedback som ges kan ge negativa budskap som påverkar barnets 

självförtroende och bidra till tankar som att de inte får stamma utan måste tala flytande. Dock har 

ingen påverkan i barnets beteende avseende ångest, aggression eller depression kunnat påvisas. 

Ingen förändring i anknytningen eller förhållandet mellan barnet och modern har heller 

observerats. Slutsatsen som dras av detta är att LP är en säker behandling (Woods et al., 2002). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carr%20Swift%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O%27Brian%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O%27Brian%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Onslow%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Packman%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Menzies%20R%22%5BAuthor%5D
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En pilotstudie utförd med syftet att jämföra effekten av LP och Demands and Capacities Model 

har utförts av Franken, Kielstra-Van der Schalk och Boelens (2005). Resultaten visar inte någon 

skillnad mellan effekten av de båda behandlingarna. De oberoende mätningarna visade en 

signifikant minskning, jämförbara storleksmässigt, av icke-flyt i båda grupper avseende såväl %SS 

som skattningar utförda av föräldrar. Samtliga föräldrar ställde sig även positiva till respektive 

interventionsprogram efter avslutad behandling. Franken et al. (2005) drar slutsatsen att de inte 

kan visa att någon av behandlingarna är överlägsen den andra.  

Föräldrars upplevelser av Lidcombe-programmet 

Trots att föräldrarnas roll är avgörande för utförande av behandling enligt LP har endast ett fåtal 

studier utförts avseende föräldrarnas känslor, attityder och roller i relation till LP (Goodhue, 

Onslow, Quine, O’Brian & Hearne, 2010; Swift et al., 2011). Studierna visar att föräldrar har 

övervägande goda erfarenheter och positiva känslor gentemot behandlingen (Onslow, Attansio & 

Harrison, 2003). Bland annat upplever både föräldrar och barn behandlingsstunderna som 

trevliga och speciella där de ostört får spendera tid tillsammans. Vissa föräldrar upplever det 

positivt att inneha ansvar för behandlingen och således på ett konkret sätt får hjälpa sitt barn 

(Hayhow, 2009). Guitar (2003) skriver att det finns flera fördelar med att låta föräldrarna vara en 

del i behandlingen. Det faktum att behandling enligt LP fokuserar på barnets tal snarare än 

omgivningen, och således föräldrars agerande, medför att de har mindre skuldkänslor jämfört 

med andra terapiformer. De är mindre oroade för att deras egen talhastighet eller vokabulär skall 

ha orsakat att barnets stamning förvärrats (Guitar, 2003). 

Negativa upplevelser som rapporterats är att föräldrarna har upplevt bristande självförtroende i 

att kunna utföra behandlingen (Hayhow, 2009; Onslow et al., 2003). Känslor som skuld, 

frustration och ångest har uttryckts av föräldrar som var ansvariga för behandlingen (Goodhue et 

al., 2010). Andra svårigheter avseende utförande av behandlingen som rapporterats är att finna tid 

för de strukturerade samtalsstunderna i vardagen, att ge lämplig och godtagbar feedback på 

barnets tal samt att finna lämpliga modifierade frågor i de strukturerade samtalsstunderna 

(Goodhue et al., 2010). Vidare svårigheter är implementering av behandlingen i vardagen, att 

kommentera sitt barns tal samt att hålla kvar tron på behandlingen då motgångar uppstår 

(Hayhow, 2009; Swift et al., 2011). En studie har också visat att föräldrar kunde känna skuld då 

den mjuka stunden inte kunde åstadkommas (Hayhow, 2009). 

Hayhow (2009) skriver att föräldrars upplevelse av behandlingen kan relateras till hur den 

framskrider. Föräldrar upplever behandlingen positiv och enkel då de uppnår tillfredsställande 

resultat. Då barnets stamning inte går tillbaka i förväntad takt tenderar föräldrarna att se negativt 
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på behandlingen i större utsträckning samt anse att behandlingsprogrammet är mer komplext 

(Hayhow, 2009). Vad gäller föräldrars rapporter av hur barn reagerar på behandlingen varierar 

dessa. En del föräldrar uppger att barnen kunde uppvisa irritation på den feedback som gavs på 

deras tal (Hayhow, 2009) medan andra berättar att barnet upplevt det som positivt och ibland 

efterfrågade ytterligare feedback (Onslow et al., 2003). 

En studie kring utförandet av behandlingen i hemmet visar att samtliga studiedeltagare avvek från 

manualen på ett eller annat sätt. Exempel på avvikelser var bristande struktur på mjuka stunden 

under steg 1, genom att felaktigt avbryta barnet då det stammar för att minska stamningen eller 

att de ger positiv feedback på fel ställe (Swift et al., 2011). Inga studier har systematiskt utförts för 

att kartlägga vad föräldrarna faktiskt gör vad gäller intervention enligt LP utanför kliniken.  

Då forskning kring föräldrars upplevelser och erfarenheter av LP är sparsam samt då 

programmets grundare figurerar i majoriteten av studierna är oberoende uppföljningar viktiga. 

Föreliggande studie motiveras också av att uppföljningar av LP i Sverige är bristfälliga.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur barns talflyt förändrats efter behandling 

enligt Lidcombe-programmet. Ett ytterligare syfte var att undersöka föräldrarnas upplevelser av 

programmet. Frågeställningarna var följande: 

 Har barnens talflyt förändrats i och med behandling enligt LP, och i så fall hur? 

 Finns parametrar som kan förutspå tid i behandling?   

 Hur beskriver föräldrar sina upplevelser av LP?  

Metod 

Deltagare 

Inklusionskriterier för deltagande i föreliggande studie var att barnen och föräldrarna skulle ha 

genomgått och slutfört steg 1 och 2 i Lidcombe-programmet (LP) hos en och samma logoped på 

ett och samma sjukhus i sydöstra Sverige. Det totala antalet familjer som uppfyllde dessa kriterier 

uppgick till tolv stycken. Tio barn, nio pojkar och en flicka, samt deras föräldrar samtyckte till 

deltagande i studien. Av dessa hade fyra barn hereditet för stamning, varav två av dessa hade 

hereditet för naturlig tillbakagång. Tid som förflutit efter avslutad behandling varierade från 0:6 år 

till 3:7 år. Två barn hade andra medicinska svårigheter som kunde antas påverkat talflytet. Hos 
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två barn saknas information om tidpunkt för stamningsdebut och i journalen beskrevs att 

stamningen ”alltid har funnits”. För dessa barn har, efter diskussion med studiens kliniska 

handledare, ålder för stamningsdebut satts till 2:6 år (tabell 1). Samtliga av dess barn har angivits 

ha en normal språkutveckling och kring 2:6 års ålder kan avvikelser vad gäller talförmågan tänkas 

bli mer framträdande. Två av studiens tio familjer avböjde medverkan till dokumentation av 

barnets talflyt idag, varför föreliggande studie omfattar tio föräldrar och åtta barn. 

Tabell 1. Deskriptiv data över studiens deltagare 

Barn Kön Hereditet Ålder vid 

stamningsdebut 

Ålder vid 

behandlingsstart 

Tid sedan 
behandlingsavslut 

1 Pojke Ja 3:0 6:11 1:5 

2 Pojke Nej 2:0 6:1 1:7 

3 Pojke Nej 2:10 5:4 2:0 

4 Flicka Nej 3:2 5:9 2:4 

5 Pojke Ja 3:10 5:3 3:7 

6 Pojke Nej 4:8 5:5 0:6 

7 Pojke Info saknas 2:5 6:5 2:5 

8 Pojke Nej 2:5 5:10 2:11 

9 Pojke Ja 2:8 3:10 3:0 

10 Pojke Ja 2:5 6:0 1:2 

Rekrytering 

Initial kontakt togs skriftligt av kliniskt ansvarig logoped (bilaga 1). Familjen fick då godkänna 

eventuell vidare kontakt av uppsatsförfattarna. Efter godkännande skickades skriftlig information, 

medgivandeformulär (bilaga 2) samt föräldraenkät (bilaga 3) ut till berörda familjer. 

Etiska överväganden 

Föräldrar i respektive familj erhöll skriftlig information samt blankett för samtycke till deltagande 

i studien. I samtyckesblanketten framgick att familjerna när som helst kunde avsluta medverkan. 

Skriftligt medgivande inhämtades från en av barnets målsmän. Föräldrarna hade även under 

dokumentationsmötet med barnet möjlighet att närvara och att ställa frågor till 

uppsatsförfattarna. All ljud- och videodokumentation hanterades med sekretess och endast av 

uppsatsförfattarna. För att bevara deltagarnas anonymitet avidentifierades uppgifter insamlade i 

enkäten som kunde kopplas till enskilda deltagare. Inspelat material kommer att lagras i minst 

fem år på logopedprogrammet på Linköpings universitet.  
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Undersökningsmaterial 

Analysen i föreliggande studie har utförts på redan befintligt material samt material insamlat av 

uppsatsförfattarna. Befintligt material utgjordes av tidigare skattningar och beräkningar av 

barnens stamning under behandling samt journalanteckningar. Insamlat material bestod av ifyllda 

föräldraenkäter och video- och/eller ljuddokumentation av barnets tal. Under dokumentationen 

användes bildmaterialet Vaken samt frågematerialet Omvärldsorientering ur Nya Nelli (Holmberg & 

Sahlén, 2000) som samtalsunderlag. 

Från respektive journal har kompletterande information kring barnets ålder, ålder för 

stamningsdebut, ålder för behandlingsstart, antal besök i steg 1 respektive steg 2, Severity Rating 

(SR) och andel stammade stavelser i procent (%SS) under behandlingens gång samt eventuell 

övrig information som logoped ansåg vara relevant för föreliggande studie hämtats (tabell 2). 

Beräkning av %SS utförs på 300 talade stavelser och sker hos logoped. I två fall överensstämde 

inte redogörelser för hereditet inhämtat i enkäten med information från journalen. Den 

information som redovisas i föreliggande studie baseras i dessa fall på uppgifter från journal. 

Tabell 2. Deskriptiv data över studiens deltagare och deras stamningsförekomst. 

Deltagare SR1 

start 
%SS2 

start 
Antal 
behandlingsbesök 
steg 1 

Antal 
behandlingsbesök 
steg 2 

Antal 
behandlingsbesök 
totalt 

1 2 2,5 9 7 16 
2 8 5,2 14 7 21 
3 8 10 51 9 60 
4 7 2,4 7 6 13 
5 5 3,4 12 9 21 
6 7 7,4 25 7 32 
7 6 5,1 20 9 29 
8 5 5,2 10 9 19 
9 6 7,0 37 10 47 
10 7 8,3 12 7 19 
1Graden av stamning skattad av förälder, 2Andelen stammade stavelser i procent beräknad av logoped ansvarig för 
behandling 

Enkät  

Innan enkäten utformades studerades forskningslitteratur inom området för att identifiera viktiga 

områden som skulle undersökas. Utifrån studiens frågeställningar avgjordes vilka frågor som 

kunde vara relevanta. Inspiration till enkätfrågor hämtades från Åvall & Femrells pilotstudie 

(Åvall & Femrell, 2006). Enkäten som utformades av författarna kom att beröra föräldrars 

upplevelser av behandling enligt LP för föreliggande studie (bilaga 3). Enkäten riktades till, och 

fylldes i av, förälder ansvarig för utförande av behandling och omfattar 15 frågor. Graderade 

svarsalternativ gjorde det möjligt för föräldrar att ta ställning till både emotionella och praktiska 
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aspekter av behandlingen. Enkäten innehöll även frågor kring eventuell tidigare behandling, 

familjesituation, SR, föräldraoro samt hereditet. Utrymme att fritt kommentera och komplettera 

svaren gavs vid respektive fråga. Enkäten prövades på två personer oberoende av studien för 

bedömning av förståelighet och layout. I enkätstudien ingick tio föräldrar. 

Undersökningsprocedur 

Inspelningarna anpassades till de deltagande familjernas önskemål avseende tid och plats, vilket 

medförde att vissa dokumentationer skedde på logopedmottagning och andra i hemmen. Då ett 

barn avböjde medverkan till filminspelning utfördes istället ljudupptagning. Dokumentation av 

barnens tal uppgick till cirka tio minuter. Ett samtal kring barnens vardag samt diskussion kring 

Vaken och frågematerialet Omvärldsorientering fördes med en av uppsatsförfattarna. Den andra 

författaren var under samtalet närvarande i rummet och ansvarade för inspelning. Åtta barns 

talflyt har dokumenterats.  

Analysmetod 

I enkäten ombads målsman att skatta barnets nuvarande stamning på en tiogradig skala (SR). 

Video- och ljuddokumentation låg till grund för beräkning av %SS idag. Beräkningen utfördes av 

den logoped som deltagarna gått i behandling hos med hjälp av en räkneapparat avsedd för 

ändamålet (Packman et al., 2011). Under denna mätning utfördes beräkningar konsekvent från 

respektive inspelnings start och avslutades efter 300 uttalade stavelser. Ettordsyttranden 

exkluderades ur beräkningen.  

Statistical Package for the Social Sciences© (SPSS), version 19, användes för beräkning av 

deskriptiv data och statistiska beräkningar. Samtliga korrelationer beräknades med Spearmans 

rangkorrelation då data inte uppfyllde kraven för parametrisk testning. För analys av förändring 

av barnens talflyt efter behandling enligt LP användes Wilcoxon teckenrangtest. För jämförelse 

mellan grupperingar inom deltagargruppen avseende grad av stamning användes Mann-Whitney-

U-test. Tio föräldrar ingick i enkätstudien och åtta av dessa gav sitt samtycke till inspelning varför 

statistiska beräkningar omfattande information om barnens talflyt idag enbart kunnat utföras på 

åtta deltagare.  
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Resultat 

Resultatet i föreliggande studie visade att graden av stamning minskat signifikant efter behandling 

enligt Lidcombe-programmet (LP) och att majoriteten av föräldrarna var positiva till 

behandlingsprogrammet. Inledningsvis presenteras förändring av barnens talflyt och därefter 

sambandsanalyser. Avslutningsvis redovisas en sammanställning av enkäten där olika aspekter av 

föräldrars inställning till LP presenteras.  

Förändring i talflyt efter behandling enligt Lidcombe-programmet 

För beräkning av förändring i barnens talflyt användes variablerna andelen stammade stavelser i 

procent (%SS) och Severity Rating (SR) vid behandlingsstart respektive idag. För att undersöka 

tillförlitligheten hos måttet SR bedömdes reliabiliteten mellan dessa två mått genom 

korrelationsberäkning. Tre behandlingsbesök med tillhörande beräkningar (%SS) och skattningar 

(SR) slumpades fram. Korrelationsanlyser mellan %SS och SR för behandlingsbesök ett (r=0.94, 

p>0.01), fyra (r=0.78, p=0.05) och sex (r=0.95, p=0.01) visade mycket starka signifikanta positiva 

samband.   

Andelen stammade stavelser (%SS) minskade signifikant mellan mätningarna före behandling och 

mätningarna idag (z=-2.52, p=0.01) (figur 1). En signifikant minskning avseende SR kunde även 

påvisas (z=-2.56, p=0.01) (figur 2). Medelvärdet för %SS minskade från 5.49% (SD 2.77) vid 

behandlingsstart till 0.74% (SD 0.86) idag. Medelvärdet för SR minskade från 6.13 (SD 1.96) vid 

behandlingsstart till 2.38 (SD 2.00) idag. Av de åtta barn som spelats in, och där beräkning av 

%SS gjorts, når två inte längre upp till ett av kriterierna för talflyt enligt LP då %SS >1. Ett av 

barnen skattas idag högre avseende SR jämfört med behandlingsstart (figur 2). 

Fyra av barnen i studien inledde behandling efter sex års ålder. Några skillnader avseende %SS 

idag mellan de barn som inledde behandling innan sex års ålder respektive efter sex års ålder 

kunde inte påvisas. 
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Figur 1. %SS hos respektive barn vid behandlingsstart och idag. Då barn nummer sex och åtta avböjt medverkan 

till inspelning har %SS idag inte kunnat beräknas. 

Figur 2. Föräldrars skattning (SR) av sitt barns stamning vid behandlingsstart och idag. Skattning anges på en 

tiogradig skala där 1=ingen stamning och 10=extremt svår stamning. Samtliga tio barn redovisas här där 

förälder till barn 2, 5, 6, 7 och 8 skattade SR till 1. 



 

15 
 

Samband 

För %SS hos respektive barn vid behandlingsstart återfanns ett positivt samband med antalet 

besök i steg 1 i behandlingen (r=0.74, p=0.01). De barn som vid behandlingsstart hade en %SS>5 

behövde fler besök i steg 1 i behandling (z=-2.06, p=0.04). Inga signifikanta samband återfanns 

mellan den totala tiden respektive barn gick i behandling och ålder vid behandlingsstart, tid 

mellan stamningsdebut och behandlingsstart, %SS idag, hereditet, SR vid start samt, av 

föräldrarna, skattad oro över barnens stamning. 

Föräldrars upplevelser av Lidcombe-programmet 

Citaten som presenteras nedan är hämtade ur föräldraenkäten och syftar till att ge en bild av 

föräldrars attityd och inställning till behandlingsprogrammet. Vidare har de valts då de är 

representativa för flera föräldrars åsikter.  

Helhetssyn 

Åtta av de tio deltagande föräldrarna angav att helhetsintrycket av behandling enligt LP var 

”mycket positivt” och två angav ”ganska positivt”. På frågan om föräldrarna skulle 

rekommendera LP som behandlingsmetod till andra föräldrar till barn med stamningsproblematik 

svarade nio ”ja, utan tvekan” och en förälder ”ja, jag tror det”. Ingen av studiens deltagare skulle 

avråda andra föräldrar i samma situation att välja LP som intervention. 

Det fungerade bra. Det var lite jobbigt och intensivt under en period men absolut värt allt slit!! 

I enkäten angav samtliga föräldrar att de oroat sig över sitt barns stamning, fem angav ”mycket 

ofta”, två ”ganska ofta” och tre ”vid enstaka tillfällen”. Trots en hög andel föräldraoro övervägde 

åtta av föräldrarna aldrig att avbryta behandlingen enligt LP. Övriga två angav att de vid enstaka 

tillfällen övervägt att avbryta behandlingen där en förälder lämnade kommentaren:  

Precis i början då hen kände sig ”kränkt” 

 

 

 

 

    



 

16 
 

Barnets upplevelse av och attityd gentemot behandling enligt Lidcombe-programmet 

 

Figur 3. Barnens attityd och känsla gentemot behandling enligt Lidcombe-programmet i respektive steg skattad av 

föräldrarna på en femgradig skala. 

Sammanställning av enkätsvaren visade en övervägande positiv upplevd attityd och känsla 

gentemot behandling enligt LP hos respektive barn enligt föräldrarna (figur 3). Då de fem 

skalstegen från ”mycket positivt” till ”mycket negativt” har omvandlats till 5 respektive 1 blev 

medelvärdet 4.4 under steg 1 och 4 under steg 2. Barnens upplevda attityd och känsla under steg 

1 visade en stark positiv korrelation som var statistiskt signifikant (r=0.83, p=0.01) med 

föräldrarnas attityd och känsla vid införandet av behandlingen. 

Mitt barn tyckte om de mjuka stunderna och var mycket medgörlig, lätt att jobba med, positiv och glad. Endast 

under en kort period blev det lite tjurigt/irriterat, men det var väldigt lite så. 

Stolt vid berömmandet – och nöjd med att få spela spel, pussla eller rita mm med sin mamma varje dag. 

Kontinuiteten och strukturen i steg 1 positiv för samhörigheten. Vi pratade varje dag på ett sätt man inte alltid 

annars tar sig tid till. I vardagen under steg 2, mindre tydligt men lite mer avslappnat. 

Under steg 2, där medelvärdet för upplevelsen var något mindre positiv jämfört med steg 1, 

speglar citaten både en positiv och en negativ bild av barnens attityd och känsla. 

Ibland blev det för mycket fokus på stamningen i våra samtal. 
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Minns inte riktigt, men det betyder nog att det inte var en stor sak. Men jag minns det som en balansgång mellan 

att ha en bra dialog och upplevas som negativ. 

Det negativa kan vara att ibland upplever hen att ”påminnelserna” är tjatiga. 

Upplevd kommunikativ påverkan 

Sammanställning av enkätsvaren visade att i de fall föräldrar upplevt att kommunikation och 

samspel påverkats av behandling enligt LP har denna varit positiv. På frågan om behandlingen 

enligt LP har påverkat relationen mellan barn och förälder svarade fem av de tio deltagande 

föräldrarna i studien att relationen med barnet påverkats positivt, tre angav en något positiv 

påverkan medan två upplevde att relationen inte påverkats alls. Avseende barnets upplevda sätt 

att kommunicera och samspela angav fem av de deltagande föräldrarna att denna påverkats 

positivt, två att den påverkats något positivt och tre att den inte påverkats av behandlingen.  

Implementering av behandling enligt Lidcombe-programmet 

Att i egenskap av förälder ansvara för utförande av behandlingen upplevde fem av studiens tio 

deltagande föräldrar vara mycket positivt, fyra angav ansvaret vara ganska positivt medan en 

förälder ansåg det varken vara positivt eller negativt. I enkäten framkom även svårigheter kring 

detta upplevda av föräldrarna. Att ha huvudansvaret och inte kunna dela på detta med 

make/maka eller motsvarande upplevde tre av föräldrarna vara ganska dåligt medan fyra angav 

att de frångått manualen och delat på ansvaret för utförandet av behandlingen.  De övriga tre 

föräldrarna svarade varken bra eller dåligt, ganska bra och mycket bra.  

Det ställde krav på att lösas schemamässigt. Det var det ända [sic]som var svårt att lösa. Att man som 

”ensambehandlare” skulle lyckas med arbete att hinna komma hem, och utföra behandlingen, innan barnet var för 

trött. 

Det hade varit jätteskönt att vara två om detta, att ha kunnat dela ansvaret. Nu, när det gick så bra, är jag ju 

ändå [sic]stolt att det är jag som har bidragit till detta. 

Lite svårt att sno åt sig den där tiden i lugn och ro, med ett yngre syskon och en man som var bortrest mycket. I 

början kände jag mig inte helt bekväm i berömmandet/ korrigeringarna. 

En annan svårighet kring utförande av behandlingen handlade om tidsaspekten. Citat hämtade ur 

enkäten visade en upplevd svårighet att finna tid i vardagen för att utföra behandling, främst 

under steg 1, samt att föräldern kunde få dåligt samvete då mjuka stunden uteblev. 
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Men svårt att hinna med i vardagssysslorna i början då vi hade övningsuppgifter varje dag när barnet var litet, hen 

var trött när övningarna skulle ske. 

Man gör något aktivt för att hjälpa sitt barn. Vet att det är bra för barnet. Samtidigt är det jobbigt om man 

någon dag inte hinner med det. 

Det kunde vara svårt att få till en mjuk stund varje dag. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Förändring av barns talflyt efter behandling enligt Lidcombe-programmet 

I enlighet med tidigare studier (Harrison et al., 2002; Jones et al., 2005; Latterman et al., 2008; 

Lewis et al., 2008; Swift et al., 2011) visade resultaten i föreliggande studie att måtten på 

stamningens grad minskade signifikant och att detta föreföll kvarstå efter avslutad behandling 

enligt LP. Samtliga åtta barns talflyt som kunde bedömas idag förbättrades avseende %SS. Två av 

dessa deltagares stamning skattades samtidigt högre eller oförändrad vad gäller SR. Att det trots 

detta föreföll vara så att %SS var signifikant lägre efter avslutad behandling för barnen som grupp 

kan förklaras med att behandlingen hjälpt resterande deltagare i jämförelsevis hög grad. 

Skillnaden mellan dessa två mått kan även förklaras med att föräldrarna fått tydligare eller 

annorlunda referensramar efter handledning av logoped (Packman et al., 2011) och att de 

utvecklat sin kompetens vad gäller att skatta sitt barns stamning under behandlingens gång efter 

avslut i jämförelse med vid behandlingsstart. Även stamningens art kan ha en betydelse avseende 

skillnaden mellan dessa mått. Exempelvis motsvarar en kraftig blockering en av 300 uttalade 

stavelser, och således endast 0.003%, medan den skattas avsevärt högre på SR-skalan. Ett sample 

bestående av 300 uttalade stavelser behöver heller inte vara representativt för ett barns spontantal 

i stort. 

Trots att LP är utformat för barn upp till sex års ålder har studier visat att behandlingen är 

effektiv hos barn äldre än så (Koushnik et al., 2009). Fyra av barnen i föreliggande studie inledde 

behandling efter sex års ålder, men inga skillnader avseende effekten på talflytet har kunnat 

påvisas.  

Resultaten visade att den tid barnet spenderar i behandling hade ett samband med %SS vid 

behandlingsstart. Då deltagargruppen var relativt liten kan resultaten dock inte generaliseras, utan 

bör snarare ses som en tendens till att %SS kan vara en variabel för att förutspå tid spenderad i 

behandling, i enlighet med tidigare studier (Jones et al., 2000; Kingston et al., 2003). Ytterligare 
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parametrar för att förutspå tid i behandling kunde i föreliggande studie inte påvisas, vilket kan 

härledas till att stamning idag ses som komplex och att orsaksteorierna talar om multifaktoriella 

komponenter (Botterill, 2011). 

Föräldrars upplevelser av Lidcombe-programmet 

De tio föräldrarna i föreliggande studie var positiva till behandling enligt LP, vilket också var 

resultatet i en studie av Onslow et al., (2003) som visade att föräldrar har övervägande goda 

erfarenheter och positiva känslor av behandlingen. Då föräldrarna har en avgörande roll i 

utförande av behandling enligt LP (Onslow, 2003a) krävs ett stort engagemang. Det kan antas att 

det är en förutsättning att de ställer sig positiva till behandlingsprogrammet för att fullfölja en 

behandling som fortgår i två år eller mer. De som ställer sig negativa till behandlingen kanske är 

de som väljer att avsluta, eller inte ens inleda behandling enligt LP. Med detta i åtanke 

problematiseras tillförlitligheten hos resultaten, och kanske rentav även tidigare utförda studier 

avseende föräldrars upplevelser. 

Den positiva korrelationen mellan föräldrarnas och barnens upplevda känsla av och attityd till 

behandlingen under steg 1 (mjuka stunden) åskådliggör att ju mer positiva föräldrarna var, desto 

mer positiva var barnen till behandlingen, enligt föräldrarna. Sambandet belyser vikten av att få 

föräldrarna positivt inställda till behandlingsprogrammet för att det ska vara en positiv upplevelse 

för barnet. Dock kan det faktum att båda angivelserna utförts av förälder gett ett missvisande 

resultat, då barnet själv inte fått ta ställning till vad det tyckte om behandlingen. Då tiden som 

passerats efter behandlingens avslut varierat från mellan 0:6 år och 3:7 år, och då barnets ålder 

under behandlingen medför att redogörelser för upplevelser inte blir tillförlitliga har dessa inte 

heller samlats in i föreliggande studie.  

Varför föräldrarna uppgav sig vara mer positiva till behandlingen i steg 1 än i steg 2 skulle kunna 

bero på att det, under steg 1, sker en stor förbättring av barnets stamningsproblematik. I steg 2 

har barnet uppnått talflyt och behandlingen ändrar karaktär då den skall implementeras på ett 

annorlunda sätt (Webber & Onslow, 2003). Föräldern innehar inte länge den tydliga rollen som 

behandlare utan skall nu kritisera sitt barns tal i vardagliga situationer, vilket skulle kunna 

innebära en påverkan på relationen mellan barn och förälder. 

Det faktum att majoriteten av de föräldrar som besvarade enkäten angav att kommunikationen 

påverkats i positiv bemärkelse kan bero på att behandlingen de facto fortgår under en relativt lång 

period av barnets liv där en utveckling av kommunikativa färdigheter hos barnet sker. Att som 

förälder avgöra om det är behandlingen i sig eller en generell mognad hos barnet som har denna 
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angivna positiva påverkan kan vara svårt. Att föräldrar spekulerade kring detta belyses i citatet 

nedan. 

Svårt att svara på. Det hinner hända så mycket under en så pass lång period i ett barns liv. 

För att behandling enligt LP skall utföras enligt manualen krävs engagemang, vilja och tid av 

föräldrarna. Svårigheter med implementering (Hayhow, 2009; Swift et al., 2011) och att finna tid 

för behandling i vardagen (Goodhue et al., 2010) har påvisats. Faktorer såsom separationer eller 

många syskon kan komma att påverka utförandet ytterligare. Flertalet föräldrar i föreliggande 

studie frångick manualen i det avseende att de delade på ansvaret för behandlingen med sin 

maka/make eller motsvarande. Swift et al. (2011) visade i sin studie att föräldrar frångick 

manualen, men att behandlingen fortfarande hade en positiv effekt, vilket även var fallet i 

föreliggande studie. Att strikt följa manualen i detta avseende kanske inte är att eftersträva då det 

kan avskräcka föräldrar och göra dem mindre positiva till behandling. 

Metoddiskussion 

Deltagargruppen i föreliggande studie var heterogen avseende medicinsk historia, stamningens 

debut och karaktär, språkliga förutsättningar vad gällde både språklig utveckling, ordförråd eller 

andra omständigheter som kan tänkas påverkat behandlingen och dess resultat, vilket medför att 

diskussion kring huruvida dessa individer är jämförbara med varandra kan föras. Deltagargruppen 

var också liten vilket medför att studiens resultat snarare visar på tendenser och resultaten bör 

därför tolkas med viss försiktighet. 

För en tydligare bild av föräldrars attityd till- och känsla inför LP som intervention kunde enkäten 

ha utformats med öppna frågor att besvara i fritext. På så vis kunde aspekter som slutna frågor 

inte berör lyftas fram. Kompletterande information kring hur behandlingen bedrevs i hemmet 

rent konkret skulle även vara önskvärt då kunskapen om vad som sker i hemmet inom 

behandlingens ramar idag är bristfällig. En tidigare studie (Lincoln & Onslow, 1997) diskuterar att 

positiva resultat av effektstudier kan tillskrivas att föräldrarna fortsätter bedriva behandling efter 

avslut då de anser att detta behövs. Frågor som ger svar på hur familjen hanterar eventuell 

kvarvarande stamning efter behandlingens avslut hade därför varit intressant att ställa.  

Inspelningarna av barnen har skett på platser som har passat bäst för de deltagande familjerna. 

Varierande miljöer för dokumentation kan ha påverkat resultatet. Likaså kan dokumentation i 

form av video- och/eller ljudupptagning ha påverkat barnen och deras talmönster på grund av att 

situationen tenderar att bli tämligen konstlad då fokus riktas på deras tal på olika sätt både från 

dem själva och från omgivningen. En sådan situation kan generera känslor av prestationskrav 
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eller nervositet, som flertalet barn även spontant uttryckte under inspelningstillfället. För att 

undvika konstlade situationer av denna art skulle inspelning kunnat ske vid fler tillfällen och 

situationer, både i samtal med förälder eller med en kamrat.  

Vid beräkning av %SS utfördes denna konsekvent från inspelningens start och avslutades efter 

300 uttalade stavelser. Beräkningarna utfördes i föreliggande studie av den logoped som tidigare 

var ansvarig för behandling av deltagarna. I och med att denna inte är oberoende kan 

tillförlitligheten i måttet diskuteras. För att öka tillförlitligheten hos måttet kunde en ytterligare 

oberoende logoped ombetts att utföra bedömning och beräkning av barnens talflyt. En annan 

komponent som kan påverka mätningen är det faktum att den tid det tar att uttrycka 300 

stavelser kan antas variera från talare till talare. Ett barn kan upplevas vara väsentligt mer bekväm 

längre in i ett samtal varför tidsskillnaden i denna situation kan få en viss betydelse. Då 

inspelningen syftade till att få en bild av barnens spontantal kan en avslappnad känsla hos barnen 

vara avgörande för ett representativt resultat. Det är även tänkbart att ett högt taltempo kan 

påverka stamningen så att den blir mer framträdande, eller kanske till och med att stamningen 

orsakas av ett för högt taltempo då talaren tappar kontroll över talet. En annan uppenbar risk 

med att utföra mätningar under dessa premisser är att 300 stavelser i många avseenden inte kan 

spegla spontantalet i stort hos en individ. För att vara konsekvent valdes dock att ändå utföra 

beräkningar i enlighet med manualen för LP.  

Allmän diskussion 

I majoriteten av tidigare studier avseende effekterna av LP som intervention för stamning hos 

barn i förskoleåldern är programmets grundare, Mark Onslow, med som huvud- eller 

medförfattare. Det kan antas ligga i hans intresse att resultaten av studierna skall visa positiva 

resultat vilket gör att det finns anledning att förhålla sig kritisk till resultaten i dessa studier. Trots 

att det är positivt att någon är drivande i framtagande av forskning kring behandlingsprogrammet 

är fler studier utförda av oberoende forskare önskvärda. Föreliggande studie kan ses som ett gott 

exempel, men fler objektiva uppföljningar och undersökningar som kan belysa 

behandlingsprogrammet och ge en mer tillförlitlig bild av såväl effekter som påverkan behövs. 

En faktor som kan bidra till de positiva resultaten i studier avseende effekten av LP är barnets 

ålder då behandlingen bedrivs. Då 75% av alla barn som stammar spontant uppnår talflyt utan 

erhållen terapi (Månsson, 2000; Yairi & Ambrose, 1999) och det idag inte går att förutspå vilka 

barn som ingår i dessa procent skulle det kunna vara så att de studier som visar positiva effekter 

likväl skulle kunna omfatta barn som har en inneboende spontan tillbakagång. Vidare är 
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programmet utformat för barn upp till sex års ålder. Dickson (1971) visar i sin studie att 

majoriteten av barns stamning spontant gått tillbaka innan sex års ålder. 

Därutöver har jämförelser mellan LP och ett annat strukturerat behandlingsprogram, Demands 

and Capacities Model, (Franken et al., 2005) visat att det inte föreligger någon skillnad i effekterna 

programmen emellan. Med detta i åtanke kan det diskuteras om det går att dra slutsatser om att 

insatser genom ett specifikt behandlingsprogram är det som gör att barnen uppnår talflyt eller om 

det spelar roll i vilken form insatserna ges? 

Implementeringen av behandlingsprogrammet innebär att föräldern i rollen som behandlare går 

in i barnens vardag och kritiserar deras sätt att tala. Stamningen ses som ett fenomen och målet i 

behandlingen är att barnet ska uppnå talflyt. Idag kan det enligt forskning fastslås att stamning 

inte kan botas (Botterill, 2011), vilket innebär att alla barn rimligtvis inte kan uppnå denna 

målsättning. 

Det faktum att de korrigeringar som ges till barnen angående deras tal kan ses som bestraffningar 

kan betraktas som kontroversiellt. Hur korrigeringarna ges och tas emot är individuellt både för 

barnet och för föräldern och kan tänkas variera under behandlingens gång. Är barnet inte 

känslomässigt utrustat för att ta emot kritik på rätt sätt kan korrigeringarna dra uppmärksamhet 

mot talet och stamningen på ett negativt sätt. 

Positivt med LP som interventionsmetod är att behandlingen kan generaliseras, både vad gäller 

vem som bedriver behandling och var behandlingen bedrivs. Då behandlaren uppmärksammar 

stamningen i de stunder då den uppstår lär sig barnet att själv styra över och bli medveten om sin 

stamning på ett sätt som gör att det kan arbeta med den. En annan positiv aspekt är att relationen 

mellan föräldrar och barn kan stärkas genom behandlingsformen. I Hayhows studie (2009) såväl 

som i föreliggande studies resultat, uttrycker föräldrar att de upplever det positivt att de får 

möjligheten att spendera värdefull tid tillsammans med sitt barn. 

Slutsatser 

Efter avslutad behandling enligt LP har deltagande barns stamning minskat signifikant. Tiden 

respektive barn spenderade i behandling och %SS vid behandlingens start visade ett mycket starkt 

samband. Andra faktorer för att predicera tid spenderad i behandling kunde inte påvisas. 

Föräldrarna i studien hade övervägande positiva upplevelser av behandlingen och samtliga skulle 

rekommendera programmet till andra familjer. Svårigheter med implementering av behandlingen 

i hemmet utgjordes i deltagargruppen av att finna tid i vardagen för utförandet. Föräldrarna 
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upplevde även svårigheter med att ensam ha huvudansvar för utförande av behandling. Fyra av 

deltagarna frångick manualen och delade på ansvaret med make/maka eller motsvarande, vilket 

inte förefaller ha påverkat behandlingens utgång. 

Framtida studier 

Generellt för samtliga resultat i föreliggande studie är att deltagarantalet är alltför litet för att 

slutsatser om populationen ska kunna dras. För ett mer tillförlitligt resultat bör deltagarantalet 

utökas. Det vore också intressant att dokumentera barnens talmönster i samtal med olika 

samtalspartners och i olika kontexter. Då relativt få studier avseende Lidcombe-programmets 

effekter utförts, även i Sverige, samt att programmet är en kritiserad interventionsmetod bör fler 

långtidsuppföljningar utföras.  

För att få en bredare bild av föräldrarnas attityd och känsla gentemot behandlingen bör mer 

djupgående intervjuer genomföras där möjligheten att ställa följdfrågor ges och åsikter kan föras 

fram på ett mer nyanserat sätt. Då stamning varierar mellan situationer och i samtal med olika 

individer kunde inspelningsmaterialet ha utökats för att göra föreliggande studies mätningar mer 

tillförlitliga. Samtal med familjemedlem eller jämnårig skulle kunna samlas in. 
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Bilaga 1 

 

Hej!     Dec. 2011 

 

Under sista året på Logopedprogrammet i Linköping kommer ett examensarbete vara en 

uppföljning av Lidcombeprogrammet, där syftet är att göra en analys av effekten 

behandlingsprogrammet haft på barns talflyt. En förfrågan om godkännande av vidare 

kontakt skickas nu ut till alla barn och föräldrar som genomgått steg ett och steg två i 

Lidcombeprogrammet.  

Om ni godkänner vidare kontakt av studenterna, fyll i talongen och posta senast den 

2011-12-15 i det förfrankerade kuvertet. Jag kan även komma att kontakta er per 

telefon angående denna uppföljning.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

N.N., leg logoped  

 

 

Ja, jag samtycker till att studenterna får ta kontakt med mig och mitt barn för vidare 

information av studien. 

 

Mitt barns namn: __________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Hej! 

Matilda och Helena heter vi och går termin sju på logopedprogrammet på Linköpings 

universitet. Under handledning av Christina Samuelsson och Anki Wennerström, kommer vi som 

examensarbete utföra en långtidsuppföljning av barn och familj som genomgått steg ett och två i 

Lidcombe-programmet. Då ni gett ert samtycke till att vi kontaktar er följer här lite information 

om vad projektet och deltagande i detta innebär. 

Uppföljningar av behandlingsmetoder är nödvändiga, dels för att analysera effekterna och dels 

för att kunna utveckla och förbättra en behandling så att den kan bli så bra och effektiv som 

möjlig för andra i samma situation. Vår studie syftar till att göra en uppföljning på effekten 

behandlingsprogrammet haft på barns talflyt. Vi kommer även undersöka hur er inställning och 

uppfattning av behandlingen ser ut genom en bifogad enkätundersökning. 

Vid samtycke till deltagande i studien godkänner ni att vi tar del av journalanteckningar, förda 

av logoped, skattningsprotokoll samt eventuellt befintliga inspelningar av ert barn.  Som en del 

av studien ingår även en enkätundersökning.  

Som en del av långtidsuppföljningen, för att vi ska få en så tillförlitlig bild av effekterna som 

möjligt, önskar vi även få träffa ert barn för en bedömning av deras nuvarande talflyt. Inspelning 

kommer att ske i en lämplig och känd miljö för barnet som vi kommer överens om. Uppskattad 

inspelningstid är 20 minuter.  

Alla uppgifter kring Er och Ert barn kommer att behandlas med konfidentialitet. Ni kan när som 

helst avbryta ert deltagande i studien vilket inte kommer påverka eventuell kontakt med 

logoped, vare sig nu eller i framtiden.  

 

Vi kommer att ta kontakt med under vecka sju för att komma överens om tid och plats för att 

träffa dig och ditt barn. I samband med detta möte vill vi också samla in skriftligt samtycke och 

enkät samt spela in ditt barn i samtal med någon av oss. 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss eller vår handledare 

Christina Samuelsson () via e-post eller telefon!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Matilda och Helena



 

31 
 

Anmälan om samtycke till deltagande i studien ”uppföljning av barn och föräldrar 

som fullföljt behandling enligt Lidcombe-programmet” 

 

 

Jag har tagit del av den bifogade informationen och ger mitt samtycke till 

medverkan i studien, samt till att ni får träffa vårt barn för en inspelning  

 

 

Förälderns namn: 

 

Barnets namn: 
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Bilaga 3 

Hej! 

Denna enkät riktar sig till Dig som haft huvudansvaret för utförandet av behandlingen av Ert 

barns stamning enligt Lidcombe-programmet. Vi beräknar att enkäten tar max 30 minuter att 

fylla i och vi är tacksamma om Du fyller i så utförligt som möjligt. Använd gärna utrymmen för 

fria kommentarer. 

Vi är väldigt glada att Du vill hjälpa oss att öka kunskaperna om Lidcombe-programmet och dess 

effekter. 

1. Hur kom Du först i kontakt med Lidcombe-programmet? 

□ Genom logoped  

□ Jag har på eget initiativ sökt upp information om programmet 

□ Annat 

Kommentar:............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

2. Har Ditt barn tidigare genomgått annan behandling än Lidcombe-programmet för sin 

stamning? 

□ Ja 

□ Nej 

Om ja, vilken typ av behandling och hur länge? .................................................................................. 

......................................................................................………….................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

  

3. Under behandlingens gång, gick Ditt barn på förskola/skola eller motsvarande? 

□ ja, cirka .......... timmar/vecka 

□ nej 

 

4. Under behandlingens gång, vilka personer ingick i Ert hushåll? (flera svar kan anges) 

□ Jag bodde ensam med mitt barn 

 Jag och mitt barn bodde tillsammans med: 

□ make/maka eller motsvarande 

□ .......stycken yngre syskon 

□ ....... stycken äldre syskon 

□ annan person 

Kommentar.............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
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5. Om Du skulle skatta Ditt barns stamning idag på en skala från 1 till 10, där en etta 

motsvarar ingen stamning alls och tio motsvarar mycket grav stamning, hur skulle Du 

skatta då? 

 ......................................................................................................................................................................... 

 

6. a) Har någon i barnets närmsta familj stammat? 

 □ nej 

 □ ja, mamma 

 □ ja, pappa 

 □ ja, far- eller morförälder 

 □ vet ej 

 

b) Om ja, blev denna stamning behandlad ? 

 □ ja, stammar/-de ej i vuxen ålder 

 □ ja, men stammar/-de i vuxen ålder 

 □ nej, stammar/-de i vuxen ålder 

 □ nej, stamningen gick tillbaka av sig själv 

 □ vet ej 

Kommentar.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

7. Hur har Du upplevt att som förälder, under ledning av logoped, ha ett stort ansvar för 

behandlingen? 

 □ mycket positivt 

 □ ganska positivt 

 □ varken positivt eller negativt 

 □ ganska negativt 

□ mycket negativt 

Kommentar.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

8. a) Hur upplevde Du att Ditt barn reagerade på införandet av behandlingen i hemmet 

(mjuka stunden)? 

□ mycket positivt 

 □ ganska positivt 

 □ varken positivt eller negativt 

 □ ganska negativt 

□ mycket negativt 

Kommentar.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

b) Hur upplevde Du som förälder införandet av behandlingen utförd i hemmet (mjuka 

stunden)? 

 □ det fungerade mycket bra 

 □ det fungerade ganska bra 

 □ det fungerade varken bra eller dåligt 

 □ det fungerade ganska dåligt 

□ det fungerade mycket dåligt 

Kommentar................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

9. a) Under fas 1, hur upplevde Du barnets attityd och känsla för behandlingen?(mjuka 

stunden) 

 □ mycket positiv 

 □ ganska positiv 

 □ varken positiv eller negativ 

 □ ganska negativ 

□ mycket negativ 

Kommentar.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
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b) Under fas 2, hur upplevde Du barnets attityd och känsla för behandlingen? (behandling i 

vardagliga samtal) 

 □ mycket positiv 

 □ ganska positiv 

 □ varken positiv eller negativ 

 □ ganska negativ 

□ mycket negativ 

Kommentar................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

10. Anser Du att behandlingen enligt Lidcombe-programmet, utförd av Dig som förälder, har 

påverkat relationen mellan Dig och Ditt barn? 

□ ja, det har påverkat mycket positivt 

 □ ja, det har påverkat ganska positivt 

 □ ja, det har påverkat ganska negativt 

 □ ja, det har påverkat mycket negativt 

□ nej, inte alls 

 Om ja, föreligger någon skillnad under första och andra fasen av behandlingen? 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

Kommentar.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

11. Upplever Du någon skillnad i Ditt barns sätt att kommunicera och samspela med Dig, 

som behandlande förälder, sedan införandet av behandlingen? 

 □ ja, det har påverkats positivt 

 □ ja, det har påverkats något positivt 

 □ ja, det har påverkats något negativt 

 □ ja, det har påverkats negativt 

□ nej, det har inte påverkats 

Kommentar................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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12. Hur har Du som behandlande förälder upplevt att ensamt ha huvudansvar för utförandet 

av behandlingen och inte kunnat dela på ansvaret med make/maka eller motsvarande? 

□ mycket bra 

 □ ganska bra 

 □ varken bra eller dåligt 

 □ ganska dåligt 

□ mycket dåligt 

□ jag har delat på ansvaret med make/maka eller motsvarande 

Kommentar................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

13. Kände Du som förälder under behandlingen oro över Ditt barn och/eller Ditt barns 

stamning? 

 □ oroade mig mycket ofta 

 □ oroade mig ganska ofta 

 □ oroade mig något 

 □ aldrig 

□ vet ej 

Kommentar.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

14. Övervägde Du någon gång att avbryta behandlingen? 

 □ ja, mycket ofta 

 □ ja, ganska ofta 

 □ ja, vid enstaka tillfällen 

 □ aldrig 

□ vet ej 

Om ja, varför?........................................................................................................................................................ 

………….......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

Kommentar.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
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15. Hur ser Ditt helhetsintryck av Lidcombe-programmet ut? 

 □ mycket positivt 

 □ ganska positivt 

 □ varken positivt eller negativt 

 □ ganska negativt 

□ mycket negativt 

Kommentar.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

16. Skulle Du rekommendera Lidcombe-programmet till andra föräldrar? 

□ ja, utan tvekan 

□ ja, jag tror det 

□ nej 

□ nej, jag skulle avråda andra 

  □ jag skulle varken rekommendera eller avråda andra 

 

Kommentar.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

Tack för Er medverkan! 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Helena Hurtig   Matilda Nordh 

Mail:    Mail:   

Tel:     Tel: 

  

Christina Samuelsson  Anki Wennerström 

Mail:    Mail:  


