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Sammendrag 
Bakgrunn  

Praksiserfaring med gruppe for barn og ungdommer som stammer resulterte i et ønske om å 

intervjue ungdom som stammet som hadde erfaring med gruppebehandling. Utfordringer med 

å finne aktuelle deltagere oppstod i rekrutteringsprosessen. Gjennom kontakt med logopeder 

for å rekruttere ungdom uttrykket mange av logopedene at de ikke hadde jobbet med 

gruppebehandling, men likevel var interesserte i gruppebehandling. Oppgavens fokus ble 

endret, og det ble heller ønskelig å undersøke logopeders holdninger.  

 

Formål 

Oppgavens formål er å bidra med ny innsikt som kan supplere nåværende forskning på 

temaet gruppebehandling for personer som stammer.  

 

Problemstilling 

Oppgavens problemstilling er ”Hvilke holdninger har logopeder til gruppebehandling for 

personer som stammer?”.  

 

Metode 

Det ble valgt en kvalitativ tilnærming med et semistrukturert intervju. For å hente frem 

logopedenes holdninger, og komplimentere intervjutypen ble det valgt en fenomenologisk 

tilnærming. Tre logopeder ble intervjuet i forbindelse med prosjektet.  

 

Analyse  

Det ble valgt tematisk analyse for å hente frem informantenes holdninger, og hvordan ulike 

aspekter ved holdningene kunne besvare problemstillingen. Fire temaer ble funnet; 

’Kunnskap om gruppebehandling og kompetanse’, ’Praktiske hensyn’, ’Sammensetningen av 

gruppen’, og ’Muligheten til å møte andre’.  

  

Drøfting 

Drøftingen fremstilles sammen med funnene for å tolke og drøfte funnene i sammenheng 

med aktuell teori og oppgavens problemstilling. I drøftingen kommer det frem at 

informantene synes å ha en generelt positiv holdning til gruppebehandling for personer som 

stammer, men opplever noen utfordringer. Informantene opplever praktiske hensyn som 
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reisevei, avstand og klienttilgang som utfordringer knyttet til å tilby gruppebehandling for 

personer som stammer. Informantene synes å være bevisste på sammensetningen av gruppen, 

og at gruppebehandling ikke passer for alle som stammer. Informantene viser også til 

muligheten til å møte andre som stammer som positivt.  

 

Avslutning 

Oppgaven oppsummeres med at de tre informantene som deltok i oppgaven har en generelt 

positiv holdning til gruppebehandling som stammer, men at det er utfordringer som er 

spesifikt knyttet til denne behandlingsmetoden. Denne masteroppgaven ser at disse funnene i 

sammenheng men funn fra en annen masteroppgave (Lien og Trønsdal, 2009) indikerer at 

både personer som stammer som har deltatt i gruppe, og logopeder har et positivt syn på 

gruppebehandling for personer som stammer. Det trengs mer forskning, og kanskje særlig 

kvantitativ forskning som kan utdype dette, og bidra med enda mer innsikt til temaet.  
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Forord 
 

«Alle overraskelser, undringer, og hull i forståelse er et steg på veien mot utvikling og dypere 

forståelse» (Nilssen, 2012, s. 70). Denne oppgaven har krevd mye, men den har også vist 

meg akkurat hvor mye jeg ønsker å bli logoped. Etter lange uker, måneder og et år senere enn 

planlagt er jeg veldig stolt over å levere oppgaven min. I den forbindelse er det flere som 

fortjener en takk.  

 

Takk til lærere, logopeder og andre fagpersoner som jeg har vært i kontakt med i løpet av 

prosessen for tips og gode råd.  

 

Tusen takk til familie og venner for uendelig oppmuntring og støtte.  

 

En stor takk til min kjære venninne Inger. Uten deg hadde denne oppgaven aldri eksistert. Jeg 

er så takknemlig for at du alltid har stilt opp og støttet meg.  

 

En spesiell takk til informantene og vedkommende som deltok på prøveintervjuet for at dere 

delte deres tid og kunnskap. Dere har vært inspirerende og interessante å snakke med, og der 

har gitt meg mye kunnskap. Jeg er veldig takknemlig for at dere ønsket å være med i 

oppgaven. Tusen takk.  

 

Tusen takk til veilederen min Stine Brubak som har delt generøst av sin imponerende 

kunnskap om feltet. Takk for spennende og inspirerende samtaler som har gitt meg stadig ny 

innsikt og kunnskap. Jeg vil også takke for motivasjon, støtte og forståelse. Jeg har vært 

utrolig heldig som har hatt en så dyktig veileder, og setter enormt stor pris på hvor langt du 

har strukket deg for å hjelpe meg. Det vil ikke bli glemt.  

 

 

Julia Marie Tømte 

Oslo, vår 2018.  
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1 Innledning  
 

1.1 Bakgrunn 
Min interesse for gruppebehandling for personer som stammer fikk jeg i praksis som 

logopedstudent. Jeg var med på å arrangere et gruppetreff for barn og ungdom som stammet 

som gikk over tre dager og fokuserte på å bli kjent med andre barn og ungdom som stammet. 

Jeg observerte at barna som deltok hadde det gøy, og de gav også selv uttrykk for at de hadde 

hatt det bra på treffet. Jeg fikk et positivt inntrykk av gruppebehandling, selv om dette 

gruppetreffet altså ikke hadde fokus på faktisk behandling. Derfor ønsket jeg å intervjue 

personer som hadde deltatt i stammebehandling i gruppe, i aldersgruppen 14 til 20 år. Jeg 

ville undersøke hvilke erfaringer de satt igjen med, og hvilke tanker de hadde gjort seg.  

 

Det viste seg imidlertid at jeg ikke fikk tak i nok informanter som hadde mottatt slik 

behandling, og jeg ble nysgjerrig på hvorfor dette var så utfordrende. I prosessen med å finne 

informanter ringte jeg rundt til mange logopeder i håp om at de hadde erfaring med 

gruppebehandling, og dermed kunne sette meg i kontakt med noen deltagere. Responsen jeg 

fikk var som oftest at dette ikke var noe logopeden selv hadde erfaring med, men jeg fikk ofte 

tips om hvem jeg kunne kontakte videre. Da jeg kontaktet disse logopedene fikk jeg som 

oftest til svar at ikke de heller jobbet med gruppebehandling. Mange av dem jeg snakket med 

uttrykte likevel at dette var et spennende tema.  

 

Bakgrunnen for denne oppgaven er dermed påvirket av hvordan oppgaven opprinnelig var 

tenkt. Etter prosessen med å prøve og skaffe informanter satt jeg igjen med en tanke om at 

gruppe som behandlingsalternativ ikke syntes å være så vanlig i Norge. Hva kan være 

årsaken eller årsakene til at så få logopeder har erfaring med gjennomføring av grupper når 

interessen tilsynelatende er der? Kunne det ligge en forklaring i logopeders holdning til 

gruppebehandling? Kunne det tenkes at personer som stammer er negative til et slikt 

behandlingsalternativ?  

 

Masteroppgaven I samme båt (Lien og Trønsdal, 2009) fant at tre voksne personer som 

stammet og som hadde deltatt i gruppebehandling for personer som stammer var positive til 

gruppe som behandlingsalternativ. Lien og Trønsdal (2009, s. 4) fant også at informantene 
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syntes fellesskapet de opplevde å få ved å delta i gruppen var viktig, og at logopedens rolle i 

gruppen også var betydningsfull. Dette peker i retning av at det er behov og interesse for 

gruppe som behandlingsalternativ for personer som stammer, også sett fra deltagernes 

perspektiv. Jeg bestemte meg derfor for å gå inn i logopeders holdninger til stamming. 

 

1.2 Formål 
Det finnes ikke så mye forskning på dette emnet på norsk og dette har jeg erfart gjennom å 

lete etter litteratur. Det gjør det ekstra spennende å skrive om. Oppgavens formål er derfor å 

bidra med mer innsikt til temaet. Lien og Trønsdal (2009) fant som nevnt at deres 

informanter var positive til gruppe som behandlingsalternativ av flere grunner. Det vil være 

interessant å se hva logopedene i denne oppgaven tenker om faktorene de trakk frem; 

fellesskap med likesinnede, møte andre som stammer og muligheten til å få et mer 

normalisert syn på stamming (Lien og Trønsdal, 2009). Denne masteroppgaven og 

masteroppgaven til Lien og Trønsdal (2009) kan dermed gi to ulike perspektiver på 

gruppebehandling som en referanseramme for logopeder som vurderer å tilby 

gruppebehandling for personer som stammer.  

 

1.3 Tema 
Det overordnede temaet for oppgaven er gruppebehandling for personer som stammer. 

Innfallsvinkelen jeg har valgt er fagpersonen, og i dette tilfellet logopeden, sitt perspektiv. 

For å operasjonalisere tankene og erfaringene jeg hadde fått med å skaffe informanter valgte 

jeg at innfallsvinkelen til oppgaven skulle være logopeders holdninger til gruppebehandling. 

Jeg har dermed valgt å skrive om hvilke holdninger logopeder har til gruppebehandling for 

personer som stammer. Det vil gi interessante betraktninger til spørsmålet om hvorfor få 

logopeder ser ut til å ha erfaring med gjennomføring av grupper til tross for at interessen og 

engasjementet for en slik behandlingstilnærming er til stede. Det vil være interessant å 

undersøke hva logopeder for eksempel tenker om individuell versus gruppebehandling, og 

hvorvidt de faktisk har mulighet til å tilby gruppebehandling til sine klienter.  
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1.4 Problemstilling og begrepsavklaring 
«Problemutformingen skal forklare hvorfor man skriver og hvilke spørsmål man vil besvare 

gjennom masteroppgaven» (Risberg, 2006, s. 23). Basert på bakgrunn, formål, og tema har 

jeg valgt denne problemstillingen: 

 

Hvilke holdninger har logopeder til gruppebehandling for personer som stammer? 

 

Jeg har valgt å bruke begrepet holdninger i problemstillingen fordi det åpner for ulike 

meninger som kan føre til en interessant drøfting av temaet. Det er også hensiktsmessig i 

forhold til valget av kvalitativ metode som ønsker å nettopp gå i dybden på et tema. 

Problemstillingen er ganske bred, og dette er bevisst for å kunne fange opp ulike aspekter ved 

logopeders holdninger. På en annen side er holdninger et vidt begrep som både brukes i 

dagligtalen og i faglige sammenhenger. Ifølge Asheim (1997, s. 23) er «En vanskelighet ved 

begrepet ’holdning’ er begrepets diffuse karater». Temaet ’holdninger’ vil bli videre omtalt i 

kapittelet om oppgavens teoretiske forankring.  

 

Begrepet ’logoped’ viser til en person som er utdannet logoped.  

 

Betegnelsen ’personer som stammer’ viser både til personer som stammer på nåværende 

tidspunkt eller som har stammet tidligere. Jeg har valgt å skrive ’personer som stammer’ 

fremfor for eksempel ’stammere’ fordi jeg lærte under denne utdannelsen at dette var den 

mest passende måten å vise til personer som stammer på. Om dette omtalsen oppleves som 

passende av personer som stammer kan naturligvis variere. Preus (1977, s. 159, fotnote 1) 

kommenterer nettopp dilemmaet med å omtale personer som stammer som ’stammere’, og 

skriver at det ønskes ikke å sette noen i en bestemt klasse eller lignende. Jeg håper likevel at 

dersom du som leser denne oppgaven selv stammer ikke opplever at du blir tildelt en 

merkelapp du ikke identifiserer deg med.  

 

Med begrepet ’gruppebehandling’ menes behandling som er gitt i grupper. Grupper defineres 

som to eller flere personer som har en sosial forbindelse (Forsyth, 2006, s. 3). Ut fra kontektst 

der begrepet ’gruppebehandling’ brukes kommer det frem om det er gruppebehandling for 

personer stom stammer, eller en annen type gruppebehandling.  
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I denne masteroppgaven brukes begrepene ’gruppebehandling’, og ’gruppe som 

behandlingsmetode’, og ’gruppe som behandlingsform’ synonymt.  

 

Begrepene ’prosjektet, oppgaven, og masteroppgaven’ viser alle til dette skriftlige arbeidet, 

altså denne masteroppgaven, og de brukes synonymt. Grunnen til dette er for å variere 

språket i oppgaven. Dersom begrepene brukes om andre prosjekter, oppgaver eller 

masteroppgaver vil det presiseres i den konteksten begrepene brukes. 

 

Begrepet ’informant’ viser til de tre logopedene som ble intervjuet for denne 

masteroppgaven. Dersom begrepet brukes om andre informanter vil det presiseres i den 

konteksten begrepet brukes.  

 

1.5 Oppgavens struktur  
Oppgavens første kapittel omtalte bakgrunn for oppgaven, formål, tema, og problemstilling. I 

kapittel to følger oppgavens teoretiske forankring. I kapittel tre beskrives metodiske valg som 

oppgavens kvalitative tilnærming, analysemetode, oppgavens kvalitet og etiske refleksjoner 

knyttet til oppgaven. I det fjerde kapitlet presenteres en kort oversikt over temaer fra 

analysen. I kapittel fem presenteres funn som drøftes i lys av problemstillingen og aktuell 

teori. Oppgaven får sin oppsummering i kapittel seks.  
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2 Teoretisk forankring 
I dette kapitlet presenteres første ulike måter å definere stamming på. Videre behandles 

stammebehandling, og deretter gruppebehandling for personer som stammer. Mot slutten av 

kapitlet presenteres teori om gruppe, og kapitlet avsluttes med teori knyttet til holdninger.  

 

2.1 Å definere stamming 
Det finnes mange definisjoner av stamming som viser til de mange ulike innfallsvinklene for 

å forstå vansken (Manning & DiLollo, 2018, s. 51). Det kan faktisk være overraskende å vite 

at det er samme vanske som defineres når man ser hvor ulike definisjonene av stamming kan 

være (Yairi & Seery, 2015, s. 36). Hittil er det ikke enighet om én allment akseptert 

definisjon av stamming (Shapiro, 2011, s. 7; Garsten & Lundström, 2008, s. 433). Oppgaven 

med å definere stamming er enda ikke løst, og det handler om de mange dimensjonene ved 

stamming som skal tas hensyn til (Yairi og Seery, 2015, s. 37). Forskning på stamming har 

alltid vært nødt til å ta stilling til hvordan man skal definere vansken, selv om vanskens 

opphav fortsatt er ukjent. Ettersom teknologien har utviklet seg de siste tiårene, og mer 

forskning har kommet er vi blitt klokere. Likevel er denne oppgaven, som masteroppgaver og 

forskere generelt, nødt til å påpeke denne utfordrende, spennende og vanskelige oppgaven 

med hvordan stamming skal, kan og bør defineres. Når det videre i oppgaven presenteres 

ulike perspektiver og syn på stamming er det en videreføring av hva så godt som alle forskere 

har understreket; det er utfordrende å definere stamming.  

 

2.2 Ulike perspektiver på å definere stamming 
Hvorfor er definisjonen av stamming viktig? Yairi og Seery (2015, s. 21) trekker frem noen 

grunner til definisjoners påvirkning; å vite hvem i befolkningen det gjelder, å vite noe om 

kvantifiserbare elementer ved vansken, og å avgjøre hvem som får behandling og måling av 

fremgang. Definisjonen av stamming har innvirkning på hva man legger til grunn for 

behandling, teorier og forskning (Shapiro, 2011, s. 8). Hvordan stamming defineres vil altså 

påvirke flere sentrale aspekter innenfor hvordan logopeder arbeider med personer som 

stammer.   

 

Tradisjonelt har stamming blitt definert i et talemotorisk perspektiv. Bloodstein og Bernstein 

Ratner (2008, s. 1) eksemplifiserer dette når de skriver «Traditionally, stuttering has been 
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viewed as a disorder in which the ”rhythm” or fluency of speech is imparied by interuptions, 

or blockages». Videre legger Bloodstein og Bernstein Ratner (2008, s. 1) frem at det også er 

flere komponenter som karakteriserer stamming, for eksempel ansiktsuttrykk, tempo, og 

tonehøyde, og ikke bare sviktende flyt i talen. I nyere tid kan Guitar (2014) sin definisjon av 

stamming ses innenfor det talemotoriske perspektivet. Stamming defineres her ut i fra 

hvordan selve talen fremstår, eller hvordan talen oppfattes av utenforstående. Repetisjoner, 

forlengelser og ”blokkeringer” fremheves som det som stopper flyten. Guitar (2014) sin 

definisjon lyder: 

 

Stuttering is characterized by an abnormally high frequency and/or duration of 

stoppages in the foreward flow of speech. These stoppages usually take the form of 

(a) repetition of sounds, syllables, or one-syllable words, (b) prolongaitons of 

sounds, or (c) ”blockages” or ”blocks” of airflow or voicing in speech. (Guitar, 2014, 

s. 7) 

 

Et lignende eksempel finner vi i World Health Organization (1992) sitt rammeverk for 

klassifisering av sykdommer The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: 

clinical descriptions and diagnostic guidlines. Der defineres stamming slik: 

 

F98.5 Stuttering [Stammering] Speech that is charaterized by frequent repetition or 

prolongation of sounds or syllables or words, or by frequent hesitations or pauses that 

disrupt the rhytmic flow or speech. It should be classified as a disorder only if its 

severity is such as to markedly disturb the flency of speech. (World Health 

Organization, 1992) 

 

Konsekvensen av definisjoner innenfor et talemotorisk perspektiv er at de skjulte trekkene 

ved vansken utelates. Senere definisjoner har forsøkt å innlemme dette og dermed ta høyde 

for stamming som en mangesidig vanske (Shapiro, 2011). Dersom skjulte trekk inkluderes i 

definisjonen blir utfordringen å gjøre definisjonen kokret, og konsis nok. Shapiro (2011, s. 

12) skriver at «For our purposes, stuttering refers to individualized and involuntary 

interruptions in the foreward flow of speech and learned reactions thero interacting with and 

generating associated thought and feelings about one’s speech, onself as a communicator, and 

the communicative worl in which one lives».  
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Noen forskere har utviklet modeller for å inkludere alle komponentene i stamming (Manning 

og DiLollo, 2018, s. 92). Et eksempel på en slik modell er The Demands and Capacities 

Model. Tanken bak denne modellen er at det er en ubalanse i barnets kapasitet til å håndtere 

kravene det innvendige og utvendige miljøet plasserer på barnet (Manning og DiLollo, 2018, 

s. 92). Yairi og Seery (2015, s. 170) forklarer at essensen i modellen er stamming som et 

resultat av at barnets evner ikke samsvarer med måten barnet prøver å snakker på. The 

Demands and Capacities Model vises til som en multifaktoriell modell hos Manning og 

DiLollo (2018, s. 92). Noen forskere stiller seg kritiske til å betegne The Demands and 

Capacities som en multifaktoriell modell og uttrykker; «Although some researchers have also 

considered it a multifactorial model, it is primary a theory of behavior responses or capacities 

in relation to stimulus demands» (Yairi & Seery, 2015, s. 170). Kritikk av denne modellen 

viser blant annet til at den ikke kan forklare hvorfor barn ikke stammer i situasjoner der de 

blir utsatt for høyre krav (Yairi & Seery, 2015, s. 171). 

 

2.3 Insidens og prevalens ved stamming 
Hvordan stamming defineres har blant annet innvirkning på hvor mange som inngår i ulike 

definisjoner. Forskere kan definere stamming ulikt som igjen kan resultere i at prevalensen 

stiger eller synker i ulike studier. Dataene resultatene er basert på vil også variere. Insidens 

viser til hvor mange som stammer på nåværende tidspunkt, eller som har stammet i løpet av 

livet (Manning & DiLollo, 2018, s. 50). Prevalens viser til de som aktivt stammer på det 

tidspunktet en undersøkelse blir gjennomført (Yairi & Ambrose, 2013, s. 73). Tradisjonelt 

har man vist til omtrent 5% insidens, et tall som både er mye brukt og virker som mest 

statistisk anerkjente (Yairi & Ambrose, 2013, s. 70). Nyere forskning fra det 21. århundret 

viser at dette tallet kanskje ikke stemmer (Yairi & Ambrose, 2013, s. 70).  

 

Yairi og Ambrose (2013, s. 66) foreslår at tallet for insidens kanskje kan være litt høyere enn 

de tidligere antatte 5%, og tallet for prevalens kan være litt lavere enn 1%. Forskning har vist 

at tallet for insidens kan være opp mot 8 % eller høyere, men det trengs mer forskning for å 

bekrefte tallene (Yairi & Seery, 2015, s. 65; Yairi & Ambrose, 2013, s. 73). Ramberg og 

Samuelsson (2008, s. 446) legger frem at det er omtrent 1% av voksne som stammer. Andre 

kilder viser til at prevalensen blant barn før puberteten er omtrent 1 %, synker etter 

puberteten, og ingen tall for voksne er tilgjengelig (Shapiro (2011, s. 46).  

 



	 8	

2.3.1 Bedring hos barn  
Siden prevalens er lavere enn insidens indikerer det at det er mange som slutter å stamme i 

løpet av livet (Guitar, 2014, s. 16). Noen barn slutter å stamme av seg selv i løpet av 

oppveksten, og andre trenger behandling for at stammingen ikke skal utvikle seg til å bli 

kronisk (Guitar, 2014, s. 5). Ifølge Garsten og Lundström (2008, s. 435) vil omtrent 80% av 

barn som begynner å stamme slutte å stamme i løpet av fem år. Andre kilder viser også til at 

80% av barn som begynner å stamme vil slutte (Shapiro, 2011, s. 46). Hvorfor noen barn 

fortsetter å stamme kan forskere fortsatt ikke svare på, og dette er et av de mest sentrale 

spørsmålene ved stammeutvikling.  

 

2.3.2 Kjønnsbalanse og mørketall 
Ifølge Van Riper (1982, s. 41) er det enighet om at det er flere menn som stammer enn 

kvinner, og spør samtidig hvorfor det er slik. Ubalansen i forholdet mellom menn og kvinner 

er også påfallende, og forfattere viser til 3:1 og 4:1 (Van Riper, 1982, s. 41). Forskningen 

synes ofte å ikke vurderer det totale forholdet mellom menn og kvinner fra den undersøkte 

befolkningen (Van Riper, 1982, s. 41). Ifølge en rapport fra United Nations om nøkkelfunn 

ved befolkningsutviklingen (United Nations, Key Findings, 2017, s. 1) er forholdet mellom 

kvinner og menn ganske jevnt, med en liten overvekt av menn, eller 102 menn mot 100 

kvinner. Dette kan være et interessant poeng å ta i betraktning i forhold til forskning på 

kjønnsbalansen. Ramberg og Samuelsson (2008, s. 446) skriver at det kan hende stamming er 

underdiagnostisert hos voksne kvinner fordi stamming hos kvinner arter seg annerledes. 

Behovet for mer forskning på dette understrekes (Ramberg og Samuelsson, 2008, s. 446).  

 

Det kan også være mange personer som ikke identifisere seg selv som en som stammer. Det 

kan være fordi de mener de ikke stammer så ofte, at stammingen ikke plager dem, eller at de 

ikke vil innrømme ovenfor seg selv eller andre at de stammer. Konsekvensen av dette er at 

disse personene ikke blir regnet med når prevalens og insidens undersøkes. Tallene er derfor 

ikke nødvendigvis representative for den delen av befolkningen som faktisk har stammet på 

et tidspunkt eller stammer på nåværende tidspunkt. Stamming er ikke alltid bare det man 

hører og ser, for eksempel repetisjoner eller forlengelser av lyder, eller rykninger i øyet som 

reaksjon at man repeterer en stavelse, for eksempel: ’Ka-ka-kan jeg få låne jakken din?’ eller 

’Hvoooooooor skal du etterpå?’. Stamming kan også være skjult i form av at en person 

unngår ord eller lyder som han eller hun antar de kommer til å stamme.  
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Sheehan (1970, s. 13) sammenligner stammingens skjulte sider med et isfjell. Delen av 

isfjellet som ligger under vann kan være mye større enn delen av isfjellet som er synlig ved 

vannoverflaten. Den skjulte delen av stammingen kan være negative følelser og tanker en 

som stammer har om seg selv og stammingen (Sheehan, 1970, s. 13).  

 

2.4 Stammeutvikling  
Det har blitt gjort mange forsøk på å klassifisere stammingens utvikling. Tidlig forskning fra 

Bluemel (1935) var å beskrive stamming i form av et primær- og et sekundærstadiet. 

Stammingen i sekundærstadiet var et resultat av læring fra primærstadiet, og de negative 

assosiasjonene til stamming kom i sekundærstadiet når personen hadde fått flere negative 

erfaringer med stammingen (Bluemel, 1935, s. 75).  

 

Van Riper (1982), Bloodstein (1995) og Guitar (2014) beskriver stammeutvikling i stadier. 

Ifølge Yairi og Seery (2015, s. 89) har dette vært en særlig populær måte å beskrive 

stammingens utvikling. Van Riper (1982) sitt syn på stammeutvikling er at stamming som 

oftest utvikler seg trinnvis. Fra lettere repetisjoner uten bevissthet knyttet til stammingen, og 

til mer alvorlig stamming som flere komplekse repetisjoner, forlengelser og blokkeringer, 

hvor personen som stammer utvikler negative følelser knyttet til stammingen (Van Riper, 

1982). Johnsson (1955, s. 65) viste også til at tidlig stammeutvikling bestod av enkle 

repetisjoner uten tilhørende strev. Van Riper (1982) foreslår fire ’tracts’, her oversatt til veier, 

for hvordan stamming kan utvikle seg. Van Riper (1982, s. 92) skriver at ikke alle vil passe 

inn i ’veiene’, og at han ikke er helt komfortabel med denne trinnvise inndelingen som 

innebærer at stamming utvikler seg lineært, og understreker et ønske om at nyere forskning. 

Guitar (2014, s. 115) skriver at Van Riper (1982) sitt forslag kan være en advarsel om 

mangfoldet for hvordan stamming utvikler seg. Bloodstein (1995) foreslår fire faser i 

stammeutvikling. Bloodstein viser til fasene som «(…) typical, but not universal» 

(Bloodstein, 1995, s. 53). Fremstillingen av stammeutvikling hos Bloodstein (1995) er at 

barnet oftest begynner å stamme når de er to til seks år med milde repetisjoner, og gjennom 

fasene utvikler mer komplekse repetisjoner, forlengelser, blokkeringer og går fra ubevisst til 

bevisst på sin stamming. Bloodstein (1995) stilte også spørsmål om hvorvidt man kan si at 

stamming utvikler seg gjennom stadier.  
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Guitar (2014) beskriver stammeutvikling ved å dele inn i ’Developmental/treatment levels’. 

Guitar (2014, s. 115) understreker også at hans inndeling ikke vil passe alle som stammer 

ettersom det er individuelle forskjeller, men at de fleste vil passe inn i aldersgruppen i større 

eller mindre grad. Guitar (2014, s. 115, tabell 7.1) foreslår fem faser i stammeutviklingen 

med aldersspenn som er typisk for hvert ’level’.  

 

«For a long time, the developmental outlines presented a unidirectional path the begins 

mildly and then, in a step-wise succession, increases in abnormality» (Yairi & Seery, 2015, s. 

89). Nyere forskning legger frem at det heller ses på hvordan stamming fortoner seg 

individuelt (Garsten & Lundström, 2008, s. 434). Brutten og Shoemaker (1971) på sin side 

anerkjente stammingens individuelle utvikling tidlig på 70-tallet. De skrev at det ikke er noen 

forhåndsbestemt vei stammeutviklingen følger så det kan ikke fastslåes stadier stammingen 

utvikles gjennom (Brutten og Shoemaker, 1971, s. 1067).  

	
Forskning har vist at tre år gamle barn som stammer har vist tegn på bevissthet, og at barn 

som er seks år har negative tanker om å snakke sammenlignet med jevnaldrende som ikke 

stammer (Vanryckeghem, Brutten og Hernandez, 2005, s. 307). En metastudie av 

Guttormsen, Kefalianos, og Næss (2015, s. 1) fant at barn som stammer har flere negative 

holdninger til egen tale enn barn som ikke stammer i førskolealder. Man trodde i lang tid at 

assosiert atferd kom etter en stund, som et resultat av å kompensere for atferden. Et eksempel 

på dette er stamming forklart av Bluemel (1935) som ble nevnt tidligere i kapitlet.  

 

Yairi og Seery (2015, s. 105) oppsummerer nyere forskning på stammeutvikling ved «Most 

importantly, the current solid evidence contradicts the traditional deciption of the disorder as 

always increasing in complexity and severity». Videre skriver Yairi og Seery (2015, s. 105) 

at stamming utvikler seg ikke alltid fra mild til kompleks og avansert, men kan også minske i 

omgang og alvorlighetsgrad. Logopeder må ta høyde for at stammeutviklingen kan utvikle 

seg fra mild til alvorlig, men også potensielt forbli mild (Yairi & Seery, 2015).   

 

2.4.1 Sub-grupper 
Muligheter for sub-grupper, eller undergrupper, blant personer som stammer har mottatt 

økende interesse (Yairi & Ambrose, 2013, s. 66). Skjult og åpen stamming (overt and covert) 

og nyansene innenfor dette viser til at stamming kan arte seg på ulike måter, og dette har 

etablert interesse for om det kan finnes sub-grupper (Yairi & Ambrose, 2013, s. 82).  
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Van Riper (1982) tar som nevnt tidligere i kapitlet høyde for mulige sub-grupper i sin 

forklaring på stammeutvikling ved å vise til de fire ’veiene’. På nåværende tidspunkt viser 

den samlede evidensen et skille mellom de som fortsetter å stamme og de som ikke gjør det 

(Yairi & Ambrose, 2013, s. 66).  

 

2.5 Stammebehandling 
Det finnes mange ulike behandlingsmetoder for personer som stammer. Guitar og McCauley 

(2010, s. 1) referere til det å velge mest passende behandlingsmetode for en klient som et 

klinisk puslespill. Noen ganger passer det å kombinere ulike metoder, og noen ganger står 

valget mellom to behandlingsmetoder som inneholder mye av det samme. «Evidens about 

competing treatments boil down to what works for which client when» (Guitar & McCauley, 

2010, s. 1). Behandlingen må passe for den enkelte klienten på riktig tidspunkt samtidig som 

det må være gjort tilstrekkelig med forskning som viser til at behandlingsmetoden kan 

brukes. Dersom klienten er et barn er det naturlig å inkludere foreldre og andre nære 

omsorgspersoner. Dette kan gjelde søsken, andre signifikante familiemedlemmer, og 

personale i barnehagen eller på skolen. Dersom klienten er en ungdom, eller voksen er det 

naturlig at mer av ansvaret faller på klienten selv (Guitar, 2014, s. 130).  

 

Det er flere grunner til at det er viktig med kunnskap og valid forskning på stammeutvikling. 

Yairi og Seery (2015, s. 303) skriver at hvis man ikke har et teoretisk rammeverk som ligger 

til grunn for behandlingen er det vanskelig å finne ut hva man skal gjøre videre hvis noe går 

galt eller ikke fungerer. En annen grunn er at logopeder skal kunne forklare foreldre hvordan 

stammingen kan utvikle seg og hva de kan forvente (Yairi & Seery, 2015, s. 89).  

 

Ifølge Guitar og McCauley (2010, s. 1) inkluderer å velge passende behandling for klienten å 

avdekke klientens behov, vurdere egne evner som behandling, og undersøke empiri for 

aktuelle behandlingsmetoder. Det er hovedsakelig to tilnærminger innenfor 

stammebehandling; stammemodifiserende behandling og flytskapende behandling, mens en 

kombinasjon av disse kalles integrert behandling (Garsten og Lundström, 2008, s. 439). 

Innenfor flytskapende behandling er målet spontan eller kontrollerbar flytende tale, hvor 

målet innenfor stammemodifiserende behandling i tillegg til de to nevnte målene innenfor 

flytskapende også inkluderer akseptabel stamming (Garsten og Lundström, 2008, s. 439).  
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Garsten og Lundström (2008, s. 438) legger frem at det er naturlig å samarbeide med 

foreldrene når barna er små. McNeil (2013, s. 198) skriver at i ungdomsårene kan det være 

mer fristende å velge aktiviteter med jevnaldrende fremfor stammebehandling. Dette er et 

tidspunkt i livet hvor det uansett vil være mange endringer, og det er mulig å påvirke et 

allerede endrende system (McNeil, 2013, s. 198). Det er også viktig å utvikle forhold til 

jevnaldrende, i større grad enn til egne foreldre (McNeil, 2013, s. 200).  

 

Et eksempel på en teknikk er frivillig stamming. Logopeden kan innlede teknikken for å gi 

klienten muligheten til å oppleve stammingen på en annen måte enn hvordan stammingen 

oppleves til vanlig (Manning og DiLollo, 2018, s. 391). Preus (1977, s. 204) skriver at 

logopeden må være villig til å demonstrere aktivitetene først i behandling av ungdom og 

voksne.  

 

2.6 Gruppebehandling for personer som stammer 
For over hele 70 år siden anbefalte Greene (1942, s. 304) gruppebehandling for personer som 

stammer. Begrunnelsen for dette var at i behandling av personer som stammer skulle man 

blant annet erstatte de gamle følelsesmessige reaksjonene og holdninger med nye, og at 

gruppebehandling passet godt i denne sammenheng. Luterman (1999, her referert og gjengitt 

i Manning & DiLollo, 2018, s. 425) foreslår at det finnes to grunnleggende typer grupper, 

”therapy groups” og ”counseling groups”. Grupper for personer med taleflytvansker har ofte 

begge funksjoner (Manning & DiLollo, 2018, s. 425). Dette utdypes videre med «The group 

setting provides opportunities for enhancing as well as maintaining change in both the surface 

and intrinsic aspects og the problem» (Manning & DiLollo, 2018, s. 425). Eksempler på indre 

aspekter kan være at den sosiale settingen viser klienten at det er andre som stammer, 

samtidig som er mulig å snakke åpent om stamming (Manning & DiLollo, 2018, s. 425). I 

grupper finnes det andre muligheter for aktiviteter enn i individuell behandling. Eksempler på 

aktiviteter som kan gjennomføres i gruppe er rollespill, og også øve på presentasjoner i 

forbindelse med jobb og skole (Manning og DiLollo, 2018, s. 431).  

 

I grupper for barn er det viktigste at de får møte andre som stammer (Garsten og Lundström, 

2008, s. 440). Dette kan føre til at barnet opplever stammingen som mindre dramatisk, og kan 

på den måten styrke sin egne selvtillit. Preus (1977, s. 203) skriver «Ungdom og voksne som 

stammer, bør helst behandles i grupper».  
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Dette begrunnes med at gruppedynamikken og gruppesamarbeidet kan være vel så viktig som 

behandlingen (Preus, 1977, s. 203). Ramberg og Samuelsson (2008, s. 452) viser også til at 

gruppebehandling kan være nyttig for ungdommer som stammer. Ifølge Preus (1977, s. 203) 

kan deltagerne i gruppen være forbilder for hverandre, og få styrke til å håndtere utfordrende 

oppgaver. Utfordrende oppgaver kan være å ta en telefonsamtale, eller å søke på en jobb. I 

gruppen kan negative følelser utrykkes som kan føre til at det er positivt å dele følelser 

(Preus, 1977, s. 203). Ifølge Conture (2001, s. 292) bør det vurderes gruppebehandling i 

arbeid med voksne som stammer fordi deres erfaring er at det kan være nyttig.  

 

2.6.1 Fordeler med gruppebehandling for personer som stammer 
Van Riper (1973, s. 165) nevner flere fordeler og utfordringer med gruppebehandling for 

personer som stammer. Fordelene med gruppebehandling er at i grupper er man ikke alene 

om problemene fordi andre har de samme utfordringene, og man kan oppleve støtte og 

forståelse (Van Riper, 1973, s. 165). Det sosiale miljøet i gruppen representerer sosiale 

settinger som personer som stammer kan ha utfordringer med, og det er et trygt sted å 

eksperimentere med ny atferd (Van Riper, 1973, s. 165). I individuell behandling jobber 

kanskje logopeden og klienten med stammemodifiserende teknikker som kan prøves ut i 

gruppebehandling. I tillegg er det økonomisk for behandleren, og gruppemedlemmene kan 

lære fra hverandre ved å se hvordan andre løser utfordringer og oppleve å være andres og 

egen behandler (Van Riper, 1973, s. 165). Guitar (2014, s. 314) skriver også at støtte fra 

andre deltagere er en fordel med gruppebehandling. Manning og DiLollo (2018, s. 425) 

skriver at en av fordelene med gruppebehandling er at aktivitetene i en gruppe er en 

forlengelse av individuell behandling.  

 

I gruppebehandling kan logopeden for eksempel vurdere klientens fremgang i den individuell 

behandlingen (Conture, 2001, s. 290). Hvordan klienten for eksempel bruker myk start som 

jobbes det med i individuell behandling kan være interessante for logopeden å observere i 

gruppebehandling. I grupper for voksne som stammer kan deltagerne bant annet kjenne en 

trygg atmosfære, se at de ikke er alene og oppleve at andre har lignende utfordringer 

(Conture, 2001, s. 289). Yairi og Seery (2015, s. 310) viser også til at gruppebehandling kan 

være særlig verdifullt med andre på samme alder, og ellers som et godt tilskudd til 

behandling.  
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2.6.2 Utfordringer med gruppebehandling for personer som stammer 
Luper og Mulder (1964, s. 7) nevner ti faktorer i stammebehandling med barn som kan by på 

utfordringer. Noen av disse er tid, barnets emosjonell bevissthet til stammingen, vanskelige 

samarbeidsforhold med andre viktige personer, konkurranse fra andre miljøer i barnets liv, og 

arrangering av gruppebehandling (Luper og Mulder, 1964, s. 7-8). Videre utdyper Luper og 

Mulder (1964, s. 8) at utfordringer med å arrangere gruppebehandling kan være grunnet 

transport eller vansker med planleggingen. Hardis (2006, s. 39) fant på sin side at verken 

elever eller foreldre hadde større problemer med avstand i forbindelse med gruppebehandling 

for ungdom. Ifølge Van Riper (1973, s. 165) kan utfordringer med gruppebehandling være at 

grupper med medlemmer som er for like kan oppleve at medlemmene ikke får mulighet til å 

utvikle seg. Dårlige holdninger kan spre seg, de som har mest behov for å være aktive i 

gruppen kan gjemme seg i bakgrunnen mens andre kan bli så vant med å være i gruppen at de 

sliter med å forholde seg til miljøer utenfor gruppen (Van Riper, 1973, s. 165). 

 

Van Riper (1973, s. 165) skriver også at grupper trenger en dyktig terapeut som leder, og de 

finnes det ikke alltid så mange av. Logopeden må balansere hvordan den enkeltes 

bekymringer kan relateres til bekymringer som flere i gruppen har, og hvordan de 

bekymringer som flere i gruppen har er relevante for den enkelte (Conture, 2001, s. 292). 

Conture (2001, s. 292) beskriver det slik: «Group therapy is no place for the faint of heart; it 

is no situation for the professional who finds it difficult to juggle more than two balls at 

once!».  

 

Logan, Simpson, Durling, & Balls (2013, s. 73) skriver at hvilken type stammebehandling 

som er tilgjengelig for hvem i Storbritannia varierer i kvalitet og kan ses på som et 

”Geografisk lotteri”. Hvilken type behandling som tilbys hvor vil altså kunne variere. Hardis 

(2006, s. 39) viser til at for å tilby gruppebehandling for ungdom som stammer må 

kommunen være villig å anerkjenne behovet for slik behandling og i tillegg være villig til å 

dekke kostnadene.  

 

2.6.3 Gruppesammensetning 
Utvalget av deltagere vil være med på å avgjøre gruppens suksess (Manning & DiLollo, 

2018, s. 427). Conture (2001, s. 290) foreslår at sammensetningen av deltagerne i 

gruppebehandling for voksne er av deltagere med ulik bakgrunn.  
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Slik kan både deltageren i gruppen, og den som leder gruppen lære hvordan stamming arter 

seg ulikt for forskjellige mennesker, samtidig som det også vil være likheter i deltagernes 

hverdager (Conture, 2001, s. 290). I sin omtale av grupper i logopedi og audiologi anbefaler 

Luterman (2008, 142) mellom 8-15 medlemmer. Luterman (2008, 142) begrunner det med at 

da er det nok deltagere til at de kan kommunisere med hverandre, samtidig som at det ikke er 

så mange at det går på bekostning av tiden som trengs for å etablere relasjoner. Ifølge 

Conture (2001, s. 290) er det ideelt med syv deltagere, men antallet kan rangere fra 2-13. 

Gazda (1989, s. 396). Yairi og Seery (2015, s. 310) legger frem at i individuell behandling 

har klienten behandlerens fulle oppmerksomhet. Desto større gruppen er, desto flere som 

kjemper om logopedens oppmerksomhet. Luterman (2008, s. 141) skriver at i hans erfaring 

med grupper har det blitt klart at selv om gruppemedlemmene har den samme diagnosen eller 

vansken er det store forskjeller på medlemmene.  

 

Ikke alle er komfortable med å dele tanker, følelser og øve på teknikker (Yairi & Seery, 2015, 

s. 310). Klienter har ulike behov, og logopeden må derfor vurdere om gruppebehandling er 

aktuelt for den enkelte klient. Hardis (2006, s. 38) konkluderer med at det er viktig med 

bevissthet overfor gruppesammensetningen i forbindelse med gruppebehandling for ungdom.  

 

I oppgavens innledning viste jeg til masteroppgaven I samme båt av Lien og Trønsdal (2009) 

som undersøkte hvordan voksne som stammer opplevde å delta i gruppe. Som tidligere nevnt 

fant de at alle informantene var positive til gruppe som behandlingsalternativ. De skriver 

også at alle tre informanter syntes det var viktig med enetimer før man deltok i 

gruppebehandling, og at informantene synes det var positivt å kombinere enetimer og 

gruppebehandling (Lien og Trønsdal, 2009, s. 66). Et annet interessant funn fra denne 

masteroppgaven var at alle informantene reflekterte over behandlingstilbudet som fantes for 

voksne som stammer (Lien og Trønsdal, 2008, s. 81). To av informantenes tanker 

oppsummerer Lien og Trønsdal (2009, s. 81) slik: «De følte selv på eget utbytte av 

gruppebehandlingen for eventuelt å kunne gi plass til mer trengende som ventet i kø». Lien 

og Trønsdal (2009, s. 82) tolket disse resultatene slik at det kunne være behov for mer tilbud 

om gruppebehandling. Logopedens rolle var viktig og sentral for informantene (Lien og 

Trønsdal, 2009, s. 89) og inkluderte å planlegge behandlingen, kommunisere godt med 

deltagerne, og å være en god leder. «Informantenes opplevelse av gruppen syntes å være 

avhengig av logopeden» (Lien og Trønsdal, 2009, s. 89).  
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2.6.4 Gruppebehandling og individuell behandling for personer som 

stammer 
Individuell behandling har vært mest brukt i stammebehandling frem til nå (Yairi & Seery, 

2015, s. 310). Dette til tross for at forskning har vist til at behandling i gruppe for personer 

med talevansker oppfattes positivt av deltagere (Lien og Trønsdag, 2009, s. 4). 

Gruppebehandling må ofte suppleres med individuell behandling for å sikre individuell 

tilpasning, men gruppebehandling er ofte mer betydningsfullt for både unge og voksne som 

stammer (Preus, 1977, s. 203). Hardis (2006, s. 38) legger også frem at det kan være viktig 

for ungdom som stammer å få individuell behandling i tillegg til gruppebehandling. 

 

Cheasman (1987, s. 33) spurte både logopeder i Storbritannia som var spesielt interessert i 

stamming, og logopeder som ikke var det, om de synes at gruppebehandling var overordnet 

individuell behandling. Dette spørsmålet var en del av et spørreskjema om generelle spørsmål 

om stammebehandling for voksne. 37% av gruppen som var spesielt interessert i stamming 

syntes at gruppebehandling var bedre (Cheasman, 1987, s. 33). De viste til grunner som 

støtten man kan få fra andre, og at logopeden kan jobbe med flere sider hos klienten 

(Cheasman, 1987, s. 33).  

 

2.6.5 Gruppebehandling for personer med skjult stamming 
Levy (1987, s. 107) anbefaler gruppebehandling på det sterkeste for personer med skjult 

stamming av flere grunner. Det begrunnes blant annet med at gruppebehandling kan motvirke 

isolasjon (Van Riper, 1973, her referert og gjengitt i Levy 1987, s. 107) bidra til å etablere 

sosiale nettverk og dra nytte av andres forståelse. Personer som stammer i skjul kan føle seg 

spesielt isolerte, og bruker mye tid og krefter på å skjule stammingen (Levy, 1987, s. 107). I 

en gruppe kan de møte andre som stammer skjult og få bekreftet at man ikke er alene. Andre 

som stammer skjult vil forstå hvordan det faktisk oppleves, og hvordan det er å stå i akkurat 

den situasjonen (Levy, 1987, s. 107).  

 

2.6.6 Støttegrupper 
Støttegrupper, eller selv-hjelps grupper er en undervurdert tilnærmingsmåte det ikke er 

forsket nok på i forbindelse med livskvalitet (Guitar & McCauley, 2010, s. 17). Denne typer 

grupper kan logopeder forslå for klienter for at de skal kunne opprettholde det de har lært i 

behandling (Guitar & McCauley, 2010, s. 17). Forskjellen på gruppebehandling og 
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støttegrupper er at støttegruppers hovedfunksjon er å være et sted man kan dele følelser og 

vedlikehold det som jobbes med i annen behandling (Guitar, 2014, s. 315).  

 

2.7 Gruppe  
Et viktig trekk for å omtale noe som en gruppe er at det er forbindelser mellom medlemmene 

(Forsyth, 2006, s. 2). «Thus, a group is defined as two or more individuals who are 

connected to another by social relationship» (Forsyth, 2006, s. 3). Et eksempel på sosiale 

forhold kan være relasjonen som knytter kollegaer sammen, eller de fem andre som står i 

samme kø på butikken (Forsyth, 2006, s.3-4). En gruppe må derfor bestå av hvertfall to 

medlemmer, for at at det skal være en relasjon mellom medlemmene i gruppen. Grupper er 

systemer som sørger for interaksjon mellom medlemmene på ulike måter (Forsyth, 2006, s. 

10). Dette kan være både på godt og vondt, alt fra støtte til krangling (Forsyth, 2006, s. 10). 

Ilstad og Nystuen (1997, s. 118) viser  også til den gjensidene påvirkening medlemmene i en 

gruppe har på hverandre.  

 

Det er mange faktorer som er med på å avgjøre om gruppen fungerer godt (Gjøsund og 

Huseby, 2009, s. 26). Noen av disse faktorene er størrelsen på gruppen, og 

kommunikasjonsmønster (Gjøsund og Huseby, 2009, s. 26-27). I store grupper kan det for 

eksempel ta lengre til å bygge relasjoner mens små grupper vil være mer utsatte for å løses 

opp dersom ikke alle medlemmene deltar hver gang. Gazda (1989, s. 396) skriver at selv 

grupper med ned til tre deltagere kan gi deltagerne godt utbytte, men at det går på bekostning 

av interaksjonen i gruppen. Ifølge Ilstad og Nystuen (1997, s. 120) vil fysisk nærheten 

påvirke gruppedannelse. Det er for eksempel lettere for grupper å dannes dersom 

medlemmene bor i samme by.  

 

Gruppeterapeutisk arbeid har flere egenskaper. Ifølge Kjølstad (2004, s. 20) kan grupper både 

bidra med stor støtte til deltagerne, og grupper kan også utstøte medlemmer. Grupper 

påvirker oss og kan endre oss i større eller mindre grad (Forsyth, 2006, s. 22-23). Grupper 

kan sies å potensielt kunne ha både en positiv og negativ innvirkning på deltagere. Kjølstad 

(2002, s. 26) foreslår at psykoterapeutisk gruppeterapi brukes som behandlingsalternativ i 

tillegg til andre typer behandling, avhengig av hva som passer for den enkelte klienten.  
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2.7.1 Gruppesammensetning 
«Good group therapy begins with a good client selection» (Yalom & Leszcz, 2005, s. 231). 

Videre skriver Yalom og Leszcz (2005, s. 231) at klienter som blir plassert i gruppen av feil 

grunner vil mest sannsynlig ikke få noe ut av behandlingen. De som velges ut til å være med i 

gruppen vil variere utfra gruppen, og hva som trengs ut ifra hvilke rammer som er satt 

(Gazda, 1989, s. 394). En gruppe for personer som stammer har for eksempel gjerne et annet 

formål, enn grupper for personer med dysfagi eller afasi. «Experience suggests that a 

homogenity of concern lessen the stigma that is often attacted to a given problem» (Gazda, 

1989, s. 395). Jevnaldrende pleier å ha lignende opplevelser som kan gjøre det lettere å sette 

seg inn i andres opplevelser (Gazda, 1989, s. 395). Det er logisk å tenke at voksne som har 

afasi vil forstå hverandres problematikk lettere enn barn og unge som har afasi. Voksne kan 

for eksempel dele bekymringer over å ikke huske navnene til barnebarna sine og hvor 

vanskelig det er for dem. Ungdom med afasi vil ikke ha opplevd denne situasjonen. I 

forbindelse med psykoterapeutiske grupper skriver Kjølstad (2004, s. 48) at «Samværet i 

gruppen byr på mange muligheter for at folk kan hjelpe hverandre». 

 

I sin omtale av grupper innenfor psykoterapi skriver Yalom og Leszcz (2005, s. 233) at når 

det velges ut deltagere til gruppen er det ofte mer vanlig å velge ut hvem som ikke passer inn 

i gruppen. Det vil være lettere å finne en karakteristikk som gjør at person ikke passer inn i 

gruppen enn å finne deltagere som har akkurat den riktig kombinasjonen av egenskapene for 

å være med i gruppen (Yalom & Leszcz, 2005, s. 233-234). På den andre siden understreker 

Yalom og Leszcz (2005, s. 234) at alle vil passe inn i en eller annen gruppe, og den 

egenskapen som fører til at du ekskluderes fra en gruppe kanskje nettopp er grunnen til du 

passer inn i en annen gruppe.  

 

Noen fordelene med grupper som minsker når det er færre deltagere er muligheten til å 

samhandle med forskjellige personer, og analysere hvordan denne interaksjonen forgår 

(Yalom & Leszcz, 2005, s. 292). Dersom behandleren ikke har nok medlemmer til gruppen, 

er det bedre å ha små grupper enn å inkludere medlemmer som ikke passer i gruppen kun for 

å ha nok deltagere (Yalom & Leszcz, 2005, s.292). Gazda (1989, s. 396) skriver at det er flere 

fordeler med gruppe som øker når det er flere medlemmer og eksemplifiserer med interaksjon 

mellom medlemmene, og støtte fra jevnaldrende.  
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Yalom og Leszcz (2005, s. 8) legger også frem at medlemmer i homogene grupper kan vise 

de andre i gruppen en forståelse og innsikt i vansker som en behandler ikke vil ha muligheten 

til. 

 

Ifølge Yalom og Leszcz (2005, s. 294) kan forberedelser inkludere mellom 20-24 timer for å 

sette sammen en gruppe. Dette tallet vil nok variere ut fra hvor stor gruppen skal være, antall 

behandlere og hvem som skal delta i gruppen, men gir en indikasjon på at det er mye arbeid å 

starte en gruppe.  

 

2.7.2 Gruppeledelse 
Gjøsund og Husby (2009, s. 124) skriver at ledelse kan defineres på flere måter, og at ledelse 

står sentralt i samspill. I den sammenhengen beskrives ledelse ved «(…) ledelse er å løse 

oppgaver og nå mål ved å samarbeide med andre» (Gjøsund & Huseby, 2009, s. 124).  

Ledelse er uunngåelig og viktig for å føre medlemmene i gruppen mot mål som er viktige for 

alle i gruppen (Forsyth, 2006, s. 372). «The leadership of the group is a vital factor in 

determining the group’s success» (Luterman, 2008, s. 130). Den som tilrettelegger for 

gruppen må også ha en generell oversikt over hvordan grupper utvikler seg for å kunne 

kjenne igjen dersom en gruppe utvikler seg i en uhensiktsmessig retning (Luterman, 2008, s. 

135). Gruppelederen har da muligheten til å hjelpe gruppen i en mer produktiv retning.  

 

Kjølstad (2004, s. 24) skriver at i gruppebehandling er det bedre tilrettelagt for å vurdere 

kvaliteten på lederen siden det er flere som benytter seg av tilbudet og flere som kan vurdere 

hvor dyktig lederen er. For kunne utføre oppgavene til en leder kreves det kompetanse 

(Gjøsund & Huseby, 2009, s. 125). Lederen må forholde seg til mange ting på en gang, og 

dermed kreves det både spesifikk og bred kompetanse. Gjøsund og Huseby (2009, s. 125) 

trekker frem kompetanse i form av å lytte, kjenne til overordnede rammebetingelser, 

kjennskap til mellommenneskelige forhold, muligheten til å være fleksibel, og se arbeidet i et 

helhetsperspektiv. Gazda (1989, s. 397) skriver blant annet at behandleren bør være 

komfortabel i samhandling med mennesker, tro på egne evner og ha selvtillit og vise at andre 

kan stole på deg. Det siste punktet er særlig viktig i arbeid med barn (Gazda, 1989, s. 397). 

En av de overordnede oppgaven behandleren har er å sette sammen en gruppe som fungerer 

sammen som en enhet (Yalom & Leszcz, 2005, s. 280).  
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Det er også andre aspekter å ta hensyn til i en gruppe. Noen ganger er det aktuelt med flere 

ledere. Noen av fordelene med flere gruppeledere er at sammen har de mer kompetanse, kan 

støtte hverandre og fordele ansvar dersom et medlem av gruppen trenger ekstra 

oppmerksomhet (Yalom & Leszcz, 2005, s. 444). Noen ganger må grupper også avsluttes. 

Luterman (2008, s. 140) skriver at det er et spørsmål om timing, og at avslutning er en viktig 

del av gruppens historie.  

 

2.8 Holdninger 
Jeg valgte å gå til sosialpsykologien for å definere holdninger, for der fantes det mer litteratur 

om holdninger enn innenfor spesialpedagogikk. Det er hovedsakelig to tilnærmingsmåter for 

å definere holdninger innen sosialpsykologi; en trekomponentmodell og en endimensjonal 

tilnærming, hvor trekomponentmodellen har vært mest vanlig å bruke (Raaheim, 2002, s. 80). 

Forskere som heller velger å forholder seg til en endimensjonal tilnærming begrunner dette 

med at hva vi føler, hvordan vi oppfører oss og hvordan vi tenker ikke alltid samsvarer 

(Raaheim, 2002, s. 83). I den endimensjonale tilnærmingen legges vekten på den 

atferdsmessige komponenten. Ettersom trekomponentmodellen vanligvis har vært mest brukt 

vil definisjoner og forklaringer av holdninger som fokuserer på flere komponenter i 

holdninger nå bli presentert til fordel for den endimensjonale tilnærmingen. 

 

Sett i lys av trekomponentmodellen består holdninger av en kombinasjon av tre reaksjoner; 

en affektiv, en atferdsmessig og en kognitiv (Raaheim, 2002, s. 81). Disse reaksjonene kan 

være knyttet til mennesker, sitasjoner, objekter i form av andre mennesker (Raaheim, 2002, s. 

81). Ifølge Raaheim (2002, s. 81) er en definisjon som tydelig viser dette den vi finner hos 

Eagly og Chaiken (1993). Albarracín, Johnson, og Zanna (2005, s. 4) legger frem at «Eagly 

and Chaiken (1993) provided what may be the most conventional contemporary definition 

(…)». Definisjonen til Eagly og Chaiken (1993, s. 1) lyder som følger:  

 

Attitude is a psychological tendecy that is expressed by evaluating a particular entity 

with some degree of favor or disfavor. As we will explain in more detail, 

psychological tendency refers to a state that is internal to the person, and evaulating 

refers to all classes of evaluative responding, wheter overt or covert, cognitive, 

affective, or behavioral. (Eagly & Chaiken, 1993, s. 1)  
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Raaheim (2002) utdyper det Eagly og Chaiken (1993) skriver og legger til at «Det vil si at 

vedkommende gjennom det han eller hun tenker (kognitivt), føler (affektivt) eller sier og gjør 

(atferd), vurderer hendelsen, fenomenet eller objektet på bestemte måter» (Raaheim, 2002, s. 

81).  

 

’Holdning’ og ’Innstilling’ synes å brukes synonymt hos noen forfattere, men hver for seg 

hos andre. Korsnes (2002, s.113) legger frem at «Holdning brukes vanligvis innen 

sosiologien og sosialpsykologien for å betegne en over tid relativt varig innstilling for eller 

imot noe (holdningsobjekt). En holdning anses vanligvis å bestå av tre komponenter: den 

kognitive, den affektive og den intensjonelle». Ilstad & Nystuen (1997, s. 112) skriver at «En 

sosial innstilling (holdning) omfatter en kognitiv komponent (tro, tanker) en affektiv 

komponent (følelser) og en atferdskomponent (handlingsintensjon)». Ifølge Ilstad og Nystuen 

(1997, s. 95) kan innstillinger variere i forhold til retning, grad og intensitet. Innstillinger er 

ikke bare positive eller negative, og kan for eksempel være mer eller mindre negative. I 

midten er det et nullpunkt, altså en nøytral holdning (Ilstad & Nystuen, 1997, s. 95). En 

politiker kan for eksempel være veldig negativ til en ny utdanningsreform, mens en lærer kan 

være litt positiv til den samme utdanningsreformen. Innstillinger kan også være mer eller 

mindre fremtredende som reflekterer bevisstheten knyttet til dem (Ilstad & Nystuen, 1997, s. 

96).  

 

Begrepet holdninger er nettopp det, et begrep, og brukes om noe vi i utgangspunktet ikke kan 

se, men basert på hva en person sier og gjør vi oss tanker om hvilke holdninger personen kan 

ha (Raaheim, 2002, s. 80). Dette utdyper Raaheim (2002, s. 81) ved å skrive at: 

 

En persons holdninger lar seg altså ikke beskrive direkte, men kommer til uttrykk 

gjennom personens verbale ytringer og gjennom det hun eller han gjør. Vi trekker 

slutninger om vedkommendes holdninger på bakgrunn av hans eller hennes reaksjoner i 

forskjellige situasjoner (Raaheim, 2002, s. 81). 

 

Den enkeltes måte å reagere på vil også være av betydning for hva en tenker om personens 

holdninger til noe ifølge Raaheim (2002, s. 81). Et eksempel kan være å forsøke å identifisere 

hvilken holdning eller hvilke holdninger en barnehagelærer har til språklig stimulans og 

inkludering i måltidssitasjon i barnehagen. Barnehagelæreren kan spørre hvert barn ved 

måltidet i barnehagen hva som er deres favorittmat uten å muntlig begrunne dette med ”Min 
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holdning er at jeg mener det er viktig å inkludere alle barna i samtalen for å utvikle 

ordforrådet deres med relevante begreper knyttet til en konkret situasjon”. Likevel kan man 

observere situasjonen og danne seg et inntrykk av hva barnehagelærerens holdninger kan 

være basert på hvordan han eller hun opptrer.  
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3 Metodiske avveielser 
 

Dette kapittelet vil først omhandle metodevalg, teoretisk tilnærming og forforståelse. Videre 

tar jeg for meg bearbeidelse av data, gjennomføring av intervjuene, og oppgavens kvalitet. 

Til slutt presenteres de etiske aspekter ved studien.  

 

3.1 Valg av metode 
«Den opprinnelige betydningen av ordet metode er «veien til målet» (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 140)». Jeg valgte en kvalitativ tilnærming til oppgaven, fordi jeg syntes det var den 

mest hensiktsmessige måten å besvare problemstillingen. Ved å intervjue logopeder kunne 

jeg lære mer om deres opplevelser og forståelse av gruppebehandling for personer som 

stammer. Dette ville gi spennende informasjon som kunne besvare problemstillingen. 

 

3.1.1 Fenomenologisk tilnærming  
Oppgaven har en fenomenologisk tilnærming. «Det fenomenologiske perspektivet innebærer 

å sette fokus på menneskers forståelse av seg selv og sin livssituasjon, med deres 

oppfatninger av erfaringer og opplevelser» (Befring, 2015, s. 109). Oppgaven ønsker å 

undersøke hvilke holdninger logopeder har til gruppebehandling for personer som stammer, 

og et fenomenologisk perspektiv vil kunne belyse dette på en interessant måte. Rosberg 

(2008, s. 85) skriver at «Fokus i fenomenologi är människans medvetande och levda 

erfarenhet». Kvale og Brinkmann (2015) fremhever informantenes egne perspektiver som 

måten å få forståelse om fenomener. 

 

Når det er snakk om kvalitativ forskning, er fenomenologi mer bestemt et begrep som 

peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver 

og beskrive verden slik den oppleves av informantene, ut fra den forståelsen at den 

virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 45).  

 

Krumsvik (2013, s. 138) skriver at et fenomenologisk preg på analysen innebærer å gjengi 

hva informanten faktisk sier. Et eksempel kan være at informanten sier ”Jeg har ikke så mye 

erfaring med personer som stammer”, og forsker gjengir dette i oppgaven. Hva informanten 

definere som ’ikke så mye’ kan være noe annet enn hva forsker definerer som ’ikke så mye’. 
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Forsker gjengir likevel at informanten uttrykker å ikke ha så mye erfaring med personer som 

stammer. I intervjuer med en fenomenologisk tilnærming er utfordringen hos forskeren å 

hente frem erfaringer hos informantene og få dem til å sette ord på disse erfaringene 

(Rosberg, 2008, s. 88). Tillitten mellom forsker og informant påvirker dialogen mellom dem, 

og vil prege hvilken informasjon som kommer frem (Rosberg, 2008, s. 88). En 

fenomenologisk tilnærming for denne oppgaven vil innebære å fokuser på å gjengi 

informantenes uttalelser så presist som mulig. Informantenes subjektive perspektiv av sin 

hverdag og hvordan de opplever og erfarer den hverdagen er også viktige.  

 

3.1.2 Kvalitativt forskningsintervju 
Kvale og Brinkmann (2015, s. 156) viser til det kvalitative forskningsintervjuet som en 

samtale og en interpersonlig situasjon. Å se intervjuet som en samtale og en dialog var en 

viktig indikasjon for hvordan jeg ønsket at intervjuene skulle foregå. Det var informantene 

som hadde kunnskapen og var villige til å dele sine tanker og erfaringer. «Det kvalitative 

forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra intervjupersonenes side» (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 21). Fokuset på intervjupersonenes verden gjør at kombinasjonen med 

kvalitativt intervju og fenomenologi kan komplimentere hverandre på en god måte.  

 
Jeg valgte et semistrukturert intervju, og det semistrukturerte intervjuet er den formen for 

intervju som er mest vanlig å bruke (Krumsvik, 2014, s. 124, Dalen, 2011, s. 26). I følge 

Dalen (2011, s. 26) pleier det å skilles mellom åpne intervjuer, og intervjuer som er mer 

strukturerte. Det semistrukturerte intervjuet kan sies å ha sin plass omtrent i midten. Et 

semistrukturert intervju gav meg muligheten til å ha en intervjuguide for hvilke spørsmål jeg 

ønsket å stille,  samtidig som det åpnet for å følge informantens initiativ der det var naturlig. 

Selv om man har planlagt hvilke spørsmål man ønsker å stille på forhånd kan man gå vekk 

fra disse i det semistrukturerte intervjuet (Tanggaard & Brinkmann, 2012, s. 28). Det 

opplevde jeg å gjøre. 

 

3.1.3 Intervjuguiden 
Jeg brukte ”trakt-prinsippet” da jeg utarbeidet intervjuguiden (Dalen, 2011, s. 26). Det 

innebærer å starte intervjuet med mer åpne og enkle spørsmål, og å stille hovedspørsmål eller 

spørsmål som kan være vanskelige å svare på mot midten av intervjuet. I midten av intervjuet 

har informanten forhåpentligvis blitt mer komfortabel med situasjonen, og står bedre rustet til 
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å svare på mer utfordrende spørsmål. Mot slutten av intervjuet trapper man ned intensiteten 

og avslutter med enklere og mer åpne spørsmål igjen (Dalen, 2011, s. 27). Dette gjenspeiler 

formen på en trakt. Spørsmålene i intervjuguiden (Vedlegg 4) ble utformet med utgangspunkt 

i oppgavens problemstillingen, og hva slags informasjon som kunne tenkes å bidra til å 

belyse den. Fokuset på å hente frem informantenes holdninger lå derfor som et bakteppe for 

alle spørsmålene.  

 

Krumsvik (2013, s. 126) skriver at de spørsmålene som velges ut til intervjuguiden vil ha 

innvirkning på intervjuets kvalitet. Jeg valgte en kombinasjon av flere typer spørsmål med 

hovedvekten på å stille relativt åpne spørsmål ettersom dette ville gi informantene mer rom 

for å uttrykke sine seg. Spørsmål som kunne besvares med ’Ja’ og ’Nei’ ble også inkludert 

for å balansere forholdet mellom enklere og mer omfattende spørsmål slik at informanten 

fikk pusterom. Intervjuguiden er nettopp det som ordet gjenspeiler, altså en guide. I alle 

intervjuene opplevde jeg å gå ut av rekkefølgen, og å hoppe frem og tilbake mellom 

spørsmålene når informantene kom inn på ting jeg hadde tenkt å spørre om senere i 

intervjuet. Dette gjenspeiler hvordan et semistrukturert intervju ofte kan foregå. Kvale og 

Brinkmann (2015, s. 165) anbefaler korte og enkle spørsmål, og dette var jeg bevisst. Jeg 

vektla også at spørsmålene skulle være så tydelige som mulig slik at informanten ikke måtte 

tolke dem underveis. Dette vurderte jeg opp mot hvordan personen jeg prøveintervjuet tolket 

og svarte på spørsmålene jeg stilte vedkommende. Dette er en måte å styrke reliabilitet på i 

kvalitativ forskning.  

 

3.2 Forskerens forforståelse  
Boyatzis erkjenner at (1998, s. 15) «Qualitative research is subjective», og at det vil være 

faktorer som utfordrer kvaliteten på dataene. I kvalitativ forskning er det viktig for forskeren 

å være bevisst på sin forforståelse, og egen posisjon til temaet det forskes på. Dette er 

selvsagt også viktig i kvantitativ forskning, men i kvalitativ forskning er det gjerne lettere for 

forskeren å kunne påvirke dataene, både bevisst eller ubevisst. Boyatzis (1998, s. 13) skriver 

at i kvalitativ forskning er informasjonen som håndteres ofte mer tvetydig som gir større 

mulighet for at forsker kan overføre egne tanker til datamaterialet. I kvalitativ forskning er 

ofte forskeren er hovedsakelig verktøyet selv (Befring, 2015, s. 54) I kvantitativ forskning 

brukes det ofte dataprogrammer som vil kunne begrense denne forforståelsen betraktelig. 
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«Forforståelsen omfatter ikke bare det teoretiske rammeverket, men også mer eller mindre 

skjult bagasje som erfaringer, verdier, kunnskap, forskningsfilosofi og holdninger til feltet 

eller området vi skal studere» (Nilssen, 2012, s. 68). Dette er et eksempel på at forforståelse 

er komplekst og inneholder mange elementer. «Siden en del av forforståelsen er taus og 

ubevisst, er det en fare for at forforståelsen ubevisst kan styre analysen og tolkningen» 

(Nilssen, 2012, s.70). En måte for forskeren å håndtere dette på kan være å reflektere over 

egne tanker om emnet som forskers på så godt det lar seg gjøre, og være klar over hva som 

eventuelt kan påvirke analyse og tolkning. Dette har jeg gjort i løpet av prosessen.  

 

Forskeren forforståelse er en del av kvalitativ forskning, og står sentralt i hermeneutikk. 

Hermeneutikken handler om tolkning av tekster (Befring, 2015, s. 20; Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 73). Transkripsjonene fra intervjuene er et eksempel på en tekst i denne 

sammenheng. Befring (2015, s. 21) legger frem om tolkning av tekster at «Prosessen starter 

med en forut-forståelse, og denne videreutvikles ved at det innhentes nye erfaringer som 

tolkes og medfører en utvidet forståelse». Forforståelsen er grunnlaget for tolkningsprosessen 

(Befring, 2015, s. 21). Som forsker kan jeg ikke rive meg helt løs fra min forforståelse siden 

det alltid vil være en form for tidligere kunnskap til stede. Forskerens kunnskap utvikler seg 

gradvis fra forforståelsen som var tilstede før tolkningen begynte. Ifølge Kvale & Brinkmann 

er forhåndskunnskap om tekstens tema er også viktig (2015, s. 73). Det som er viktig å ta 

med seg fra hermeneutikken er at forskeren alltid vil komme til teksten med en forforståelse, 

og allerede opparbeidede kunnskaper om temaet. Siden forskeren som tidligere nevnt også er 

et verktøy i seg selv i kvalitativ forskning, vil det være umulig å legge forforståelsen helt 

vekk.  

 

Da arbeidet med masteroppgaven begynte var min forforståelse preget av av erfaringer fra 

praksis som tilsa at gruppebehandling var en god behandlingsmetode for personer som 

stammer. I løpet av tiden jeg har skrevet denne masteroppgaven har jeg utviklet forståelsen 

min ved å analysene empiri og lese litteratur. Siden det er umulig å legge vekk forforståelsen 

havnet jeg sånn sett i et dilemma med fenomenologien. Jeg ønsket å være tro mot 

fenomenologien og se verden slik informantene opplevde den, samtidig som jeg kom til 

dataene med en forforståelse slik hermeneutikken anerkjenner. Resultatene måtte likevel 

tolkes for å ses i sammenheng med problemstillingen og besvare den. Balansen mellom 

hermeneutikkens forforståelse og det fenomenologiske perspektivet kan håndteres ved å være 

bevisst og kontinuerlig reflektere over egen forforståelse.  
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En av måten jeg anerkjente min forforståelse var at rett etter at hvert intervju var gjennomført 

satte jeg meg ned og skrev notater og stikkord fra hvordan intervjuene hadde gått. Notatene 

bestod blant av hvordan jeg opplevde informantens kroppsspråk og fremtoning, og vurdering 

av min rolle som intervjuer. Jeg la vekt på å notere hva som kunne påvirke analysen i ettertid 

for å kunne reflektere over dette og dermed oppgavens validitet og reliabilitet. Notatene jeg 

gjorde rett etter intervjuene har bidratt til refleksjon rundt til hvordan min forforståelse som 

forsker kan ha påvirket transkripsjonen. Braun og Clarke (2006, a. 94) kommenterer 

forskerens to roller i analyseprosessen som både omfatter kulturdeltaker og 

kulturkommentator. Denne balansen opplevde jeg som både utfordrende og spennende.  

 

3.3 Utvalg  
3.3.1 Inklusjonskriterier 
Det første inklusjonskriteriet var at informanten måtte være utdannet logoped. Dette var et 

naturlig kriteria fordi oppgaven retter seg mot logopeders holdninger. Det andre kriteriet var 

at informanten måtte ha noe erfaring med å arbeide med personer som stammer. Til 

ettertanke kunne logopeder som ikke har erfaring med personer som stammer også hatt 

mange interessante tanker å bidra med. Jeg ønsket likevel at informanten skulle ha noe 

erfaring med personer som stammer, for det kunne gi mer konkret informasjon og eksempler 

fra deres yrkeshverdag. Jeg valgte å ikke sette noen krav om hvor mye erfaring informanten 

skulle ha med personer som stammer, fordi jeg ønsket å gi rom for ulike perspektiver. 

  

3.3.2 Informantrekruttering 
Jeg startet prosessen med å finne informanter ved å sende en mail til lederne for alle 

regionslagene i Norsk Logopedlag. Dette ble gjort for å informere om oppgaven og 

etterspørre logopeder som var interessert i å delta i oppgaven. En av grunnene til at jeg valgte 

å ikke avgrense søket mitt til en spesiell del av Norge var fordi jeg ønsket et så variert utvalg 

som mulig. Jeg tenkte at et variert utvalg kunne bidra med data som ikke var begrenset til en 

spesifikk region hvor logopedene kanskje arbeidet relativt likt. Jeg tenkte også at det var 

spennende å åpne for muligheten til å høre fra ulike steder i Norge som kanskje hadde ulike 

holdninger og tilnærminger til gruppebehandling. Ettersom det ikke er forsket så mye på 

dette temaet tenkte jeg at det kunne være formålstjenlig å rekruttere bredt for å få varierte 

meninger. Ønsket om å få nok informanter til oppgaven var også en grunn for at jeg valgte å 

rekruttere så bredt.  
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En annen grunn til at jeg valgte å sende ut mail på denne måten var at da jeg lette etter 

informanter til hvordan oppgaven opprinnelig var tenkt (Se oppgavens innledning for 

utfyllende informasjon), var jeg i kontakt med logopeder fra hele landet. Jeg fikk lignende 

svar fra hele landet om at logopeder ikke jobbet med gruppebehandling, men med noen 

unntak. Jeg tenkte at ved å rekruttere så bredt kunne jeg likevel få informanter med ulik 

bakgrunn og erfaring som ville være interessant for oppgavens drøfting.  

 

Denne måten å rekruttere på har både fordeler og ulemper. Fordelen var at jeg nådde ut til 

mange logopeder raskt. De fleste logopeder har tilgang til e-post, og antallet mulige 

informanter var stort. En ulempe er at ikke alle logopeder har tid eller mulighet til å holde seg 

oppdatert via e-post. En annen ulempe er at informasjon via e-post er kan virke upersonlig for 

mottaker ettersom mange får samme mail. Jeg vurderer også denne måten som relativt god 

med tanke på frivillig deltagelse for informantene. Alle informantene var voksne mennesker 

med full mulighet til å ta denne avgjørelsen på egen hånd.  

 

Det er interessant å tenke på at selv om jeg ønsket å rekruttere informanter fra hele Norge 

fikk jeg tre svar. Det kan skyldes flere ting; noen bruker kanskje ikke e-post til daglig, noen 

logopeder som kanskje ønsket å delta hadde ikke anledning til å stille opp, manglede 

interesse for oppgavens tema, eller at informasjonen om prosjektet ikke var klar og/eller 

tydelig nok fremstilt.  

 

3.3.3 Sammensetning og beskrivelse av utvalg 
Ifølge Dalen (2011, s. 45) er utvalget i kvalitativ forskning veldig viktig. Videre poengteres 

det at en del forskning mangler ordentlig redegjørelse for utvalget dataene er basert på 

(Dalen, 2011, s. 45). Utvalget i denne oppgaven bestod av de tre logopedene som svarte på 

mailen jeg hadde sendt via regionslederne, og som ønsket å delta i oppgaven. Logopedene 

arbeidet på ulike steder i Norge. De var ansatt i kommuner med ulik størrelse ut i fra deres 

egen beskrivelse. De hadde ulikt antall år med erfaring som logoped. Andy arbeidet både 

kommunalt og privat, Benny arbeidet kommunalt, og Conny arbeidet privat. Utover erfaring 

som logoped hadde informantene også erfaring fra andre jobber. Jeg vil derfor si at mitt 

utvalg viste god variasjon. Dette var i tråd med hva jeg ønsket siden jeg håpet å finne 

informanter med ulik bakgrunn som jeg tenkte ville føre til interessante data.  
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Jeg bestemte meg for at logopedens kjønn ikke var en faktor jeg synes var nødvendig å 

drøfte. Jeg anså det også som enklere og mer oversiktlig å følge med i teksten hvis jeg gav 

informantene navn fremfor nummere. Derfor bestemte jeg meg for å gi informantene 

kjønnsnøytrale navn. Jeg valgte å bruke de tre første navnene som er listet opp under 

beskrivelsen ’Samme navn for gutt og jente’ og hvor det vises til at disse navnene kan brukes 

av begge kjønn i Norge (Paulssen, 2008, s. 13). Navnene var Andy (m), Benny (k), og Conny 

(k). Bokstaven i parentes markerer overvekten av hvilket kjønn som oftest har navnet 

(Paulsen, 2008, s. 13). Ettersom det vises til at navnene kan brukes av begge kjønn anså jeg 

det som godt nok til å brukes i oppgaven til tross for markeringen i paretes. Jeg trakk et av 

disse navnene fra en boks før jeg gjennomførte intervjuene, og gav informanten dette navnet i 

oppgaven. Personlig pronomen i denne oppgaven vil bli omtalt med betegnelsen h*n. Dette 

kan virke som en tungvint måte å forholde seg til deltagernes kjønn på, men jeg anså det som 

en ekstra sikkerhet for å sikre deltagernes anonymitet i tillegg til at jeg, som nevnt over, 

tenkte at kjønn ikke var relevant i denne oppgaven.  

 

3.4 Gjennomføring av intervjuene 
 

3.4.1 Brifing og debrifing 
Kvale & Brinkmann (2015, s. 160-161) omtaler tiden rett før intervjuene som brifing, og 

tiden etter intervjuet som debrifing. I brifingen kan intervjueren forsøke å etablere en rolig og 

avslappet stemning og formidle ro til informanten. Jeg hadde ikke møtt noen informantene, 

eller personen jeg prøveintervjuet før intervjuene på forhånd. Jeg syntes det var viktig å 

etablere en god tone før og etter intervjuene ved å småprate og prate om diverse ting. Dette 

gav brifing og debrifing muligheten til.  

 

3.4.2 Prøveintervju 
Prøveintervju må alltid gjennomføres i kvalitativ forskning hvor det benyttes intervju (Dalen, 

2011, 30). Jeg gjennomførte prøveintervjuet for oppgaven med en logoped jeg fikk kontakt 

med via et familiemedlem, og som hadde erfaring med å jobbe med personer som stammer. 

Jeg tok kontakt med vedkommende via telefon, og da vedkommende uttrykket at h*n gjerne 

ville stille opp fikk h*n tilsendt informasjonsskriv om oppgaven (Vedlegg 2) for å ta en 

endelig avgjørelse. Jeg gjorde flere endringer på intervjuguiden etter å ha gjennomgått 

lydopptaket. Rekkefølge på spørsmål, formulering og strukturen på intervjuguiden ble blant 
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annet vurdert. Det var også fint å få testet det tekniske utstyret. Jeg fikk erfare flere ting som 

intervjuer som jeg er glad for at jeg hadde muligheten til å bli oppmerksom på. Dette gjald 

hvordan jeg stilte oppfølgingsspørsmål, og hvordan jeg skulle balansere å la personen få 

snakke fritt og sørge for at vi også holdt oss til temaet. Prøveintervjuet var en viktig og nyttig 

erfaring. 

 

3.4.3 Hovedintervjuene 
Det semistrukturerte intervjuet gir rom for å bevege seg utenfor rekkefølgen forskeren har 

satt for intervjuguiden, og dette passet godt i forhold til hvordan jeg opplevde intervjuene.  

Å styre intervjuet er en av egenskapene som Krumsvik (2013, s. 130) mener er viktig å ha 

som intervjuer, og som fersk forsker opplevde jeg dette som en utfordring. Informantene 

samtykket til å delta og de er da innforstått med at intervjueren skal lede intervjuet på en 

tydelig måte (Krumsvik, 2013, s. 130). Jeg opplevde at dette var min største utfordring som 

intervjuer. Til tilder var det utfordrende å håndtere balansen mellom å holde seg til temaet og 

la informanten snakke fritt.  

 

Intervjuet med Andy ble gjennomført på Universitetet i Oslo, og varte i omtrent en time. 

Intervjuet med Conny ble gjennomført hjemme hos Conny. Da intervjuet med Conny hadde 

vart i 45-50 minutter (som var tidsrammen jeg hadde oppgitt i informasjonsskrivet) 

informerte jeg om dette, og spurte om Conny ville avslutte intervjuet ettersom tiden var 

’brukt opp’. Conny svarte at h*n hadde mer tid, og intervjuet varte omtrent en og en halv 

time. Intervjuet med Benny ble gjennomført hvor Benny jobbet, og varte omtrent en time.  

 

I ettertid av intervjuene reflekterte jeg over tidsrammen jeg hadde satt og hvis prosjektet 

skulle ha vært gjennomført på en annen måte ville jeg avsatt omtrent en og en halv time til 

intervjuene. Dette ville gitt bedre mulighet for å utdype interessante elementer enda mer.  

 

Jeg opplevde flere ganger å spørre informantene om de kunne oppklare ting ved å spørre 

’Forstod jeg deg rett når du sier at …?’ eller ’Rett meg om jeg tar feil, men da mener du 

at…?’ En måte å styrke intervjuets kvalitet på er å stille nettopp slike ledene spørsmål for å 

oppklare eventuelle feiltolkninger intervjueren har gjort (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 201).  
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3.4.4 Etter gjennomføring av hovedintervjuene 
Krumsvik (2013, s. 131) anbefaler å takke informantene i etterkant av intervjuene ettersom 

det er de som er kilden til dataene dine. På slutten av hvert intervju takket jeg derfor 

informantene og oppfordret dem til å ta kontakt med meg frem til oppgaven var levert. Hvis 

dette ses på med et kritisk blikk kan det påvirke informantens oppfatning av intervjuet. Jeg 

reflektere over dette og valgte likevel å gjøre dette ettersom jeg regnet med at når 

informantene var voksne ville de ikke bli stort påvirket av dette. Jeg anser det som mer høflig 

enn belastende, men er også oppmerksom på den mulige påvirkningen jeg kan ha hatt.  

 

3.5 Bearbeiding av datamaterialet 
3.5.1 Tematisk analyse 
For å bearbeide datamaterialet ble det valgt tematisk analyse som fokuserer på å finne 

mønstre i dataene (Braun & Clarke, 2006). Dette passet til oppgavens problemstilling som 

ville undersøke hvilke holdninger informantene kunne ha. Jeg tok utgangspunkt i artikkelen 

”Using thematic analysis in psychology” av Braun og Clarke (2006) som presenterer en steg-

for-steg fremgangsmåte med seks faser for hvordan forskeren kan gjennomføre en tematisk 

analyse. Artikkelen gir samtidig et overblikk over tematisk analyse, mulige fallgruver og 

andre elementer forskeren må være oppmerksom på (Braun & Clarke, 2006). Denne 

artikkelen er en av de få publiserte og nyttige fremgangsmåtene for å gjennomføre en 

tematisk analyse (Joffe, 2011, s. 215).  

 

Tematisk analyse omtales også som en overkommelig analysemetode for nye forskere, og 

kan brukes med de fleste ulike teoretiske tilnærminger siden den ikke er direkte tilknyttet et 

teoretisk rammeverk (Braun & Clarke, 2006, s. 81). Tematisk analyse forslås også som 

analyse av Holloway og Todres (2003, se figur 1) i forbindelse med fenomenologi, som er 

tilnærmingen jeg har valgt. Ifølge Joffe (2011, s. 220) kan kombinasjonen tematisk analyse 

og fenomenologi potensielt føre til spennende forskning.  

 

3.5.2 Valg innenfor tematisk analyse 
Tematisk analyse er en fleksibel analysemetode hvor forskeren må ta flere valg (Braun & 

Clarke, 2006). Valgene forskeren tar må deretter tydeliggjøres (Braun & Clarke, 2006, s. 82). 

Dette inkluderer å velge mellom teoretiske eller induktiv analyse, en beskrivelse av hele eller 

utvalgte deler av datasettet, latente eller semantiske temaer, og hva som utgjør et tema. 
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Valgene bør tas før analysen begynner, og forsker må reflektere over disse valgene gjennom 

hele analyseprosessen (Braun & Clarke, 2006, s. 82). Jeg støtte på noen utfordringer ved 

disse valgene, fordi det finnes flere måter å gjennomføre en tematisk analyse på, og valgene 

var ikke alltid helt tydelige.  

 

Et av de første valgene som må tas er om den tematiske analysen skal være induktiv eller 

teoretisk (Braun & Clarke, 2006, s. 83). Dersom forskeren koder i forhold til et 

forskningsspørsmål pleier det å lede dem i retning en teoretisk tematisk analyse (Braun & 

Clarke, 2006, s. 84). Det gjorde jeg fordi jeg tok utgangspunkt i oppgavens problemstillingen, 

og jeg hadde bestemt problemstillingen før jeg begynte på analysen. Jeg ønsket å være åpen 

ovenfor hva datamaterialet viste, og hadde derfor ikke bestemt faste kategorier på forhånd. 

Jeg kodet dermed dataene induktivt som vil si å kode dataene uten forhåndsbestemte koder 

(Braun og Clarke, 2006, s. 83). Dette var også for å ta hensyn til fenomenolog, og hva 

informantene syntes å være opptatte av i intervjuene. Det samsvarer også med formen på et 

semistrukturert intervju hvor man tar utgangspunkt i noen temaer forsker har valgt, men har 

spillerom til å fokusere på hva som utpeker seg som viktig for informanten underveis i 

intervjuet.  

 

Forskeren må også velge en beskrivelse av hele datasettet, eller velge ut noen deler av 

datasettet, og beskrive disse mer detaljert og nyansert (Braun & Clarke, 2006, s. 83). Det ble 

valgt en detaljert og nyansert beskrivelse av noen deler for å besvare problemstillingen. Disse 

delene var deler av dataene jeg mente omhandlet holdninger. Ikke data fra intervjuene var 

relevant i forhold til å besvare problemstillingen, og det var derfor ikke nødvendig å beskrive 

hele datasettet. Forsker må også bestemme hva som utgjør et tema. «A theme capures 

something important about the data in relation to the research question, and represents some 

level of patternd respons or meaning within the data set» (Braun & Clarke, 2006, s. 82). 

Temaene må derfor være relevante for problemstillingen, og gjenspeile et mønster, altså et 

tema som går igjen. Forsker må også ta stilling til prevalens og temaets størrelse (Braun & 

Clarke, 2006). I denne oppgaven var et tema noe alle informanter uttalte seg om. Noen av 

informantene sier mer om et tema enn andre, og det vil derfor være noe ubalanse i forhold til 

den enkeltes informants bidrag i de ulike temaene. I kvalitativ forskning finnes det ikke noe 

veldig strenge regler for akkurat hvor mye av datasettet som tilsvarer riktig mengde for å 

kunne regnes som et tema (Braun & Clarke, 2006, s. 82).  
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Det er likevel viktig med nok data for å underbygge temaets prevalens (Braun & Clarke, 

2006, 93). Siden det ikke finnes noen fasit, viser dette at det er forskeren som må avgjøre hva 

som er passende for sin forskning.     

 

Forsker må også velge mellom å analysere på et semantisk eller latent nivåer (Braun & 

Clarke, 2006). Jeg har valgt å identifisere temaer på et semantisk nivå som jeg anser som mer 

i tråd men en fenomenologisk tilnærming. Jeg stod overfor et dilemma da jeg skulle velge om 

semantiske eller latente temaer var mest passende for oppgaven. Å velge semantiske temaer 

kan sies å være i tråd med den fenomenologiske tilnærmingen. På den andre siden ville 

latente temaer passet overens med ’paraplybetegnelsen’ oppgaven har som er teoretisk 

tematisk analyse. Som det uttrykkes av Braun og Clarke (2006) finnes det ingen fasit for 

tematisk analyse, og det resulterte i at jeg opplevde dilemmaer som dette.  

 

Alt materiale som er samlet inn til et forskningsprosjektet kan omtales som data corpus, mens 

materialet som velges ut for en spesiell del av analysen kan omtales som datasett (Braun & 

Clark, 2006, s. 79). Dataelement viser til de individuelle delene som er samlet utgjør 

datasettet eller data corpus, og datautdrag er hver individuell del som er kodet og tatt fra et 

dataelement (Braun og Clarke, 2006, s. 79). Data corpus i dette prosjektet er lydfilene fra 

intervjuet, transkripsjoner og notater. Mitt datasett er transkripsjonene av lydfilene, og 

analysen er derfor basert på de tre transkripsjonene. Hver transkripsjon regnes som et 

dataelement og et kodet stykke fra transkripsjonene er datautdrag. Analysen, resultatene og 

drøftingen er basert på transkripsjonene.  

 

3.5.3 En hybridanalyse 
Slik jeg forstår Braun og Clarke (2006) vil valget mellom en teoretisk tematisk analyse, eller 

en induktiv tematisk analyse påvirke de andre valgene forskeren tar innenfor tematisk 

analyse. En teoretiske tematisk analyse virker å bestå av koding basert på en problemstilling, 

latente temaer og detaljert beskrivelse av noen deler av datasettet. En induktiv tematisk 

analyse virker å inkludere induktiv koding, semantiske temaer, og faktumet at 

problemstillingen utvikles fra empirien og den induktive kodingen. I min tematiske analyse 

opplevde jeg å velge en annen kombinasjon, for at det skulle samsvare med oppgavens 

problemstilling, og den fenomenologiske tilnærmingen.  
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Samlet vil problemstillingen som utgangspunkt for kodingen (ettersom en masteroppgave 

skal besvare problemstillingen), og den mer detaljerte beskrivelsen av et aspekt av dataene 

slik jeg forstår Braun og Clarke (2006), peke mot en teoretisk tematisk analyse. Likevel vil en 

induktiv koding og semantiske temaer, begge deler valgt for å ta hensyn til den 

fenomenologiske tilnærmingen være mer i tråd med hvordan en induktiv tematisk analyse 

kan gjøres. Jeg velger likevel å kalle det en hovedsakelig teoretisk tematisk analyse ettersom 

problemstillingen er styrende for oppgaven. Jeg vil likevel understreke tydelig at jeg ikke 

gjør en ren teoretisk tematisk analyse. Betegnelsen ’hybrid tematisk analyse’ brukes blant 

annet av Boyatzis (1998, s. 52) for å beskrive de tematiske analysene som ikke passer helt inn 

som enten teoretisk eller induktiv tematisk analyse. Min tematiske analyse kan også sies å 

være en potensiell hybridanalyse.  

 

3.5.4 Beskrivelse av fasene 
Braun og Clarke (2006, s. 87) skriver at hvis dataene er samlet ved hjelp av interaktive midler 

vil forskeren komme til analysen med noen begynnende tanker om datamaterialet sitt. Da jeg 

transkriberte intervjuene noterte jeg meg noen mulige temaer som kunne være relevant for 

problemstillingen som jeg så gikk igjen hos flere av informantene. Dette var ikke temaer jeg 

så bevisst etter, men flere av informantene trakk frem lignende tanker rundt ulike temaer. Jeg 

har oversatt navnet på fasene og skrevet navnene på fasene som Braun og Clark (2006, s. 87) 

bruker i parentes. Navnene til fasene er oversatt i henhold til hvordan jeg tolker essensen av 

fasenes innhold. Fasene opptrer naturligvis noe flytende.  

 

Fase 1 – Å gjøre seg kjent med dataene (Familiarizing yourself with your data). 

Datamaterialet ble transkribert fra verbale data til skriftlige data som er nødvendig for å 

kunne gjøre en tematisk analyse (Braun & Clark, 2006). I tråd med Braun og Clark (2006, s. 

87) sin anbefaling leste jeg gjennom datamaterialet før jeg begynte kodingen. Det anbefales å 

bli godt kjent med materialet, og notere ned ideer i denne fasen slik at forskeren kan vende 

tilbake til dette senere (Braun og Clark, 2006, s. 87). Mot slutten av fasen samlet jeg alle 

notatene så langt, og gikk gjennom dem for å repetere tankene jeg hadde dannet meg hittil. 

 

Fase 2 – Produsere begynnende koder (Generating initial codes).  

Fasen starter når forskeren har en liste med begynnende ideer etter å ha gjort seg kjent med 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Jeg leste gjennom transkripsjonene og noterte 
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ned begynnende koder i margen ut ifra hva som var relevant for problemstillingen, og hva 

som kunne belyse den på ulike måter. Jeg fulgte også rådet til Braun og Clarke (2006, s. 89) 

om å kode med hensikt på å lage så mange temaer som mulig. Jeg satt nå igjen med en lang 

liste over begynnende koder fra hver transkripsjon.  

 

Fase 3 – Lete etter temaer (Searching for themes).  

I begynnelsen av denne fasen skal alle data være kodet, forsker har en lang liste med koder, 

og analysen fokuserer på temaene på et bredt nivå (Braun og Clarke, 2006, s. 89). Visuelle 

hjelpemidler kan benyttes for bedre oversikt (Braun og Clark, 2006, s. 89). Jeg skrev kodene 

fra transkripsjonene i hver sin kolonne på et ark digitalt for å gjøre det lettere å se mønstre. 

Deretter brukte jeg fargekoding for å samle kodene i potensielle temaer. Jeg satt igjen med 

hele 12 temaer, men jeg merket allerede at noen av dem overlappet med hverandre. Ettersom 

Braun og Clarke (2006, s. 90) at man ikke skal stryke noe på dette punktet beholdt jeg alle 12 

til neste fase hvor jeg visste at jeg skulle undersøke temaene på et mer detaljert nivå.  

 

Fase 4 – Vurdere temaene (Revieweing themes).  

I denne fasen skal temaene fra forrige fase vurderes, og analysen er mer rettet mot detaljer. 

Jeg gjennomgikk hvert tema ved å se på hver kode og utdraget som hørte til, og vurderte om 

det passet inn under temaet det var kodet for og den midlertidliger definisjonen av temaet. 

Jeg vurderte dette ved å se hvor mye empiri som støttet temaet, hvorvidt alle informantene 

hadde uttalt seg om det, og om det overlappet/sammenfalt med noen av de andre temaene. 

Vurderingen ble også gjort med hensyn til at temaene skulle være relevante for å besvare 

problemstillingen, de skulle være i tråd med den fenomenologiske tilnærming, og 

representere hva informantene snakket om. Etter at jeg hadde gjort dette satt jeg igjen med 

fire temaer. Braun og Clarke (2006) skriver at temaene forsker står igjen med i slutten av 

fasen må være representative for dataene. Jeg vurderte de fire temaene som representative for 

dataene.  

  

Fase 5 – Definere temaene og gi dem et navn (Defining and naming themes).  

De fire temaene jeg fant var ’Kunnskap om gruppebehandling og kompetanse’, ’Praktiske 

hensyn ved gruppebehandling’, ’Sammensetningen av gruppen’, og ’Muligheten til å møte 

andre’. Det er viktig at navnene til temaene er beskrivende, interessante og gir leseren 

inntrykk av temaenes essens med en gang (Braun & Clarke, 2006, s. 93).   
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Fase 6 – Produsere rapporten  (Producing the report).  

Den ferdige analysen med tilhørende rapport etter den tematiske analysen vil i denne 

oppgaven være presentasjonen av temaene og drøfting av disse i lys av teori og oppgavens 

problemstilling. I kapittel fire gis det først en kort presentasjon av temaene.  

 

3.5.5 Transkripsjon 
Transkripsjonene ble gjort i samme rekkefølge som intervjuene ble holdt. Jeg transkriberte 

lydfilene, og skrev dem ut basert på transkripsjonsnøkkelen. Det anbefales å transkribere selv 

slik kan forskeren får mulighet til å utvikle god kjennskap til materialet (Dalen, 2011, s. 55).  

Å transkribere intervjuene var en krevende og lærerik oppgave. Gibbs skriver at transkripsjon 

tar mye tid og krefter i tillegg til at det er en tolkende prosess (2007, s. 10). Et eksempel er 

hvor nøyaktig det transkriberes, og om den som transkriberer velger å inkludere repetisjoner 

av ord.  

 

Transkripsjonens kvalitet blir ikke drøftet like ofte som kvaliteten på selve intervjuet 

(Krumsvik, 2013, s. 131). Det er mange elementer som går tapt fra en intervjusamtale 

mellom to personer og til en skriftlig fremstillingen av samme situasjon. «Transkripsjoner er 

kort sagt svekkede, dekontekstualiserte gjengivelser av direkte intervjusamtaler» (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 205). Hvor mye av dramaturgien som inkluderes er opp til hver forsker 

og hva prosjektet har behov for. For å være i tråd med fenomenologien transkriberte jeg tett 

opp til slik informantene ordla seg.  

 

Jeg anga ikke komma eller betoning i transkripsjonene for å begrense feiltolkning.  

Poland (2002, s. 632, referert til i Braun og Clarke, 2006, s. 88) illustrerer tegnsetting med 

eksempelet «I hate it, you know. I do versus «I hate it. You know I do». Senere da alle 

utdragene fra analysen hadde blitt valgt ut skrev jeg inn noen kommaer og punktum for å 

gjøre utdragene lettere å lese.  

 

Jeg hentet inspirasjon til transkripsjonsnøkkel fra ten Have (1999, Appendiks A, s.213-214). 

Ten Have sin transkripsjonskonvensjon (1999) var mer detaljert enn det var behov for i denne 

oppgaven. Jeg valgte derfor ut noen av symbolene som passet for oppgaven, og la til noen 

andre symboler som var nyttige å bruke i denne oppgaven. Bruk av kolon rett etter navn, for 

eksempel Conny: …. , var ikke oppgitt i ten Have (1999) sin transkripsjonskonvensjon, men 
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brukes i eksempler i boken. Jeg tolker det som at kolon direkte etter navn ikke er en del av 

transkripsjonskonvensjonen, men et symbol som brukes etter navn for å markere hvem 

ytringen kommer fra. Min transkripsjonsnøkkel så slik ut: 

 

Symbol Symbolets betydning Eksempel 

X: Markerer begynnelse på ytring J: Kan du fortelle meg litt 

om hvilken erfaring du 

har med personer som 

stammer? 

… Pause i ytring. Pausen inkluderer både kortere og 

lengre pauser, men markerer likevel et merkbart 

stopp i ytringens flyt 

Informant: Så jeg tenker 

… at det er noe som kan 

være lurt 

[ Start overlappende ytring Informant: [nei] 

J: [det] trenger du ikke 

] Slutt overlappende ytring Se boks over for 

eksempel 

( ) Markerer at det ikke oppfattes hva som sies Informant: nei da er det 

ikke så ( ) da 

* Egennavn  Når er du i * kommune, 

og det vil si at 

? Spørsmål til informantene 

Spørsmål informantene stiller 

J: Hva vet du om 

gruppebehandling? 

// Utelatt sekvens som ikke er relevant 

Start og stopp markeres begge med // 

//Minutt : sekund – 

informant forteller om en 

hobby// 

 

Fortløpende rettelser, omformuleringer og repetisjoner ble inkludert. Jeg skrev om noen 

muntlige uttrykk; ”Asså” ble skrevet om til ”altså”,  og ”ekke” til ”er ikke”. Om man velger å 

gjøre skrive om talen til å være lettere å lese avhenger av hva det aktuelle studiet har behov 

for ifølge Gibbs (2007, s. 14). Siden dette prosjekt ikke fokuserte på lingvistisk analyse 

bestemte jeg meg for at slike omskrivninger var akseptabelt. Noen av disse muntlige 

uttrykkene kunne også vært indikasjoner på informantens dialekt, og derfor skrev jeg dem om 

til bokmål for å sikre anonymitet. Dette kan sees som noe motstridende i forhold til 
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fenomenologi, men jeg vurderte informantenes anonymitet som mer viktig. Forlengelser av 

lyder, og fyllord som ”Ehm, mmm, hmm, øh” ble ikke transkribert, fordi jeg ønsket å 

fokuserer på det som var meningsbærende. Jeg inkluderte ’Mhm’ når det ikke overlappet med 

andre ytringer, fordi jeg anså det som et uttrykk som ofte brukes synonymt med ’ja’. Dette 

eksempel er ikke fra transkripsjonene, men illustrerer bruk av ’Mhm’. 

 

J: Forstod jeg deg rett når du sier at… ? 

X: Mhm 

 

3.5.6 Manuell koding 
Jeg valgte å kode materialet manuelt og for hånd. Hvis jeg hadde hatt mer enn tre intervjuer 

hadde det vært aktuelt med et dataprogram. Selv med tre intervjuer var det en stor mengde 

data som skulle kodes, og dette var omfattende, men spennende arbeid. Sivesind (1996, s. 

254) gir eksempel på det han beskriver som enkle teknikker for å sortere data; for eksempel 

Post-it-lapper, penner med forskjellige farger, eller koder med tall og bokstaver. Nilssen 

(2012, s. 83-84) beskriver sin fremgangsmåte for koding ved å lese nøye gjennom det 

skriftlige materialet og markere i margen og bruke tusjer for å identifisere hva materialet 

omhandler. Teknikkene med å bruke Post-it-lapper og markere med farger kan passe når 

forsker har begrenset med tid og materialet bare skal sorteres i noen kategorier (Sivesind, 

1996, s. 254). Disse teknikkene fungerte godt for mitt prosjekt. Jeg begynte med å notere 

mulige koder i margen på transkripsjonene og gikk videre til å bruke fargekoder og Post-it-

lapper. Jeg bruke også fargekoder, tankekart, og utklipp fra transkripsjonene for å kode 

materialet. 

 

3.6 Masteroppgavens kvalitet 
3.6.1 Validitet og reliabilitet 
Validitet i kvalitativ forskning handler om forskeren faktisk har undersøkt det han eller hun 

hadde tenkt å undersøke (Krumsvik, 2013, s. 151). Innenfor pedagogikk kan reliabiliteten, 

som handler om stabilitet og nøyaktighet, svekkes av manglende objektivitet under 

datainnsamlingen (Befring, 2015, s. 53). Forskerens forforståelse er to viktige stikkord i 

denne sammenhengen. Forskeren vil ha allerede ha en forforståelse overfor det han eller hun 

ønsker å forske på (Rosberg, 2008, s. 87). I kvalitativ forskning ses det på andre typer 
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reliabilitet enn i kvantitativ forskning. Jeg har tatt forhåndsregler ved å avklare usikkerheter i 

intervjuene, gjennomføre et prøveintervju og reflektere over min forforståelse gjennom hele 

prosessen. Slik har jeg undersøkt reliabilitet underveis i prosessen.  

 

Min analyse, og identifisering av informantenes holdninger er bundet til intervjuenes 

kontekst. Informasjonen som kommer frem i intervjuet vil være et produkt av akkurat den 

samtalen (Tanggaard, & Brinkmann, 2012, s. 20). Analysen og funnene er derfor ikke 

nødvendigvis representative for informantens faktiske holdninger. Siden utvalget i denne 

masteroppgaven består av tre informanter vil ikke resultatene være generaliserbare. 

Resultatene som er funnet i denne oppgaven sier noe om informantenes holdninger slik jeg 

som forsker har analysert og forstått dem på bakgrunn av et intervju. Maxwell (1992) foreslår 

generaliseringsvaliditet som en av fem måter å beskrive validitet i kvalitativ forskning. 

Generaliseringsvaliditet handler om hvorvidt det som er forsket på kan overføres videre 

(Maxwell, 1992, s. 293). Resultatene og drøftingen i denne oppgaven kan derfor bare gi en 

indikasjon på hvilke holdninger logopeder kan ha til gruppebehandling for personer som 

stammer. Kvalitativ forskning gir ikke grunnlag for generaliseringer på samme måte som 

kvantitativ forskning.  

 

3.6.2 Metodekritikk 
Boyatzis (1998, s. 4) skriver: 

 

Thematic analyses is a process to be used with qualiative information. It is not another 

qualitative method but a process that can be used with most, if not all qualitative 

methods and that follows for the translation of qualitative information, into 

quantitative data, if this is desired by the researcher.  

 

Braun og Clarke (2006) argumenterer for tematisk analyse som egen metode, i tillegg til at de 

påpeker at tematisk analyse både kan brukes som et verktøy og som metode. Braun og Clarke 

(2006, s. 79) skriver at «Thematic analysis is a method for identifying, analysing, and 

reporting patterns (themes) within data. Videre påpeker de at «It can be seen as a very poorly 

'branded' method, in that it does not appear to exist as a 'named' analysis in the same way that 

other methods do (eg, narrative analysis, grounded theory)» (Braun og Clarke, 2006, s. 79-80.  
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Flere å senere skriver Joffe (2011, s. 219) i forbindelse tematisk analyse sin nåværende status 

og utvikling at «The most sailent development regarding this method is the recent 

exponential growth in the use of TA as a method across a broad range of empirical papers». 

Ut fra dette kan det virke som tematisk analyse gradvis etableres mer som metode.  

		
Det påpekes også at det er få retningslinjer for å gjennomføre en tematisk analyse (Joffe, 

2011, s. 215). Videre viser Joffe (2011, s. 215) til både arbeidet til Boyatzis (1998) og Braun 

og Clarke (2006) som aktuelle retningslinjer for hvordan en forsker skal gjennomføre en 

tematisk analyse. Det reflekterer at det kreves mer forskning for å gi tematisk analysere mer 

solid fotfeste i forskning.  

 

3.6.3 Intervjuene og intervjuguiden 
Jeg fikk ikke stilt alle spørsmålene i intervjuguiden i noen av intervjuene, men valgte heller å 

følge informantens initiativ når de trakk frem interessante poenger. Dette er i tråd med 

hvordan et semistrukturert intervju kan foregå, og et fenomenologisk perspektiv. På en annen 

side svekker det oppgavens reliabilitet at informantene ikke har besvart alle de samme 

spørsmålene.  

 

Et aspekt jeg merket meg godt da jeg transkriberte var at jeg stilte flere ledende spørsmål og 

oppfølgingsspørsmål. Måten jeg stilte ledene spørsmål på kan ha påvirket informantene, og 

hvordan de svarte på spørsmålene. På en annen side brukes også ledende spørsmål i 

kvalitative intervjuer for å bekrefte eller avkrefte tolkningene intervjueren gjør, og sikre 

reliabilitet (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 201).   

 

3.7 Etiske overveielser 
3.7.1 Generelt om prosjektet 
Prosjektet behandler personopplysninger og ble meldt til NSD, Norsk senter for 

forskningsdata (Vedlegg 1). Daglig ansvarlig/fagansvarlig ved Universitet i Oslo ble endret i 

løpet av tiden fra jeg sendte søknaden til NSD og til jeg fikk tilbakemelding. Det ble sendt en 

endringsmelding til NSD om dette, og daglig ansvarlig ved Universitet i Oslo er ikke Peer 

Møller Sørensen som står oppført, men ny fagansvarlig Jan Grue.  
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NSD sine retningslinjer for hvordan prosjekter skal gjennomføres var viktige å forholde seg 

til. I tillegg var retningslinjene til NESH også styrende for prosjektets gang. Forsker skal 

hente inn samtykke fra deltagerne når personopplysninger skal behandles (NESH, 2016, s. 

14). «Samtykket må være fritt, informert og uttrykkelig» (NESH, 2016, s. 14). I 

retningslinjene står det at fritt samtykket skal gis uten press fra ytre forhold eller 

begrensninger ved personens frihet til å handle (NESH, 2016, s. 14.). I henhold til dette 

valgte jeg å forlate rommet når informanten skrev under samtykkeerklæringen.  

 

Som forsker hadde jeg naturligvis et ønske om at informantene skulle føle seg godt ivaretatt, 

både under intervjuet og i prosessen som fulgte. Jeg oppfordret dem til å ta kontakt enten via 

mail eller telefon i tiden før intervjuet dersom de hadde spørsmål knyttet til prosjektet. Dette 

understreket jeg også i debrifingen etter intervjuet og i mailen hvor jeg takket for at de hadde 

stilt opp på intervju. 

 

Jeg informerte deltagerne om at jeg både hadde lovfestet og selvpålagt taushetsplikt. 

Fossheim og Ingierd (2013, s. 8-9) skriver at vanligvis handler forskerens taushetsplikten om 

tilfeller hvor deltagerne selv har taushetsplikt, og i forhold til at noen spesifikke opplysninger 

om deltagerne ikke skal videreformidles. Vanligvis har forskeren taushetsplikt frem til 

deltagerne selv uttrykker forsker ikke har taushetsplikt lenger (Fossheim og Ingierd, 2013, s. 

9). Det vil si at selv når oppgaven leveres og dataene deltagerne har bidratt med makuleres og 

slettes vil min taushetsplikt fortsatt være gjeldene.  

 

3.7.2 Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
Et informasjonsskriv (Vedlegg 2) om oppgavens tema, formål, og annen praktisk informasjon 

ble som tidligere nevnt sendt på e-post til regionslederne i norsk logopedlag. Hvilken 

informasjon som skal formidles avhenger av hva som er nødvendig for det enkelte prosjektet 

(NESH, s. 2016, s.13). I mailen skrev jeg at dersom man ønsket uforpliktende informasjon 

om oppgaven kunne man ta kontakt. og dette var et tiltak som ble gjort for å ta hensyn til 

frivillig deltagelse. Ved å få uforpliktende informasjon før de takket ja hadde informantene 

muligheten til å vurdere om det var aktuelt for dem å delta i prosjektet. To av informantene 

tok kontakt med meg via mail og en via telefon. Da de uttrykket at de var interesserte i å delta 

satte vi tid og sted for intervju. NESH (2016, s. 15) skriver at samtykket bør dokumenteres, 

og dette ble gjennomført i form av en samtykkeerklæring. En uke før intervjuet sendte jeg 
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samtykkeerklæring (Vedlegg 3) på mail slik at de hadde mulighet til å lese denne. Jeg 

informerte om at de kunne signere den selv i forkant, men skrev også at jeg tok uansett med 

et eksemplar til intervjuet. Den ene informanten hadde allerede signert samtykkeerklæringen 

da jeg kom mens de andre to signerte rett før intervjuet. Jeg valgte derfor bare å forlate 

rommet når informantene som ikke hadde signert samtykkeerklæringen skrev under. Dette 

var ikke nødvendig i et tilfellet hvor informanten allerede hadde skrevet under før vi møttes. 

 

3.7.3 Oppbevaring av informasjon 
Koblingsnøkkel, lydopptak, transkripsjoner, og notater fra intervjuene ble oppbevart i fire 

separate krypterte mapper på min private datamaskin. Passordene til de kryptere mappene ble 

oppbevart et annet sted. Sikkerhetskopier av lydopptak og transkripsjoner lå også i krypterte 

mapper på hver sin minnepenn.  

 

3.7.4 Opplysninger om tredjepersoner 
Et etisk aspekt som var viktig i denne studien var opplysninger om tredjepersoner. I 

retningslinjene til NESH står det at «Forskeren har uansett ansvar for å sikre personvernet til 

dem som direkte eller indirekte er berørt av forskningen» (NESH, 2016, a. 19). Jeg valgte å 

ikke informere tredjepersoner, og begrenset derfor informasjon som jeg valgte å samle inn 

tredjepersoner til kjønn og generell alder. Med generell alder mener jeg at alder ble 

grovkategorisert til for eksempel; barneskolen, mellomtrinnet, unge voksne, eller voksne. 

Informantene hadde taushetsplikt ovenfor sine klienter, og selv om de var klar over dette var 

det viktig å minne dem på det i brifingen før selve intervjuet startet. I utarbeidelsen av 

intervjuguiden tok jeg hensyn til informantenes taushetsplikt ovenfor sine klienter. Jeg 

konkluderte også med at siden informantene var voksne fagpersoner skulle det ikke skape for 

store utfordringer for dem å svare på disse spørsmålene. Likevel forsøkte jeg å være så 

forsiktig og oppmerksom som jeg kunne ovenfor hvilke oppfølgingsspørsmål jeg stilte slik at 

informantene ikke skulle føle ubehag når de svarte på spørsmål om tredjepersoner. I et av 

intervjuene fikk jeg en kommentar fra informanten om at dette kunne h*n ikke svare på for 

da ville h*n avsløre for mye. I dette tilfellet burde jeg ha vært mer oppmerksom på hvordan 

jeg ordla meg og jeg burde formulert meg på en annen måte.  
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3.7.5 Utsettelse av oppgaven 
Jeg valgte å utsette innleveringen av oppgaven. Informantene, og logopeden som var med på 

prøveintervjuet fikk en e-post med informasjon om dette i midten av oktober, en måned før 

den ordinære innleveringsfristen. Dette syntes jeg var nødvendig for å respektere 

informantenes deltagelses i oppgaven. Jeg informerte om ny innleveringsfrist, hva det ville si 

for dem å fortsette å være informanter, og spurte om de fortsatt ønsket å delta. Alle 

informantene og logopeden som var med på prøveintervjuet sa ja til å være med videre. 

Vedlegg 5 viser til den mottatte endringsmeldingen for prosjektet, og ny dato.  
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4 Presentasjon av temaer 
 

Jeg vil her presentere temaene som ble valgt i analyseprosessen og kort gjengi funn innenfor 

temaene. I neste kapittel vil jeg drøfte temaene i lys av teori, og opp mot problemstillingen.  

 

4.1 Kunnskap om gruppebehandling og kompetanse  
Temaet ble valgt fordi informantene er opptatt av hvilken kunnskap og kompetanse det er 

relevant for logopeden å ha for å tilby gruppebehandling for personer som stammer. Av 

temaet kommer det frem at informantene har tanker om bred og spesifikk kunnskap som er 

viktig for logopeden å ha. Eksempler på dette er lederrollen, og egenskaper logopeden bør ha. 

Det kommer også frem at logopeden må ha kunnskap om feltet, og en informant 

kommenterer også kombinasjonen gruppebehandling og individuell behandling.   

 

4.2 Praktiske hensyn ved gruppebehandling 
Temaet ble valgt fordi informantene trekker frem ulike praktiske hensyn som kan påvirke 

muligheten for å tilby gruppebehandling. Av temaet kommer det frem at informantene har 

tanker om hindringer som kan gjøre det utfordrende for logopeder å gi gruppebehandling. 

Eksempler på dette er store avstander i en kommune, og det praktiske ved å kjøre frem og 

tilbake til ulike skoler for å hente elever. Klienttilgang, økonomi og utgifter for foreldre ble 

også trukket frem.   

 

4.3 Sammensetningen av gruppen 
Temaet ble valgt fordi informantene er opptatt av gruppesammensetning. Av temaet kommer 

det frem at alle informantene synes å være bevisste på at sammensetningen av gruppen er av 

betydning for kvaliteten på tilbudet. Eksempler på dette at man er at man er forskjellige, og at 

samme type behandlingstilbud ikke passer for alle. Flere fremhever også at ikke alle ønsker å 

fokusere på stammingen sin og at følelser knyttet til stamming kan være forskjellig.   

 

4.4 Muligheten til å møte andre 
Temaet ble valgt fordi informantene på ulike måter kommer inn på gruppe som en arena hvor 

man kan treffe likesinnede. Av temaet kommer det frem at alle informantene synes en av 
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fordelene med gruppebehandling er å møte andre og få muligheten til å dele følelser og treffe 

andre som forstår akkurat hvordan det er å stamme. Det fremheves også at gruppen gir den 

enkelte mulighet til å få støtte og oppmuntring i prosessen med å møte stammingen. 
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5 Funn og drøfting 
 

I forrige kapittel ble temaene fra analysen kort presentert. Jeg vil nå presentere, og drøfte 

funnene fra temaene opp mot problemstillingen og aktuell teori. Det er flere av utdragene 

som kunne passet inn under andre temaer. Jeg har da vurdert essensen i utdraget, og avgjort 

hva som er mest fremtredende i utdraget. Patton (1990, s. 403) viser til intern homogenitet og 

ekstern heterogenitet for å skille mellom kategorier. Intern homogenitet omfatter at innholdet 

i en kategori kun hører til i den kategorien, mens ekstern homogenitet handler om at 

innholdet i kategoriene skal kunne skilles fra innholdet i de andre kategoriene. Jeg forholdt 

meg til dette under analysen, men ser i ettertid at det ikke er fullstendig intern homogenitet, 

og ekstern homogenitet i temaene. Dette vil alltid være vanskelig å få til i kvalitativ 

forskning.  

 

I innledningen siterte jeg Asheim (1997, s. 23) som skriver at «En vanskelighet ved begrepet 

«holdning» er begrepets diffuse karater». På den ene siden har begrepet ’holdninger’ vist seg 

å være mer utfordrende å håndtere enn først antatt grunnet tvetydigheten, mulige tolkninger 

og innholdet begrepet omfatter. På den andre siden har det gitt meg mulighet til å reflektere 

over funnene i en spennende kontekst. Jeg gjentar problemstillingen for ordens skyld:  

 

Hvilke holdninger har logopeder til gruppebehandling for personer som stammer? 

 

I avsnitt ’2.8 Holdninger’ i teorikapitlet la jeg frem definisjoner av holdninger med tre 

komponenter. Det gjenspeiler at holdninger er sammensatte. Jeg tok utgangspunkt i Eagly og 

Chaiken (1993, s. 1) sin definisjon av holdninger da jeg kodet dataene mine, for å avgjøre hva 

som kunne regnes som relevant for holdninger. Jeg valgte den definisjonen som utgangspunkt 

fordi den inkluderte de tre komponentene holdninger synes å bestå av, sett i lys av hva annen 

litteratur nevner. Den ene komponenten omtales noe ulikt av litteraturen, enten atferdsmessig 

eller intensjonell. Jeg har valgt å forholde meg til denne komponenten som atferdsmessig 

fordi det er slik den fremkommer av Eagly og Chaiken (1993, s.1). Jeg valgte også 

definisjonen til Eagly og Chaiken (1993, s. 1) som utgangspunkt fordi den tar høyde for 

gradering av holdninger, altså hvor mye en person er for eller imot noe. Denne graderingen 

åpner for en mer dynamisk drøfting.  
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Når jeg nå skal drøfte funnene vil jeg derfor forsøke å ta høyde for de tre komponentene så 

godt det lar seg gjøre i min argumentasjon for ulike holdninger hos informantene.  

 

5.1 Kunnskap om gruppebehandling og kompetanse 
Andy og Conny uttaler seg begge om ledelse i gruppa. I samtale om hva det er viktig for 

logopeder å kunne for å drive gruppe sier Conny: 

 

Men å lede gruppe man … bør være åpen for at altså de andre kan også men man må 

kanskje lede i forhold ( ) det å gi eksempler nå skal vi gjøre det … eller så trenger 

man ( ) ingen blir utlært … hvis man blir hvis man tror man er utlært så bli man jo 

farlig (Conny).  

 

Andy snakker om ledelse i sammenheng med hvordan h*n tror gruppebehandling kan være 

aktuelt for personer som stammer: 

 

… jeg tror nok at … at det er viktig at den som leder gruppe er en god leder for å 

skape en gruppedynamikk som er støttende og … aksepterende og … og skape en 

relasjon gruppemedlemmene i mellom som løfter. Det må være … altså uten at jeg 

har erfaring med det i det hele tatt så tenker jeg at det er veldig viktig (Andy).   

 

Andy og Conny sine uttalelser om ledelse tilsier at en leder både bør demonstrere eksempler, 

være åpen for at andre kan lede, og kunne etablere grupper hvor miljøet støtter den enkelte. 

Det kan tyde på at gruppelederen må kunne være en faglig leder, men også ta hensyn til det 

sosiale aspektet. Ifølge Andy er lederens rolle viktig i forbindelse med relasjonen som 

oppstår mellom gruppemedlemmene. Det kan sies å være i tråd med Luterman (2008, s. 130) 

sin uttalelse om at gruppelederen er viktig for om gruppen blir god eller ikke. Et annet 

interessant aspekt ved samme utdraget er at Conny mener at lederen alltid har noe å lære. 

Dette samsvarer med teori (Conture, 2001, s. 290) om at lederen av gruppen også kan lære av 

hvordan personer som stammer i ulike livssituasjoner håndterer utfordringer i hverdagen.  

 

Benny tror dette kreves av en logopeden for å tilby gruppebehandling: 
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Jeg tror du må være … trygg på det å jobbe med gruppe, du må være trygg på … det 

litt hva slags type aktiviteter og språk er det den aldersgruppa du skal ha … har og nå 

snakker jeg skolebarn mest … også planlegge aktiviteter som gjør at du kommer et 

hakk videre vi har jo gjerne en intensjon med hvorfor vi setter dem sammen hva er det 

jeg ønsker å oppnå og at man prøver å finne aktiviteter som når akkurat den gruppen 

(Benny).  

 

Benny vektlegger trygghet, både i forhold til gruppe som behandlingsmetode, og innholdet 

gruppen skal jobbe med. Teori om gruppeledelse vektlegger at lederen må ha selvtillit og tro 

på egne evner (Gazda, 1989, s. 397). Valg av aktiviteter i gruppen i forhold til alder kan 

tolkes som at Benny mener det er viktig at logopeden har kunnskap om hva som er aktuelt for 

spesifikke aldersgrupper. Det kan for eksempel bety å anerkjenne ungdommer sine spesifikke 

behov for etablerer forhold til andre på samme alder som er i tråd med McNeil (2013, s. 200). 

Benny forteller også det som kan tolkes som logopedens intensjon: 

 

Og kanskje ha en idé om hva er det jeg ønsker å utfordre akkurat deg på i den session 

jeg har her og hva er det som du kunne trene litt på og hvordan skal jeg sette sammen 

en aktivitet som gjør at begge dere får litt utfordringer og få noe ut av timen så … jeg 

tenker både du må ha kunnskap om gruppa du skal ha og om stammingen og selvsagt 

helt klare mål om hva du ønsker med gruppebehandlingen (Benny).  

 

Intensjon og mål med gruppen som kan tolkes som mer overordnede valg for 

gruppebehandlingen. Paralleller kan trekkes til Gjøsund og Huseby (2009, s. 125) som viser 

til at en av egenskapene en gruppeleder bør ha er å kjenne til overordnede rammebetingelser. 

Benny trekker frem den enkeltes behov i sammenheng med gruppen som helhet. Det kan 

tolkes som at det viktig at logopeden kjenner den enkeltes behov, og vet hvordan han eller 

hun skal kombinere dette med gruppens behov. Dette kan forståes som at planlegging og 

refleksjon over innholdet i behandlingen er av betydning.  

 

Conny sier følgende om hva h*n mener at det er viktig å kunne som logoped for å drive med 

gruppe: 

 

Ja du må jo kunne fagområdene. Du må ha lest noe litteratur du må kanskje ha prøvd 

litt jeg vet ikke når du er i praksis om du tør å ta stamming i din munn frivilling 
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stamming ka ka kan du tø tør du gjø gjø gjøre noe sånt her for eksempel øve litt på det 

bare ved å se hvo hvordan det er altså for en som er har opplevd det på kroppen så er 

det ikke så.. det er ikke noe farlig men kanskje det å så fordi at .. eller hvordan man er 

som type. Kanskje det om man men jeg tror man må kanskje tørre å gjøre det ikke et 

must men (Conny).  

 

Å ’kunne’ fagområdene kan tolkes som at logopeden både må ha kunnskap om fagområdene, 

og evnene til å bruke kunnskapen. Conny foreslår også at logopeden kan stamme frivillig for 

å få et inntrykk av hvordan det er å stamme, og bruker ordene ’oppleve det på kroppen’. Det 

kan reflektere at Conny mener det er viktig for logopeden å kjenne til de fysiske aspektene og 

hvordan stamming faktisk arter seg som fysiologiske sensasjoner i kroppen. Dette kan for 

eksempel reflektere komponentene Shapiro (2011, 12) trekker frem i sin definisjon av 

stamming; ufrivillig stopp i talen, og lærte reaksjoner på disse stoppene. Hvis klienten 

foreslår hvilke lyder logopeden kan stamme på kan det være en måte for logopeden å oppleve 

ufrivillige stopp i taleflyten, og kjenne hvordan det føles. Frivillig stamming, vist til av 

teorien (Manning og DiLollo, 2018, s. 391) kan være en teknikk klienten og logopeden 

utforsker sammen.  

 

Både Conny og Benny trekker frem at kunnskap om stamming er viktig. Det kan for 

eksempel inkludere kunnskap om flytskapende, stammemodifiserende, og integrert 

behandling som vist til av Garsten og Lundström (2008, s. 439). Siden stammeutvikling 

tradisjonelt ble sett på som trinnvis og lineær, men i nyere tid sett på som mer individuell vil 

det være viktig for logopeder å være bevisst på hvordan stammingen utvikler seg. På den ene 

siden kan den mer trinnvise utviklingen av stamming som Bluemel (1935), Van Riper (1982), 

Bloodstein (1995), og Guitar (2014) viser til gjelde for stammeutviklingen hos noen klienter. 

På den andre siden kan det hende at noen andre klienter ikke følger denne utviklingen og 

opplever strev og negative holdninger til stamming tidlig som er i tråd med annen litteratur 

(Vanryckeghem, Brutten og Hernandez, 2005, s. 307; Guttormsen, Kefalianos, og Næss, 

2015, s. 1; Yairi & Seery, 2015).  

 

Andy fortalte tidligere i intervjuet i forbindelse med hvordan gruppebehandling kan være 

aktuelt for personer som stammer, at h*n mente det var viktig at logopeden er en god leder. 

Jeg spør derfor Andy hvilke egenskaper eller hvilken kunnskap h*n tror det er viktig for en 

logoped å ha for å drive gruppe.  
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Andy svarer slik: 

 

… jeg tror at det er viktig at logopeden på forhånd kjenner alle gruppedeltakerne 

ganske godt for å kunne sette sammen en gruppe som du har tro på at kan fungere 

(Andy). 

 

Kjennskap til gruppedeltagerne er altså viktig ifølge Andy. Dette kan tolkes som at Andy 

mener det er viktig at logopeden kjenner deltagerne enten individuelt, eller har tilstrekkelig 

med informasjon om hver enkelt som skal delta i gruppen. I likhet med (Yalom & Leszcz, 

2005, s. 280) kan utdraget fra Andy reflektere bevissthet rundt sammensetning av gruppen, 

og at logopeden må planlegge en gruppe som kan fungerer godt sammen.   

 

I samtale om hvilke muligheter h*n har til å tilby gruppebehandling forteller Conny: 

 

Men det var hvordan jeg har mulighet for selvfølgelig skulle det jo være interessant 

å.. Å prøve det altså men visst men jeg vet ikke om da må man ha energi og 

overskudd og alt sånt men at man bør kunne få til noe sånt i en av de store 

landsdelene (Conny).  

 

Conny trekker frem at man må ha energi og overskudd. Her kan det trekkes linjer til Yalom 

og Leszcz (2005, s. 294) sin beskrivelse av antall timer som kan inngå i forberedelse før 

gruppebehandling. Energi og overskudd kan også reflektere at logopeder som skal tilby 

gruppe må være dedikerte og bevisste på at gruppebehandling krever tilstedeværelse og 

dedikasjon. Overskudd kan vise til flere ting, som for eksempel personlig overskudd, 

tidsoverskudd eller overskudd i form av ressurser. I likhet med Conture (2001, s. 292) kan det 

tyde på at Conny er bevisst på at det kreves mye av logopeden.  

 

Andy sier dette om hvem h*n tror gruppebehandling kan være spesielt aktuelt for i forhold til 

personer som stammer: 

 

Nei vet du jeg tror kanskje at gruppen ungdomsskoleelever altså … ikke unge voksne 

men ungdomsskoleelever som er veldig… utsatt eller opplever seg selv utsatt i med 

sitt handicap eller med sin … hva skal jeg kalle det sin utfordring fordi … ja i norsk 

skole i dag så er det stilles det store krav til … å presentere ting muntlig og det er en 
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stor utfordring og det er veldig viktig for … disse ungdommene å få … få trening i det 

å få oppleve at det går ann å få … tørre å snakke i en forsamling og da hadde det vært 

fint å øve seg i en forsamling for som…. forstår problemet så da tenker jeg gruppe 

gruppetrening vil være veldig verdifullt egentlig (Andy).  

 

Andy beskriver her hvorfor gruppe kan være aktuelt for elever på ungdomsskolen ved å 

trekke linjer mellom behandling og relevans for livet utenfor logopedkontoret. Det kan tolkes 

som at det kan være overføringsverdi mellom gruppebehandling og spesifikke utfordringer 

klienter møter i hverdagen. Paralleller kan trekkes til Manning og DiLollo (2018, s. 425) sin 

uttalelse om at en fordel med gruppebehandling er at aktivitetene i gruppen kan være en 

forlengelse av individuell behandling. I likhet med Manning og DiLollo (2018, s. 431) 

forteller Andy at presentasjoner i forbindelse med skole og jobb kan øves på i grupper. 

Gruppemedlemmene kan komme med tilbakemeldinger, og personen som har presentert noe 

kan oppleve støtte og aksept. Andy vurderer gruppebehandling som viktig i denne 

sammenheng.  

 

Conny forteller om en kunstnerisk aktivitet fra da h*n jobbet med en gruppe. Jeg stiller derfor 

spørsmål om Conny opplevde at denne aktiviteten var effektiv. Conny svarer:  

 

 Veldig altså det var veldig god respons på at det (Conny). 

 

Jeg spør videre om hvilke tilbakemeldinger Conny fikk på samme aktivitet. Svaret lyder: 

 

Jo altså de likte det der altså at det er fordi at å ta i bruk andre sider av seg selv 

(Conny).  

 

Det Conny sier kan tyde på at det vil være fordelaktig å inkludere aktiviteter i gruppen hvor 

det jobbes med hele personen, og ikke bare den delen av personen som stammer. Det kan 

reflektere en integrert behandling som inkluderer både flytskapende, og 

stammemodifiserende behandling vist til av Garsten og Lundström (2008, s. 439).  

 

Om gruppebehandling og individuell behandling sier Andy dette: 
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Gruppebehandling alene har jeg kanskje ikke så tro på jeg tror du må individuell 

behandling i kombinasjon med gruppebehandling tror jeg, jeg vet ikke i og med at jeg 

ikke har prøvd det som logoped så har jeg ikke så mye mer å si om det egentlig fordi 

men sammensetningen vil være viktig og det å sørge for det å sørge for at… alle får 

komme med sitt og at alt det som … kommer opp er like viktig som er viktige ting 

altså at man ikke at ja at man skaper en aksepterende … stemning (Andy).  

 

I dette utdraget er det flere interessante elementer. I likhet med litteraturen (Preus, 1995, s. 

185; Hardis, 2006, s. 38) om ungdom og voksne som stammer ser Andy viktigheten av at 

gruppebehandling bør suppleres med individuell behandling. Noen klienter kan ha behov for 

å bruke mye tid sammen med en logoped alene for å jobbe med spesifikke mål, for eksempel 

å trene mye på flytskapende teknikker. Andy viser også til at sammensetningen er viktig, og 

at alle skal oppleve at de er like viktige i gruppen.  

 

Informantene viser til flere punkter de mener logopeden må ha kunnskap om, og eksempler 

på dette er kunnskap om faget (Conny), ha gode lederegenskaper (Andy), og vite hvilke 

aktiviteter og språk som tilsvarer aldersgruppen man jobber med (Benny). Dette samsvarer 

med teorien som sier at en gruppeleder må ha kompetanse for å kunne utføre oppgavene 

(Gjøsund & Huseby, 2009, s. 125). Sett i lys av teori om holdninger kan den kognitive 

komponenten vise til kunnskapen informantene trekker frem, den affektive komponenten kan 

omhandle informantenes følelser om at det er viktig, og den atferdsmessige komponenten kan 

reflektere logopedens evne til å bruke denne kunnskapen, altså kompetanse. En potensiell 

holdning blant informantene kan derfor være at det er viktig for logopeden å ha tilstrekkelig 

kunnskap om gruppebehandling for personer som stammer.  

 

Jeg spurte alle informantene om de følte seg kompetente til å tilby gruppebehandling og de 

svarte følgende: 

 

Jeg føler meg vel ganske trygg på det i og med at jeg driver å prøver det stadig vekk 

(Benny). 

 

Ja det tror jeg (Andy). Men … jo jeg tror kanskje at jeg hadde turt det ja men det 

hadde vært fryktelig spennende og veldig … utfordrende det tror jeg ja, første gang. 
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Sikkert vet ikke … men jeg tenker at det er såpass mye å hente på det å … høste 

erfaringer av hverandre … gjør det verdt å prøve ja (Andy).  

 

Jo jeg har jo jobbet som (Annet yrke) og jeg har jobbet som … ja og har hatt for så 

vidt grupper og ledet et møte for andre språkvansker i og med at jeg er med sånn så 

jeg føler jo at jeg er kompetent til det ja hvis jeg ikke, hvis jeg hadde svart noe annet 

så burde jeg ha sluttet å jobbe (Conny).  

 

Alle informantene uttrykker her at de føler seg kompetente nok til å tilby gruppebehandling. 

Dette indikerer et mønster på at informantene føler de har kunnskapen og kompetansen som 

kreves til å tilby denne behandlingsformen. Andy trekker også frem at det er mye å hente 

gjennom å få nye erfaringer, og at det vil være verdt det. Van Riper (1973, s. 165) skriver at 

en av utfordringene med gruppebehandling for personer som stammer er at det trengs en 

terapeut som kan lede gruppen og at det ikke er så mange av dem. Alle informantene sier at 

de føler seg kompetente til å tilby gruppebehandling. I Eagly og Chaiken (1993, s. 1) sin 

definisjon av holdning vektlegger de evaluering, og at holdninger kommer til uttrykk 

gjennom evaluering av en enhet. I dette tilfellet kan enheten ses som informantens vurdering 

av egen kunnskap og kompetanse. Den affektive komponenten i Benny sitt utdrag kan 

reflektere at Benny sier h*n føler seg kompetent, og den atferdsmessige komponenten 

kommer frem ved at Benny forteller at h*n gjentagende prøver å tilby gruppe. Den kognitive 

komponenten er ikke tydelig på samme måte, men kan tenkes å være at Benny tenker at h*n 

er komponent nok. Raaheim (2002, s. 81) forklarer den kognitive komponenten som det man 

tenker, og jeg mener at det er logisk å anta at det er slik Benny tenker ettersom h*n sier at 

h*n føler seg kompetent. Den atferdsmessige komponenten hos Andy kan her tenkes å være 

at Andy hadde tørt å tilby gruppebehandling, den affektive tyder på å være følelser av 

spenning, og en utfordrende oppgave. Den kognitive komponenten er interessant fordi Andy 

sier at selv om det kan være utfordrende i begynnelsen vil det være verdt strevet. Den 

affektive komponenten hos Conny uttrykkes ganske tydelig siden h*n sier at h*n føler seg 

kompetent. Denne synes å være forankret i erfaring som kan reflektere Conny sine tanker, 

altså den kognitive komponenten. Den atferdsmessige komponenten hos Conny kan både 

være gjennomføringen av tidligere gruppebehandling. På en annen side kan 

atferdskomponenten være at Conny sier at h*n burde ikke jobbet mer om h*n hadde svart noe 

annet.  
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Holdningers gradering i forhold til helt positiv, eller helt negativ er også interessant å se på i 

Andy sitt tilfelle. Til tross for at Andy uttrykker ambivalente følelser angående oppstart av 

gruppen understreker h*n at det ikke veier like tungt som det potensielle utfallet av å tilby 

gruppebehandling. Dette viser til holdningers kompleksitet, og kan reflektere hvilke 

holdninger andre logopeder også kan ha i forhold til å starte en gruppe. Ut fra dette kan det 

tolkes som om informantene har en generelt positiv holdning til egne evner, og at de føler seg 

kompetente nok til å tilby gruppebehandling.  

 

Informantene fremstår som både reflektere og bevisste overfor hvilken kunnskap og 

kompetanse det er viktig for en logoped å ha for å tilby gruppebehandling. Sett i lys av Eagly 

og Chaiken (1993) sin definisjon av holdninger og fokus på evaluering, tyder det på at alle 

informantene evaluerer kunnskap og kompetanse som viktig.  

 

5.2 Praktiske hensyn ved gruppebehandling 
I samtale om Benny sin erfaring med gruppebehandling for personer som stammer forteller 

Benny blant annet om avstand og reisevei i forhold til å tilby gruppebehandling. H*n 

begynner med å fortelle om sin erfaring med gruppebehandling:  

 

For det første så hadde jeg det når jeg var student og det jo da en god stund siden. Da 

var den ene praksisperioden min var da i gruppebehandling med ungdom som 

stammer og det syntes jeg var veldig spennende…så kommer du da og skal tilbake til 

virkeligheten hvor det er en stor kommune store avstander… så det her har vært litt 

sånn praktiske utfordringer men jeg har prøvd (Benny).  

 

Benny uttaler seg også om praktiske hensyn slik: 

 

Ja det har noe med de praktiske rammene vi jobber inn under for skal jeg drive 

gruppebehandling så må jeg kjøre til en skole, hente en elev og kjøre ned til en 

ungdomsskole for å ha en time og så må jeg kjøre den eleven tilbake igjen sant og da 

begynner det å bli utfordrende (Benny).  

 

I det første utdraget forteller Benny at det er store avstander h*n må forholde seg til som 

logoped.  
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Dette presiserer Benny i det andre utdraget ved å beskrive reiseveien en logoped kan støte på 

for å tilby gruppebehandling. Dette kan tolkes som at avstand og reisevei er konkrete hensyn 

som må tas med i betraktning. I likhet med Benny støtter teorien at vansker med å tilby 

gruppebehandling for personer som stammer kan skyldes transport eller planlegging (Luper 

og Mulder, 1964, s. 8). Annen teori (Hardis, 2006, s. 39) trekker frem at avstand ikke syntes å 

være et hinder for elever og foreldre i forbindelse med gruppebehandling. Det kan tolkes som 

at logopeder kan ha større praktiske utfordringer i forbindelse med reisevei enn deltagere og 

deres familiemedlemmer.  

 

Conny sier dette om hvilke faktorer som kan påvirke om man kan tilby gruppebehandling: 

 

Ja det kan jo ikke være for langt i mellom.. altså jeg tror det er fryktelig vanskelig for 

oss å få til … organisert gruppebehandling hvis man ikke avsetter…ja… rett og slett 

tid…man må gi mulighet man må ha et sted man kan reise til da tror jeg i Norge 

bortsett fra i Oslo da ikke sant og Bergen og Trondheim og Stavanger (Conny).  

  

Conny gir også et annet eksempel på organisering: 

 

Men det er jo vanskelig å få det organisert her enn i Danmark for eksempel… ikke 

sant Danmark som er mindre enn Finnmark (Conny).  

 

I det første av de to utdraget signert Conny vil avstanden ha betydning for å tilby 

gruppebehandling. Når Conny sier at tid er av betydning kan dette tolkes som tid i 

forbindelse med reisevei, og tid logopeden bruker for å organisere gruppebehandlingen. I det 

andre utdraget viser Conny til et konkret eksempel på avstander i Norge i forhold til et annet 

land. Det kan tolkes som at avstand er en reell utfordring logopeder møter i hverdagen. 

Logan, Simpson, Durling, & Balls (2013, s. 73) beskrev tilgangen på behandling i 

Storbritannia som et ’Geografisk lotteri’. Det kan trekkes paralleller til både tilbud om 

stammebehandling generelt, og særlig gruppebehandling som kan være mer vanskelig å 

organisere og dermed tilby.  
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Jeg spør Conny om noen klienter har etterspurt gruppebehandling, og Conny svarer:  

	

Nei …det har ikke vært det, for jeg har vel egentlig tenkt at vil vel og jeg har spurt … 

om han eller hun … kunne vært interessert i å møte andre og de har ikke stilt seg 

avvisende men … det er vanskelig å få til når man bor i et land som Norge (Conny).  

 

Jeg spør Conny om h*n kan utdype dette og Conny forteller om det antagelig går lettere for 

Michael Palin-senteret i London, og viser til skuespilleren Michael Palin som har gitt navnet 

sitt til senteret.  

 

Så han har jo donert penger sånn at ulike stammeskoler i London blant annet der er 

det jo lett treffe altså folk bor ikke så langt i fra hverandre. Man kan organisere det på 

veldig og da er det gruppebehandling og det har vært en del programmer på tv 

omkring det (Conny).  

 

Conny trekker her inn økonomi, og organisering av gruppebehandling. I likhet med Hardis 

(2006, s. 39) synes økonomi å være et betydningsfullt aspekt for å tilby gruppebehandling for 

personer som stammer. Det synes også kan være lettere å tilby gruppebehandling på et sted 

med kortere avstander.  

 

Benny reflekterer også over å ha gruppebehandling etter skoletid. Med ’vi’ mener Benny seg 

selv og kollegaene sine.  

 

Vi har diskutert det her om vi skulle tilby grupper på ettermiddagen for eksempel men 

… jeg tviler på om vi får de ungdommene til å komme hit etter skoletid frivillig til å 

være med i en stammegruppe [hvis ikke] mamma eller pappa dytter dem avgårde… 

da konkurrerer vi og med fritidsinteresser håndball fotball og så at de frivillig kommer 

inn på en gruppe dette blir for skummelt … så det må være noe som skjer i skoletiden 

som det er sånn dette er du med på for dette er det du har i den timen det står på din 

timeplan at du skal til logoped (Benny).  

 

Ifølge Benny har h*n og kollegaene vurdert om gruppebehandling er aktuelt å arrangere etter 

skoletiden, men det er flere faktorer som vil påvirke dette. I likhet med McNeil (2013, s. 198) 

kan tolkes slik at det kan være utfordrende å engasjere ungdommer til å delta i 



	57	

gruppebehandling, for det er andre avtaler som kan være mer fristende. Teorien støtter også 

at konkurrerende fritidsinteresser er en faktor som gjør forholdene for behandling mindre 

ideelle (Luper & Mulder, 1964, s. 8). Benny viser også til at foreldre må involveres dersom 

gruppene skal holdes etter skoletid.  

 

Benny kommentere størrelsen på grupper: 

 

Og når jeg sier gruppe nå så er det litt viktig at ( ) tenke så den gruppe var ikke stor 

den gruppe nå snakker vi to. Ja for det jeg klarer ikke samle flere og det er noe med at 

du ikke har flere å ta av på samme nogen lunde samme alder samtidig så hvis du har 

to på omtrent samme trinn så er det … det du har å bygge på for å lage gruppe i en 

sånn liten kommunal stilling (Benny).  

 

Og av det skal jeg klare å finne folk som er inne til behandling på samme tid som er 

såpass like at det går ann å sette dem samme. Så det er så få… som klarer å matche 

sammen (Benny).  

 

I disse to utdragene kommer det frem at Benny har opplevd at det ikke er så mange klienter 

på samme tid som kan passe sammen i gruppe. H*n viser til at deltagere som er jevnaldrende 

er av betydning for om det er mulig å etablere en gruppe, og hvorvidt deltagerne er like nok 

til passe sammen. Benny nevner også ansettelsesforhold som kan tolkes som en faktor som 

også kan påvirke. Forsyth (2006, s. 3) definerte en gruppe som to eller flere personer som er 

knyttet sammen via sosiale relasjoner, og det stemmer overens med det Benny forteller om 

størrelsen på gruppene h*n har erfaring med. Benny forteller at gruppene h*n har holdt har 

bare bestått av to klienter fordi det er gruppene h*n kan lage i sin stilling som kommunal 

logoped. Det kan både tolkes som klienttilgangen er begrenset, i tillegg til at det kan finnes 

noen utfordringer i forhold til ansettelsesforhold. Teorien støtter at å kjenne til praktiske 

rammer er en av lederens oppgaver Gjøsund og Huseby (2009, s. 125). I dette tilfellet kan 

disse rammene potensielt være en hindring.  

 

Andy får spørsmål om h*n mener det er praktisk gjennomførbart å tilby gruppe i forhold 

rammene h*n har rundt seg nå, og svarer slik: 
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…Ja hvis det hadde vært flere i på samme alder så tror jeg at det hadde vært mulig 

men… selv veit jeg om bare to som … kanskje noen til … i omegn liksom … men 

som ikke har fått … forhåndsgodkjenning hos HELFO sant sånn at det er kommunal 

logoped som på en måte skal ta seg av … logopediske tilbudet i kommunene og for 

barn under 18 år … så der … noen hindringer der (Andy).  

 

Jeg spør Andy om hvor styrende h*n tror de faktorene er, og da svarer h*n: 

 

De er nok litt styrende fordi atte gruppe tror jeg … nesten sikker på … må være mer 

enn tre… og i en liten kommune så er det ikke så mange å ta av. Nei, så det er en 

hindring … og eller så hvis foreldrene skal betale privat så er det ganske dyrt (Andy).  

 

I de to foregående utdragene fra Andy kan man se at Andy trekker frem reglementet fra 

HELFO, antall personer som stammer i en liten kommune og det økonomiske aspektet. Det 

kan virke som dette er hensyn som noen logopeder må forholde seg til. Andy sine to svar kan 

her tolkes som at for å kunne tilby gruppebehandling må det være nok klienter på samme 

alder. Selv om det hadde vært interessant å diskutere reglement og de større overordene 

rammene logopeder jobber under, er det ikke er rom for det i denne oppgaven. Jeg har likevel 

valgt å ta med utdraget fra Andy for å anerkjenne at det er reglement logopeder må forholde 

seg til.  

 

Benny jobber i det Benny vurderer som en stor kommune når jeg spør om h*n vil beskrive 

kommunen h*n jobber i som liten, middels stor eller stor. Det kan tyde på at det til og med er 

vanskelig å tilby gruppebehandling også store kommuner. I større kommuner er det potensielt 

flere som stammer basert på rent folketall og prevalens av personer som stammer. Andy 

forteller at det ikke er så mange personer som stammer i en liten komme, og da er det naturlig 

færre mennesker. Klienttilgang kan tyde på være en utfordring uansett hvilken type kommune 

logopeden arbeider i. Ifølge Ilstad & Nystuen (1997, s. 120) er det også lettere å etablere 

grupper hvor medlemmene er nærme hverandre. Benny understreker spesielt at gruppene 

ikke var store, og peker på at det kan være vanskelig å tilby gruppebehandling for logopeder 

som er ansatt i små kommunale stillinger. På den ene siden anbefaler teorien grupper med 

flere medlemmer enn det Benny sier h*n har fått til (Luterman, 2008, s. 142; Conture (2001, 

s. 290). På den andre siden skriver Gazda (1989, s. 396) at man kan få mye ut av grupper med 

så få som tre deltagere, men at det svekker mulighetene til interaksjon.  
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Når jeg spør Benny om det er noe h*n ønsker å legge til svarer h*n: 

 

Altså jeg skulle ønske det var mer mulighet til å jobbe gruppebasert hvis i hvis det 

hadde vært den ideelle verden og ikke ikke ja så ser jeg a det er måte å jobbe på som 

gir … jeg tror vil gi mer effekt enn å drive bare enetimer men av praktiske hensyn går 

det ikke og av det skal jeg klare å finne folk som er inne til behandling på samme tid 

som er såpass like at det går ann å sette dem sammen så er det så få … som klarer å 

matche sammen (Benny).  

 

Benny forteller at h*n ønsker å tilby mer gruppebehandling fordi h*n tror det gir mer effekt 

enn individuell behandling, men kan ikke på grunn av praktiske hensyn. Teorien (Preus, 

1995, s.185) støtter at gruppebehandling kan være mer betydningsfull for unge og voksne. 

Utfordringer med dette er å finne klienter som passer i gruppen nevnes som et ekstra element 

som spiller inn her. Dette utdraget kan tolkes slik at det er praktiske hensyn i hverdagen som 

kan være utfordrende å forhold seg til.  

 

Det som er spesielt interessant med dette temaet er at informantene synes å ha en mer 

nyansert holdning til gruppebehandling for personer som stammer sammenlignet med de 

andre temaene. Som teorien tilsier vil holdninger kunne ha en gradering av hvor mye man er 

for eller imot noe (Eagly & Chaiken, 1993, s. 1; Ilstad & Nystuen, 1997, s. 95). Det synes å 

komme frem her når Benny vurdere praktiske hensyn som reisevei som utfordrende. Conny 

eksemplifiserer dette også med at det er lettere med kortere avstander i London. Den 

kognitive komponenten som kan være gjeldene for både Benny og Conny kan her være 

tankene om hvordan gruppebehandling kan organiseres, og den atferdsmessige komponenten 

kan tenkes å være den faktiske muligheten til å gjennomføre behandling. Den affektive 

komponenten kan være følelsen av at det er utfordrende. Basert på dette foreslås det at Benny 

og Conny sin holdning til reisevei og avstand er utfordrende. Andy virker å vurdere praktiske 

hensynene som forhåndsgodkjenning fra HELFO, og antall klienter på samme alder som 

hindringer. De tre komponentene i holdninger kommer ikke så tydelig frem hos Andy i dette 

tilfellet, men dersom man hensyn til den evaluerende komponenten i definisjonen til Eagly og 

Chaiken (1993, s. 1), og ser på praktiske hensyn som en enhet kan noen slutninger trekkes. 

Slik Andy vurderer praktiske hensyn kan det tyde på at Andy også mener at praktiske hensyn 

er utfordrende.  
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5.3 Sammensetningen av gruppen.  
Benny forteller om utfordringer med gruppebehandling:  

 

Utfordringen er å klare å finne elever som er såpass like at de får noe ut av det fordi 

det er ikke sånn at fordi man stammer så passer man plutselig bare sammen. For det 

da kommer det med alle de andre faktorene inn og … og så spørs det om du har 

stamming sammen med Downs syndrom har du stamming sammen med Tourettes har 

du stamming og snakker to eller tre andre språk hvor norsk er det du kan dårligst så er 

det ikke nødvendigvis det er en god match i en gruppe. Da blir avstanden for stor og 

da får ( ) ikke noe ut av den gruppen så utfordringen er å klare å finne … noen som du 

kanskje ser dra hverandre litt (Benny).  

 

Ifølge Benny får man ikke noe ut av en gruppe dersom avstanden er for stor mellom 

medlemmene. Siden jevnaldrende kan la lignende opplevelser slik Gazda (1989, s. 395) 

forklarer det kan dette være et eksempel på et tilfelle hvor medlemmer kan dra hverandre litt.  

Benny sier også at andre vansker som Down Syndrom og dårlig norskforståelse kan ha 

innvirkning på om man passer sammen i gruppen. Dette kan tolkes som at det er flere 

faktorer som spiller inn for at gruppemedlemmene skal passe sammen. 

 

Andy forteller også om sammensetningen av gruppen: 

 

Sammensetningen av gruppa er jo vil jo være viktig… at ikke du har … ja å få med 

alle og der er jo da terapeuten eller behandleren viktig i en sånn sammenheng og 

sørge for at alle … alle føler seg vel der. Er jo ikke vits å fortsette med en gruppe som 

ikke funker da må man sette den sammen på en annen måte (Andy).  

 

Andy trekker her frem at sammensetningen er viktig, og viser samtidig til behandleren eller 

terapeuten sin betydning. Dette er i tråd med funnene til Lien og Trønsdal (2009, s. 89) om at 

logopedens rolle var viktig for informantene. Et annet interessant poeng her er Andys 

refleksjon over hva behandleren eller terapeuten bør gjøre dersom gruppen ikke fungerer. Det 

tyder på at Andy er bevisst på at grupper ikke alltid fungerer, og mener at det er viktig å gjøre 

noe med situasjonen.  
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Benny gir også et eksempel på en gruppe hvor sammensetningen av medlemmene ikke 

fungerte. 

 

Jeg har prøvd å sette sammen to hvor det ikke matcha nemlig, og det ja … da skjer det 

at man plutselig kan sitte og snakke helt flytende for man bruker alle strategiene man 

har for å prøve å gjemme det … og snakke lite for da unngår du å stamme ( ) inntar de 

der frasene med kult eller oi. Du tar alle de der i stedet for så må jeg tenke … hva 

skjedde nå for sånn pleier ikke du å være når vi er alene ja? (Benny).  

 

Når jeg spør Benny hva h*n gjorde videre svarer Benny: 

 

Jeg fortsatte ikke med den gruppa. Avstanden var for stor mellom de .. ja (Benny).  

 

Her forklarer Benny hva som skjedde da h*n hadde en gruppe som ikke fungerte. Benny 

beskriver hvordan den ene deltageren reagerte, og hva Benny selv reflektere over. Dette 

utdraget er interessant med tanke på hvordan Benny reagerte, og hva h*n valgte å gjøre med 

situasjonen. Selv om klienten stammer betyr det ikke at man automatisk fungere i gruppen, 

og dette understreker Benny. Dette er i tråd med hva Luterman (2008, s. 141) skriver om at 

samme diagnose eller merkelapp er alle ulike. Kommunikasjonsmønstret er en av faktorene 

som avgjør gruppens fungering (Gjøsund og Huseby, 2009, s. 26-27). Dette stemmer overens 

med Benny sitt eksempel. 

 

Å avslutte grupper er en viktig del av gruppens historie slik Luterman (2008, s. 140) legger 

frem, og det er i tråd med det Benny og Andy forteller. Benny valgte å avslutte den nevnte 

gruppen, og Andy nevner også at man ikke skal fortsette med grupper som ikke fungerer. 

Atferdskomponenten kan tilsvare handlingen med å faktisk ha avsluttet, eller å avslutte 

grupper som ikke fungerer. Den kognitive komponenten kan tenkes å være tankene og 

refleksjonene om å avslutte gruppen, og den affektive komponenten kan reflekteres i 

logopedens følelse av at gruppen ikke fungerer. Slik kan det oppsummeres at Benny og Andy 

sin holdninger angående slike grupper er at de er viktige å avslutte den eller endre gruppen. 

En annen holdning kan også være at gruppesammensetning vil være viktig og avgjørende for 

om gruppen fungerer og om man bør fortsette med den.  
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Andy kommenterer gruppesammensetning med dette eksemplet:  

 

Sånn er det jo i alle slags grupper det bør ikke være … det bør ikke være for mange 

poffer i en gruppe … for hver poff så bør det være to tre piffer for å si det sånn. Dette 

eksemplet er egentlig fra et idrettslag. Der hadde de…der hadde de sett at samarbeidet 

på banen fungerte best hvis man ikke hadde mer en poff, en poff det er en som ikke 

sant som sier at nei dette går ikke å alltid er det sånn … nei ikke sant som bygger 

laget ned. Du må ha overvekt av piffer som bygger opp for at dynamikken skal … 

skal virke samlende (Andy).  

 

Andy viser her til hvordan man kan tenke når man setter sammen en gruppe, og hvordan 

balansen mellom deltagerne er viktig. Dette kan tolkes som at det er viktig for logopeden å 

være bevisst hvordan gruppen settes sammen, og hvilke deltagere som kan passe sammen i en 

gruppe. Andy viser også til hvordan sammensetningen av deltagere kan påvirke 

gruppedynamikken, og samholdet.  

 

Jeg spør Conny om h*n tenker gruppebehandling kan passe mer for noen enn for andre, og 

Conny svarer: 

 

Det tror jeg jo, og det står også omtalt her i denne boka så står det var vel det en 

Bryngelson som mente at man skulle ta hensyn til en del ting som var veldig viktige 

når det gjaldt… hvordan man er skrudd sammen som menneske hvordan man tenker 

og føler det er veldig viktige det at man kan få et opplegg som … ja… altså man kan 

ha et tilbud om gruppe men man skal ikke presse på tvinge alle sammen inn i det 

opplegget som vel altså jeg tenker (Conny).  

 

Conny forteller altså her at h*n tror at gruppebehandling kan være mer aktuelt for noen, og 

viser også til litteratur som underbygger påstanden. Et interessant poeng ved dette utdraget er 

at Conny sier at ikke alle skal tvinges inn i det samme opplegget. I denne sammenhengen kan 

det tolkes som at gruppebehandling ikke er aktuelt for alle. Dette er relevant for 

gruppesammensetningen i den forstand at ikke alle klienter logopeden har er noen som vil 

passe i en gruppe.  
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Enkeltpersonen i gruppe omtaler Conny slik:  

 

Når jeg jobber så … jeg bruker vel intuisjon det er jo et ord. Det er ikke instinkt for 

det er dyrene som har instinkter… men at du føler hva som er riktig her og nå og da er 

det min oppgave å støtte personen, og hvordan h*n vill ha agert i en gruppe vet jeg 

ikke for det har jeg ikke prøvd jeg har ikke spurt personen (Conny).  

 

Conny refererer her til en klient. Conny forklarer at h*n vet ikke hvordan klienten ville 

fungert i en gruppe, og det kan tolkes slik at det er ikke alltid mulig å forutse om hvordan 

klienter fungerer i gruppesammenheng.  

 

Benny forteller om intensjonen bak gruppe og utvalg av deltagere slik: 

 

Ja hvorfor ønsker jeg å prøve gruppe… hva er det jeg tror at jeg kan få ut av med å 

putte deg og deg i gruppe sammen. Hvorfor tar jeg ikke da en annen i stedet hva er det 

som gjør at jeg tenker at en annen passer ikke inn men bare deg og deg det ja (Benny).  

 

Benny viser her hvordan h*n tenker i forhold til gruppesammensetningen. H*n reflektere 

både over hvordan deltagerne potensielt passer sammen, og hvorfor akkurat den deltageren 

skal velges til å være med i gruppen. Benny kommenterer tanken med hvorfor man velger ut 

spesifikke personer til en gruppe. Her kan man få et innblikk i den som kan synes å være 

intensjonelle komponenten i Korsnes (2002, s.113) sin definisjon av holdninger. Hvorfor 

velger man akkurat den eller den personen til å være med i gruppen. Litteraturen støtter at de 

som velges til å være med i en gruppe kommer ann på hvilken gruppe det er (Gazda, 1989, s. 

394).  

 

Ekskluderingsmetoden for å velge gruppemedlemmer beskrevet av Yalom og Leszcz (2005, 

s. 233-234) kan også tenkes å bidra i dette tilfellet. Utvelgingen av deltagere vil være den 

atferdsmessige komponentene. En potensiell holdning Benny har kan altså være at det er 

viktig å velge ut passende deltagere til gruppen.  

 

I samtale med Andy om McGuire-programmet, og deres støttegrupper forteller Andy at 

oppfølgingen deltagerne får fra programmets fadderordning er viktig for noen, og for å hjelpe 

dem med å ikke gi opp.  
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Jeg spurte så Andy hvem h*n tror er unntakene, og Andy svarer: 

 

… nei det er ikke så godt å si … det er jo barn og ungdommer som stammer som ikke 

bryr seg og som ikke ønsker å fokusere på stammingen sin. Jeg har det bra med 

stammingen min og jeg … nei jeg trenger ikke å … men det er individuelle forskjeller 

rett og slett som … for noen passer det å være i en gruppebehandling i… og for noen 

passer det ikke (Andy).  

 

Dette utdraget er interessant fordi Andy viser til at gruppebehandling passer ikke for alle. 

Andy trekker frem ungdom som har det som kan antas som et avslappet forhold til egen 

stamming, som klienter som kanskje ikke trenger oppføling fra andre. På Andy understreker 

også at det er individuelle forskjeller hos klienter. Dette kan tolkes som at Andy er bevisst på 

klienters behov for ulike behandlingstilbud. Individuelle forskjeller kan også representeres 

ved at ikke alle klienter ønsker å diskutere tanker og følelser i en gruppe slik Yairi og Seery 

(2015, s. 310) legger frem.  

 

Benny forteller også om ungdom i grupper: 

 

Det der å være ungdom særlig de er og veldig usikre veldig sensitive veldig følsomme 

små sjeler, det skjer så mye. Om jeg setter sammen to tre andre ungdommer fra 

forskjellige skoler som ikke stammer så tror jeg og oppleve litt av det samme, for å si 

hei nå skal vi snakke om hvordan vi har det altså … hva … tror du at du hadde ville 

gjort det vi voksne det med en gang vi blir satt sammen vi vil jo prøve å finne ut hvem 

vi ( ) er vi og særlig de med … litt sånn usikker identitet ja det er litt noen av de er litt 

tøffe [ja] (Benny).  

 

Et interessant poeng som Benny trekker frem her er at selv om to ungdom stammer trenger 

ikke det bety at de passer sammen i en gruppe. Det kan tolkes som at Benny er bevisst på at 

det kan krever mer enn stamming som fellestrekk for å passe sammen i en gruppe. Dette kan 

naturligvis ha overføringsverdi til andre aldersgrupper også, slik som Benny trekker 

paralleller til hva voksne ville gjort i samme situasjon. I likhet med litteraturen (McNeil, 

2013) viser Benny til ungdomstidens særegne egenskaper.  
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Det kan virke som alle informantene er bevisste over at gruppebehandling ikke passer for alle 

som stammer. Andy sier for eksempel at for noen vil gruppebehandling passe og for noen vil 

ikke det passe. Conny har et interessant poeng når h*n sier at man ikke skal dytte alle inn i 

samme tilbud. Det kan være utfordrende å finne ut hvilken type behandling som passer for 

den enkelte klienten, og det anerkjenner teorien (Guitar & McCauley, 2010, s. 1).  

 

Funnene fra dette temaet viser at informantene er bevisste over sammensetningen av gruppen. 

Dette kan være et eksempel på å kjenne til mellommenneskelige forhold som blir nevnt i 

teorien som en av lederens oppgaver i en gruppe (Gjøsund & Huseby, 2009, s. 125). 

Paralleller kan også trekkes til Yalom og Leszcz (2005, s. 231) som skriver at gode grupper 

starter med et godt utvalg av deltagere. Manning og DiLollo (2018, s. 427) anerkjenner også 

at utvalget av deltagere påvirker utfallet av gruppen. Kjennskap til mellommenneskelige 

forhold vil også være sentralt for å vite hvordan deltagerne i gruppen kan samhandle. 

Informantenes bevissthet rundt gruppesammensetningen kan sies å være deres vurdering av 

gruppen som enhet, slik som definisjonen til Eagly & Chaiken (1993, s. 1) uttrykker. 

Evalueringen kommer for eksempel frem gjennom Andy sitt eksempel av 

gruppesammensetning i sportssammenheng, Connys uttalelse om hvordan man er skrudd 

sammen som menneske, og Benny sin uttalelse om avstand mellom gruppemedlemmer som 

er for ulike. Det kan tyde på at informantens holdning her er at gruppesammensetningen er 

betydningsfull, og må tas hensyn til.  

 

5.4 Muligheten til å møte andre   
Når jeg spør Conny hvordan h*n tror gruppe kan være aktuelt for personer som stammer 

svarer h*n følgende: 

 

Jo det å kunne møte noen som har det samme problemet å kunne hente styrke i fra den 

andre fra gruppe å kunne møte og si at huff … det her var … det var slitsomt jeg 

hadde den og den opplevelsen det å få kunne sagt det … er så viktig… og det å kunne 

psyke hverandre opp da, til å tørre gå på ikke gi deg (Conny).  

 

Her trekker Conny frem flere elementer som viser til hvordan deltagelse i gruppe kan 

oppleves for personer som stammer. Et interessant aspekt her er at Conny viser til en flere 

elementer som kan tolkes som fordelaktige ved å møte andre som stammer i en gruppe. 
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Conny omtaler dem som viktige. Litteratur om psykoterapeutiske grupper (Kjølstad, 2004, s. 

48) viser til at samværet i gruppa åpner for muligheter til hjelpe hverandre, og utdraget fra 

Conny kan være et eksempel på dette.  

  

Benny svarer følgende når jeg spør hvilke fordeler h*n ser med gruppebehandling for 

personer som stammer: 

 

Jeg tror det er en fordel i å kunne møte noen og se at jeg er ikke alene … om det her 

for det blir noe annet om jeg bare sitter og forteller om … stamming og vi går igjen 

og blir kjent med men likevel så blir det veldig alene om det så det å møte en annen 

og de at den kanskje tenker og snakker litt sånn som deg for å ufarliggjøre det litt og 

normalisere det litt [så] skal du lære å akseptere egen stamming så er det på en måte 

lettere når det er flere eller om du er den ene sære som har det helst alene du har ingen 

på din skole (Benny) 

 

Ifølge Benny er det en fordel å møte andre og se at det er flere som stammer. Ufarliggjøring 

og oppdagelse av at andre også stammer kan virke som betydningsfullt. Slik Benny uttrykker 

det kan det tolkes som at gruppe kan være viktig for å akseptere egen stamming.  

 

I samtale om andre som har samme problematikk, og hvilke egenskaper ved gruppe som 

behandlingsmetode sier Andy følgende: 

 

Nei jeg tenker at det å oppleve støtte i den gruppen som sitter og hører på det du 

snakker de kjenner problematikken og du vet at det her er det ingen som kommer til å 

le av deg eller som kommer til å synes du høres dum ut eller for det mange … 

negative tanker en som går gjennom hodene på … på en som stammer, i hvertfall hvis 

de er vedvarende stammere så… kommet i ja det er det jo også en del studier på 

(Andy).  

 

I dette utdraget viser Andy til at man kan oppleve forståelse fra likesinnede i en gruppe. Det 

kan tolkes som at miljøet i grupper kan potensielt være et trygt sted for personer som 

stammer. Slik Andy legger frem kan en som stammer kan ha mange negative tanker om egen 

stamming. Sheehan (1970, s. 13) tar høyde for slike negative tanker og følelser i sin 

beskrivelse av stammingens skjulte sider som underdelen av et isfjell.  
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Disse mer skjulte delene av stamming kan være omfattende, og i litteraturen anbefaler Levy 

(1987, s. 107) gruppebehandling for personer med skjult stamming.  

 

Benny forteller om aktiviteter i en gruppe h*n hadde, og deltagernes kommunikasjon 

omkring stamming: 

 

Det å ufarliggjøre litt intervjue hverandre film hverandre [og se på] gjøre litt vi hadde 

masse oppgaven sånn også … når en sier jeg får så vondt i magen når jeg skal rekke 

opp hånda og den andre sier ja sånn har jeg det og du ser den der… du tenker akkurat 

som meg. [Akkurat] sånn har jeg det jeg trenger jo ikke kommentere si noe men 

hvordan de responderer på det hverandre sier gjør at jeg så at jeg er ikke alene om det 

… jeg er ikke unormal vi det er sånn vi tenker som stammer. Så bare den tror jeg var 

veldig nyttig (Benny).  

 

I dette eksemplet gir Benny eksempler på hvilke følelser som ble snakket om. Et interessant 

aspekt her er at Benny viser til at logopeden ikke alltid trenger å gjøre mer enn å være til 

stede for at klientene skal få snakket sammen og vise hverandre at de kan tenke likt om 

stammingen. Her kan det også trekkes paralleller til at samværet i psykoterapeutiske grupper 

åpner for muligheter til hjelpe hverandre slik litteraturen legger frem (Kjølstad, 2004, s. 48).  

 

I samtale om behandlingsalternativer sier Andy: 

 

Jeg synes det … jeg synes en kombinasjon med individuell behandling og 

gruppebehandling virker … interessant … det tror jeg (Andy). 

 

Jeg spør Andy om h*n kan utdype dette. 

 

Jeg tror det er mange barn… som tror de er alene i verden om å stamme og det å møte 

flere som … som har de samme… utfordringene som de selv… vil…være med i en 

sånn desensitiviseringsprosess altså det med å oppleve at det er ikke bare meg og 

kanskje komme i kontakt med noen som har kommet litt videre og som har som kan 

bidra med sine erfaringer og … så ja jeg har tro på at det er en vei å gå mens … det er 

ikke alltid det er mulig … jeg jobber i en liten kommune og det er ikke å lage en 

gruppe av (Andy).  
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Dette kan tolkes som at gruppebehandling bidra til en desensitiviseringsprosess. De som 

deltar kan både møte andre som stammer, men har også muligheten til å lære av hvordan de 

håndterer utfordringer. Andy sier at i grupper kan man møte andre som kan dele sine 

erfaringer og opplevelser. Ifølge Van Riper (1973, s. 165) kan en av fordelene med 

gruppebehandling være at deltagerne også innimellom kan oppleve at de også kan være 

andres behandlere. Det er interessant å reflektere over hvordan dette for eksempel kan styrke 

selvfølelsen eller selvtilliten til en som stammer. I gruppen kan deltagerne fortelle om egne 

erfaringer med å stamme, og kunne gi råd til andre som har lignende utfordringer.  

 

Conny forteller sin erfaring med å jobbe med gruppebehandling for personer som stammer. 

 

Jeg opplevde vel det også at gruppa støttet opp under hverandre da jeg jobbet med 

gruppebehandling. Ja … det var spennende og vi følte at vi fikk det veldig bra til da 

(Conny).  

 

Conny erfarte at gruppen støttet det som kan tolkes som den enkelte deltageren i gruppen. 

Dette er interessant fordi det kan sies å samsvarer med teori om hva som er fordeler med 

gruppebehandling for personer som stammer, og teori om støttegrupper. Luterman (1999, 

referert i Manning og DiLollo, s. 425) skriver som tidligere nevnt at gruppebehandling for 

personer som stammer er en blanding av ’therapy groups’ og ’counseling groups’, og det kan 

dette være et eksempel på. Det kan tolkes som at miljøet i gruppen som Conny hadde 

fungerte godt, og at deltagerne støttet hverandre. 

 

Benny forteller om sine erfaringer med en gruppe med to barn fra småskoletrinnet: 

 

Jeg satte sammen to fra småbarnstrinnet … hadde en haug med legoklosser og han 

ene han begynte å stamme ganske fort hvor på han andre kikka på han og tenkte du 

driver å erter meg til han oppdaga at oi du stammer jo du og du snakker sånn ja.  

 

Jeg spør Benny senere om barna fortalte Benny hvordan de opplevde å møte den andre, og 

om Benny fikk noe inntrykk av utbyttet barna fikk.  
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Ja altså når du er seksåringer så er det ikke sånn der jeg synes dette var veldig nyttig 

for meg det er det ikke så veldig reflekterte, men den der h*n snakker sånn som meg 

og du ser på en måte den at det var noen slags vi-opplevelse (Benny).  

 

Benny viser til et interessant poeng blant mindre barn, og hvordan de kan oppleve å møte 

andre som stammer. Barn uttrykker seg på sin måte, og det kan noen ganger være vanskelig å 

sette ord på følelser og opplevelser. Benny illustrerer dette med at h*n oppfattet denne 

opplevelsen hos barna som en ’Vi-opplevelse’, og ’Han snakker sånn som meg’. Tradisjonelt 

så man hovedsakelig stammingen som en trinnvis utvikling hvor bevissthet rundt stammingen 

kom senere i utviklingen, selv om disse forfatterne har påpekt at det er variasjon (Van Riper, 

1982, Bloodstein 1995, Guitar, 2014). Benny beskriver her at mindre barn er bevisst på egen 

stamming, og dette støttes av nyere forskning (Vanryckeghem, Brutten og Hernandez, 2005, 

s. 307). Ettersom noen av fordelene med gruppebehandling kan være å både uttrykke følelser 

og møte andre som stammer (Van Riper, 1973, s. 165) kan det tyde på at gruppebehandling er 

aktuelt for mindre barn også. Dette kan tolkes som at selv små barn kan ha behov for å møte 

hverandre, og oppleve at andre også stammer. 

 

Andy forteller om hvordan det kan være å møte andre som stammer. 

 

NIFS altså norsk interesseforening for stamming og løpsk tale de arrangerer jo sånn 

ungdomstreff og det tror jeg er… veldig forløsende for mange som tror de er alene i 

verden. Ja … å kjenne at dette her er noe som mange sliter med og som … jeg tror 

de… opplever som positivt å være sammen bare rett og slett uten akkurat 

behandlingen men også bare å møtes (Andy).  

 

Andy forteller her at noen ganger holder det bare med å møte andre som stammer uten at 

behandling er involvert, og viser til NIFS. Dette samsvarer med teori om støttegrupper 

(Guitar, 2014, s. 315; Guitar & McCauley, 2010, s. 17).  

 

Alle informantene uttrykker at i gruppebehandling gir personer som stammer muligheten til å 

møte andre. Dette stemmer overens med teorien som sier at gruppebehandling gir personer 

som stammer muligheten til å møte andre som har samme utfordringer som dem selv (Van 

Riper, 1973; Greene, 1942;  Preus 1977). Alle informantene viser også til eksempler som å 

kunne dele følelser og møte andre som forstå hvordan det oppleves å stamme.  
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Dette er i tråd med teoriens beskrivelse av hvordan personer som stammer kan oppleve å 

delta i gruppebehandling (Conture, 2001, s. 289; Van Riper, 1973, s. 165). Det kan tyde på at 

informantene vurderer dette som fordeler med gruppebehandling. Ses dette i lys av Eagly og 

Chaiken (1993, s. 1) sin definisjon av holdninger kan det trekkes noen slutninger om en 

potensiell holdning blant informantene.  

 

Her vurderes muligheten personer som stammer har til å møte andre som stammer. Den 

kognitive komponenten kan være de tankene informantene har om fordelene som 

gruppebehandling gir, mens den atferdsmessige komponenten kan tenkes å være deltagelsen i 

gruppen. Til slutt kan den affektive komponenten vises til de positive følelsene som kan 

oppleves ved å delta i gruppebehandling. Basert på dette foreslåes det her at informantene har 

en positiv holdning til muligheten personer som stammer har til å møte i andre i 

gruppebehandling.  

 

5.5   Sammenfatning av temaene  
De fire temaene som er presentert og drøftet viser til ulike aspekter ved hvilke holdninger 

informantene har til gruppebehandling for personer som stammer. Informantene har ulik 

bakgrunn, og erfaring med gruppebehandling for personer som stammer, men resultatene 

tyder på at de mener mye av det samme.  

 

Et interessant funn er for eksempel at alle informantene seg selv som kompetente nok til å 

tilby gruppebehandling. Temaet ’Praktiske hensyn’ forteller en god del om informantenes 

holdninger, og viser hvordan logopeder må forholde seg til praktiske hensyn i sammenheng 

med gruppebehandling for personer som stammer. Alle informantene viser til helt konkrete 

utfordringer som reisevei og klienttilgang de må forholde seg til i sin arbeidsdag. Benny er 

spesielt tydelig når h*n uttrykker at h*n ønsker å jobbe mer med gruppebehandling fordi h*n 

tror det gir større utbytte for deltagerne. Likevel møter h*n på utfordringer, som grenser over 

mot faktiske hindringer. Majoriteten av barn som begynner å stamme vil slutte å stamme 

(Garsten og Lundström, 2008, s. 435), og voksne som stammer utgjør ikke mer enn omtrent 1 

% (Ramberg og Samuelsson, 2008, s. 446). Informantene indikerer også at ikke alle vil passe 

inn i en gruppe. Ses dette i sammenheng med informantens bevissthet overfor 

gruppesammensetningen indikerer det at det kan være vanskelig å tilby gruppebehandling for 

personer som stammer.    
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Informantene virket særlig enig i at det er positivt at personer som stammer får møte andre 

som stammer gjennom gruppebehandling. De er tydelige på at det er mye støtte å hente fra 

andre, og forståelsen fra likesinnede kan være godt å oppleve.  
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6 Avslutning 
 

I denne oppgaven har jeg intervjuet tre logopeder for å finne ut hvilke holdninger de hadde til 

gruppebehandling for personer som stammer. Oppgavens formål var å bidra med ny innsikt 

til temaet som gjennom mine litteratursøk viste seg å være lite belyst både på norsk og utover 

Norges grenser. De fire temaene som ble funnet i analysen viser til ulike aspekter som er 

viktige å ta hensyn til ved gruppebehandling for personer som stammer. Funnene kan ikke 

generaliseres grunnet oppgavens omfang og begrensede informantvalg, men kan gi innsikt til 

temaet, og oppsummeres som følger:    

 

Basert på analysen og drøftingen av resultatene kan man antyde at informantene i denne 

oppgaven har en generelt positiv holdning til gruppebehandling for personer som stammer, 

men at de ser flere tydelige utfordringer. Blant disse fremstår praktiske hensyn, og 

sammensetningen av grupper som mest fremtredende. Dette kan kaste lys over hvorfor det 

var vanskelig å finne informanter til masteroppgaven slik den opprinnelig var tenkt 

gjennomført, med intervjuer av ungdom som stammer med erfaring fra behandling i gruppe. 

Funnene fra oppgaven tyder i retning av at informantene, til tross for å ha klare tanker om 

hindringer som står i veien for å bruke gruppe som behandlingsmetode, er positive til 

gruppebehandling. 

 

På bakgrunn av tidligere praksiserfaring med grupper syntes jeg grupper virket som et 

generelt godt behandlingsalternativ for personer som stammer. I tiden jeg har arbeidet med 

oppgaven har jeg lært å se gruppebehandling fra ulike vinkler på bakgrunn av litteratur jeg 

har lest, og gjennom de spennende samtalene med informantene. Mer kunnskap og innsikt i 

temaet har gitt indikasjoner på hvorfor det kan være vanskelig å tilby gruppebehandling for 

personer som stammer.  

 

6.1 Videre forskning 
Videre forskning kunne tatt for seg dette temaet i en kvantitativ kontekst, for eksempel i form 

av et spørreskjema. Dette vil kunne gi andre innfallsvinkler og videre tyngde til forskning på 

temaet.  
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Det kan være vanskelig å forske på gruppebehandling. Det er en kompleks 

behandlingsmetode, mange personer å ta hensyn til, og mange variabler som skal måles. Hvis 

man tar i betraktning at nyere litteratur på stamming ser på stamming som en stadig mer 

sammensatt vanske er det ikke vanskelig å forstå at man kan kvie seg for å ta tak i temaet. 

Det kan likevel være verdt å merke seg at masteroppgaven til Lien og Trønsdal (2009) som 

tidligere nevnt fant at deres informanter, deltagere i gruppe, var positive til 

gruppebehandling. I tillegg fant denne masteroppgaven også at informantene, logopeder, 

hadde en generelt positiv men reflektert holdning til gruppebehandling. Dette er spennende 

fordi det viser til interesse hos både personer som stammer som får behandling i gruppe, og 

hos logopeder som jobber med klienter som stammer. En forlengelse av oppgaven kunne 

vært å finne ut mer om de hindringene som informantene kommer inn på i denne oppgaven. 

Hva ser logopeder for seg at må til av praktiske endringer for at gruppebehandling enklere 

skal la seg gjennomføre? Hvordan kan praktiske utfordringer omgås i en logopedisk hverdag? 

Dette kan være interessante aspekter å undersøke videre.   
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Vedlegg 1: Prosjektvurdering NSD 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv  
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Vedlegg 3: Samtykkeerklæring 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 
 

Intervjuguide  

Brifing  

• Jeg begynner med å fortelle om hvorfor jeg er der, og formålet med oppgaven. 

• Jeg forteller videre om anonymitet, konfidensialitet, og taushetsplikt. 

• Jeg vil opplyse om trekkmuligheter, og at vedkommende kan velge å ikke svare på 

spørsmål dersom personen ikke ønsker det.  

• Jeg vil nevne lydopptakers funksjon. 

• Så vil jeg minne vedkommende på at opplysninger om 3.person kun skal være kjønn 

og generell alder.  

• Deretter vil jeg spørre informanten om vedkommende har noen spørsmål, og om de 

føler seg komfortable med situasjonen. 

Intervjuspørsmål 

	
• Kan du fortelle litt om du jobber privat eller i kommunal sektor? 

• Vil du beskrive størrelsen på kommunen du jobber i som liten, middels stor eller stor? 

• Kan du fortelle litt om hvilken erfaring du har med å jobbe med personer som 

stammer? 

• Hvilken erfaring har du med gruppebehandling for personer som stammer? 

• Hva vet du om gruppebehandling? 

• Hvilke muligheter har du til å tilby gruppebehandling og individuell behandling? 

• Hvilke faktor eller faktorer tror du kan påvirke muligheten til å tilby 

gruppebehandling?  
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• Hvordan tror du gruppebehandling kan være aktuelt for personer som stammer? 

• Hvilket utbytte tror du de som deltar kan ha? 

• Hvor kompetent føler du deg til å arbeide med grupper for personer som stammer? 

• Hva tror du kreves av logopeden for å kunne tilby gruppebehandling? 

• Hvilke fordeler og utfordringer ser du ved gruppe som behandlingsmetode? 

• Hvordan tror du klienter kan oppleve deltagelse i gruppe? 

• Hvem tror du deltagelse i gruppe kan være aktuelt for og hvorfor? 

• Tror du det ville vært lett å få tak i deltagere? 

• Har noen av klientene dine etterspurt gruppebehandling?  

• Er du noe du ønsker å legge til, eller noe du har lyst til å fortelle som du har kommet 

på i løpet av intervjuet? 

 

Debrifing  

• Etter siste intervjuspørsmål vil jeg spørre hvordan informanten opplevde å bli 

intervjuet. 

• Jeg vil så spørre informanten om de har noen kommentarer til intervjuet. 

• Deretter vil jeg spørre om de har noen spørsmål til oppgaven generelt.  

• Jeg vil kort oppsummere om anonymitet, konfidensialitet, taushetsplikt og 

trekkmuligheter. 

• Til slutt vil jeg vil takke informanten for at de deltok på intervjuet, og oppfordre til å 

ta kontakt dersom de har noen spørsmål eller tanker rundt oppgaven.  
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Vedlegg 5: Endringsmelding for prosjektet 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


