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Vill Du delta i forskning om stamning? 
 

 

Trots många års studier om stamning är orsaken ännu inte helt kartlagd. Forskning pågår för 

att kartlägga orsakerna till stamning och för att få en bild av vilka andra förmågor som kan 

vara påverkade. Språkliga förmågor är en aspekt forskare är intresserade av, och den här 

studien syftar till att utöka kunskapen om stamning och språk. Studien går ut på att jämföra 

personer som stammar och personer som inte stammars resultat på ett flertal test, dels 

språkliga test men även uppgifter som testar andra relaterade förmågor. 

 

Studien skrivs som examensarbete vid logopedutbildningen vid Enheten för logopedi, 

Uppsala universitet. Handledare för projektet är Per Alm, universitetslektor 

(per.alm@neuro.uu.se, 018-471 4743). 

 

Vad innebär deltagande? 

Deltagandet är helt frivilligt. Deltagare kan avbryta medverkan när som helst utan att skäl 

behöver anges. Du kommer utöver testen att få läsa en text vilket filmas, samt fylla i några 

korta enkäter, bl.a. en skattningsskala om upplevelsen av testningen.  

 

Om Du anmäler intresse kommer vi att kontakta Dig för mer information. Du får då 

ytterligare information och möjlighet att ställa frågor, före Du bestämmer om Du vill 

medverka eller inte. Testningen tar totalt ca 1 timme. Som tack för ditt deltagande får Du ett 

presentkort på Ica värt 100kr.  

 

Deltagare 

Vi söker personer över 18 år med stamningsdiagnos. Vi söker dig som...  

a) har talat svenska sedan 3 års ålder  

b) inte har kända läs- och skrivsvårigheter 

c) inte har kända hörsel- och/eller okorrigerade synnedsättningar 

 

Personuppgifter 

Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt.  

 

Intresseanmälan 

Intresseanmälan görs enklast genom att fylla i svarsformuläret som finns i följande länk 

http://goo.gl/forms/8Xc1UTBgLx1pBN873 (google-forms). Du kan också kontakta någon av 

oss nedan. 

 

Vi söker flera deltagare till studien, både personer som stammar och personer som inte 

stammar. Om Du har en bekant som Du tror kan tänkas delta får Du gärna vidarebefordra 

detta brev eller ge dem vår mailadress. 

 

Med vänlig hälsning, 

Ida Eriksson Hanna Henriksson 

Logopedstudent Logopedstudent 

0739-946100 0709-760946 

examensarbete.stamning@gmail.com examensarbete.stamning@gmail.com 
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