
 
 

 

www.stammardu.se                                     info@stammardu.se 

Onsdagen den 18 oktober bjuder föreningen in till temakväll om 

Tjejer och stamning 
Personer som stammar kan ofta känna sig väldigt ensamma om sin stamning, och särskilt kan detta gälla kvinnor 

eftersom den allmänna uppfattningen är att stamning hos kvinnor är något ovanligt. Kvällens tema är därför att 

uppmärksamma tjejer som stammar. 

Syftet med kvällens tema är att tjejer, men även killar, kan ta med sig nyttiga erfarenheter om vad stamning kan 

innebära om man är tjej och stammar, hur behoven kring att hantera sin situation med stamningen kan se ut, vad 

ett mötesforum kan betyda för tjejer som stammar och vilken betydelse en stamningsförening har i arbetet med 

att stödja alla som stammar. 

Program: 
  

18.00-18.30 Logoped Ineke Samson presenterar en ny forskningsstudie om hur unga kvinnor och män 

som stammar upplever och hanterar sin stamning, och hur upplevelser och strategier för att 

hantera stamningen kan skilja sig åt mellan könen. 

18.30-19.00 Beatrice och Diana, som båda har deltagit på föreningens Tjejforum, berättar om sig själva 
och sina personliga erfarenheter av stamning. 

19.00-19.10 Paus 

19.10-19.30 Logopederna Anita Halldin, Jerker Franzén och Stefan Eriksson delar med sig av sina 
erfarenheter från att jobba med både manliga och kvinnliga patienter. De ger också sin 
personliga syn på eventuella skillnader, hur de i så fall har hanterat det, och delar med sig av 
tankar kring genusfrågor i klinisk stamningsbehandling. 

19.30-19.55 Marianne Österlind, Andreas Knutsson och Per Rydengren från föreningen ger en inblick i 
föreningsverksamheten och dess utformning, den erfarenhetsmässiga svårigheten att nå ut till 
tjejer, och aspekter kring föreningsverksamhet och genusfrågor.  

19.55-20.15 Gemensam diskussion om vad det kan innebära att stamma. Det finns säkert känslor och 
erfarenheter som tjejer och killar delar men som man kanske inte vet om varandra. 

 

Det är också ett tillfälle där vi träffas, utbyter erfarenheter och har trevligt tillsammans. 

 

Tid: Onsdagen den 18 oktober, kl. 18.00-20.15 (ungefärlig sluttid) 

Plats: Per-Albin salen, plan 1 i ABF-huset, Sveavägen 41 (T-Hötorget/Rådmansgatan) 

Fri entré – Ingen föranmälan – Mycket välkomna 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen i Stockholms Stamningsförening, genom Ingrid Larsson 
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