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Ordföranden har ordet: 
Sommarhälsningar från Annika, vår nya
förbundsordförande!
Jag vill först och främst tacka så mycket för
förtroendet! Säkert har ingen missat att vi lever i en tid
full av utmaningar just nu, då allas våra möjligheter är
begränsade. Jag hoppas att Stamningsförbundet ändå
ska kunna göra det bästa av situationen och vara ett
stöd för alla medlemmar. En del människor hittar
ljusglimtar i form av mer fritid eller kanske lugn och ro,
medan andra mår dåligt av social isolering, inställda
aktiviteter, oro för framtiden och mycket annat.

Att tvingas ha kontakt via telefon och video istället för fysiska möten kan
upplevas som svårt. Själv längtar jag jättemycket tills jag får träffa familj, vänner
och arbetskamrater som vanligt igen. Och till att förbundets och
lokalföreningarnas alla aktiviteter kan komma igång. Tills dess hoppas jag vi
kan hjälpas åt på avstånd genom digitala träffar, telefonsamtal och nya idéer.
Hör gärna av er!
 
Önskar er alla en så fin sommar som det går, och ta hand om varandra!

Hälsningar,
Annika Thylander, förbundsordförande
annika@thylander.se

https://us4.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=4c3d42248e47398cb6e0c7cc3&id=d7f22951d5
https://us4.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=4c3d42248e47398cb6e0c7cc3&id=d7f22951d5


Kansliansvarig har ordet: 
Vårt första digitala förbundsmöte

Lördagen den 13 juni höll Stamningsförbundet
äntligen årets förbundsmöte. För första gången i
förbundets historia skedde detta via videolänk,
genom tjänsten Zoom. Den rådande pandemin
har onekligen tvingat oss alla att hitta nya
lösningar och tillvägagångssätt.

Mötet skulle ursprungligen traditionsenligt ha ägt
rum första helgen i april, på

Scandic Sjöfartshotellet i Stockholm. Men efter att fysiska träffar avråddes av
Folkhälsomyndigheten beslutade förbundsstyrelsen att ställa in, varpå
osäkerheten kring det nya, obekanta läget i samhället försenade mötet.

När nu lokalföreningarnas ombud till slut samlades i Zooms virtuella mötesrum
var stämningen god och konstruktiv – istället för att se bristen på ett fysiskt
möte som en stor förlust valde alla deltagare att fokusera på de positiva
aspekter som ett videomöte erbjuder: större tillgänglighet för alla runtom i
Sverige, en möjlighet att delta även för de som inte hade kunnat resa till ett
möte, effektivare tidsanvändning, lägre kostnader. De flesta lokalföreningar
deltog med ett eller flera ombud, och vi fick chansen att hälsa ett par nya
ansikten välkomna. Inför mötet hade förbundsstyrelsen erbjudit ett flertal
övningstillfällen för alla deltagare som kände sig osäkra på Zoom, vilket var
uppskattat och gav fina resultat.

Mötesordförande var Ewa-Maj Rasmusson Säter, ombudsman hos FUB
Stockholms län och tidigare ordförande för riksförbundet HOBS. Hennes
kompetens och lugna förfarande gjorde den eventuella oron över att ha
förbundsmöte via video till någonting lättsamt och smidigt.

Sittande förbundsstyrelse ställde upp för omval och en av ledamöterna i
styrelsen, Annika Thylander, valdes till ny ordförande för ett år. Thylander
tackade för förtroendet och meddelade att hennes avsikt är att tillsammans
med övriga styrelsen göra sitt bästa för att lotsa förbundet
genom coronapandemin, och på vägen förhoppningsvis lyckas föra
organisationens utveckling vidare. Av de förtroendevalda som avgick i och med
mötet, kan nämnas internrevisor Robert Bildsten (som tidigare även har varit
bl.a. förbundsordförande och kassör), vars långa tjänst för förbundets
räkning bör lyftas fram. Tack för den här tiden, Robert! Andra som avslutade sin
mandatperiod var ledamöterna Ulrika Israelsson och Hanna Johansson, vars
insatser vi också vill tacka för.



Nu blickar styrelsen och kansliet framåt och hoppas att vi, trots Covid-19, ska
kunna skapa trygghet och kontinuitet inom Stamningsförbundet. Fysiska träffar
kanske låter vänta på sig ett tag till, men vi kan fortsätta att ses online via
videomöten (t.ex. vår populära återkommande stamningsfika via Zoom) och
vårt arbete med andra aspekter av förbundsverksamheten fortsätter som
vanligt.

Vi önskar er alla en skön sommar med hälsan i behåll.

Av: Sebastian Jarl, kansliansvarig

Media: 
Stamning i nättidningen Läget
Stamningsförbundet kontaktades av Wilma Ottosson, en journaliststudent på
Stockholms Universitet som skriver reportage i onlinetidningen Läget, en
nyhetssida som främst riktar sig till unga mellan 15 och 20 år. Hon ville göra en
artikel om stamning och bad om att få hjälp med att hitta personer som ville bli
intervjuade. Resultatet blev hela två artiklar! Nu är det vår tur att intervjua
Wilma.

Hur kommer det sig att du ville intervjua
personer som stammar? 
Jag känner starkt för att öka mångfalden i media.
Det finns otroligt mycket som måste få lyftas och
synas mer för att mediebilden som målas upp
ska stämma överens med verkligheten, stamning
är ett exempel. Jag fick hjälp av
Stamningsförbundet att nå ut till medlemmar och
responsen var överväldigande. En text blev två,

att så många ville delta övertygade mig ännu mer om att ämnet behövde lyftas.

Personer som stammar ska självklart inte bara få komma till tals när det
handlar om stamning; en viktig del för mig i det här projektet har också blivit att
bredda mitt kontaktnät. Jag vill inte se ett mediesverige där endast gubbar i
kostym babblar rikssvenska i morgonsoffan. För att komma ifrån det måste jag,
och andra unga journalister, ta till vara på expertisen hos de vi möter. Jag vill se
stamning i inslag om utrikespolitik, sport och kultur. Om en av hundra stammar i
Sverige borde en av hundra stamma i media, oavsett vad det handlar om.

Blev samtalen som du trodde? Har din syn på stamning förändrats?

mailto:kansliet@stamning.se


Samtalen blev otroligt innehållsrika. Det svåraste med att skriva reportagen var
att det fanns en maxgräns för antalet ord. Det som var mest lärorikt för mig var
att förstå hur stamning ter sig olika för olika personer. Dold stamning var
exempelvis ingenting jag kände till sedan tidigare. Jag tänkte förut att jag inte
känner någon som stammar, nu tänker jag snarare att jag inte vet. Jag utgick
från tanken att stamning inte ska behöva ”botas”, men jag insåg också hur stor
skillnaden kan bli för en person som hittar hem i en viss talteknik. Stamning är
komplext och väldigt individuellt, och jag är glad att jag fick chansen att prata
med så många personer om deras upplevelser och känslor.

Vad förväntade du dig för reaktioner på artiklarna? Och hur blev
gensvaret?
Jag hade inga särskilda förväntningar, men de båda texterna har blivit mina två
mest lästa sedan min klass tog över sajten i slutet av mars. Det känns såklart
extra roligt.

Blir det någon mer artikel?
Jag förberedde mig för en tredje text, då jag fick svar från flera intressanta
personer att intervjua. Nu hamnade en redaktionspraktik och andra
skoluppgifter emellan, men jag sparar alla kontaktuppgifter. Förhoppningsvis
har jag en lång journalistkarriär framför mig!

Har du något budskap till alla som stammar?
Våga prata, våga synas. Era röster behövs! Och tveka inte att höra av er om
det finns något ni vill lyfta i media, oavsett om det handlar om stamning eller
inte.

Stort tack till Wilma för två fantastiska artiklar som finns att läsa här: 

1. Att stamma eller att inte stamma, det är frågan
2. Att prata eller inte prata om stamning, det är frågan

Vill du forska om stamning? Vi kan förmedla kontakten.
Vill du skriva eller föreläsa om stamning? Vi kan skicka material. 
Vill du ha någon som pratar om stamning på din skola eller ditt företag?
Några lokalföreningar har informatörer som kan komma och föreläsa. Vi
kan förmedla kontakten.

Intervjuad av: Redaktionen

Intressepolitiskt: 
#PSFunk – public service möter
funktionsrättsrörelsen

https://sites.jmk.su.se/laget/3396-att-stamma-eller-att-inte-stamma-det-ar-fragan
https://sites.jmk.su.se/laget/3441-att-prata-eller-att-inte-prata-om-stamning-det-ar-fragan


Varje år träffas SVT, SR, UR (Public Service, PS) och funktionsrättsrörelsen för
att skapa dialog, lära sig av varandra och utbyta kunskap på ett evenemang
som kallas #PSFunk. Målet är att komma fram till konkreta lösningar och
förbättringar i en checklista för att kunna lösa utmaningarna på både kort och
lång sikt. Syftet är att skapa kontakt (nätverk) och att lära av varandras
kunskap, samt att samarbeta fram hållbara lösningar för att på sikt kunna bidra
till ett mer kvalitativt PS-utbud inom företagens uppdrag.

I normala fall träffas representanter i TV-huset i Stockholm med föreläsningar
och mingel, men i år kom covid-19 i vägen, så 29 maj 2020, anordnades mötet
online. Dagen bestod av fyra huvudteman – rekrytering, tillgänglighet online,
tillgänglig arbetsmiljö och spegling och beredskap vid samhällskris, och
Stamningsförbundet hade tilldelats rekrytering. Intressant var även att alla
erbjöds lunch, som levererades av ett cateringföretag på den egna hemorten.

Det blev många livliga diskussioner och
utbyten. PS frågade t.ex. hur man
skulle bemöta någon med en
funktionsnedsättning. Tar man upp det i
intervjun? Svaret blev ja, men i positiv
anda, som ”vad kan din
funktionsvariation bidra med”. På
frågan hur man når fram till
funktionsrättsrörelsen för att rekrytera
blev svaret att vara där vi är, såsom mässor, online, funktionsrättsrörelsen,
m.m.

Förslag på jobbansökan (inte minst då PS ofta behöver ta snabba beslut och
då kanske missar guldkornen) blev att inte bara be om ett brev, utan att även ta
emot ansökningar via t.ex. en kort videopresentation, eller att själva ta kontakt
via videomöte, så att man får en chans att presentera sig själv, inte bara genom
ett brev, som kanske inte visar ens potential. Det är också viktigt att försöka
hitta den med en funktionsvariation som ska spela rollen av en person med en
funktionsvariation, att anställa någon med en funktionsvariation till
programledare på Paralympics, och att rådfråga funktionsrättsrörelsen i
specifika frågor kring ämnet. Att helt enkelt låta oss, experterna (som PS
respektfullt kallade oss), presentera och representera oss själva.

En mycket intensiv dag online, men som uppskattades av alla. Det blev ett
mycket bra utbyte av erfarenheter och spännande dialoger. Många av just våra
synpunkter togs med i slutrapporten och vi i vår tur fick ta del av DHRs tips på
sitt nya material för rekryterare ”Rekrytera brett och säkra kompetensen” som
går att ladda ner från deras hemsida, och som kanske kan användas av

https://dhr.se/material/


Stamningsförbundet.
 

Föreningsnytt: 
Välkommen till Sörmlands
Stamningsförening
Hej! Bor du i Sörmland? Stammar du eller är anhörig till någon som gör det? I
så fall gå med i nystartade Sörmlands Stamningsförening - stöttepelaren för
personer som stammar och anhöriga i Sörmland!

Om ni vill ha mer information kontakta mig eller fyll i formuläret för att bli
medlem (20 kr/per år), alternativt betala via Swish på Stamningsförbundets
nummer 123 306 93 90. Glöm inte att märka betalningen med "Sörmlands
Stamningsförening" och ditt fullständiga namn.

Tack!

Hälsningar,

Kenan Duderija,
kontaktperson för
Sörmlands
Stamningsförening

(Föreningen finns även på Facebook/red.anm.)

Föreningsnytt: 
Hösten i Skaraborg
Även Skaraborgs stamningsförenings verksamhet har drabbats av covid-19 och
har fått ställa in vårens planerade aktiviteter. Men vi hoppas att under hösten
kunna genomföra en familjekväll med besök hos alpackorna, en guidning på F7
alt glasfusing, en  heldag med föreläsning omkring den internationella
stamningsdagen och det sedvanliga julbordet med bowling resp shuffleboard. 

Hoppas vi kan ses igen på hösten. Alla är välkomna!

Hälsningar,
Skaraborgs stamningsförening
www.ssf.st

mailto:kenanduderija@hotmail.com
https://stamning.se/lokalforeningar/sodermanland/
https://www.facebook.com/groups/sormlandsstamningsforening/
http://www.ssf.st/


Barn och föräldrar: 
Sommarhälsning till alla barn
Hej alla barn och familjer!

Det var så ledsamt att behöva ställa in båda barnlägret och familjelägret. Men
vi skall göra allt vad vi kan för att försöka hålla ett läger i Västerås sent i höst.
:-) 

Kan inte alla barn skicka en teckning, en liten film, ett
foto, en hälsning? Det får föreställa precis vad som
helst! Det får gärna vara en sommarhälsning till andra
familjer där barnet stammar. Man kan vinna ett litet pris,
och kanske få vara med på vår hemsida (om mamma
eller pappa tillåter). Maila dina svar till mig. 

Ha en fin sommar hälsar Kimsan
Kim Lindbom Carlsson, barn- och föräldraansvarig

(PS. Om filen är för stor för att skicka via mail, t.ex. en video, skicka via Sprend
till info@stamning.se, så förmedlar vi till Kim. / Red.anm.)

Internationellt: 
Nordiska stamningsseminariet 2021
Även Nordiska Seminariet drabbades
av restiktionerna kring covid-19. Men
efter en överläggning med våra
nordiska kollegor har vi fått lov att
ställa om, istället för ställa in! Så nu
planerar vi för 3-5 september 2021
istället.

mailto:boingecarlsson@telia.com


Vi är tacksamma att våra föreläsare Dr Per Alm, forskare, Ineke Samson,
logoped, och Andrea Stéen (#ProjektPrata) alla har tackat ja till att delta nästa
år, och att även våra workshops, kulturella aktiviteter och andra överraskningar
hinner utvecklas ännu mer.

Håll utkik efter vår hemsida och på Facebook, för vi kanske kommer att ha
något arrangemang under den inställda helgen i alla fall, men då online.

Nordiska Stamningsseminariet är öppet för personer som stammar, anhöriga,
behandlare, lärare, ja, alla som har ett intresse av stamning, eller som helt
enkelt vill träffa likasinnade. Välkommen!

Av: Internationellt ombud
 

Internationellt: 
Internationella stamningsdagen online
konferens - call for papers
Sedan 1998 anordnas ISAD online conference, där personer som stammar från
hela världen, och de omkring oss, samlas för att dela och diskutera inlägg kring
stamning. 

Årets tema är "Journey of Words - Resilience and Bouncing Back".

Vi har alla våra berättelser om hur stamning har
påverkat våra liv, våra skolår, våra jobb, våra sociala
liv. Men vi har också berättelser om hur vi hanterar 
stamningen och situationer som uppstår på grund av
vår stamning och hur vi försöker hitta sätt att
"studsa" tillbaka.

ISAD-kommittén hoppas att få presentationer från personer som stammar, för
att få ta del av vilka situationer du möter i vardagen, men även vad som får dig
att hitta din inre styrka att bemöta dessa situationer. Presentationer från
logopeder tas också tacksamt emot, där du delar med dig av forskning och
behandling, samt egna situationer du möter i samband med patienter som
stammar, och hur ni tillsammans arbetar fram nya vägar. Även berättelser från
dig som förälder till ett barn som stammar, och varför inte från ditt barn själv, är
välkomna. Eller kanske du som anhörig, lärare, arbetsgivare eller kompis vill
dela med dig av din resa i samband med stamning eller någon som stammar.

https://stamning.se/nordic2020/
https://www.facebook.com/events/184126806138613/
mailto:international@stamning.se


Mellan 1 och 22 oktober publiceras dessa och alla kan ta del av
presentationerna, kommentera och ställa frågor.

Så skicka oss ditt material i form av skrivna artiklar, grafiska forskningsresultat,
videor, foton, serier, dikter, teckningar och andra presentationer inom temat.
Genom att dela våra resor kan vi hjälpa andra att förmedla sina egna resor och
inspirera varandra.

Läs mer om konferensen och hur du kan skicka in ditt bidrag på ISAD
hemsidan. #ISAD2020 

Av: Internationellt ombud

Internationellt: 
Annie Glenn 1920-2020
När du hör talas om
kändisar som stammar, hör
du ofta berättelser om
deras svårigheter som
barn, tills de växte ur det
eller besegrade sin
stamning. Annie Glenn
hade en annan historia att
berätta. Som hustru till
John Glenn, den första amerikanska astronauten som kretsade runt jorden,
levde Annie Glenn ett mycket offentligt liv med en tydlig stamning som varade i
mer än 50 år. Hon avled den 19:e maj 2020.
 
Enligt en profil från 2012 på CNN var Annie Glenns stamning så allvarlig att
den kategoriserades som ett "85% funktionshinder"; 85% av tiden kunde hon
inte få fram orden. Under åren testade Glenn olika former av behandlingar för
att få bukt med sin stamning, men ingen av dem fungerade. Hon levde med sin
stamning fram till 1978, när hon, vid 58 års ålder, hittade en läkare vid
Communications Research Institute vid Hollins College i Roanoke, och
genomgick tre veckors intensivterapi.
 
1980 intervjuades Glenn av tidningen People för att beskriva sin mångåriga
kamp med stamningen och hur hon till slut besegrade den. Bland de
svårigheter som hon mötte, minns Glenn: ”Jag kommer ihåg några mycket
smärtsamma och förlöjligande upplevelser. Folk sa till mig att skynda på eller
började höja rösten för de trodde att jag var både döv och stum.”

https://isad.isastutter.org/
mailto:international@stamning.se
http://edition.cnn.com/2012/02/19/opinion/greene-john-annie-glenn/index.html
http://www.people.com/people/archive/article/0,,20077618,00.html


 
Glenn delade mig sig hur stamningen påverkade hennes vardag. "Att gå in i ett
varuhus brukade vara skrämmande," skrev hon. ”Jag frågade aldrig var vissa
artiklar var för jag var rädd för att bli utskrattad. Istället så letade jag själv. När
jag ville resa kunde jag inte tala om för mannen vid biljettdisken vart jag ville
åka. Jag var tvungen att skriva ner min destination och visa det för honom.
(Maken) John var alltid mycket omtänksam och tålmodig. När han och jag åt på
en restaurang beställde han åt mig, eller så pekade jag på vad jag ville ha. Men
han gjorde aldrig det minsta försök att hålla mig i bakgrunden. ”
 
Som stammande vuxen bekymrade Glenn sig för de enklaste uppgifter, som att
lyfta telefonluren när någon ringde. "Kan du tänka dig att leva i denna moderna
värld och vara rädd för att använda telefonen?" sa Glenn. ”Hej” brukade vara
jättesvårt för mig att säga. Jag var orolig för att mina barn skulle skada sig så
illa att de behövde läkarvård. Skulle jag på något sätt kunna få fram orden för
att förmedla information via telefonen?"
 
Som hustru till en astronaut som skulle bli den första amerikanska astronauten
som kretsade runt jorden sa Glenn, att hon från början inte var beredd på
rampljuset. ”Jag tror inte att någon av oss var helt beredd på
pressuppmärksamheten och allt ståhej som följde med hans rymdresa”, skrev
hon. ”Jag kan komma ihåg när de sju Mercury-astronauternas fruar ombads att
vara med på en Bob Hope-special, och var och en av oss fick säga något. Jag
sa till dem vid den första repetitionen att jag helt enkelt inte skulle kunna säga
något. De tog det mycket bra, men efteråt kände jag en besvikelse eftersom jag
inte hade försökt.”
 
Glenn sa att hon hörde talas om Rob Webster, chefen för Hollins
Communications Research Institute, i en intervju på TV. Han diskuterade en ny
stamningsbehandling, och John frågade henne om hon vill testa det. Hon sa ja
och blev en av institutets första 100 deltagare.
 
Under den tre veckor långa kursen jobbade Glenn och hennes medstudenter
11 timmar om dagen. På institutet började de arbeta med andningen och att
uttala en-stavelseord som "min" och "på" mycket långsamt, två sekunder per
stavelse, och samtidigt iaktta hur orden formades i halsen, munnen och käken.
Under andra veckan ökade de till en sekund per stavelse, och under tredje
veckan talade de i normal takt och ringde till och med telefonsamtal. De tre
sista dagarna tillbringades på ett köpcentrum där de övade offentligt det de
hade lärt sig.
 
Efter den framgångsrika behandlingen sa Glenn att hon började undra hur hon
kunde hjälpa andra som stammar. Hennes första uppgift var att tala inför 300



kvinnor i Canton, Ohio, där hon delade sin livshistoria och talade om
förödmjukelserna och rädslan som hon hade stött på, på grund av sin
stamning. I slutet av talet sa hon: "Jag har delat många första erfarenheter med
min familj, men den här ’första’, som betyder mer än någonting annat, delar jag
med er alla här i dag. Detta är det första riktiga tal jag någonsin har gett."
Därefter fortsatte Glenn att hålla tal till stöd för sin make John i sin egenskap av
senator för Ohio.
 
Vad gäller stamningen, sa Glenn att hon fortfarande hade en lång väg att gå,
men nuförtiden när människor är oförskämda eller otåliga när hon är ute i
samhället, kan hon förklara att hon stammar och be om tålamod. Glenn
påpekar att hon också fortsatte att arbeta med en logoped efter sin första
terapikurs och har varit tillbaka till Hollins två gånger eftersom de hade ny
forskning som skulle kunna hjälpa henne vidare. Glenn har varit noga med att
betona att även om den här talterapin fungerar för henne, kanske den inte
fungerar för alla.
 
Annie Glenn är ett bevis på att det aldrig är för sent att arbeta med din
stamning och att du aldrig borde ge upp, även om du inte lyckas i början.
Hennes uthållighet och beslutsamhet att besegra sin stamning efter decennier
av kamp är en inspiration för personer som stammar i alla åldrar.
 
Om att besegra sin stamning skrev Glenn: ”Den viktigaste delen av det som
hänt är att jag nu kan jag få dela med mig av mina idéer. Jag brukade bara vara
en bra lyssnare; nu är jag en snattermaja. Min största stolthet är när jag kan
uppmuntra andra som stammar att sluta gömma sig och istället ta itu med sina
problem. Jag har alltid fått känna kärlek och varit lycklig. Nu vill jag hjälpa andra
att känna detsamma. ”
 
Text och bild: Stuttering Foundation of America, SFA
Mer om Annie och hennes viktiga roll för personer som stammar på den
engelska Wikipedia.
 
Fritt översatt av: Internationalt ombud

Insändare: 
Skenande tal
”Jag pratar inte fort. Det är du som hör långsamt.” 

Under hela min uppväxt var jag Malin med snabbtalet. Idag är jag bara Malin.
Jag har ett talfel, en diagnos som heter "skenande tal". Ibland märks det väldigt

https://www.stutteringhelp.org/content/annie-glenn
https://en.wikipedia.org/wiki/Annie_Glenn
mailto:international@stamning.se


tydligt, ibland inte alls. Men jag är fortfarande Malin. 
 
Jag heter Malin Moll, är 42 år och bor i Norrköping. Det här är min berättelse
om mitt liv som snabbpratare och om skenande tal.

Att snabbpratare inte alltid är medvetna om att de pratar fort instämmer jag i.
Jag är en av dem. Jag minns inte exakt när jag blev medveten, någon gång i
mellanstadiet var det nog då jag började gå hos talfröken. Hemma tjatade
mamma på mig att jag skulle prata långsammare och tydligare. Hon blev
irriterad för att hon inte hörde och jag blev ledsen. Vi gick ut på promenader
och tog ett steg för varje ord och övade NU-TAR-VI-ETT-STEG-FÖR-VARJE-
ORD. Så höll vi på men utan någon direkt framgång. Jag tyckte det var urlöjligt
och förstod inte poängen. Jag pratade väl inte fort, det var ju alla runt omkring
mig som var tröga och inte hörde vad jag sa! Det var så klart ett försvar från
min sida för jag förstod ju att allt inte stod rätt till.

Är det något fel på mig?
Under ungdomsåren mådde jag väldigt dåligt över talet och hade
mindervärdighetskomplex. Det måste vara något fel på mig, men vad? Är jag
ensam om det här? Många tankar snurrade i mitt huvud. Alla tycktes tro att jag
pratade fort med flit, att jag var nervös eller stressad. Jag ville ju inget hellre än
att prata så att de hörde vad jag sa. Det kändes
som om allt kretsade kring mitt tal och istället för
att se mig - Malin! Lärare och andra vuxna
berättade för mig hur jag skulle prata tydligare,
saktare, att de inte hörde vad jag sa och hur
jobbigt det var för dem. De var tvungna att
koncentrera sig. Kompisar var det svårt att få,
men jag hade en som jag hängde med i ur och
skur. Hon såg mig!

Va?!
Lärarna i skolan skämtade med mig och sa att jag skulle passa som
sportreporter för jag pratade lika fort. Jag ogillade det och tänkte för mig själv,
nej det skulle jag inte, för man hör vad de säger! Det är skillnad på fort och fort.
Jag blev ofta ledsen när någon påtalade mitt snabbtal så som ”Vet du om att du
pratar väldigt fort?”, ”Så fort du pratar”, ”JAG HÖR INTE VAD DU SÄGER”,
eller pratade överdrivet långsamt till mig. Jag kände mig bara generad. Ofta
gick jag i försvar för att jag inte orkade med alla tillrättavisningar och
välmeningar. Jag fick höra ordet ”va” otaliga gånger varje dag, medan den som
sa det kanske bara sa det en eller två gånger. Jag minns att jag räknade antalet
”va” per dag och jämförde med nästa dag och nästa i hopp om att det skulle bli
färre med tiden och helt försvinna. Det mesta var nog 40 på en dag.



Teckna istället för ett tala
Jag började skriva för att få ur mig allt jag bar på; alla känslor och tankar, allt
jag inte kunde säga till kompisar, lärare och familjen men så gärna ville. Jag
sökte mig, eller snarare flydde in i dövvärlden och lärde mig teckenspråk för att
slippa prata mer än nödvändigt och för att inte behöva höra alla säga ”va”. Jag
umgicks med döva, skaffade mig snabbt nya vänner och trivdes jättebra i deras
umgänge. Efter några år sökte jag till den 2-åriga teckenspråkslinjen i Umeå.
Det gick jättebra. Men när jag sedan skulle söka tolklinjen fallerade allt. Jag
pratade ju för fort! ”Du är välkommen tillbaka och söka när du pratar sakta”, sa
en lärare. Det sved kan jag lova, men så sant.

Hur utmärker sig skenande tal?
Det blir oftast bättre om någon säger ”vad sa du?” (vänligt). Då blir jag tvungen
att ta om det igen och då tänker jag mig för, artikulerar och saktar ner. Förr fick
jag ta om det två, tre gånger. Pinsamt... Då fanns det perioder när jag hellre var
tyst för det var så jobbigt. Så är det inte idag. När jag tänker så kan jag
kontrollera tempot. Det är när det ska ut i ord som det kan gå undan. Allt ska ut
på samma gång. Om första bokstaven i ordet är svår att säga eller om andra
delen av ordet är svårt så kan hela ordet bli forcerat. Samma sak gäller siffror,
speciellt hundratal. Jag bävar för varje år när ridskolan jag jobbar på höjer
ridavgiften. Kan jag säga det nya beloppet  utan att behöva anstränga mig i år?

Tänka innan man talar
Jag blev en hejare på att hitta synonymer till ord som jag hade svårt att säga
långsamt i meningar eller som drogs ihop till en smet. Många ord kunde jag
säga var för sig och höra dem inom mig hur de skulle låta. Men det gick banne
mig inte säga dem så folk hörde i en mening! Exempel på svåra ord kunde
vara: mamma, medicin, bibliotek, annorlunda, prata, promenad, 230, 390.  Det
tog enormt mycket energi av mig. Att hela tiden behöva hitta andra ord
samtidigt som jag skulle bilda en mening i normaltempo. Resultatet blev att jag
pratade ganska entonigt och kom inte alltid ihåg vad jag nyss sagt för det var
så mycket att tänka på. Att lyssna på andra kunde också vara lite jobbigt, för
jag hade ju fullt upp med att tänka på vad jag skulle säga.

Att spela in sig själv
När jag gick hos logoped och övade att prata långsamt och artikulera, kändes
det som ultrarapid! Det var jättekonstigt och onaturligt, fast då lät det bra i
andras öron. Först när jag hörde mig själv på kassettband förstod jag hur
verkligt fort och sluddrigt jag pratade! Jag pauserade på helt fel ställen - mitt i
en mening, pratade hackigt, hade inte gärna ögonkontakt så jag missade
mottagarens signaler och avbröt gärna, jag valde de ord jag visste jag kunde
säga sakta men som egentligen inte var de uttryck jag ville använda o.s.v.



Detta upptäckte logopeden och jag fick bl.a. börja träna på de ord som var
svåra. Attans...

Lika osäkert som stamning
Det spontana talet var och är fortfarande det som är det svåra. Jag vet inte vad
som ska komma. Jag är oerhört snabbtänkt. Vet inte om det hör ihop med
Skenande tal?! Hur som helst så måste jag tänka innan och under tiden jag
pratar, sortera tankarna innan jag bildar meningar så inte allt kommer ut
samtidigt. Även tänka på lagom tempo, artikulera, betoning och så ska det
levereras! Jag ska gärna minnas vad jag säger också. Idag hör jag mig själv
när det går för fort eller när jag sluddrar eller hakar upp mig. Det gjorde jag inte
förr. Det är en oerhörd hjälp.
 
Sänka taltempot
En logoped visade mig en gång en manick som skulle pipa varje gång jag
pratade för fort.  Den gick att ställa in på antal ord per minut och intervall.
Testade jag den? Näää du! Jag skulle nog hållit tyst hela tiden i ren
förskräckelse. Tänk om den pep bland folk, så pinsamt eller varje gång jag sa
något? Jag förstod tanken med den, men vill man sänka någons självförtroende
så var detta ett bra sätt. Idag pratar jag betydligt långsammare och oftast i
normaltempo. Fast jag måste fortfarande tänka annars går det fort och orden
dras ihop. Är jag trött, ledsen eller stressad så är risken att det går för fort.

Det här låter kanske märkligt, men jag tycker det är roligt att prata. Att kunna
göra mig förstådd efter alla kämpiga år. Jag har så mycket att ta igen och testa
på i språket. Det känns helt fantastiskt! Jag har t.o.m. vågat mig på en
spanskakurs och vågar prata när jag är ute och reser.

Att få diagnos
2016 kom jag i kontakt med logopeden Cecilia Lundström, som jag senare
besökte i Helsingborg för en utredning. Cecilia kunde sätta ett ord, en diagnos
på mig. Det var en lättnad samtidigt som det var en besvikelse. Jag kommer
alltid ha mitt talfel. Det kommer aldrig att försvinna helt. Jag åkte hem och tog
med mig diagnosen skenande tal och orden ”kommunikation måste få ta tid”.

Ingen vet riktigt vad Skenande tal beror på mer än att det är något i hjärnan.
Hjärnan sänder ut signaler för fort. Jag skulle mer än gärna ställa upp i
forskning för att få svar och kunna hjälpa andra.
Besök gärna facebooksidan ”Att leva med Skenande tal”

Kommunikation måste få ta tid!

Av: Malin Moll

https://www.facebook.com/groups/2838753392830385/


(Läs gärna mer om skenande tal på Stockholms läns landstings hemsida. 

Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag av förbundsmötets deltagare att titta
närmare på skenande tal, och även andra talflytstörningar, som eventuellt kan
tas upp inom Stamningsförbundets verksamhet. /Anm. Red)

Recension: 
Stamning på film
American Institute of Stuttering, AIS, har erbjudit några online-visningar av
dokumentärer om stamning, där man visade filmen och sedan hade en
frågestund med filmmakaren (och även någon som var med i filmen). Mycket
intressanta tillfällen att inte bara se filmen, men att även veta mer om
bakgrunden, och fortsättningen.
 

 
THE WAY WE TALK
 
En prisbelönad dokumentär som berättar om en mans liv med stamning, hans
funderingar, hans frågor, hans letande efter svar, och även bristen därav. I
dokumentären får du, genom mannens egna berättelser, intervjuer med hans
närstående (varav en del också stammar) och minnesbilder från andra han
träffat, en inblick i hur stamningen påverkat hans liv.
 
Filmmakaren Michael Turner träffar en del människor som ger olika perspektiv.
Som hans familj, där flera stammar, men där man inte pratar om det, en
japansk logoped som inte jobbar med talflyt, utan med acceptans, och som
förklarar att stamning är genetisk och inte någons fel, stamningsföreningen, och
funderingen kring att skaffa barn i vetskap om att barnet kan börja stamma
också.
 
The Way We Talk är en film som skildrar en inre resa och som ger fler frågor än
den besvarar. Den lämnar ett spår av egna funderingar kring sitt eget
förhållande till stamningen, hur den hanterats av anhöriga och omgivningen,

https://logopeder.sll.se/globalassets/verksamheter/logoped/skenande-tal191218_2.pdf
https://stutteringtreatment.org/


skammen, tystnaden, men även hopp om acceptans och inre frid.
 
För mig var filmen, och inte minst filmmusiken, lite för dyster, gav (i mina ögon)
en depressiv bild av personer som stammar, och drog fram egna mindre
positiva minnen. Filmen handlade mycket om skuld och skam, men var
samtidigt rå och ärlig. Jag kan rekommendera att se den, gärna i en grupp med
andra som stammar, för att därefter diskutera filmen.
 
Filmen finns på DVD och Vimeo-streaming.
Hemsidan med trailer: http://thewaywetalk.org 
 
Filmmakaren planerar att göra en liknande film om andra världskriget, där han
tänker intervjua sin mormor och fråga henne om upplevelserna kring kriget,
även här med ett sidospår om stamning.

 
WHEN I STUTTER
 
Även detta en dokumentär om stamning som fått många utmärkelser. John
Gomez har dock en helt annan vinkel, då han inte stammar själv, men som
logoped och bröllopsfilmare har han känt att det finns ett behov att ge stamning
ett ansikte, men i en uppdaterad version. Hela 19 personer har intervjuats.
Personer i olika åldrar, med olika yrken och med olika erfarenheter berättar om
sin anknytning till stamning och den som stammar. Även här många olika
känslor, men med en större bredd, från förtvivlan och likgiltighet, till styrka och
stolthet. Då det är många som berättar sin historia är det lätt att känna igen sig i
en eller flera av de intervjuade. Filmen blandas också med fakta om stamning,
vilket gör den till en bra utbildningsdokumentär, som nu även används
internationellt i utbildningssyfte
 
Filmen gav mig många känslor, från tårar av sorg till tårar av glädje. Dessutom
gör känslorna ibland en helomvändning när helt plötsligt nya ledtrådar och
infallsvinklar kommer fram. En film som jag absolut rekommenderar att se
tillsammans med föreningen, familjen, skolan, logopeder och logopedstudenter,

http://thewaywetalk.org/


ja alla som träffar personer som stammar.
 
Dokumentären finns på DVD/BlueRay och Vimeo-streaming.
Hemsidan med trailer: https://whenistutter.org/

Även John Gomez planerar en ny dokumentär. Och förhandlingar pågår att få
en screening för Stamningsförbundet. 

Vill du engagera dig i ett projekt om stamning på film? Det finns en
internationell arbetsgrupp som dokumenterar filmer där stamning förekommer.
Kontakta mig om du vill veta mer.
 
 Av: Internationalt ombud

Insändare: 
Mitt liv med stamning
Läraren Tove Selvåg Drott berättar om sina upplevelser av att leva med
stamning.

Att stamma är något som kan upplevas som tabu, att inte bara kunna prata rätt
ut, att inte behöva tänka så mycket på hur man säger, förrän man säger det. Att
hela tiden behöva fundera över hur ordet ligger i munnen, innan det sägs, kan
ibland vara en påfrestning.
 
Varför vill jag då skriva om stamning? Varför är det så viktigt för mig? Det är
viktigt att göra sin röst hörd samt att vara andras språkrör. För mig är det viktigt
att hjälpa till, vilket man kan göra på olika sätt. Ett sätt för mig är att skriva här
både för min del men även för de som känner att de inte orkar, vågar eller
tycker att det inte är någon idé.
 
När jag ringde min mamma och pappa för att berätta om mina idéer, gav de mig
sitt fulla stöd. Att de stöttade mig nu på samma sätt som de gjorde när jag var
liten, gör mig så lycklig. Det är verkligen inte alla som har en familj som finns
där och stöttar och peppar.
 

Jag heter Tove Selvåg Drott, jag är 38 år gammal och bor i Stockholm. Jag
arbetar som lärare på lågstadiet och har stammat i hela mitt liv. Det började när
jag var 4 år. Det som var väldigt svårt för mig var att få fram vad jag ville säga,
jag hakade upp mig hela tiden. Jag vet att min mamma sa till mig en gång att
hon kunde ringa en kompis åt mig, ifall jag tyckte det var jobbigt att ringa.

https://whenistutter.org/
mailto:international@stamning.se


 
Under hela min uppväxt har jag haft ett starkt stöd hos
min familj och mina vänner. Alla har varit förstående.
Tyvärr finns det alltför många människor i vår omgivning
som har svårt att möta människor som stammar. Mycket
tror jag beror på osäkerhet och brist på kunskap kring
ämnet, men det finns även de som vill hjälpa till och tror
att det blir rätt om de hjälper till med att avsluta ett ord
eller en mening.

 
Då jag aldrig direkt har låtit stamningen begränsa mig, valde jag alltid att ringa
själv, oavsett hur lång tid det skulle ta innan jag kom fram till det jag ville säga.
Styrkan till detta har jag fått ifrån min familj som alltid har varit mina
stöttepelare.
 
Grundskolans tidigare stadier
Under lågstadiet gick jag en period hos en talpedagog. Jag kände mig rätt
utpekad då jag skulle gå iväg med talpedagogen till ett annat hus för att träna
på att prata. Tankarna började komma och frågorna snurrade i huvudet.
“Undrar vad alla andra tror att jag gör?” ”Kommer jag att bli retad för detta?”
Och ja, jag blev retad. Inte av många men det förekom ord som stammare och
stam-apa. Det var fruktansvärt att höra. Att gå i mellanstadiet och bli retad för
sin stamning väckte många känslor. Jag var såklart mycket ledsen och visste
inte riktigt hur jag skulle hantera de situationerna. Jag berättade allt för mina
föräldrar som stöttade mig och hjälpte mig med att hantera både mina känslor
och situationerna.
 
Högstadiet
Att vara tonåring med allt vad det innebär såsom betyg, hormoner, puberteten,
killar, nya kompisar, ny skola, var för mig väldigt omvälvande. Att då stamma
samtidigt gjorde ju inte saken bättre. Jag måste hela tiden ha koll på min
stamning, när kommer jag att stamma, att läsa högt och samtidigt andas in och
andas ut, ta det lugnt och läsa sakta. Det var inte en dans på rosor. Tyvärr så
hade inte högstadiet så mycket anpassningar för de som hade behov av dem,
utan man “körde på” att alla skulle göra samma saker, på samma tid, för att nå
målen. Jag var lite som en expert på hur jag skulle hantera högläsningen. Jag
räknade ut när det var dags för mig att läsa, då kunde jag passa på att gå på
toaletten i förhoppning om att slippa läsa det stycket och då förhoppningsvis få
ett kortare stycke. Det gick vägen när jag hade tillåtande lärare, men så var inte
alltid fallet. Under hela grundskolan lärde jag mig olika taktiker i olika
sammanhang.
 
Universitetet och lärarutbildningen



Under utbildningen fick jag en kraft i att jag ska klara det. Såklart att resan dit
inte var lätt, med tanke på studier, tentor, grupparbete, men skam den som ger
sig. Under den här perioden så har relationen till min stamning förbättrats, och
acceptansen till mig själv har infunnit sig. Ingen under min lärarutbildning har
ifrågasatt mig kring min stamning. Jag tror det är första gången i mitt liv, där
ingen har påtalat det för mig.
 
Jobb och karriär
Jag har alltid vetat vad jag vill bli, har alltid vetat jag vill bli lärare, precis som
min mamma var när hon arbetade. Men som lärare innebär det att prata
mycket, prata med många, undervisa, läsa högt, ja listan kan göras lång. Inget
av detta har skrämt mig, utan jag har alltid känt att varför skulle jag inte lyckas
att bli lärare, jag tänkte aldrig låta min stamning hindra mig från att följa mina
drömmar. 2005 tog jag lärarexamen på Lärarhögskolan i Stockholm.
 
Saker som jag och andra som stammar är experter på
- Byta ut ordet i meningen, om jag kände på mig att ordet “låg fel i munnen”’.
T.ex. på jobbet har vi haft övningar där vi ska välja ett kort med ett citat, och då
välja ett citat som passar in på hur man mår just nu. Då har det hänt att jag valt
ett kort med en kortare text där orden var lätt att säga efter varandra.
- Om jag skulle köpa något på caféet, så valde jag något som var lätt att säga.
T.ex. när jag var sugen på en kaffe med mjölk, men k-ljudet låg helt fel i min
mun så beställde jag istället en latte.
- Räknade ut när det var min tur att läsa, men lyssnade inte så mycket på vad
de andra kompisarna sa. T.ex. om fröken i högstadiet sa att alla skulle läsa en
text, så tränade jag in mitt stycke tyst för mig själv.
 
Under hela mitt liv har jag varit i sammanhang där jag har blivit förvånad,
förbannad, ledsen, glad, arg kring hur man har bemött mig pga av min
stamning. T.ex. min chef som sa “Innan vi börjar föräldramötet, kan du berätta
då att du stammar?”.
 
Tankar och känslor 
Ibland har jag känt att det kanske är lika bra att vara tyst i olika sammanhang,
än att det ska bli ett misslyckande. Men jag har ändå inte kunnat hålla mig från
att prata, då jag är en person som tycker om att prata och vara med i
diskussioner. Jag kan till och med bli arg på mig själv när de tankarna kommer
upp om jag ska vara med i diskussionen eller inte, och en röst i mitt huvud
säger “lägg av Tove, ta bort dessa tankar, varför ska du inte diskutera?” Trams!
 
Situationer som har varit tuffa: 
När jag funderar över händelser som har varit tuffa för mig, situationer där
stamningen har tagit över, finns det flera. Jag kommer här nedan att berätta om



händelser där jag bara velat ropa rakt ut: NEJ JAG VILL INTE, FÖR ATT VET
INTE OM ORDEN KOMMER ATT KOMMA FRAM. Men trots det så ler jag och
låtsas som att detta känns hur bra som helst.
 
1) Vi gjorde en övning på jobbet som kallas “ jag heter”. Man ska hälsa på en
kollega och säga sitt namn, sen ska man vid nästa möte säga kollegans namn.
När man har hittat tillbaka till sitt namn får man sätta sig ner. Vi startade leken,
jag tog ett djupt andetag och sa ”Hej, jag heter Tove.” Vid nästa möte skulle jag
säga ett annat namn, men då tog det plötsligt stopp. Jag fastnade totalt och
började tänka: nej det går inte! Personen jag mötte fnissade lite nervöst, men
jag tänkte att han kanske funderade på om jag mindes vem jag nyss hade
hälsat på, så det kanske inte gör något.
 
2) Jag ringde en förälder där jag skulle berätta om en incident, men då jag var
så spänd på hur reaktionen skulle bli, blev det tyvärr ett flertal låsningar. Att inte
se personen man pratar med skapar såklart tankar som: ”Lyssnar hen ens på
vad jag säger?” eller ”Förstår hen vad jag menar?”.
 
3) Alla gånger man sitter i ring och ska säga sitt namn, var man kommer ifrån
och vilken klass man jobbar med. Så fort någon säger “Vi kör en
presentationsrunda” kommer klumpen i halsen, låsningen, samt att pulsen och
hjärtslagen ökar. Det är så konstigt att det är som att trycka på en knapp. Trots
detta så tillåter jag inte stamningen att begränsa mig i mina val.
 
Tack
Jag vill tacka alla er som har läst den här artikeln och jag förmodar att flera
känner igen sig. Med mina tankar, erfarenheter och upplevelser hoppas jag på
att ni som har upplevt samma, eller känner någon som har upplevt liknande
situationer, känner stöd utifrån den här artikeln. Jag kommer att fortsätta skriva
och i skrivande stund håller jag samtidigt på att skriva en bok. Boken kommer
att innehålla handfasta tips, erfarenheter och upplevelser. Boken kommer att
vända sig till en bred målgrupp: skolan, förskolan (förskollärare, lärare,
fritidspersonal och rektorer), utbildare på logopedutbildningen och
privatpersoner.
 
Om ni skulle vilja veta mer, kontakta mig.
 
Av: Tove Selvåg Drott

Övrigt: 
Uppdatera mera

mailto:tove.selvag@gmail.com


Har din förening bytt ordförande eller kontaktperson? 
Har ni planerat aktiviteter inför hösten (även online)?
Är dina uppgifter som logoped med specialkompetens inom
stamning fortfarande aktuella?

Kontakta webmastern så uppdaterar vi er information på respektive
föreningssida, logopedlistan, samt i kalendariet, så att alla hittar till er och era
aktiviteter.

Tackar på förhand!

Övrigt: 
Vill du bli miljonär?
Du som värvar en medlem innan årsskiftet får en Triss-lott och har chans att bli
miljonär, samtidigt som den nya medlemmen får alla förmåner ett medlemskap
innebär. 

Kontakta kansliet och uppge dina och den blivande medlemmens
kontaktuppgifter. Så fort inbetalningen kommit till kansliet skickas Triss-lotten till
dig.

Lycka till!

Stamningsfonden
stödjer verksamhet som gynnar personer som stammar.

Sätt gärna in gåvor och donationer på: Bankgiro 5430-0322.
Märk betalningen med: Stamningsfonden.

Läs mer 

ANSVARIG UTGIVARE: ordforande@stamning.se
REDAKTÖR: Manus sändes till redaktören via redaktion@stamning.se 

MANUSSTOPP: Löpande

Kontaktuppgifter till kansliet, förbundsstyrelsen, lokalföreningarna och
stamningslogopeder finns på vår hemsida
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