Informasjonsskriv
“Personlig vurdering av støtte for stamming”
I dag vet vi for lite om hva barn og ungdom med stamming selv opplever som god
støtte. Dette trenger vi hjelp fra deg til å finne ut av. Vi ønsker også svar på hva
foreldre til barn og ungdom med stamming mener om hva som hjelper.
Mål for prosjektet:
Studien "Personlig vurdering av støtte for stamming" (PASS) har som mål at
fagpersoner skal kunne gi bedre hjelp og veiledning i arbeidet med personer med
stamming.
Det er utarbeidet et spørreskjema som skal kartlegge barn og ungdoms egne
synspunkter om hvordan han/hun ønsker støtte for sin stamming. Det er i tillegg et
eget spørreskjema for foreldre som har barn med stamming. Skjemaene er utviklet
av Dr. Kenneth St. Louis ved West Virginia University, USA.
Studien er et forskningsprosjekt hvor Universitet i Tromsø og Statped Sørøst i Oslo
samarbeider med forskere fra USA, Polen, og Slovakia.
Vi ønsker at flest mulig barn og ungdom, skal svare på spørreskjemaet "Personlig
vurdering av støtte for stamming – barn/ungdom" (PASS)1. Som deltaker i studien ber
vi deg svare på 36 påstander om hva som hjelper eller ikke hjelper fra andre
personer når du stammer. Vi ønsker i tillegg at foreldre til barn med stamming svarer
på hva de synes eller tror hjelper for deres barn/ ungdom i spørreskjemaet "Personlig
vurdering av støtte for stamming - foreldre" (PASS)2.
Dine svar er viktige for at studien skal bli best mulig.
Hva må du gjøre for å være med i studien?
Personer med stamming i alderen 6 og 18 år, og foreldre til barn med stamming,
inviteres til å delta. For å delta må du svare på spørreskjemaet "Personlig vurdering
av støtte for stamming". Spørreskjemaet er elektronisk.
Er du under 15 år, må du i tillegg få tillatelse fra en av dine foreldre, og krysse av for
dette i nettskjemaet. I skjemaet skal du krysse av for alder og kjønn, og i hvilken del
av landet du bor. Du skal ikke fylle inn noen annen informasjon om deg selv. Tiden
det tar for å fylle ut kan variere fra person til person, og det er beregnet fra ca. 10 og
opp til 30 minutter. Det er viktig at du tar deg tid til å fylle ut alle utsagn og spørsmål i
undersøkelsen.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle opplysninger som samles inn via spørreskjemaet skal bare brukes i dette
prosjektet.

Informasjonen vi får fra deg vil ikke bli delt med andre, og vi følger alle regler om
personvern. Anonymitet sikres ved at ingen vil gjenkjenne deg og dine svar.
Det er frivillig å delta. Hvis du ønsker å delta, er det fint om du svarer så snart du kan
og senest innen 3. mai
Din deltakelse er viktig for prosjektet, og vi håper derfor at du ønsker å være med i
undersøkelsen. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.
Lenke til spørreskjema som ønskes besvart av barn og ungdom med stamming:
https://nettskjema.no/a/173559

Lenke til skjema som ønskes besvart av foresatte til barn eller ungdom med stamming:
https://nettskjema.no/a/174821

Svarfrist: 3. mai 2021.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss:
Signhild Skogdal, logoped MNLL/førsteamanuensis, UiT Norges Arktiske Universitet
Tlf. 92867932
E-post: signhild.skogdal@uit.no
Kristin Åmodt, logoped MNLL/seniorrådgiver i Statped sørøst, avdeling språk/tale
Tlf. 99575585
E-post: kristin.amodt@statped.no
Hilda Sønsterud, logoped MNLL/seniorrådgiver/Ph.d. i Statped sørøst, avdeling
språk/tale
Tlf. 95166836
E-post: hilda.sonsterud@statped.no

